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TERMINU UN JĒDZIENU PASKAIDROJUMS 

KMI (CFI) Kombinētā meža inventarizācijas metode (Combined Forest 

Inventory method) 

LiDAR Lāzerskenēšana (Light Detection And Ranging) 

NIR Tuvu infrasarkanie attēli (Near Infra Red) 

GPS Globālās pozicionēšanas sistēma 

LVM a/s Latvijas valsts meži 

MK Ministru kabinets 

RGB Attēla krāsu modelis attēlošanai ekrānā (Red, Green, Blue) 

PPS (SRS) Programmatūras prasību specifikācija (Software Requirement 

Specification) 

Datu klāsterizācija Process kura ietvaros dati tiek grupēti pēc līdzīgām pazīmēm, 

piemēram LiDAR punktu augstums 

ESRI vide ESRI – “Environmental Systems Research Institute” – 

kompānija, kas izstrādā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Ar 

ESRI vidi jāsaprot programmatūru un datu formātus ko tā spēj 

apstrādāt. 

LLU Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Centroīds Ģeometrijas vai objektu kopuma centrs 

LAS LiDAR datu faila formāts 

R2 (Determinācijas 

koeficients) 

Determinācijas koeficients rāda, kāda rezultatīvās pazīmes 

daļa tieši atkarīga no faktoriālās pazīmes variācijas. Piemēram, 

R2=0 nozīmē, ka rezultatīvo pazīmi nav iespējams noteikt no 

faktoriālās un R2=1 nozīmē, ka rezultatīvo daļu ir iespējams 

noteikt nekļūdīgi no faktoriālās daļas.  

Tekstūra Attēla tekstūra ir krāsas intensitātes telpisko izvietojumu 

raksturojošs rādītājs. 
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KOPSAVILKUMS 

 

Pētījuma projekta ietvaros 2016. gadā tika izpildīti šādi darba uzdevumi: 

1. LVM izmantojamam formātam pielāgoti līdz šim iegūtie meža tālizpētes taksācijas dati 

un to apstrādes paņēmieni (skripti, algoritmi). 

2. Veikta iegūto algoritmu testēšana uz citu uzņēmumu datiem ar dažādiem punktu 

blīvumiem (līdz 4 punkti/m2; 4.1 – 9 punkti/m2). 

Uzdevumu veikšanai par pamatu tika izmantota LLU Meža fakultātē izstrādātā kombinētās 

meža inventarizācijas metode (turpmāk KMI). Tā apvieno jaunākās tehnoloģijas datu 

apstrādē, lietojot tālizpētes datus (LiDAR, NIR), kā arī inventarizācijas darbu mežā. Metodes 

mērķis ir iegūt ticamus meža taksācijas rādītājus, samazinot laika patēriņu un izmaksas 

salīdzinot ar līdz šim lietotajām meža inventarizācijas metodēm. 

Pirmā uzdevuma ietvaros KMI metodē izmantotie dati, skripti un algoritmi tika pielāgoti 

izmantošanai LVM vajadzībām. Lai to izdarītu, uzsākot projektu tika izstrādāta 

programmatūras prasību specifikācija (PPS), kurā specificētas tālizpētes datu apstrādes 

programmas servera prasības, ieejas un izejas datu struktūras un funkcionālās prasības. 

Atbilstoši PPS tika izveidots datu apstrādes programmas prototips, kas nodrošina visu 

aprēķinu soļu realizāciju. 

Pirmā uzdevuma noslēgumā tika veikta algoritmu testēšana izmantojot LiDAR datus ar 

mazāku punktu skaitu, kā rezultātā iegūti šo datu apstrādes skripti, apstrādes algoritmi un 

robežlielumi. Apstrādājot LiDAR datus, tika iegūti paraugkoku augstumi. Vidējo augstumu 

salīdzināšana tika veikta 2014. gadā Jelgavas apkārtnē ierīkotajos 150 parauglaukumos. 

Novērtējot testa rezultātus atbilstoši MK noteikumu prasībām, 10% kļūdas robežās iekļāvās 

127 parauglaukumu vidējie augstumi, kas veido 85% no kopējā parauglaukumu apjoma. 

Savukārt 95% parauglaukumu vidējie augstumi iekļaujas 15% kļūdas robežās. 

Otrajā darba uzdevumā KMI metodes darbība tika testēta, izmantojot LLU Meža fakultātes 

parauglaukumu bāzes informāciju un divas attālās zondēšanas datu kopas – SIA “Metrum” 

ievāktos LiDAR un ortofoto datus, kā arī Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūras 

LiDAR un ortofoto datus. Ar KMI metodi tika apstrādāti 0,4 un 0,25 m pikseļa izmēru attēli 

un iegūtie rezultāti salīdzināti ar meža parauglaukumos ievākto informāciju. Krājas 

prognozēšanā vislabāko rezultātu iespējams iegūt prognozējot priedes krāju (R2=0,924), bet 

zemāko – baltalkšņa krāju (R2=0,657). Kopējais krājas prognozēšanas modeļu determinācijas 

koeficients R2 ir 0,72. Caurmēra noteikšanas modeļu testos labākos rezultātus uzrāda priede 

ar R2=0,96 un bērzs ar 0,87. 

Testēšanas rezultātu pārbaudē secināts, ka algoritmu testa rezultāti atsevišķu taksācijas 

parametru noteikšanai testa teritorijā nesasniedza vēlamos rezultātus, jo parauglaukumu dati 

nereprezentē testa teritorijā atrodamās audzes. Sugu noteikšanas precizitāti ietekmē tas, ka 

sugu kalibrācijas parauglaukumi nav ierīkoti tīraudzēs. 

Maza izmēra parauglaukumi un to koordināšu noteikšanas kļūdas būtiski ietekmē algoritmu 

kalibrācijas rezultātus. Precīzai algoritmu kalibrēšanai koordināšu kļūdai jābūt mazākai par 

1 metru. Tādēļ turpmākajā pētījuma gaitā ieteicams palielināt parauglaukumu izmērus 

(ieteicamo parauglaukuma izmēru nepieciešams noteikt pētījuma ietvaros), samazināt to 

koordināšu kļūdu un algoritmu kalibrēšanai izmantot arī harvestera produkcijas failu datus. 

Nākamajā pētījuma etapā būtu jāveic atkārtota KMI metodes rezultātu pārbaude citā apvidū 

ar dažādiem attālas zondēšanas datu avotiem, tai skaitā bezpilota lidaparāta – drona. 
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SUMMARY 

 

The research project in 2016 had the following main tasks: 

1. To adapt already existing remote sensing data of forest taxation and processing methods 

(scripts, algorithms) for LVM acceptable format. 

2. To test obtained algorithms on another company data with a different point densities (up 

to 4 points / m2, 4.1 - 9 points / m2). 

