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Priekšvārds

Mācību

grāmata

"Apgaismošanas

tehnoloģijas"

ir

paredzēta

elektrozinību specialitāšu studentiem bakalaura un maģistru līmeņos. To
ieteicams

izmantot

diplomprojektu

arī

izstrādei.

koledžu

elektrospecializāciju

Grāmatu var

rekomendēt

arī

studentiem

praktizējošiem

encrģētikas un elektrotehnikas speciālistiem.
Grāmatā

ir

apkopotas

modemās

elektroapgaismes

iekārtas

un

sistēmas, kā arī latviešu valodā izskaidrota to darbība.
Dotajā

darbā

elektroapgaismes

Ir

izmantota,

iekārtu

vienas

ražotājfirmām,

no

pasaules

"Schreder

vadošajām

Group"

uzkrā!ā

pieredze, kā arī RTU EEF lndustriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju
katedras izstrādnes Rīgas pilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas Gaisma".
Grāmatas pirmajā nodaļā izklāstīti apgaismošanas iekārtu darbības
principi, fotometriskie jēdzieni, apgaismes teorija, virsmu apgmsmoJumu
īpatnības,

gaismekļu

konstrukcijas,

to

ekspluatācijas

īpašības

un

apgaismošanas kvalitātes kritēriji.
Otrā nodala ir veltīta apgaismošanas iekārtu regulēšanas sistēmu
skaidrojumam un īpašu petījumu rezultātu izklāstam, kas veikti Rīgas
pilsē!ā.
Trešā noda!ā dotas optoelektronisko elementu izmantošanas iespējas
apgaismošanā.

Tiek

skaidroti

gaismas

diožu

pielietojumu

piemēri

apgaismošanas tehnoloģiskās iekārtās.
Grāmatas autori cer uz lasītāju atsaucību tās pilnveidošanā un nākošo
izdevumu uzlabošanā.
Autori izsaka lielu pateicību "Schreder Group" GIE, Rīgas pilsētas
Satiksmes departamentam, PA "Rīgas Gaisma" vadībai un speciālistiem, kā
arī

RTU EEF

lEE!

lndustriālās elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju

katedras kolektīvam un M.sc.ing. K. Vīksnam par palīdzību grāmatas
materiālu izstrādē.
Īpašu pateicību autori izsaka lEE katedras asociētam profesoram
Dr.sc.ing. I. Galkinam un lektoram M.sc.ing. 0. Krievam par eksperimentu
veikšanu un izstradi.

dip!.

Autori pateicas recenzentiem - prof. !. Lācim, prof. V. Zēbergam,
J . Kreicbergam un M. Kuņickim par darbu grāmatas
inž.

pilnveidošanā.
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