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DARBA VISPĀRĒJAIS APRAKSTS 
Pētījuma aktualitāte. Baltijas reģiona dzelzceļa maršrutu konkurētspēju 
paaugstināšana Eirāzijas transporta sistēmas ietvaros ir transporta-loģistikas 
kompleksa attīstības galvenā problēma Austrumu-Rietumu starptautiskā 
transporta koridorā. Šīs problēmas risinājums nav iespējams bez tehniskās 
drošības nodrošināšanas ar mērķi novērst situācijas, kas noved pie avārijām 
ar lieliem materiāliem zaudējumiem, pie ekoloģiskām un tehnogēnām 
katastrofām. Dzelzceļa pārvadājumu tehniskās drošības un apkārtējās vides 
ekoloģiskās drošības nodrošināšanas nozīmīgs līdzeklis ir tehnisko līdzekļu 
profilaktiskā diagnostika ar negraujošās kontroles metodēm. 

Negraujošā kontrole ir svarīgākā, bet rindā gadījumu vienīgā iespējamā 
tehnoloģiskā operācija, kura atļauj ekspluatācijas procesā atklāt 
nepieļaujamus defektus un tādējādi novērst ārkārtas situācijas rašanos. 
Plašais negraujošās kontroles veidu spektrs atļauj veikt atbildīgas nozīmes 
objektu simtprocentīgu profilaktisko kontroli bez to sagraušanas un 
ekspluatācijas raksturlielumu izmainīšanas. Kontroles rezultāti atļauj 
pieņemt pamatotus lēmumus par ritošās vienības turpmākās ekspluatācijas 
pieļaujamību. Apstākļos, kad starptautiskā transporta koridora Austrumu-
Rietumu ietvaros pa Latvijas dzelzceļiem pastāvīgi pieaug tranzīta 
pārvadājumu apjomi, sastāvu svars un kustības ātrumi, paaugstinās prasības 
par sliežu ritošā sastāva drošumu. Ievērojot augstākminētos apstākļus, kā arī 
sarežģītos klimatiskos apstākļus uz dzelzceļiem, atbildīgas nozīmes ritošā 
sastāva montāžas mezglu un detaļu tehniskā stāvokļa kontroles efektivitātes 
paaugstināšana iegūst īpašu aktualitāti. 

 
Pētījuma mērķis. Drošības paaugstināšana dzelzceļa transportā, uzlabojot 
dzelzceļa ritošā sastāva atbildīgo elementu tehniskā stāvokļa diagnostiku ar 
ultraskaņas palīdzību, izmantojot jaunākos sasniegumus neirotīklu 
tehnoloģiju nozarē. 
 
Pētījuma metodes. Pētījuma veikšanai tika izmantoti: neironu tīkla 
matemātiskais aparāts, objektorientētās programmēšanas metodes 
operētājsistēmā Linux, bet programmproduktu realizācijai – valoda C++, 
programmatūras produktu Eclipse izstrādes vide un PSE (Matlab un 
Matchad) saimes programmatūru pakotnes. 
 
 
 
 
 



 6

Darba rezultātu zinātniskais jaunums:  
 

1. Piedāvāta konceptuāla pieeja ultraskaņas defektoskopijas rezultātu 
novērtējuma ticamības paaugstināšanai, pamatojoties uz mākslīgo 
neironu tīklu instrumenta izmantošanu. 

2. Uz neirotīklu tehnoloģiju pamata izstrādāta sarežģītas konfigurācijas 
garu objektu ultraskaņas kontroles rezultātu novērtēšanas metodika 
pielietošanai adaptīvās automatizētās datu apstrādes sistēmās nepilnas 
un neprecīzas informācijas apstākļos. Piedāvātā metodika nodrošina 
esošās aparatūras funkcionalitātes paplašināšanu, papildinot 
programmatūru ar speciālu programmas moduli ar atvērtu pirmkodu, 
saderīgu ar esošo ultraskaņas kontroles līdzekļu programmatūru. 

3. Izstrādāts un programmatiski realizēts paplašināšanas moduļa kodola 
neironu tīkla radīšanas algoritms, kas veic informācijas apstrādi.  

4. Izstrādāta ieejas informatīvo signālu formēšanas metodika, kas 
nodrošina atbilstību lēmumu pieņemšanai no neironu tīkla puses un 
paplašināšanas moduļa iebūves procedūras neatkarību no defektoskopa 
tipa. 

5. Radīts ultraskaņas izplatīšanās sarežģītas konfigurācijas garā objektā 
datormodelis, kuru izmantojot, izstrādāta apmācošās kopas formēšanas 
metodika 

6. Izstrādāta neironu tīkla, domāta datu apstrādei sarežģītas 
konfigurācijas garu objektu ultraskaņas defektoskopijas sistēmā uz 
postulētu modeļu bāzes, sintēzes metodika, kuru izmantojot, veikta 
neironu tīkla programmatiskā realizācija. 

 
Darba rezultātu praktiskā nozīme. 
Iegūtie pētījumu rezultāti var tikt izmantoti ultraskaņas defektoskopijā 
pielietojamo ekspertsistēmu pilnveidošanai, kas paaugstinās ritošā sastāva 
montāžas mezglu tehniskā stāvokļa vērtējuma ticamību bez to sagraušanas 
un ekspluatācijas raksturlielumu izmainīšanas un atļaus pieņemt pamatotu 
lēmumu par to turpmāko izmantošanu bez papildus investīcijām jaunu 
instrumentālo līdzekļu radīšanai un saglabājot ieteiktās kontroles 
tehnoloģijas. 
 