For accomplishment of both tasks combined forest inventory method (hereinafter CFI) which 

is developed at Latvia University of Agriculture Forest Faculty, was used. CFI method 

combines the latest technology in data processing by using remote sensing data (LiDAR, 

NIR) and the inventory work in the forest. 

Within the first task data, scripts and algorithms used in CFI method were adapted for LVM 

needs. To do this, at the start of the project software requirement specification (hereinafter 

SRS), which specifies requirements for the remote sensing data processing program server, 

input and output data structure and functional requirements, was developed. According to 

the SRS, data processing program prototype was developed which carries out all necessary 

calculation steps. 

At the end of the first task testing of algorithms with the LiDAR data with smaller number 

of points was done. As the result data-processing scripts, processing algorithms and 

thresholds were obtained. From processing of LiDAR data also heights of sample trees were 

obtained. Comparison of the average tree height was made in 150 sample plots which were 

established in year 2014 near Jelgava. Estimation of the test results in accordance with the 

regulations of the Cabinet of Ministers showed that average tree height of 127 sample plots 

fitted in the 10% error margin, which represents 85% of the total amount of the sample plots, 

but 95% of the sample plots average tree height fitted in the 15% error margin. 

During the second task CFI methods operation was tested by using the Forest Faculty’s 

sample plot data base information and two remote sensing data sets - LiDAR and orthophoto 

data collected by "Metrum" Ltd., as well as the Latvian Geospatial Information Agency 

orthophoto and LiDAR data. With the CFI method photo with 0.4 and 0.25 m pixel size were 

processed and obtained results compared with the information collected in forest sample 

plots. In the forecasting of growing stock the best results showed pine stocks forecast (R2 = 

0.924), but the worst stock forecast was for gray alder (R2 = 0,657). The coefficient of 

determination R2 for total growing stock prediction model was 0.72. In tests of average stem 

diameter detection models highest results were reached for pine diameter forecast with R2 = 

0.96 and birch with R2 = 0.87. 

Small size sample plots and the error of their position detection leaves significant 

impact on the results of the algorithm calibration as for precise algorithm calibration position 

error should not exceed 1 meter. Therefore during the next phase of the research it is 

recommended to increase the sample plot size, reduce error of their coordinate detection and 

for calibration of algorithms use also harvester production file data. During the next phase of 

the study repeated control of CFI method results in another area should be performed by 

using varied remote sensing data sources. 
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1 KOMBINĒTĀS MEŽA INVENTARIZĀCIJAS METODES (KMI) 

DARBĪBAS PRINCIPI UN PAMAT ETAPU APRAKSTS  

 

Uzdevumu veikšanai par pamatu tika izmantota LLU Meža fakultātē izstrādātā 

kombinētās meža inventarizācijas metode (turpmāk KMI). Tā apvieno jaunākās tehnoloģijas 

datu apstrādē, lietojot tālizpētes datus (LiDAR, NIR), kā arī inventarizācijas darbu mežā. 

Metodes mērķis ir iegūt ticamus meža taksācijas rādītājus samazinot laika patēriņu un 

izmaksas pret līdz šim lietotajām meža inventarizācijas metodēm. 

Lietojot kombinēto meža inventarizācijas metodi, pirmajā tās etapā ir nepieciešams 

apkopot attālās zondēšanas datus par pētāmo teritoriju. Parasti metodes realizēšanai tiek 

lietota LiDAR (LIght Detection And Ranging) datu kopa un NIR (Near Infra Red) attēli.  

LiDAR datu kopu veido 3D punktu kopums. Dati tiek iegūti, apstarojot objektu ar 

lāzera staru un izmērot laiku, kādā tiek saņemts atstarotais signāls. KMI gadījumā datu 

iegūšanai LiDAR iekārta tiek novietota uz lidmašīnas, un attāluma mērīšana tiek veikta 

sistemātiski visā tās lidojuma laikā. Pēc tam iegūto datu kopa tiek koriģēta atbilstoši 

lidaparāta atrašanas vietai (GPS koordinātes) un tās novietojumam signāla izsūtīšanas brīdī, 

kā arī pašas signālu izstarojošās ierīces novietojumam pret lidaparātu. Tādā veidā tiek iegūts 

punktu mākonis ar absolūtām koordinātēm, kas raksturo lāzera stara atstarošanās vietas. 

Atkarībā no lidaparāta ātruma, lidošanas augstuma un mērierīces tehniskiem parametriem 

tiek iegūti dažāda blīvuma atstarošanās punkti, ko parasti raksturo ar vidējo punktu skaitu uz 

kvadrātmetru.   

Foto attēlu uzņemšana no lidaparāta ir ļoti plaši pielietota metode un ar tās palīdzību 

iegūtos attēlus izmanto daudzās nozarēs. KMI gadījumā tiek lietota NIR attēlu kopa, kas 

iegūta, izmantojot infrasarkanajai gaismai tuvu spektru. Arī šo  attēlu kvalitatīvas un 

kvantitatīvās īpašības ir atkarīgas no lidošanas augstuma un ātruma. Parasti iegūto rezultātu 

raksturo attēla pikseļa izmērs uz zemes. LIDAR KMI metodes procesa shēma parādīta 1.1. 

attēlā. 
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1.1 attēls. LIDAR KMI datu apstrādes procesa shēma. 

KMI metodes ietvaros sākotnējā NIR attēlu un LiDAR datu kopa tiek apstrādāta ar 

mērķi noteikt “paraugkoku” kopumu un tos raksturojošās pazīmes (skat. 1.1. attēla 1. 

aktivitāte). Apstrādājot LiDAR datus, par paraugkokiem tiek uzskatītas atsevišķas punktu 

kopas, kuras ģeogrāfiski atrodas meža teritorijā, un kuras tiek nošķirtas ar KMI metodes 

palīdzību. NIR attēlos ar šīs metodes palīdzību paraugkoku centrus nosaka, atrodot NIR 

attēlu sarkanās komponentes spektra lokālos maksimumus. Iegūtajiem koku centriem no 

katras datu kopas tiek noteikts parametru kopums (skat. 1.tabulu). 

