
Mērķis.

Attīstīt kraujmēra uzmērīšanas efektīvu automatizāciju Latvijā.
Jo-

• Cilvēkresursu izmaksas kļūst dārgākas.
• Tehnoloģijas attīstās un kļūst pieejamākas.
• Pārpratumu gadījumā vienmēr var atgriezties pie kravas attēla.
• Šī ir iespēja mazināt cilvēciskā faktora kļūdas ietekmi.
• Pietiekams attēlu daudzums sniedz iespējas attīstīt dažādus mašīnredzes un 

mākslīgā intelekta risinājumus nākotnē. 

Vīzija
Kraujmēra uzmērīto tilpumu noteikt kamerāli no attālināti iegūtiem attēliem.



Precizitātes mērķis.

Kraujmērā uzmērītā tilpuma precizitātes mērķi atbilstoši VKP definētajām 
ģenerālkopām, neatkarīgi no uzmērīšanas paņēmiena (uzmērīšanai 

nepieciešamās informācijas ieguves veida) –
+ - 5,0% Tilpuma novirze
9.5% Standartnovirze.



Esošā situācija.
1. 2018 gadā VMF LATVIA ar kraujmēra metodi manuāli uzmēra visu apjomu 2018 gadā (4.2 milj.m3).
2. VMF LATVIA ir attīstījis un akreditējis mobilā fotoWEB risinājumu, kurš ir gatavs ieviešanai ražošanā 

tuvāko mēnešu laikā. Mērķauditorija ir maza un neliela apjoma piegādes.

• Šai gadījumā attēlu ieguvei nepieciešams 
cilvēks, taču tam nav jābūt mērnieka 
kompetencei!

• Tas ar nelielām apmācību iemaņām var 
būt kokvedēja vadītājs vai darbinieks 
koksnes pieņemšanas vietā.

• Uz kravas saiņa nepieciešams 
mērogojuma atbalsts (mērkoks, uzlīme?)

• Šobrīd aprobēts attēlu ieguvei diennakts 
gaišajā laikā. (pietiekamā apgaismojumā)

3. Grupveida uzmērīšanas automatizācijas tālākai attīstībai VMF LATVIA ir pieejams līdzfinansējums ~40%
apjomā (pie maksimālās projekta kopējās summmas 157 000 EUR)



Attēla iegūšanas veids Mērogojams attēls Attēla mērījumi un 
rezultātu aprēķins

Attēlu  ieguves tehnoloģiju attīstība sniedz iespējas lāzera izmantošanai, vairāku iemeslu dēļ :
1)Vieglāk risināma mērogojuma problēma,
2)Iespēja iegūt 3D attēlu, lai turpinātu uzmērīšanas automatizācijas attīstību
3)Nevienmērīgas kustības ietekmei nav tik liela nozīme.











• ~ 40 - 60% pašu spēkiem. Projektā tiks iesaistīts esošais SIA VMF LATVIA 
personāls ar mežsaimniecības inženiera un programmēšanas inženiera 
kvalifikācijām

MNKC paredzētā projekta pārvaldība

• Informāciju sistēmu eksperimentālajai izstrādei un tās darbības
testēšanai tiks piesaistīts kompetents pakalpojuma sniedzējs.

VMF LATVIA investīcijas 61 500 EUR



Projekta nodevumi un ieguvumu prognozes MNKC projektā.

Jaunās grupveida uzmērīšanas informācijas sistēmas testēšanas 
rezultātu apkopojums. Ir pierādīts, ka risinājums apaļo 
kokmateriālu grupveida uzmērīšanā lietoto lielumu attālinātai 
uzmērīšanai sniedz atbilstošas precizitātes rezultātus un ir 
izstrādātas procedūras, lai produktu pilnvērtīgi piedāvātu tirgū. 

Jaunais tehniskais risinājums un informāciju sistēma spēs
atvieglot kokmateriālu uzmērītāju darbu, jo visi nepieciešamie
lielumi tiks iegūti attālināti, bez cilvēka klātbūtnes. 
Prognozējams, ka darba efektivitātes palielinājums būs vismaz
40%. 



Projekta rezultātā sasniedzamais –
• Tehniskais projekts uzmērīšanas iekārtai, infrastruktūrai. Visi parametri.
• Kameru un/vai citu sensoru tehniskā specifikācija. Modeļi.
• IS kas iegūst mērogojamu attēlu ar pietiekamu precizitāti.
• Metodika un procedūra produkta ieviešanai ražošanā

Attēla iegūšanas veids Mērogojams attēls Attēla mērījumi un 
rezultātu aprēķins



Nepieciešamie lēmumi.

• Apstiprināt projekta “Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas” 
pārvaldību. 

• Apstiprināt VMF LATVIA ieguldíjumu projektā, ne vairāk kā  61 500 EUR 
apmērā.

• Projketa vadītājam Ivaram Kalmukam līdz 2019 gada beigām sniegt 
ziņojumu VKP par projekta gaitu un rezultātiem.