Darba aprobācija. 
Disertācijas materiāli ir ziņoti un apspriesti RTU katedras „ Dzelzceļa 
transporta automātika un telemātika” sēdēs ( 2005. – 2008.g.), kā arī 
konferencēs: 49. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā, Latvijā 
(11.10.2008 – 13.10.2008); 11.Lietuvas jauno zinātnieku konferencē 
„Science-Lithuania Future „ Viļņā, Lietuvā (15.05.2008.-16.05.2008); 
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5.Starptautiskajā zinātniski – praktiskajā konferencē „ Trans-Mech-Art –
Chem „ Maskavā, Krievijā (23.04.2008. – 24.04.2008.); 10.Lietuvas jauno 
zinātnieku konferencē „Sciene-Lithuania’s Future” Viļņā, Lietuvā 
(02.05.2007. – 06.05.2007.); 48.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Rīgā, Latvijā (11.10.2007. – 13.10.2007.); 4. Starptautiskajā zinātniski- 
praktiskajā konferencē „ Drošības problēmas transportā” Gomeļā, 
Baltkrievijā (01.11.2007. – 02.11.2007.); 47.Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē Rīgā, Latvijā (12.10.2006. – 14.10.2006.) un 46. Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē Rīgā, Latvijā (13.10.2005. – 15.10.2005.). 
 
Publikācijas. Izdevumos no Latvijas AAK noteiktā saraksta disertāciju 
galveno rezultātu publicēšanai publicēti seši disertācijas tēmai atbilstoši 
darbi. 
 
Disertācijas struktūra un apjoms.  Darbs sastāv no ievada, septiņām 
nodaļām, noslēguma un literatūras saraksta, kas satur 31 nosaukumu. 
Disertācija satur 93 lpp. teksta, 43 zīmējumus, 3 tabulas, 3 programmas un 
74 lpp. pielikuma. 
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DARBA SATURS 
 
Ievadā dots īss problēmas apraksts, pamatota disertācijas darba aktualitāte, 
tā zinātniskais jaunums un praktiskā nozīmība. 
 
Pirmajā nodaļā veikts mūsdienīgo dzelzceļa transportā izmantojamo 
negraujošās kontroles līdzekļu, metožu un tehnoloģiju apskats. Parādīts, ka 
ultraskaņas metožu daļa sastāda līdz 40% no dzelzceļa transporta 
saimniecībā izmantojamo negraujošās kontroles operāciju apjoma. Šeit 
ietilpst kontakttīkla balstu, pasažieru un kravas vagonu bandāžu un 
viengabalvelmētu riteņu, kā arī lokomotīvju un vagonu riteņpāru asu u.c. 
izstrādājumu akustiskā kontrole. Akustiskā defektoskopija ir negraujošās 
kontroles veids, kas balstās uz ultraskaņas frekvenču diapazona elastīgo 
svārstību spējām izplatīties cietās vielās lielā dziļumā un atstaroties no 
dažāda vieda neviendabīgumiem. Visuniversālākā akustiskās 
defektoskopijas metode – atbalssmetode – pamatota uz īsu ultraskaņas 
svārstību impulsu iesūtīšanu izstrādājumā un no defektiem atstaroto signālu 
intensitātes un pienākšanas laika reģistrāciju. Izstrādājuma kontrolēšanai 
defektoskopa devējs skenē tā virsmu, bet atbalssignālus no defektiem var 
novērot uz oscilogrāfa ekrāna vai reģistrēt ar pašrakstītāju. Negraujošās 
kontroles akustiskās metodes atļauj atklāt slēptos defektus, kas arī noteica to 
plašo pielietošanu dzelzceļa transportā sliežu un vagonu riteņpāru 
diagnostikai. 

Plašā riteņpāru asu diagnostikai pielietojamo ultraskaņas sistēmu 
kontroles tehnoloģiju darbietilpību un tās rezultātu subjektivitāti, kas būtiski 
pazemina diagnosticēšanas efektivitāti un var kļūt par potenciāli bīstamu 
situāciju iemeslu. Zemais darba ražīgums, veicot riteņpāru asu kontroli 
vagonu remonta rūpnīcu un citu uzņēmumu apstākļos, kur tiek veikti lieli 
darbu apjomi ar visai plašu roku darbu izmantošanu, noved pie tā, ka, 
neskatoties uz pēdējos gados pieaugušajām prasībām pret dzelzceļa vagonu 
asu un riteņu kontroles kvalitāti, praksē bieži vien pēc tehnoloģijas 
paredzētās simtprocentīgās kontroles vietā aprobežojas tikai ar izlases 
kontroli. Norādītie apstākļi ir par cēloni tam, ka no kopējā detaļu bīstamās 
sagrūšanas gadījumu skaita apmēram 20% ir operatora vainas dēļ 
neievēroto defektu sekas.  

Tehnisko sistēmu un objektu ekspluatācijas drošuma 
nodrošināšanas galvenais virziens ir automatizētu tehniskās diagnostikas 
līdzekļu radīšana ar plašu datortehnikas pielietošanu. Pie ritoša sastāva 
montāžas mezglu un detaļu tehniskā stāvokļa diagnostikas negraujošās 
kontroles pamata procedūru automatizācija kalpo no vienas puses kā 
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efektīvs vilcienu kustības drošības paaugstināšanas līdzeklis, bet no otras 
puses – kā vienīgais darba ražīguma un kontroles rezultātu ticamības 
paaugstināšanas līdzeklis, vienlaicīgi samazinot neproduktīvos izdevumus 
un izslēdzot cilvēkfaktoru pie kontroles rezultātu vērtēšanas. 

Mūsu dienās visefektīvākie līdzekļi slēpto defektu atklāšanai, 
veicot riteņpāru asu kontroli remonta uzņēmuma apstākļos, ir 
mikrokontrolleru ultraskaņas defektoskopi, kas apgādāti ar signālu 
automātiskās reģistrācijas sistēmām. 

Parādīts, ka gan gadījumos, kad diagnostika tiek veikta ar 
pārnesāmajiem defektoskopiem, gan automatizētās cilvēku-mašīnu 
sistēmās, kas veic riteņpāru asu ultraskaņas defektoskopiju, iztrūkst 
kontroles rezultātu objektīvas interpretācijas instruments, kontroles 
rezultātu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par kontroles objekta stāvokli 
un detaļas izbrāķēšanas nepieciešamību veic operators, kura lēmumam 
piemīt visai subjektīvs raksturs. Kā sekas kontroles rezultātu objektīvas 
novērtēšanas instrumenta iztrūkumam rindā gadījumu iespējami 
kontrolējamo vagonu riteņpāru asu kļūdainas izbrāķēšanas gadījumi, kas 
noved pie nozīmīgiem finansiāliem zaudējumiem, bet rindā gadījumu netiek 
atklāti bīstami defekti dēļ operatora veiktā kontroles rezultātu novērtējuma 
neatbilstības īstenībai. 