1. tabula  

LiDAR un NIR datu pirmapstrādes rezultāti 

Datu kopa Parametra nosaukums  Apraksts 

NIR Paraugkoka centra atrašanās vieta  

h, e, i  Tekstūras rādītāji (atbilstoši 

KMI), kas tiek noteikti 

iepriekš definētā rādiusā ap 

koka centru 

nir Vidējā NIR kanāla vērtība uz 

paraugkoku 

LiDAR Paraugkoka centra atrašanās vieta  

h Paraugkoku augstums 

Slope Vainaga galotnes slīpuma 

koeficients 

z_avg, z_sigma Koka punktu (lapotnes) 

vertikālo koordinātu masas 

centra rādītāji 

evp, vp, vpa Koka vainaga dimensiju 

rādītāji (atbilstoši KMI) 

ntc, ntr, vpa Koka kaimiņu mijiedarbības 

rādītāji 

histogram Koka punktu vertikālā 

histogramma 
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Aprēķinātais parametru kopums tiek izmantots kā ieejas informācija nākamajam KMI 

datu apstrādes posmam - mikroaudžu aprēķināšana (skat. 1.1. attēla 2. aktivitāte), kura 

ietvaros tiek veikta datu klasterizācija pēc vairākiem parametriem un iegūta informācija par 

mikroaudžu izvietojumu un robežām. Iegūtie dati reizē kalpo par KMI procesa gala produktu 

un 2. aktivitātes rezultātu (skat. 1.1. attēlu). Mikroaudzes ar to raksturojošajiem parametriem 

tiek izmantotas turpmāku plānošanas uzdevumu risināšanai un jaunu teritoriālo vienumu 

izveidošanai. Nākamajā datu apstrādes posmā tās ar klasterizēšanas algoritmu tiek sadalītas 

grupās tā, lai vienas grupas ietvaros atrastos mikro audzes ar iespējami līdzīgu taksācijas 

rādītāju raksturojumu, kura salīdzināmo parametru robežvērtības var definēt konfigurācijas 

failā (skat. 2.pielikumu). Iegūto grupu skaits raksturo analizējamās teritorijas dažādību un 

nosaka, cik atšķirīgas varietātes KMI rezultātā būs jānovērtē. Lai katru teritoriju raksturotu 

pietiekams paraugdatu apjoms, izmantojot mikroaudžu grupu datus, tiek izveidots 

parauglaukumu saraksts. Šādas darbības rezultātā tiek iegūts parauglaukumu saraksts, kas 

norāda to ģeogrāfisko izvietojumu, kas atrodas katras mikroaudzes centroīda koordinātēs  un 

to raksturojošiem inventarizācijas parametriem. Parauglaukumu saraksts sastādīts ar visiem 

variantiem, kuros drīkst atrasties ierīkojamie parauglaukumi, taču precīzāka izvēle paliek 

parauglaukumu ierīkotāju ziņā, jo tos var izvēlēties pēc vieglākas pieejamības, tuvāk ceļiem, 

lai nav jādodas vairākus kilometrus mežā ar kājām utml. Ar šo informāciju meža 

inventarizācijas veicējs dodas uz norādītajām teritorijām un ievāc meža inventarizācijas 

rādītājus saskaņā ar parauglaukumu ierīkošanas specifikāciju (skatīt 1. pielikumu). Lai KMI 

metodi būtu iespējams lietot korekti, ir nepieciešams, lai parauglaukumos ievāktie dati būtu 

atbilstoši meža inventarizācijas normatīvu un 1.pielikuma prasībām. 

Nākamajā posmā tiek noteikti mikroaudžu taksācijas parametri. Tā īstenošanai 

nepieciešama ieejas informācija no iepriekšējās meža inventarizācijas datiem, kas tiek 

izmantoti ar tālizpētes metodēm nenosakāmās informācijas attiecināšanai, piemēram, audzes 

vecums, meža tips, kā arī parauglaukumu dati, harvestera produkcijas failu dati (*.PRD – ja 

tādi ir pieejami), kas uzlabo LIDAR datu kalibrēšanas iespējas. Pēc šādas informācijas 

importēšanas sistēmā, tiek veikta pārējo taksācijas rādītāju aprēķināšana un nenosakāmo 

parametru informācijas attiecināšana.  

Pārējie taksācijas rādītāji tiek aprēķināti šādā secībā: 

1. meža elementa vidējais augstums (datu avots: LiDAR); 

2. koku sugu sastāvs (datu avots: LiDAR, FOTO, parauglaukumi); 

3. audzes krāja (datu avots: LiDAR, parauglaukumi); 

4. meža elementa vidējais caurmērs (datu avots: LiDAR, parauglaukumi); 

5. audzes šķērslaukums, meža elementa šķērslaukums (datu avots: aprēķināts no 

pārējiem taksācijas rādītājiem). 
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2 LĪDZ ŠIM IEGŪTO DATU UN TO APSTRĀDES PAŅĒMIENU 

(SKRIPTI, ALGORITMI) PIELĀGOŠANA LVM 

IZMANTOTAJIEM FORMĀTIEM (IZMANTOJOT KONKRĒTĀ 

IZPILDĪTĀJA DATUS). 

 

2.1 Programmatūras prasību specifikācija  
 

Šī dokumenta 2. pielikumā ir pievienota programmatūras prasību specifikācija, kas 

nodrošina līdz šim iegūto tālizpētes datu un to apstrādes paņēmienu pielāgošanu LVM 

izmantotajiem formātiem. 

2.2 Algoritmu bibliotēkas sagatavošana prototipu integrēšanai LVM 

ESRI vidē. 
 

Projekta pirmajā etapā esošie dati, skripti un algoritmi tika pielāgoti izmantošanai 

LVM vajadzībām. Saskaņā ar programmatūras prasību dokumentā definētājām prasībām 

izveidots programmas prototips, kas nodrošina visu aprēķinu soļu realizāciju (skat. 

2.pielikums 1.attēls). Izveidotais prototips sastāv no divām komandrindas lietotnēm – 

LiDAR datu apstrādei un NIR datu apstrādei. Abu lietojumu izmantošanai ir nepieciešami 

konfigurācijas faili, kas satur norādes par ieejas datu atrašanās vietu un algoritmu darbības 

konfigurēšanai nepieciešamajiem lielumiem. Funkcijas, kas iekļautas LiDAR datu apstrādes 

lietotnē, ir šādas (2.1.attēlu):  

1. Darba reģiona datu nolasīšana (skat. 2.pielikuma 4.1.2). 

2. Las failu metadatu un LiDAR punktu saglabāšana datubāzē (skat. 2.pielikuma 4.1). 

3. Parauglaukumu, iepriekšējās taksācijas un nogabalu importēšana datubāzē (skat. 

2.pielikuma 4.1.1). 

4. Paraugkoku centru noteikšana no LiDAR datiem (skat. 2.pielikuma 4.2.1). 

5. Papildus rādītāju noteikšana no LiDAR datiem (skat. 1.tabulu) (skat. 2.pielikuma 

4.2.1). 

6. Papildus rādītāju noteikšana no Foto datiem (skat. 2.pielikuma 4.4.,4,1). 

7. Mikroaudžu robežu aprēķins (skat. 2.pielikuma 4.3). 

8. Mikroaudžu raksturojošo rādītāju noteikšana (skat. 2.pielikuma 4.5). 

9. Datu eksportēšana (skat. 2.pielikuma 4.6). 

10. Datubāzes datu dzēšana. 

Attēlā 2.1. parādīts LiDAR datu apstrādes komandrindas risinājums. 
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2.1. attēls. LiDAR datu apstrādes komandrindas risinājums 

Funkcijas, kas iekļautas Foto datu apstrādes lietojumā, ir šādas: 

1. RGB attēlu metadatu (robežu) informācijas saglabāšana datubāzē (skat. 2.pielikuma 

4.2.2.).  

