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Saturs

• Ievads

• Zonējuma veidošana par magnētiskajiem apstākļiem 
Latvijā un testa mērījumi

• Variometra stacijas būvniecība
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Zemes magnētiskā lauka mērījumi 

Pirmie ģeomagnētiskie mērījumi saistāmi ar 
navigācijas vajadzībām, bet mūsdienās tie tiek 
izmantoti arī zinātniskiem, militāriem un 
lietišķiem mērķiem, piemēram, ģeofizikālos 
pētījumos, derīgo izrakteņu meklēšanai u.c.
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Si Nan kompasa modelis, lietots 

senajā Ķīnā (~2 gs. p.m.ē.)

Android aplikācija – «metāla 

detektors» 



Magnētiskās komponentes

Septiņas Zemes magnētiskā lauka 
komponentes: 

•magnētiskā deklinācija (D, °)

•magnētiskā inklinācija (I, °) 

•magnētiskā
lauka kopējā intensitāte (F, nT)

•horizontālā intensitāte (H, nT)

•vertikālā komponente (Z, nT)

•ziemeļu komponente (X, nT)

•austrumu komponente (Y, nT)
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Latvijas teritorijas zonējuma 
veidošana

• Lai atvieglotu mērījumu plānošanu nākotnē, tika 
izstrādāts kartogrāfisks materiāls par magnētiskajiem 
apstākļiem Latvijā

• Tika izmantoti Valsts ģeoloģijas fonda materiāli – "Latvijas 
anomālā aeromagnētiskā lauka karte", 1998.g. 1:500 000 
un "Latvijas kristāliskā pamatklintāja prognozā karte", 
1996.g. 1:500 000

• Materiāla pārbaudei laukā pielietots GSM-19TW (protonu 
precesijas magnetometrs)
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Latvijas anomālā aeromagnētiskā
lauka karte (Valsts ģeoloģijas fonds)

6



Latvijas kristāliskā pamatklintāja 
prognozā karte (Valsts ģeoloģijas fonds)
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GSM-19TW Protonu precesijas 
magnetometrs
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Zonējuma veidošana -
ģeoreferencēšana

9



Zonējuma veidošana -
digitizēšana
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Salīdzinājums ar lielāka mēroga 
aeromagnētiskajām kartēm (Valsts 
ģeoloģijas fonds)
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ArcMap rīki

1. Topo to raster (cell size 500 m)

2. Slope (degree)
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Latvijas teritorijas zonējums
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Latvijas teritorijas zonējums 
papildināts ar Fe atradnēm
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Testa mērījumi pie Sējas (1)
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Testa mērījumi pie Sējas (2)
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Testa mērījumi pie Sējas (3)

Tika veikti divu veidu mērījumi:

•Mērījumu tīkls - divi perpendikulāri gājieni ar 
soli ~5 metri, ~15 metru rādiusā. Katrā no 
14 punktiem tika veikti vismaz 3 kopējās 
lauka intensitātes mērījumi

•Mērījumi tīkla centrā - pēc mērījumu tīkla 
izveides tika veikti vismaz 20 kopējās lauka 
intensitātes mērījumi

•Katra mērījuma cikla ilgums (cycle time) 3 
sekundes
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Lokālo gradientu salīdzinājums 
mērījumu vietās

Pēc teorijas, piemēram, atkārtoto 
mērījumu staciju (repeat station)
nedrīkstētu ierīkot vietā ar F gradientu, 
kas lielāks par 2,5 nT/m
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Vieta A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7

Gradients 

nT/m

~0,4 ~0,3 ~0,3 ~0,5 ~1,8 ~3,0 ~2,7 



Mērījumu rezultāti vietās B2 un 
G7
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Tīkla mērījumi vietā B2, 

gradients ~0,3 nT/m

Tīkla mērījumi vietā G7, 

gradients ~2,7 nT/m



F izmaiņas mērījumu teritorijā
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Mērījumu salīdzinājums ar IGRF 
modeli
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Aeromagnētisko  datu un testa 
mērījumu salīdzinājums (1)
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Aeromagnētisko  datu un testa 
mērījumu salīdzinājums (2)
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Testa mērījumi pie Divezeriem un 
Iļķenes (1)
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Testa mērījumi pie Divezeriem un 
Iļķenes (2)
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Testa mērījumi pie Divezeriem
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• Zona ar gradientu 0-5°

• Laukā fiksētais gradients ~0,1 nT/m 



Testa mērījumi pie Iļķenes
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• Zona ar gradientu 10 -
15°

• Laukā fiksētais gradients 
~1 nT/m 



Secinājumi

• Balstoties uz sagatavoto kartogrāfisko materiālu ir iespējams noteikt 
teritorijas Latvijā, kurās būs sastopams augsts magnētiskā lauka 
kopējās intensitātes gradients. To izdevās apstiprināt ar veiktajiem 
testa mērījumiem

• Sagatavotais materiāls būs vērtīgs informācijas avots mērījumu 
plānošanai. Izmantojot to varēs uzmeklēt vietas, kurās mērījumus 
neietekmēs spēcīgi Zemes garozas lauki. Piemēram, ierīkojot atkārtoto 
mērījumu stacijas, variometra stacijas vai instrumentu kalibrēšanas 
laukumus/punktus u.c. vietas ar šādām prasībām
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Variometra stacijas būvniecība

• Izvēlēta variometra stacijas atrašanās vieta

• Sagatavots stacijas teritorijas plāns un skices

• Iegādāti stacijai nepieciešamie instrumenti (LEMI-025 
magnetometrs, GSM-90F Overhauser magnetometrs)

• Veikti mērījumi vietas pārbaudei, ģeotehniskā izpēte

• Nepieciešams sākt stacijas būvniecību un pēc tās 
pabeigšanas jāuzsāk mērījumi 

• Būvniecību ir plānots uzsākt 2019. gadā
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Variometra stacijas atrašanās 
vieta
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F mērījumi plānotajā variometra 
vietā
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Teritorijas shēma
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Variometra stacijas piemērs (Matzka et 
al., 2010)
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3-komponenšu vai Overhauser 
magnetometra novietne
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Magnetometru konsoļu novietne
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Absolūto mērījumu punkts un 
nojume
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Paldies par uzmanību!

Rihards Landorfs

rihards.landorfs@lgia.gov.lv

mailto:rihards.landorfs@lgia.gov.lv