Pamatojoties uz veikto analīzi, formulēts pētījuma mērķis: 
sarežģītas konfigurācijas garu objektu ultraskaņas kontroles rezultātu 
novērtēšanas metodikas izstrāde pielietošanai adaptīvās automatizētās datu 
apstrādes sistēmās nepilnas un neprecīzas informācijas apstākļos, bāzējoties 
uz neironu tīkliem, kas atļauj apstākļos, kad arvien pieaug pārvadāšanas 
apjomi un ātrumi transporta koridoros un kļūst stingrākas prasības pret 
ritošā sastāva drošumu, pieņemt pamatotus lēmumus par tāda atbildīga 
sliežu ritošā sastāva mezgla kā riteņpāra tehnisko stāvokli bez papildus 
investīcijām jaunu instrumentālo līdzekļu radīšanai un saglabājot ieteiktās 
kontroles tehnoloģijas. 

Uzstādītā mērķa sasniegšanai tika risināti sekojoši uzdevumi: dzelzceļa 
transporta ritošā sastāva (lokomotīvju, vagonu, motorvagonu) riteņpāru asu 
ultraskaņas kontroles rezultātu augstā apšaubāmības līmeņa cēloņu 
eksperimentāla noteikšana; neirontīklu tehnoloģiju izmantošanas sarežģītas 
formas garu objektu ultraskaņas defektoskopijas sistēmās iespēju analīze; 
ultraskaņas defektoskopijas rezultātu apstrādes un vērtēšanas neirontīklu 
metodes koncepcijas izstrāde ar mērķi paaugstināt kontroles rezultātu 
ticamību; neironu tīkla, domāta garu objektu ultraskaņas defektoskopijas 
apstrādei, sintēzes tehnoloģijas izstrāde; ciparu defektoskopu funkcionālo 
iespēju paplašināšanas programmas moduļa uzbūves algoritma izstrāde 
riteņpāra asu ultraskaņas kontroles rezultātu novērtēšanai, izmantojot 
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neironu tīklu bloku, un izstrādātā algoritma programmatiska realizācija; 
izstrādātā programmas moduļa un mikrokontrolleru infrastruktūras 
telemātiskās saderības nodrošināšana, uz neirontīklu metodes bāzētās 
automatizētās vagonu riteņpāru asu kontroles rezultātu vērtēšanas sistēmas 
funkcionēšanas organizācija. 

 
Otrajā nodaļā izklāstīti eksperimentālo pētījumu rezultāti, kuri veltīti 

tāda atbildīgā dzelzceļa ritošā sastāva elementa kā riteņpāra ass 
profilaktiskās kontroles ar ultraskaņas metodi rezultātu apšaubāmības 
galveno iemeslu atklāšanai. Ultraskaņas kontroles rezultātu augstās 
apšaubāmības sekas ir neatbilstoša lēmuma pieņemšana par tās turpmāko 
ekspluatāciju 

Asu ar testa defektiem ultraskaņas kontroles rezultātu analīze parādīja, 
ka PY1 tipa asīs tika atklāti praktiski visi testa defekti. Kas attiecas uz asu 
PY1Ш kontroles rezultātiem, tad arī šā tipa asīs visi defekti bija atklāti ar 
augstu precizitāti, izņemot ass vidējo un tālo zemrumbas daļas zonu. Ass 
PY1Ш vidējās daļās kontroles zonā un tālajā zemrumbas daļā daļu no testa 
defektiem atklāt neizdevās. 

Eksperimenti parādīja, ka asu PY1Ш ultraskaņas kontroles rezultātu 
augstais apšaubāmības līmenis saistīts ar neiespējamību atklāt derīgo 
informatīvo signālu vai nu dēļ stipru trokšņu periodiskas parādīšanās uz 
defektogrammām (UDS2-32) vai arī dēļ signāla no defekta (YD2 – 102) 
neesības uz defektogrammām. ( YD2-102). 

Lai noteiktu norādīto parādību iemeslus, kontroles rezultāti tika 
demonstrēti vairāk informatīvajā B – izklājumā (1. zīm.). B- izklājums 
atļauj demonstrēt atklātos defektus izplātā attēlojumā: pa X-asi tiek fiksēts 
no neviendabīguma atstarotais signāls, bet pa Y-asi – devēja stāvoklis uz 
kontrolējamā objekta. Tādā modelī tiek reģistrēti visi kontroles zonā esošie 
signāli . 
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1.zīm. Defektu demonstrācija izplātā attēlojumā 
 

Eksperimenta rezultātu analīze atļauj izdarīt sekojošu slēdzienu: 
visos izpētāmajos gadījumos atsevišķos devēja stāvokļos ass galā nav pat 
pretsignāla (1.zīm.). Pretsignāla neesamība atļauj izdarīt šādu secinājumu: 
PY1Ш tipa asīs, kuru īpatnība ir caurumu ar vītnēm klātbūtne, notiek 
pārmērīga ultraskaņas viļņa pavājināšanās, kas nav ņemts vērā esošajās 
riteņpāru asu kontroles tehnoloģijās. Defektoskopu iestatīšanas tehnoloģijas 
ir izstrādātas, izejot no pieņēmuma, ka pretsignāls tiek droši atklāts jebkurā 
asu tipā. Tādā gadījumā atbilstoši apstiprinātajai tehnoloģijai pie kontroles 
rezultātu vērtēšanas ar ciparu defektoskopu palīdzību par atbalss signālu 
tiek pieņemts pretsignāls, pie kam brāķēšanas jūtīgums un, secīgie, arī 
kontroles rezultāti tiek saistīti ar atbalss signāla lielumu. 
Lēmums par izbrāķēšanu tiek pieņemts divu signālu Kdef. Un Kbr., kur 
Kdef.=Upret.-Upret. Un Kbr.=Upret.-Uet, salīdzināšanas rezultātā. 
Šeit Udib.,Udef. Un Uet. – defektoskopa pastiprinājumu lielumi, pie kuriem 
attiecīgo atbalssignālu, t.i., pretatbalssignāla, atbalssignāla no defekta un 
atbalssignāla no etalondefekta, amplitūdas sasniedz defektoskopa ekrāna 
augstuma vidu. Ja izpildās nosacījums :0<Kdef.<Kbr., ass tiek izbrāķēta. 

