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Piedāvā 23 idejas
pētnield
vēlas sadarboties
ar uzņērnējiern 23
inovatīvu ideju
īstenošanai
RTU

Pētnieku līdzšinējā sadarbība
ar uzņēmējiem bijusi veik
smiga, tomēr Rīgas Tehniskā
universitāte (RTU) plānojusi
palielināt īpatsvaru no ienā
kurniem, ko dod sadarbība ar
komercsabiedrībām, norādīja
RTU rektora vietnieks stratē
ģiskās attīstības jautājumos
Mareks Zeltiņš.
Saved kopā
RTU Inovāciju un jauno tehno
loģiju konferencē prezentēja
pētījumus arhitektūrā, būv
niecībā, datorzinātnē un in
formācijas tehnoloģijās, ener
ģētikā un telekomunikācijās,
inženierzinātnē, materiālzi
nātnē un lietišķajā ķīmijā, kā
arī transportā un mašīnzi
nībās. Pētnieki atzīst, ka par
dažām idejām interese ir lie
la, par citām nē. Piemēram,
Anatolija Ļevčenkova vadībā
izstrādātajai vilciena avārijas
bremzēšanas iekārtai izvei
dots stends, kas parāda iekār
tas darbību. šis stends tapis sa-

darbībā ar kompāniju Siemens.
«Sādas sistēmas pasaulē nav,
tā nodrošina bremzēšanas sis
tēmas darbību jau pirms luk
sofora, samazinot katastro
fu iespējamību. Lai ieviestu
sistēmu ražošanā, vajadzīgs
pasūtītājs, kuru meklējam,»
pastāstīja A.Ļevčenkovs.
Savukārt Viestura Braža
vadībā izstrādātā superkon
densatoru uzkrājēju iekārtas
vadības metode elektroener
ģijas patēriņa optimizācijai
tramvajiem ir ieinteresējusi
transporta kompānijas Kauņā
un Tallinā, taču ne vismazāko
interesi nav raisījusi SIA Rigas
satiksme speciālistos. Zināt
nieks norāda, ka viņa izstrā
dātā metodika ļautu ietaupīt
elektroenerģijas patēriņu,
īpaši lielu slodžu laikā.

Informācijai
Darba rezumē
� 2008. gadā RTU zinātnieki ir

slēguši 941īgumus ar komerc
sabiedrībām.
� 2007. un 2008.g. notikusi

RTU zinātnieku sadarbība ar
1247 dažādiem uzņēmumiem.
Tās bija konsultācijas, pasū
tījuma pētījumi, sadarbības
līgumi, ekspertīzes pakalpo
jumi. Divos gados ar vienu
vai vairākiem uzņēmumiem
sadarbojušies 375 zinātnieki.
� RTU uztur 64 patentus

un 2008. gadā ir veikusi 38
patentu pieteikumus.
� RTU zinātnieki sadarboju

šies ar kompānijām AEROC,
AIRBUS UK Ltd, Ericsson AB,
Schlenk Metalipu/ver mbH&,.Co,
Knauf. Latvenergo, Lattelecom,
Grindex u.c.

Piedāvā medikiem
Medicīnas apar�tūras ražo
tājiem varētu piedāvāt RTU
tapušo mobilo asinsspiediena
mērīšanas sistēmu, kas sastāv
no mobilā bezvadu asinsspie
diena mērītāja, viedtelefona
arvad.Da.
J. s programmatūru un
personālā datora internetā ar
servera programmatūru. Pro
jekta vadītājs Zigurds Marko
vičs uzsvēra, ka ar šo sistēmu
var nodrošināt praktiski ne-

AVOTS: RTGAS TEHNISKA UNIVERISTATE

ierobežotu datu pārraidi no
viedtelefona līdz uztveroša
jam datoram. Sistēmu varētu
pielietot operācijās, kā arī,
piemēram, lidostu dispečeru
veselības stāvokļa monitorin
gam, arī sporta medicīnā. Pa
gaidām sadarbības partnerus
atrast gan neesot izdevies.
Atis Rozentāls

�Mobilais bezvadu asinsspiediena mērītājs ir ērts lietošanā, demonstrē RTU doktorants
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