2. NIR attēlu metadatu (robežu) informācijas saglabāšana datubāzē (skat. 2.pielikuma 

4.2.3.).  

3. Paraugkoku noteikšana, tekstūras rādītāju aprēķināšana, NIR datiem (skat. 

2.pielikuma 4.4.)  

4. Paraugkoku noteikšana, tekstūras rādītāju aprēķināšana RGB datiem (skat. 

2.pielikuma 4.4.).  

Foto datu apstrādes komandas risinājums parādīts 2.2.attēlā.  

 

2.2. attēls. Foto datu apstrādes komandrindas risinājums. 
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2.3 Programmas prototipa darbību izpildes secība. 
 

Aprēķinu izpildes komandu secība tukšā datubāzē (skat 2.1. attēlu):  

1. LiDAR.exe SaveWorkArea  

2. FotoProcessor.exe ReadNirExtents 

3. FotoProcessor.exe CalcNIRCenters 

4. LiDAR.exe ImportLasExtents 

5. LiDAR.exe ImportLasData 

6. LiDAR.exe ImportOldTax 

7. LiDAR.exe CalcTreeCenters 

8. LiDAR.exe CalcLidarExtraInfo 

9. LiDAR.exe CalcFotoExtraInfo 

10. LiDAR.exe ImportPL 

11. LiDAR.exe CalcSpecies 

12. LiDAR.exe CalcClusters 

13. LiDAR.exe CalcClusterGroups 

14. LiDAR.exe ExportPLCentersRecommendation 

15. LiDAR.exe ExportTax 

16. DeleteDbData[All/LasExtents/LasData/WorkArea/TreeCenters/Clusters/OldTax] 

Aprēķinu turpināšana pēc datu dzēšanas komandas: 

 DeleteDbData All = 1, 4–15 (visas komandas no 1 līdz 15), izņemot 2–3 

 DeleteDbData LasExtents = 4 (tikai 4. komanda). 

 DeleteDbData LasData = 5 

 DeleteDbData WorkArea = 1 

 DeleteDbData TreeCenters = 7–15 

 DeleteDbData Clusters = 12–15 

 DeleteDbData OldTax = 6 

 “FotoProcessor.exe ReadNirExtents DeletePrevious=true” = 2 

 “FotoProcessor.exe CalcNIRCenters DeletePrevious=true” = 3, 9, 11–15 
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2.4 Līdz šim iegūto datu un to apstrādes paņēmienu – skriptu, algoritmu, 

pielāgošana LVM izmantojamam formātam. 
 

Lai tālizpētes datu apstrādes procesu integrētu LVM vidē un pielāgotu tā darbību 

uzņēmuma prasībām, tika izveidota iepriekšējā sadaļā aprakstītā komandrindas lietotne un 

tās darbināšanai nepieciešamā direktoriju struktūra ar šādu uzbūvi (skat. 2. tabulu): 

 

2. tabula  

Projekta direktoriju struktūra. 

Mapes nosaukums Paskaidrojums 

Bin Izpildāmie faili un kompilētās koda bibliotēkas 

bin\LiDAR LiDAR datu apstrādes lietotne 

bin\FOTO Tālizpētes attēlu apstrādes lietotne 

Config Konfigurācijas failu mape 

config\kal Kalibrācijas faili 

Data Tālizpētes datu faili  

data\las LiDAR datu faili 

data\nir NIR attēli 

Projects Atsevišķo projektu faili. Šajā mapē katram 

jaunajam projektam tiek izveidota apakšmape 

ar projekta nosaukumu, ieejas un izejas datiem 

un projekta konfigurācijas failiem. 

projects/Jelgava Mape, kas satur Jelgavas tālizpētes datu 

apstrādes projekta informāciju. 

projects/Jelgava/input Apstrādes procesa ieejas informācija. 

projects/Jelgava/input/conf Projekta lokālie konfigurācijas vienumi. 

projects/Jelgava/input/nog Nogabalu informācija (iepriekšējās taksācijas 

dati). 

projects/Jelgava/input/pl Parauglaukumu dati. 

projects/Jelgava/input/reg Projekta darba apgabali (poligoni). 

 

Komandrindas lietotnes funkciju izsaukumus iespējams automatizēt, izmantojot LVM 

informācijas sistēmas un to iespējas. 
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2.4.1 LiDAR datu apstrādes programmas konfigurācijas faila (LiDAR.xml) 

parametru skaidrojums 

 

Konfigurācijas fails atrodas mapē TDA\config\LiDAR.xml. 2.3. attēlā redzami 

noklusētie parametri, kas ir pielietojami apstrādājot datus ar punktu blīvumu 4–12 pt/m2. Ja 

punktu blīvums mazāks par 4 vai lielāks par 12 pt/m2, ieteicams veikt parametru (skat. 3. 

tabulu) korekcijas. 

 

2.3. attēls. Konfigurācijas faila “LiDAR.xml” saturs. 

 

3. tabula  

Konfigurācijas faila “LiDAR.xml” parametru skaidrojums 

Parametrs Mērv. Skaidrojums 

ExtentSize m 

Katrs aprēķinu teritorijas darba reģions tiek sadalīts 

nelielos fragmentos un katrs fragments aprēķināts 

atsevišķi (atsevišķā plūsmā). Šādi tiek panākta efektīvāka 

servera resursu izmantošana. Jo lielāka aprēķinu 

teritorija, jo lielāks kļūst pārmeklējamo punktu skaits, 

tādā veidā pasliktinot sistēmas veiktspēju. Arī pārāk mazs 

teritorijas izmērs palielina aprēķināmo fragmentu skaitu 

(jāņem vērā, ka katram fragmentam tiek pievienota 

buferzona “ExtentBuffer”). 

ExtentBuffer m 

Fragmenta “ExtentSize” pārklājuma buferzona, tā 

nepieciešama, lai analīzes procesā uz fragmentu robežas 

esošie koki netiktu sašķelti, bet aprēķināti ar pilnu 

vainaga platumu un, iekļauti tajā fragmentā, kur trāpa 

centroīda. Buferzonas izmēru var koriģēt koka vainaga 

platuma robežās. Lielāku bufera apgabalu norādīt nav 

lietderīgi, jo tādā gadījumā tiek veikti lieki aprēķini. 

Norādot par vainaga platumu mazāku buferzonas izmēru, 

dati var tikt sabojāti (neprecīzi aprēķināti to koku 

parametri, kas atrodas tuvu fragmenta robežai) 
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3. tabulas turpinājums 

Parametrs Mērv. Skaidrojums 

SRID - 

Telpiskās informācijas references identifikators, kas tiek 

lietots datu saglabāšanai un apstrādei datubāzē. 