Eksperimentālie pētījumi parādīja, ka viens no asu ekspluatācijas 
procesā veicamās asu kontroles rezultātu apšaubāmības iemesliem ir asu 
konstruktīvo īpatnību nepilna vērā ņemšana kontroles tehnoloģiskajā 
procesā. Veicot PY1Ш tipa riteņpāru asu vidējās un tālās zemrumbu daļu 
kontroli, vismaz četri apgabali atrodas it kā vītņoto caurumu „ ēnā”. Vītņoto 
caurumu esamības dēļ rodas situācijas, kad ir neiespējami novērtēt 
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pretsignālu ultraskaņas viļņa stiprā vājinājuma dēļ, sekojoši, detaļas 
kontrolējamā daļā ir zonas, kas necaurskaņojas. Neskatoties uz 
instrumentālo līdzekļu daudzveidību un stingrām prasībām pret tādu 
kustības drošības nodrošināšanai svarīgu mezglu kā riteņpāris ultraskaņas 
kontroles veikšanas tehnoloģiju, rindā gadījumu ir objektīvi neiespējami 
ticami atklāt defektus. Šis apstāklis var kļūt par iemeslu kontrolējamo 
riteņpāra asu kļūdainai izbrāķēšanai, kas noved pie nozīmīgiem finansiāliem 
tēriņiem, bet atsevišķos gadījumos – par bīstama defekta neatklāšanas 
cēloni dēļ operatora dotā kontroles rezultāta vērtējuma neatbilstības 
īstenībai. 

Tādejādi, eksistē objektīvi iemesli PY1Ш tipa asu tehniskā 
stāvokļa kontroles ar ultraskaņas rezultātu novērtējuma apšaubāmībai, kas 
neļauj pieņemt pamatotu lēmumu par viņu derīgumu turpmākai 
ekspluatācijai. 
 
Trešajā nodaļā tiek pamatota iespēja pielietot mākslīgos neironu tīklus 
(MNT) kā instrumentu ekspertu vērtējumu veikšanai; pievesti uz neironu 
tīkliem bāzētas ekspertu sistēmu klases funkcionēšanas un apmācības 
teorijas pamati; analizēta neirontīklu tehnoloģiju izmantošanas iespēja 
informācijas apstrādes sistēmās un uz izpildītās analīzes pamata izstrādāta 
konceptuāla pieeja ultraskaņas kontroles līdzekļu funkcionalitātes 
paplašināšanas problēmai, izmantojot mākslīgos neironu tīklus. Apkopojot 
šajā nodaļā iztirzāto materiālu, var konstatēt sekojošo. Risinot slēpto 
defektu atklāšanas un pazīšanas uzdevumu objektos, pat konstruktīvi 
vienkāršiem objektiem ir grūti sastādīt uzdoto defektu automātiskas 
pazīšanas algoritmu pareizu lēmumu pieņemšanai nepilnas un neprecīzas 
informācijas apstākļos. 
Radušās pie tam grūtības identifikācijas uzdevumu risināšanā ar datoru 
palīdzību pieskaita pie tā saucamo „grūti formalizējamo” uzdevumu 
risināšanas problēmām. Mūsdienās „grūti formalizējamo” uzdevumu 
risināšanai efektīva ir tāda pieeja, kuras izmantošanai nepieciešams tikai 
pietiekošs skaits piemēru, lai defektu pazīšanas sistēmu adaptētu 
konkrētiem apstākļiem ar uzdoto ticamības pakāpi. Tādas pieejas klasisks 
piemērs ir neironu tīkli. Neironu tīkli atļauj atklāt nelineāras likumsakarības 
stipri pietrokšņotās neviendabīgās vidēs, dod labus rezultātus pie liela ieejas 
parametru skaita un nodrošina adekvātus lēmumus pie relatīvi nelieliem 
datu apjomiem. Neironu tīklu galvenā atšķirīgā īpatnība ir tā, ka tiem 
principā nav vajadzīgs iepriekš zināms reālā procesa modelis, bet viņi veido 
lēmumu uz tiem uzrādītās testa informācijas pamata. Neironu tīkli kā 
adaptīvi apstrādes instrumenti ir iegājuši praksē visur, kur jārisina 
prognozēšanas, klasifikācijas un risku novērtēšanas uzdevumi vai arī 
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jebkurā citā cilvēku darbības jomā, kur ir vāji algoritmizējami uzdevumi, 
kuru risināšanai nepieciešam vai nu pastāvīgs kvalificētu ekspertu grupas 
darbs, vai arī adaptīvas datu apstrādes automatizācijas sistēmas. Neironu 
tīkli ir jaudīga un šodien, jādomā, vislabākā metode diagnostikas rezultātu 
datoranalīzei situācijās, kad datoros iztrūkst nozīmīgi informācijas 
fragmenti, bet esošā informācija ir maksimāli pietrokšņota. Tieši tāpēc 
neironu tīkli var būt noderīgi datu apstrādes adaptīvās automatizētās 
sistēmas apstākļos, kad nav iespējams saņemt pilnu informāciju, bet 
analīzes uzdevums praktiski nealgoritmējas. Jāatzīmē, ka mākslīgie neironu 
tīkli kā identifikācijas un informācijas klasifikācijas uzdevumu risināšanas 
instruments ir īpaši efektīvi ekspertu vērtējumu uzdevumos, par cik apvieno 
sevī datora skaitļu apstrādāšanas spējas un cilvēka apkopošanas un 
pazīšanas spējas. 

Slēpto defektu identifikācijas uzdevumi kontroles objektos bez 
cilvēka iejaukšanās ar negraujošas kontroles metodēm pieder grūti 
algoritmizējamo uzdevumu klasei un labi iekļaujas neironu tīklu iespējās. 
Panākumi informācijas tehnoloģiju jomā ir pavēruši iespējas veikt pētījums 
par neirontīklu tehnoloģiju izmantošanu grūti algoritmizējamu 
inženieruzdevumu risināšanai. 

Viens no tādiem uzdevumiem, kura risināšanai ir attaisnojama 
neirontīklu tehnoloģiju pielietošana, ir signālu no slēptiem defektiem 
intelektuālā analīze vagonu riteņpāru asu ultraskaņas kontroles sistēmās. 

Pieredzi, kas iegūta ar galējās apmācošās kopas??? palīdzību, 
neironu tīkli ir spējīgi veiksmīgi izmantot arī citu uzdevumu risināšanai. 
Tieši tāpēc neironu tīkli ir iegājuši praksē visur, kur jārisina prognozēšanas, 
klasifikācijas un risku novērtēšanas uzdevumi vai, citiem vārdiem sakot, 
tajās cilvēku darbības jomās, kur ir slikti algoritmizējami uzdevumi, kuru 
risināšanai nepieciešams vai nu pastāvīgs kvalificētu ekspertu grupas darbs, 
vai arī adaptīvas informācijas apstrādes automatizācijas sistēmas, kādas arī 
ir neironu tīkli. 

Uz veiktās neirontīklu tehnoloģiju iespēju un neironu tīklu 
funkcionēšanas principu analīzes pamata izstrādāta konceptuāla pieeja 
ultraskaņas kontroles līdzekļu funkcionalitātes paplašināšanas problēmai, kā 
instrumentu izmantojot mākslīgos neironu tīklus. Pieejas būtība ir sekojoša: 

Mūsdienu mikrokontrolleru standarta saskarņu atvērtība rada 
pārnēsājamā defektoskopa funkcionalitātes paplašināšanas iespēju, 
papildinot tā iebūvēto programmatūru ar speciālu programmas moduli ar 
atvērtu pirmkodu. Moduļa kodola funkcijas izpilda mākslīgs neironu tīkls, 
apmācīts droši fiksēt defektus. Programmrealizējamie neironu tīkli, kā 
likums, savai funkcionēšanai neprasa lielus datorresursus, tāpēc 
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mikrokontrollera resursi ir pilnīgi pietiekami, lai organizētu datu apstrādi, 
neizmantojot ārējās ierīces. 

Paplašināšanas moduļa kodola- neironu tīkla, kas veic informācijas 
apstrādi ultraskaņas defektoskopijas sistēmā – radīšanas algoritms paredz 
sekojošu procedūru izpildi: 

• Tāda neironu tīkla arhitektūras izstrādne, kas būtu spējīga risināt 
šādus savstarpēji saistītus uzdevumus: neironu tīkla topoloģijas 
izvēle; starpnieronu saišu struktūras izvēle; ieejas signālu 
kombinēšanas noteikumu noteicošo funkcionāļu izvēle; tādu 
funkcionāļu izvēle, kas nosaka izejas signāla aprēiķināšanas 
noteikumus pēc ieejas signālu kopuma; 

• Saišu svara koeficintu korekto vērtību noteikšana, kas ietver sevī 
apmācības tehnoloģijas izstrādni, izmantojot izveidoto apmācošo 
kopu, un neironu tīkla apmācīšanas procesa realizāciju. 
Programmas moduļa iekļaušana tiek realizēta, ielādējot              

mikrokontrollerā atjauninātu programmatūru. 
 Programmatūras ielādēšanas process ietver sevī datnes pārraidi no 

datora uz defektoskopu caur ārējām saskarnēm ( piemēram, USB, RS232, 
COM). Defektoskopā ielādējamā datne tiek iegūta defektoskopa 
atjauninātās programmatūras pirmkodu kompilēšanas rezultātā. 

Papildus moduļa iekļaušanas gadījumā mikrokontrollerā kontroles 
rezultātu novērtēšanai tiek izmantota programma, kuras ieejas dati ir 
ultraskaņas kontroles rezultāti ciparu formā. Sekojoši, pie paplašināšanas 
moduļa izstrādnes iepriekš jābūt atrisinātam jautājumam par ieejas datu 
formēšanu. 

Ieejas datu formēšanas galvenais princips ir izstrādājamā moduļa 
funkcionēšanas neatkarība no ierīces tipa.  
Šā principa izpildes nosacījums ir primāro datu ieejas masīva izmēra 
saglabāšana nemainīgā lielumā, kas vienāds ar zināmu fiksētu vērtību N 
neatkarīgi no elementu daudzuma masīvā, kas iegūts analogciparu 
pārveidošanas (ACP) gaitā konkrētajā defektoskopā. Iepriekšējā apstrāde 
tiek veikta, lai nodrošinātu izstrādājamā moduļa funkcionēšanas neatkarību 
no defektoskopa tipa, izmantojot ultraskaņas defektoskopus ar atšķirīgu 
ACP diskretizācijas soli laikā. Lai realizētu izstrādājamā moduļa 
funkcionēšanas neatkarību no ierīces tipa, jāizstrādā bloks, kas pēc 
zināmām funkcijas vērtībām vienos punktos realizē tās vērtību iegūšanu 
citos punktos, jeb citiem vārdiem sakot, veikt primāro datu K- dimensiju 
masīva no konkrētā defektoskopa ACP pārveidošanu N-dimensiju masīvā, 
kur N- fiksēts skaitlis. 

Par cik defektu meklēšanas bloks realizē datu apstrādi, izmantojot 
neironu tīklu funkcionēšanas algoritmus, nepieciešams radīt apmācošo 
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kopu. Apmācošās kopas izveidošana sastāv no tīkla reakcijas uz mākslīgi 
radītiem defektiem datu bāzes formēšanas. Mākslīgo defektu skaitam un 
stāvoklim jābūt tādiem, lai atbalssignāli no šiem defektiem reģistrētos 
atsevišķi. 