Piemēram, LKS-92/TM atbilst 3059 

TreeMinPoints Skaits 

Fragmenta šūnas minimālā (koku punktu) vērtība. 

Fragmenta LiDAR datos jābūt vismaz noteiktajam 

minimālajam punktu skaitam, lai fragments tiktu 

izmantots koku virsmas modelim. 

GroundMinPoints Skaits 

Fragmenta šūnas minimālā (zemes punktu) vērtība. 

Fragmenta LiDAR datos jābūt vismaz noteiktajam 

minimālajam punktu skaitam, lai fragments tiktu 

izmantots zemes virsmas modelim. 

TreeMatrixStep m 

Fragments paraugkoku aprēķiniem tiek sadalīts šūnās ar 

šo izmēru. Šūnas izmēru ieteicams izvēlēties tik mazu, lai 

tajā 99% gadījumu būtu vismaz “TreeMinPoints” 

parametrā norādītais punktu skaits. Jo lielāks LiDAR 

punktu blīvums, jo ar mazāku šūnas izmēru var veikt 

aprēķinus. 

GroundMatrixStep m 

Fragments zemes virsmas aprēķiniem tiek sadalīts šūnās 

ar šo izmēru. Šūnas izmēru ieteicams izvēlēties tik mazu, 

lai tajā 99% gadījumu būtu vismaz “GroundMinPoints” 

parametrā norādītais punktu skaits. Otrkārt tas norāda uz 

reljefa īpatnībām, ja aprēķini tiek veikti līdzenumā – tad 

var izvēlēties lielāku šūnas izmēru, bet detalizētākā 

reljefa apvidū mazāku. 

TreePointsMinH m 

Minimālais augstums virs zemes, punktam, lai tas tiktu 

piesaistīts paraugkoku raksturojošo punktu mākonim. Ja 

norāda pārāk mazu vērtību, paraugkoku raksturojošiem 

punktiem var tikt piesaistīti dati, kas apraksta krūmus, 

garu zāli, avenājus, zemi, utt. Norādot pārāk lielu 

parametra vērtību, var tikt pazaudēta informācija par 

koka vainaga apakšējo daļu. 

TreePointsMaxR m 
Maksimālais rādiuss, kurā tiek meklēti paraugkoku 

raksturojošie punkti. 

TreeMinHeight m 

Minimālais koka augstums, kas tiek saglabāts datubāzē 

pie paraugkokiem. Izvēloties pārāk mazu – tie var nebūt 

arī koki, bet krūmi utml, savukārt izvēloties pārāk lielu – 

var pazust daļa no reāliem kokiem. 

ClusteringWorkArea

Size 
m 

Mikroaudžu klāsterizēšanas darba reģiona 

platums/garums 

pgsql2shp - 
PostGIS komandrindas izpildāmais fails, datu 

eksportēšanai 

Rscript - Statistikas programmas R skriptu izpildāmais fails 

LasDirectory - Direktorija, kurā glabājas LAS faili 
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2.4.2 Foto datu apstrādes programmas konfigurācijas faila (fotoConfig.xml) 

parametru skaidrojums 

 

Foto datu apstrādes programmas konfigurācijas satura attēls parādīts 2.4. attēlā, bet 

konfigurācijas faila parametru skaidrojums sniegts 4.tabulā. 

 

2.4. attēls. Konfigurācijas faila “fotoConfig.xml” saturs. 

 

4. tabula 

Konfigurācijas faila “fotoConfig.xml” parametru skaidrojums 

Parametrs Mērv. Skaidrojums 

NirDirectory - Sagrieztu NIR attēlu atrašanās vieta 

RGBDirectory - Sagrieztu RGB attēlu atrašanās vieta 

FurjeMax - Furjē filtra maksimālā vērtība 

KernelSize 
Elementu 

skaits 

Konvolūcijas matricas izmērs 

FilterSet Full/Small 

Pielāgojamo konvolūcijas matricu kopa pilna 

vai daļēja, kur daļēja (Small) ir 4 virzieni, bet 

pilna (Full) 8 virzieni. 

TekstureSize Pikseļi 

Tekstūras raksturlielumi tiek rēķināti attēla 

reģiona ar regulāriem izmēriem, kura centrā 

atrodas koka galotne. Šis parametrs norāda 

reģiona malas garumu un tam ir jābūt 

skaitlim, ko var iegūt pēc formulas 2n , kur n 

ir vesels skaitlis robežās no 9 - 11 
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2.4.3 Parauglaukumu izvietojuma faila parametru skaidrojums 

 

Programmas pirmā posma izpildes rezultātā tiek izveidots parauglaukumu izvietojuma 

fails - pl_center_recommendation.shp. Parauglaukumu datubāze tiek uzkrāta un tos var lietot 

citām aprēķinu teritorijām.  5. tabulā ir aprakstīti faila datu lauki un 2.5. attēlā ir redzams 

aizpildītas tabulas piemērs. Tajā norādīts, ka klāsteriem ar numuru 1, 43 un 96 ir atrasti tos 

raksturojošie parauglaukumi, tādēļ no jauna ierīkojamo parauglaukumu skaits ir mazāks. 

5. tabula 

“pl_center_recommendation.shp” faila atribūtu apraksts 

Kolonas 

nosaukums 

Atribūtu vērtības skaidrojums 

id Klāstera identifikators 

cluster_number Klāstera numurs 

value Vidējais paraugkoku augstums klāsterī 

sg Sugu grupas koeficients 

pl_in_cluster PL skaits klāstera grupā 

pl_needed Nepieciešamo PL skaits klāstera grupā 

cluster_rank PL numurs pēc kārtas klāstera grupā 

cnt_ha_ldr LiDAR paraugkoku skaits klāsterī, gab/ha 

cnt_ha_foto FOTO paraugkoku skaits klāsterī, gab/ha 

 

 

2.5.  attēls. pl_center_recommendation.shp” tabulas paraugs ar datiem 

 

2.5 Algoritmu risinājumu rezultātu izmantošana (integrēšana) LVM 

sistēmā saskaņā ar izveidoto programmatūras prasību specifikāciju. 
 

Rezultātu izmantošanai – integrēšanai LVM vidē – LiDAR komandrindas lietotne 

nodrošina datu eksportēšanas funkciju, kuras rezultātā datu kopa tiek saglabāta formātā, kuru 

iespējams importēt LVM pastāvošajās sistēmās. 