Ņemot vērā augstāk izklāstīto programmas moduļa, realizējoša 
pārnēsājamo ultraskaņas kontroles līdzekļu funkcionalitātes paplašināšanu, 
izstrādne iekļauj sevī sekojošu procedūru izpildi: 

• informatīvo signālu kopas formēšanu mikrokontrollera 
funkcionalitātes paplašināšanas modulim; 
• informatīvo signālu kopas iepriekšējas apstrādes programmatisko 

realizāciju, lai nodrošinātu paplašināšanas moduļa ieejas datu nolasīšanas 
procesa unifikāciju un sekojošu neironu tīklu ieejas datu datņu formēšanu, 
izmantojot dažādu tipu defektoskopus; 
• apmācošās kopas radīšana; 
• neironu tīkla prototipa sintēzes tehnoloģijas izstrādāšana, ieskaitot 

apmācīšanas procedūru, uz kuras bāzes jānotiek neironu tīkla komponenšu 
programmatiskajai realizācijai pie riteņpāra ass ultraskaņas kontroles 
rezultātu apstrādes; 
• cipara defektoskopa funkcionālo iespēju paplašināšanas moduļa 

programmatisko realizāciju, kas ietver sevī atbalsta programmatūras 
izstrādni telemātiskās savietojamības nodrošināšanai pie funkcionālās 
paplašināšanas moduļa integrēšanas mikrokontrollera programmatūra. 

 
Ceturtajā nodaļā  risināti šādi divi uzdevumi: 

•  izstrādāta informatīvo signālu kopa mikrokontrollera 
funkcionalitātes paplašināšanas modulim; 
•  realizēta informatīvo signālu kopas iepriekšējās apstrādes 

programma, lai nodrošinātu diagnostisko signālu formēšanas procesa 
unifikāciju un sekojošo ieejas datu datņu formēšanu neironu tīklam, 
izmantojot dažādu tipu defektoskopus. Šiem datiem jābūt saformētiem tā, 
lai tos uztverošais apmācītais neironu tīkls spētu adekvāti novērtēt reālo 
procesu. 

Primārie informatīvie signāli ultraskaņas kontroles procesā tiek 
noņemti no ACP izejas un tiek izvietoti speciāla buferī. ACP buferis 
realizēts K-dimensiju masīva veidā, kura indeksi salīdzināti ar 
diskretizācijas soli laikā un ar izklājuma ilgumu ( izklājuma ilgums ir 
fiksēts saskaņā ar detaļas kontroles tehnoloģiju), bet masīva elementu 
vērtības – ar diskretizācijas soli pa līmeni. Buferis satur ACP rezultātu 
fiksētā laika sprīdī, taču masīva dimensija K ir atkarīga no ACP bloka 
aparātrealizācijas ( diskretizācijas soļa laikā). 
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Ultraskaņas kontroles primārie dati no dažādu tipu defektoskopiem 
atšķiras ar tādiem parametriem kā elementu vērtību diapazons primāro datu 
masīvā un elementu skaits šajā masīvā. Lai veiktu neironu tīkla 
apstrādājamo ieejas datu formēšanas programmas unifikāciju, primāro datu 
nolasīšanas programmā jāparedz šo datu iepriekšējās apstrādes procedūras. 

 Kontrolējot tos ass apgabalus, kas atrodas vītņcaurumu „ēnā” 
neironu tīklā analizējamo ieejas datu formēšanai kā informatīvie signāli tiek 
izmantoti dati no ACP pie trim dažādiem devēja stāvokļiem, bet kontroles 
zona tiek sadalīta uz zināmu kopu ass apgabalu, no kuriem katru vērtē 
atsevišķs neironu tīkls ar postulētu struktūru (2.zīm.) 

 
                                                                              

 

                          
 

 
 
 

2.zīm. Neironu tīklā analizējamo ieejas datu formēšanas konceptuālā shēma 
 

Lai nodrošinātu programmatiskās paplašināšanas moduļa 
funkcionēšanas neatkarību no konkrēta defektoskopa ieejas datu masīva 
dimensijas un no defektoskopa tipa, pie moduļa programmatiskās 
realizācijas ieejas datu nolasīšanas no ACP ar dažādiem diskretizācijas 
soļiem tiek unificēta. Tiek ieteikts unifikācijas procesu realizēt, pārveidojot 
funkcijas vērtības, atainotas uz regulāra tīkla ar izmēru M1*N1 mezglu, tas 
pašas funkcijas vērtības uz jauna tīkla ar izmēru M2*N2 mezglu, kas pārklāj 
to pašu apgabalu. 

Postulētas struktūras 
neironu tīkli 
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3. zīm. Mikrokontrollera funkcionalitātes paplašināšanas programmas 

moduļa ieejas signālu formēšanas shēma 
 

Piektajā nodaļā izstrādāta apmācošās kopas izveidošanas metodika. 
Neironu tīkla apmācīšanas procesa mērķis ir saišu svaru koeficientu 
noteikšana. Neironu tīkla apmācīšanas procesa blokshēma demonstrēta 4. 
zīm. 
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4.zīm. Neironu tīkla apmācīšanas procesa blokshēma 

 
Neironu tīklu īpatnība ir tāda, ka saišu svara koeficientu 
atrašanai(apmācība) nepieciešama testa informācija (apmācoša kopa- signāli 
no testa defektiem datu bāzē). Minimālo elementu skaitu neironu tīklu 
apmācošajā kopā nosaka pēc nevienādības 2(n+L+m)<N<10(n+L+m) [1], 
kur : N-elementu skaits apmācošajā kopā, n – neironu tīkla ieeju skaits, m – 
neironu tīklu izeju skaits, L-saišu skaits starp neironiem 

Testa datu bāzes (apmācošo kopu) neironu tīkla vadāmai 
apmācīšanai teorētiski var iegūt statistisko datu savākšanas ceļā. Tomēr 
praksē šis ceļš ir izslēgts, par cik pie tam ir vajadzīgs liels skaits asu ar 
reāliem defektiem kontroles apgabalos. Testa datu bāzi var iegūt, izmantojot 
datus no mākslīgi radītiem defektiem. Aprēķini rāda, ka apmācošās kopas 
radīšanai eksperimentālā ceļā būtu jāizved no ekspluatācijas liels skaits tādu 
dārgu detaļu kā riteņpāru asis, kas ir pretrunā ar veselo saprātu. Problēmas 
risināšanai tiek ieteikta pieeja, pamatota uz datormodeļa, adekvāti attēlojoša 
reālu ultraskaņas viļņu izplatīšanās procesu garā objektā. Akustiskas teorijā 
ir izstrādāts tā saucamais ultraskaņas izplatīšanās staru modelis, kurš 
inženierpraksē ir atradis plašu pielietojumu darbā ar objektiem, kuru izmērs 
viļņa izplatīšanās virzienā ir daudz lielāks par ultraskaņas viļņa garumu. 
Šajā nodaļā ir veikta šī moduļa datorealizācija C++ programmēšanas 
valodā. 

Datormodelis ir izmantots apmācošās kopas iegūšanai defekta 
kopas emulēšanas ceļā, kā defektus izmantojot fiksēta dziļuma iezāģējumus, 
pie kam katrs iezāģējums tiek emulēts vairākas reizes pie dažādiem devēja 
stāvokļiem attiecībā pret vītņcaurumiem. Datormodeļa adekvātums 
pārbaudīts, salīdzinot testa signālu datorapstrādes rezultātus ar 
eksperimentālajiem datiem. 

DATU  
BĀZE 

PIEMĒRA 
IZVĒLE 

NEIRONTĪKLU PIELETOJUMS 

 

KĻŪDAS 
APRĒĶINĀŠ

ANA 

Tīkla  
atbilde 

Kļūda ir 
maza 

 
tīkls apmācīts 

TĪKLA SVARU  PIESKAŅOŠANA 

Kļūda 
liela 
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Izstrādāta apmācošās un testa kopu radīšanas tehnoloģija, 
izmantojot datormodeli. 

 
Sestajā nodaļā izstrādāta neironu tīkla, domāta defektu atklāšanai garos 
objektos, sintēzes metode. Par gara objekta piemēru ņemta vagona riteņpāra 
ass. 

Neironu tīkla, kas veic informācijas apstrādi ultraskaņas defektoskopijas 
sistēmā, sintēze ir daudz etapu process, kurš katrā kārtējā etapā prasa šādu 
divu patstāvīgu uzdevumu kopējo risinājumu: 

pirmais uzdevums – tāda neironu tīkla arhitektūras uzbūve, kas ir spējīga 
adekvāti reaģēt uz defektiem kontroles zonā: kārtu skaita un neironu skaita 
kārtās izvēle; starpneironu saišu struktūras izvēle; ieejas signālu 
kombinēšanas noteikumu noteicošo funkcionāļu izvēle; izejas signālu 
aprēķināšanas pēc ieejas signālu kopuma noteikumu noteicošo funkcionāļu 
izvēle; 

otrais uzdevums – neironu tīkla ar izvēlēto arhitektūras apmācīšana, 
kuras būtība ir saišu svaru koeficientu korekta noteikšana. 

Ja izraudzītajai arhitektūrai neizdodas piemeklēt svaru koeficientu 
vērtības neironu tīkla korektai funkcionēšanai, tad nākas izmanīt arhitektūru 
un no jauna veikt apmācīšanas procesu. Zem neironu tīkla arhitektūras 
izmainīšanas saprot topoloģijas (kārtu skaitu un neironu skaitu kārtā), ieejas 
signālu kombinēšanas noteikumu un neironu izejas signāla apstrādes 
noteikumu izmainīšanu. 

Viena no prasībām pret izstrādājamo neironu tīklu ir neliels 
skaitļošanas procedūru apjoms pie tā darba emulēšanas, kas ir līdzvērtīgi 
pieticīgām prasībām pret neironu tīklu emulējošās programmas 
datorresursiem. Jo mazāk ieeju un izeju ir neironu tīklam, jo mazāk resursu 
prasa neironu tīklu emulējošā programma. Šī prasība izriet no pieņemtās 
ultraskaņas kontroles līdzekļa funkcionalitātes paplašināšanas moduļa 
uzbūves koncepcijas, saskaņā ar kuru sintezējamam neironu tīklam 
jāintegrējas mikrokontrollerā ar ierobežotiem atmiņas resursiem 
programmatūrā. 

Ieteikta neironu tīkla sintēzes vienkāršota metodika, kuras pamatā 
ir kombinācija no vienkāršiem postulētas struktūras tīkliem vienkārtas 
perceptroniem, katrs no kuriem skenē nelielu kontroles zonas iecirkni. 
Preceptors ir tiešās plūsmas (feed-forward) neironu tīkls, kurš izmanto 
neironu izejas signāla aprēķināšanu nobīdītās Diraka funkcijas veidā. 
Izstrādāts un programmatiski realizēts neironu tīkla, spējīga adekvāti reaģēt 
uz defektiem kontroles zonā, arhitektūras izveidošanas algoritms. Saskaņā 
ar ieteikto metodiku par atsevišķa neironu tīkla prototipu izvēlēta neironu 
tīkla arhitektūra, kas parādīta 5.zīm. 
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5. zīm. Vītņcaurumu ēnā atrodošos apgabalu kontrolei domāta 

preceptrona struktūra. 
 

 
Prototips satur 9 ieejas un vienu izeju. Uz neironu tīkla ieejām nonāk 

informācijas izlase no defektoskopa atmiņas, kur glabājas ass ultraskaņas 
kontroles rezultāti. Izejas vērtība var būt vienāda vai nu ar vieninieku 
gadījumā, ja defekts kontrolējamā apgabalā ir atklāts, vai arī ar nulli, ja 
defekts kontrolējamā apgabalā nav atklāts. Pie defekta atklāšanas attiecīgais 
perceptrons atgriež informāciju par tā koordināti. 

Realizēta sintezētā neironu tīkla apmācīšanas programma. Neironu tīkla 
ar uzdoto struktūru un funkcionēšanas korektuma pārbaudi apmācīšanas 
programmas kods izskatās šādi: 

 [err]=function perc_ru1sha(p,t,p_test,t_test) 
PR = [ 0, 127; 0, 127; 0, 127; 0, 127; 0, 127; 0, 
127; 0, 127; 0, 127; 0, 127; ]; 
net = newp( PR, 1 ); 
[net,a,e] = train(net,p,t); 
net.IW{1} 
net.b{1} 
a = sim(net,p_test); 
err = a-t_test 
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kur funkcijas perc_rulsha argumenti ir: p – masīvs, sastāvošs no perceptrona 
ieejas signālu vērtībām; p_test- perceptora ieejas signālu vērtības, kurām 
atbilst neironu tīkla izejas vērtība t_test. 
Programmas rumpī tiek izmantotas sekojošas programmu paketes Matlab 
iekšējās procedūras: newp-uzdod neironu tīkla arhitektūru; train – realizē 
neironu tīkla apmācību; sim – simulē neironu tīkla darbu tā funkcionēšanas 
korektuma pārbaudei. 
Šajā nodaļā izpildīto pētījumu rezultāts ir neironu tīkla, kas veic 
informācijas apstrādi ultraskaņas defektoskopijas sistēmā, sintēzes 
metodikas izstrādne un realizācija. Izstrādāts algoritms un realizēta sintezētā 
neironu tīkla apmācīšanas programma. 
 