Iegūtie rezultāti tiek formēti ESRI SHP failu formātā. Programmas izpildes rezultātu 

mapē tiek izveidoti divi faili taksācija6.shp un taksācija3.shp – pirmajā failā apkopoti dati 

par 6 sugām (priede, egle, bērzs, melnalksnis, apse, baltalksnis), otrajā par valdošo sugu un 

nākamajām divām sugām ar lielāko krāju. SHP failu atribūtu tabulu lauku apraksti ir redzami 

6. un 7. tabulā.  Taksacija6.shp atribūtu tabulas paraugs  ar datiem parādīts 2.6.attēlā. 
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6. tabula 

“taksacija6.shp” faila atribūtu apraksts 

Kolonas nosaukums Atribūtu vērtības skaidrojums 

id, Klāstera identifikators 

s_vald, Valdošās sugas kods 

g_sum, Kopējais klāstera šķērslaukums, m2/ha 

v_sum, Kopējā klāstera krāja, m3/ha 

h1, Priedes augstums, m 

h3, Egles augstums, m 

h4, Bērza augstums, m 

h6, Melnalkšņa augstums, m 

h8, Apses augstums, m 

h9, Baltalkšņa augstums, m 

d1, Priedes caurmērs, cm 

d3, Egles caurmērs, cm 

d4, Bērza caurmērs, cm 

d6, Melnalkšņa caurmērs, cm 

d8, Apses caurmērs, cm 

d9, Baltalkšņa caurmērs, cm 

g1, Priedes šķērslaukums, m2/ha 

g3, Egles šķērslaukums, m2/ha 

g4, Bērza šķērslaukums, m2/ha 

g6, Melnalkšņa šķērslaukums, m2/ha 

g8, Apses šķērslaukums, m2/ha 

g9, Baltalkšņa šķērslaukums, m2/ha 

v1, Priedes krāja, m3/ha 

v3, Egles krāja, m3/ha 

v4, Bērza krāja, m3/ha 

v6, Melnalkšņa krāja, m3/ha 

v8, Apses krāja, m3/ha 

v9, Baltalkšņa krāja, m3/ha 

 
 

2.6. attēls. taksacija6.shp atribūtu tabulas paraugs  ar datiem 
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7. tabula 

 “taksacija3.shp” faila atribūtu apraksts 

Kolonas nosaukums Atribūtu vērtības skaidrojums 

id Klāstera identifikators 

plat Klāstera platība, ha 

k1 1. sugas (s1), koeficients (1=100%, 0.5=50%, 0=0%) 

k2 2. sugas (s2) koeficients 

k3 3. sugas (s3) koeficients 

s1 1. sugas kods (valdošā suga) 

s2 2. sugas kods 

s3 3. sugas kods 

h1 1. sugas augstums, m 

h2 2. sugas augstums, m 

h3 3. sugas augstums, m 

d1 1. sugas caurmērs, cm 

d2 2. sugas caurmērs, cm 

d3 3. sugas caurmērs, cm 

g Kopējais šķērslaukums, m2/ha 

v Kopējā krāja, m3/ha 

sg1 Sugu grupas koeficients pēc 1.algoritma 

sg2 Sugu grupas koeficients pēc 2.algoritma 

sg_diff 
Sugu grupu algoritmu rezultātu atšķirība, jo mazāka jo 

labāk 

 

Piemēri ar reālām atribūtu tabulas vērtībām ir redzami 2.6. un 2.7.attēlā. 
 

 

2.7.  attēls. Taksacija3.shp atribūtu tabulas paraugs ar datiem 

 

2.6 Algoritmu testu rezultāti ar LiDAR datiem ar mazāku punktu skaitu. 

Šo datu apstrādes skripti, apstrādes algoritmi, robežlielumi. 
 

Apstrādājot LiDAR datus, tika iegūti paraugkoku augstumi. Vidējo augstumu 

salīdzināšana tika veikta 2014. gadā Jelgavas apkārtnē ierīkotajos 150 parauglaukumos. 

Novērtējot testa rezultātus atbilstoši MK noteikumu prasībām, 10% kļūdas robežās iekļāvās 

127 parauglaukumu vidējie augstumi, kas veido 85% no kopējā parauglaukumu apjoma. 

Savukārt 95% parauglaukumu vidējā kļūda iekļaujas 15% kļūdas robežās. Vērtējot 

rezultātus, jāpiebilst, ka neviena no šīm augstuma mērīšanas metodēm nav 100% precīza, arī 
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parauglaukumos, veicot augstuma mērījumus ar optiskajiem augstummēriem, ir noteikta 

kļūda, kas šajā augstuma salīdzinājumā var summēties un uzrādīties kā lielāka, lai gan 

iespējams, ka atsevišķos gadījumos precīzāki rezultāti ir no LiDAR aprēķinātajiem 

augstumiem. 

 

 

2.8.attēls. LiDAR un PL vidējo augstumu atšķirības 
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3 PIRMAJĀ POSMĀ IEGŪTO ALGORITMU TESTĒŠANAS 

REZULTĀTI UZ CITU UZŅĒMUMU DATIEM AR DAŽĀDIEM 

PUNKTU BLĪVUMIEM (LĪDZ 4 PUNKTI/M2; 4,1 LĪDZ 9 

PUNKTI/M2) 

 

Šīs nodaļas ietvaros apkopoti rezultāti, kas raksturo dažādu taksācijas parametru 

noteikšanas precizitāti. 

3.1 Informācija par testa teritorijā pieejamiem tālizpētes datiem un 

parauglaukumiem, kuri nepieciešami algoritmu kalibrēšanai 

(Jelgavas apkārtne)  
 

KMI metodes darbība tika testēta, izmantojot LLU Meža fakultātes parauglaukumu bāzes 

informāciju un divus attālās zondēšanas datu kopas – SIA “Metrum” ievāktos LiDAR un 

ortofoto datus, kā arī Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas aģentūras LiDAR un ortofoto datus. 

Parauglaukumu izvietojums parādīts 3.6. attēlā. 

 

3.1. attēls. LiDAR punktu blīvums parauglaukumos 

Attēlā 3.1. uz X ass ir attēlots parauglaukuma numurs uz Y punktu skaits uz 

kvadrātmetru tajā.  Daudzos gadījumos informācija par vienu un to pašu parauglaukumu ir 

pieejama vairākās datu kopās. Šādā gadījumā pētījuma laikā tikai izmantota kopa ar lielāko 

atstarošanās punktu skaitu uz kvadrātmetru. 

Foto datu kopums, kas pieejams testu realizēšanai projekta ietvaros, ir ar trim dažādiem 

pikseļa izmēriem uz zemes – 0,15; 0,25; 0,4 m. Pēc KMI metodes prasībām pilnvērtīga 

rezultāta iegūšanai ir nepieciešama datu kopa ar pikseļa izmēru ne lielāku par 0,20 m. Tomēr 
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šī projekta ietvaros šādi attēli ir pieejam ļoti mazam parauglaukumu skaitam un šī iemesla 

dēļ rezultāti, kas aprakstīti nākamajās nodaļas ir iegūti, apstrādājot 0,4 vai 0,25 m pikseļa 

izmēru attēlus. 

 

3.2 Krājas prognozēšanas modeļu testēšana 

 

3.2. attēls. Krājas prognozēšanas modeļu determinācijas koeficients R2 pa sugām 

Izstrādātie krājas prognozēšanas modeļu rezultāti reprezentē korelāciju starp  KMI 

aprēķinātajiem un parauglaukumos instrumentāli mērītajiem rezultātiem. Krājas 

prognozēšanas modeļu rezultātu korelācija ar parauglaukumu mērījumu rezultātiem pa 

sugām ir redzama 3.2. attēlā.  Datu izkliede katrai sugai ir apskatāma 8. tabulā dotajos attēlos. 

Datu korelācijas kopskats par visām sugām kopā ir apskatāms 3.3.attēlā. . Labākos rezultātus 

uzrāda priede ar determinācijas koeficientu R2=0,92, taču pārējām sugām determinācijas 

koeficients ir zemāks, attiecīgi eglei R2=0,75, bērzam R2=0,84, melnalksnim R2=0,78, apsei 

R2=0,70, baltalksnim R2=0,66. Visām sugām kopā, R2=0,72. 
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8. tabula.  

Krājas prognozēšanas modeļu datu izkliede pa sugām  

Priede 

 

Egle 

 
Bērzs 

 

Melnalksnis 

 
Apse 

 

Baltalksnis 
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3.3. attēls. Krājas prognozēšanas modeļa rezultāts visām sugām kopā 

 

3.3 Sugu atpazīšanas modeļu testēšana 
 

Pētījuma ietvaros tika veikta sugu atpazīšanas algoritmu darbības testēšana ar divu tipu 

attēliem, kuru galvenā atšķirība bija pikseļa izmērs uz zemes – 0,25x0,25 m līdz 0,4x0,4m 

un 0,15x0,15 m. Lai pārbaudītu algoritmu darbību ar abu veidu attēliem, pieejamie 

parauglaukumu dati tika sadalīti divās daļās (70% / 30%), kur pirmās daļas dati  izmantoti kā 

apmācības kopa, bet otrās daļas dati tika izmantoti pārbaudei. Šādi testi tika atkārtoti vairākas 

reizes, katru reizi jauktā secībā nomainot apmācības un testa datu kopā esošos 

parauglaukumus. Iegūtie rezultāti 3.4. un 3.5. attēlā ir redzami pie dažādiem no NIR failu 

punktu izmēriem. Attēli atspoguļo pareizi noteikto koku sugu īpatsvaru no konkrētās koku 

sugas koku skaita procentos. 
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3.4. attēls. Sugu noteikšanas precizitāte ar punkta izmēru 0,25 - 0,40m uz zemes 

 
3.5. attēls. Sugu noteikšanas precizitāte ar punkta izmēru 0,15m uz zemes 

 

3.4 Caurmēra noteikšanas modeļu testēšana 
 

Caurmēra modeļu testēšanas rezultāts ir redzams 9. tabulā dotajos attēlos. Tas ir iegūts 

pēc līdzīgas parauglaukumu sadalīšanas un izvēles metodikas kā sugu atpazīšanai – sadalot 

datus testa un apmācības datu kopās (70/30). Labākos rezultātus uzrāda priede ar R2=0,96 un 

bērzs ar 0,87 – pārējām sugām datu izkliede lielāka un rezultāti vājāki. 
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9. tabula. Caurmēra modeļu testēšanas rezultāts pa koku sugām 

Priede 

 

Egle 

 
Bērzs 

 

Melnalksnis 

 
Apse 

 

Baltalksnis 
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3.5 Meža inventarizācijas rādītāju aprēķināšanas rezultāti testa teritorijā 
 

Lai pārbaudītu programmas darbību un tās rezultātus, tika izvēlēts viens 2016. gadā 

instrumentāli pilnībā uzmērīts kvartāls ar 18 nogabaliem (skat 3.7.att). Kvartālā tika izdalīti, 

iestigoti nogabali un uzmērīti (izdastoti) visi koki. Katram nogabalam tika aprēķināta platība. 

Pēc dastošanas rezultātiem tika aprēķināta audzes krāja, sugu sastāvs, šķērslaukums, vidējais 

krūšaugstuma caurmērs. 84. kvartāls atrodams 54440050389 kadastrā, blakus auto šoseju 

Rīga-Jelgava un Ozolnieki-Brankas krustojumam. Kā redzams 3.6. attēlā – šajā kvartālā nav 

ierīkots neviens parauglaukums, taču tie ir atrodami izkliedēti Jelgavas apkārtnē. Šie 

parauglaukumi ierīkoti pēc citas, bet līdzīgas metodikas, nevis KMI metodikas un iepriekš 

lietoti citiem mērķiem. Tomēr iegūtie dati izmantojami KMI metodes aprobēšanai. 

 
3.6. attēls Parauglaukumu teritorija un 84.kvartāla atrašanās vieta 

 

 
3.7. attēls. Nogabalu konfigurācija 84.kvartālā. 
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3.8. attēls. Aprēķinātie paraugkoki 84.kvartāla nogabalos 

 

Salīdzinot kopējo krāju kvartālā, tās atšķirība nav liela – instrumentāli uzmērīti 7210 m3, bet 

ar KMI metodi aprēķināts par 1% vairāk – 7222 m3. Tomēr atsevišķos nogabalos konstatētas 

ievērojamas parametru atšķirības. 
 

 
3.9. attēls. Koku krājas salīdzinājums pa nogabaliem 
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3.10. attēls. Aprēķinātā mežaudzes šķērslaukuma uz 1 ha salīdzinājums pa 

nogabaliem 
 

 
3.11. attēls. Vidējā koku augstuma salīdzinājums pa nogabaliem 

 

 
3.12. attēls. Vidējā koku caurmēra salīdzinājums pa nogabaliem 
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3.13. attēls. Vidējā koku augstuma un caurmēra salīdzinājums 

 

  
3.14. attēls. Krājas salīdzinājums nogabalos 

 

Būtiskākā problēma, kas negatīvi ietekmē aprēķināto taksācijas rādītāju precizitāti 

šiem nogabaliem, ir to reprezentējošo parauglaukumu trūkums (šo nogabalu klāsteru 

grupām). Lai veiktu aprēķinus, jābūt vismaz 3–5 reprezentējošiem parauglaukumiem katrā 

klāsteru grupā, tomēr novērtējot 84. kvartāla 30 nogabalus – tika konstatēts, ka tikai 12 

nogabaliem ir pa vienam viņu reprezentējošam parauglaukumam, atlikušajiem 19 – vispār 

nav neviena reprezentējoša parauglaukuma. Turklāt 84. kvartāla sugu sastāvs ir 

komplicētāks, jo katrā nogabalā vidēji ir 6,7 sugas, taču parauglaukumos, ar kuru datiem 

veikta kalibrācija, tikai 4,2 sugas. 