Septītā nodaļa veltīta programmas moduļa atvērtā pirmkoda (Open Source) 
realizācijai un viņa integrācijai ciparu defektoskopa programmatūrā. Ciparu 
defektoskopa programmatiskā paplašināšana bāzējas uz atjauninātas 
programmatūras ielādēšanu mikrokontrollerā. 
Defektoskopa atjaunināto programmatūru iegūst, kompilējot viņa 
programmatūras pirmkodus, tai skaitā tā programmas moduļa pirmkodu, 
kurš paplašina defektoskopa funkcionalitāti,  
lai kontrolētu vagonu riteņpāra asis ar vītņcaurumiem. Izstrādāts ciparu 
defektoskopa mikrokontrollera funkcionalitātes paplašināšanas programmas 
modulis, kura kodols ir sintezēts neironu tīkls. Moduļa programmatiskā 
realizācija ir izpildīta C++ valodā un atainota 2.pielikumā. Ieteikts 
mikrokontrollera funkcionalitātes paplašināšanas moduļa integrēšanas viņa 
programmatūrā variants (6.zīm.) 
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6. zīm. Pēc tehnoloģijas Open Source izstrādātā programmas moduļa 
integrēšanas defektoskopa programmatūrā blokshēma. 
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DARBA GALVENIE REZULTĀTI 
Darba procesā izpildītie pētījumi atļāva iegūt sekojošus rezultātus: 

1. Eksperimentāli atklāti objektīvie iemesli augstākajam PУ1Ш tipa asu 
tehniskā stāvokļa ultraskaņas kontroles rezultātu novērtējuma apšaubāmības 
līmenim, kas neļauj pieņemt pamatotu lēmumu par to derīgumu turpmākai 
ekspluatācijai. 
2. Uz neirontīklu tehnoloģiju iespēju analīzes pamata izstrādāta 
konceptuāla pieeja ultraskaņas kontroles līdzekļu funkcionalitātes 
paplašināšanas problēmas risinājumam, veicot ekspertu vērtējumus 
adaptīvās automatizētās datu apstrādes sistēmās nepilnas un neprecīzas 
informācijas apstākļos. Šī pieeja paredz defektoskopa programmatūras 
papildināšanu ar speciālu programmas moduli ar atvērtu pirmkodu; 
informatīvo signālu kopas formēšanas procesa unifikāciju; neironu tīkla 
izveidošanu uz postulētu modeļu bāzes; funkcionalitātes paplašināšanas 
moduļa integrāciju ar pārnēsājamo ultraskaņas kontroles līdzekļu 
programmatūru procesa tehnoloģiskuma nodrošināšanai. 
3. Uz neirontīklu tehnoloģiju pamata izstrādāta sarežģītas konfigurācijas 
garu objektu ultraskaņas kontroles rezultātu vērtēšanas metodika 
pielietošanai adaptīvās automatizētās datu apstrādes sistēmās nepilnas un 
neprecīzas informācijas apstākļos. Ieteiktā metodika nodrošina esošās 
aparatūras funkcionalitātes paplašināšanu, papildinot tās programmatūru ar 
speciālu programmas moduli ar atvērtu pirmkodu. 
4. Izstrādāts un programmatiski realizēts paplašināšanas moduļa kodola-
neironu tīkla, kas veic informācijas apstrādi, radīšanas algoritms; algoritms 
iekļauj sevī tādu uzdevumu risināšanu kā neironu tīkla topoloģijas izvēle; 
starpneironu saišu struktūras izvēle; ieejas signālu kombinēšanas noteikumu 
noteicošo funkcionāļu izvēle; tādu funkcionāļu izvēle, kas nosaka izejas 
signāla aprēķināšanas noteikumus pēc ieejas signālu kopuma; starpneironu 
saišu svaru koeficientu korekto vērtību noteikšana, kas ietver sevī 
apmācošas kopas radīšanu un neironu tīkla apmācīšanas procesa realizāciju. 
5. Izstrādāta ieejas informatīvo signālu formēšanas metodika, kas 
nodrošina neironu tīkla lēmumu pieņemšanas adekvātumu un 
paplašināšanas moduļa iekļaušanas procedūras neatkarību no defektoskopa 
tipa. 
6. Pamatots un realizēts ultraskaņas viļņa izplatīšanās sarežģītas 
konfigurācijas garā objektā datormodelis, kuru izmantojot, izstrādāta 
apmācošās kopas izveidošanas metodika. 
7. Izstrādāta uz postulētiem modeļiem bāzēta neironu tīkla, domāta datu 
apstrādei sarežģītas konfigurācijas garu objektu ultraskaņas defektoskopijas 
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sistēmā, sintēzes metodika, kuru izmantojot, veikta neironu tīkla 
programmatiskā realizācija. 
8. Ieteikts defektoskopa funkcionalitātes paplašināšanas moduļa pirmkoda 
integrācijas mikrokontrollera programmatūrā variants. 
9. Iegūtie pētījumu rezultāti var tikt izmantoti ultraskaņas defektoskopijā 
pielietojamo ekspertu sistēmu uzlabošanai, kas paaugstinās ritošā sastāva 
montāžas mezglu tehniskā stāvokļa novērtējuma ticamību bez šo mezglu 
sagraušanas un ekspluatācijas raksturlielumu izmanīšanas un atļaus pieņemt 
pamatotus lēmumus par viņu turpmākās izmantošanas iespējām bez 
papildus investīcijām jaunu instrumentālo līdzekļu radīšanai un saglabājot 
ieteiktās kontroles tehnoloģijas.  
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