Koku augstumu noteikšanas precizitāti (3.11 attēls) ietekmē tas, ka nogabalos mērīti 

ne visu koku augstumi, bet tikai 3.6% no visiem kokiem, savukārt ar KMI metodi novērtēts 

vismaz 10 reizes lielāks paraugkoku skaits – 30–35%. 

Kā vēl viens no rezultātus pasliktinošiem iemesliem varētu būt jauno ierīkoto 

nogabalu robežu GPS mērījumu kļūda. Salīdzinot ar KMI metodi aprēķināto un instrumentāli 

uzmērīto vidējo nogabala krāju (3.14 attēla kreisais grafiks), redzamas ļoti būtiskas 

atšķirības. Tomēr pareizinot šo krāju ar nogabala platību un iegūstot kopējo krāju nogabalā 

(3.14 attēla labais grafiks), rezultāti būtiski uzlabojas. Tas varētu būt apliecinājums tam, ka 

nogabalu platības ir neprecīzas un mazākos nogabalos robežu precizitātes kļūdas būtiskāk 

ietekmē rezultātu kā lielos nogabalos.  
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4 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

 

 Koku augstuma noteikšanas rezultātā noskaidrots, ka 10% kļūdas robežās iekļāvās 

127 parauglaukumu vidējie augstumi, kas sastāda 85% no kopējā parauglaukumu 

apjoma. Savukārt 95% parauglaukumu vidējā kļūda iekļaujas 15% kļūdas robežā. 

 Sugu atpazīšanas algoritmu testi ar dažādiem pikseļa izmēriem uz zemes uzrāda, ka 

pie punkta izmēra 0,15 m iegūtais rezultāts ir labāks nekā ar izmēru diapazonā no 

0,20–0,4 m. Tomēr būtu nepieciešams šo pārbaudi atkārtot ar lielāku parauglaukumu 

skaitu, kuros ir attēli ar punkta izmēru 0,15 m uz zemes. 

 Apskatot krājas prognozēšanas modeļu rezultātus ar esošajiem parauglaukumu 

datiem pa sugām var novērot, ka precīzāki rezultāti nosakāmi priedei, bet zemākā 

precizitāte baltalksnim.  

 Kopējais krājas prognozēšanas modeļu determinācijas koeficients R2 ir 0,72. 

 Caurmēra noteikšanas modeļu testos labākie rezultāti iegūti priedei ar R2=0,96 un 

bērzam ar 0,87 – pārējām sugām datu izkliede lielāka un rezultāti vājāki. 

 Testēšanas rezultātu pārbaudē secināts, ka algoritmu testa rezultāti atsevišķu 

taksācijas rādītāju parametru noteikšanai testa teritorijā nesasniedza vēlamos 

rezultātus, jo pieejamos datos nav parauglaukumu, kas reprezentē testa teritorijā 

atrodamās audzes. Sugu noteikšanas precizitāti ietekmē tas, ka sugu kalibrācijas 

parauglaukumi nav ierīkoti tīraudzēs. 

 Maza izmēra parauglaukumi un to koordināšu noteikšanas kļūda būtiski ietekmē algoritmu 

kalibrācijas rezultātus. Tāpēc turpmākajā pētījumā ieteicams noteikt parauglaukuma izmēra 

ietekmi uz noteikto inventarizācijas datu precizitāti.  Kā arī ieteicams algoritmu kalibrēšanai 

izmantot arī harvestera produkcijas failu datus.  

 Nākamajā pētījuma etapā būtu jāveic atkārtota KMI metodes rezultātu pārbaude citā apvidū 

ar dažādiem attālas zondēšanas datu avotiem. 
 

Priekšlikumi  

 

 Jāuzlabo parauglaukumu datu kvalitāte; 

 Jāaprobē harvestera produkcijas datu izmantošana KMI algoritmu kalibrēšanai; 

 Nepieciešams atkārtoti veikt KMI metodes rezultātu pārbaudi citā apvidū ar 

dažādiem attālas zondēšanas datu avotiem (tai skaitā ar datiem, kas iegūti, izmantojot 

bezpilotu lidaparātus). 
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1. PIELIKUMS 

 

PARAUGLAUKUMU IERĪKOŠANAS METODIKA 
 

Parauglaukumu datu struktūras prasības ir atrodamas 2. pielikuma 3. nodaļā.  

Parauglaukumu uzmērīšana (PL – ar rādiusu 13 m)  

1. Veic parauglaukuma centra mērījumu ar Globālās navigācijas satelītu 

sistēmas (GNSS) uztvērēju ierīcēm. 

2. Parauglaukumā kokus uzmēra pulksteņrādītāja virzienā sākot no ziemeļiem 

(Pirmais uzmērāmais koks vienmēr atrodas uz ziemeļiem no parauglaukuma centra!). 

3. No parauglaukuma centra 13 m rādiusā tiek uzmērīti visi koki (neieskaitot 

paaugas un pameža koku sugas!) ar caurmēru, kas lielāks par 8 cm krūšaugstumā; 

5. Caurmērs krūšaugstumā tiek uzmērīts visiem parauglaukuma kokiem, bet 

koka augstums tiek noteikts katras sugas un stāva vidējam kokam PL ietvaros;  

6. Augoša koka diametru mēra krūšu augstumā, kas nosacīti pieņemts 1,3m 

augstumā virs sakņu kakla, caurmēru uzmēra ar precizitāti ±5mm; 

7. Koka augstumu mēra no sakņu kakla līdz koka galotnei (līdz pirmajam 

pumpuram). Mērījumus veic no vietas, kur labi saskatāma koka galotne, augstumu 

uzmēra ar precizitāti ±500 mm; 

8. Nosaka koka sugu; 

9. Nosaka koka vecumu vienam parauglaukuma kokam, ar precizitāti ±3 gadi; 

10. Nosaka vai precizē meža tipu; 

11. Konstatē vai ir paauga, vai nav, nosaka tās vidējo augstumu. Paaugā ieskaita 

zem audzes klāja atjaunojušos dzīvotspējīgu tās sugas paaudzi, kas dotajos augšanas 

apstākļos var izveidot nākotnes audzi. Paaugu reģistrē, ja tās augstums atrodas 

intervālā no 0,5–6 m un kociņu skaits uz 1 ha ir sākot no 0,5 tūkst.gab.; 

12. Konstatē vai ir pamežs, vai nav, nosaka tās vidējo augstumu. Pamežā 

atrodas tās koku sugas, kas neveido kokaudzi; 

13. Aizpilda parauglaukuma datu matricu. 

14. Piezīmēs reģistrē sekojošu informāciju: 

a. lauzta galotne; 

b. slīps koks; 

c. nokaltis koks. 

 

 


