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ELEKTRISKO SISTĒMU SEKCIJA 
 
I.Afanasjeva, K.Timmermanis (zinātniskais vadītājs) 
 
AVĀRIJAPGAISMES PROJEKTĒŠANA UN IERĪKOŠANA ATBILSTĪGI 
EIROPAS SAVIENĪBAS STANDARTIEM 
 

Darbapgaismes atslēgšana uz neilgu laiku var izraisīt ievērojamus ekonomiskus 
zaudējumus vai pat dzīvības apdraudējumu. Tāpēc atbildīgās vietās tiek paredzēts īpašs 
apgaismes veids - avārijapgaisme, kas noteiktu laiku nodrošina redzamību elektroapgādes 
pārtraukuma gadījumā. Pēdējos gados sakarā ar Eiropas Savienības (ES) standartu ieviešanu 
ir mainīti vairāki avārijapgaismes pamatjēdzieni un kopīgās nostādnes. Padomju laikā 
avārijapgaismi reglamentēja ar tādiem normatīvajiem materiāliem kā ГОСТ 
(Государственный стандарт) un СНиП (Строительные нормы и правила). Mūsdienās 
avārijapgaisme tiek reglamentēta ar Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Ministru 
kabineta noteikumiem. Vissvarīgākais Latvijas standarts attiecībā uz avārijapgaismi ir LVS 
EN 1838 „Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”. Šajā standartā avārijapgaisme iedalīta 
apakšgrupās, no kurām katrai tiek izvirzītas noteiktas projektēšanas prasības un ierobežojumi. 

Padomju laikā saskaņā ar СНиП IІ-4-79 paralēli tika lietoti 2 jēdzieni - avārijapgaime un 
evakuācijas apgaisme. Mūsdienās avārijapgaismi klasificē pēc LVS EN 1838 (1. att.).  

Visa avārijapgaisme iedalās 2 
lielās grupās - rezerves apgaismē un 
evakuācijas avārijapgaismē. Savukārt 
evakuācijas avārijapgaisme iedalās 
evakuācijas ceļa apgaismē, 
pretpanikas apgaismē un 
paaugstināta riska darba zonas 
apgaismē. 

Avārijapgaismes svarīgākie 
tehniskie līdzekļi ir barošanas avots, 
gaismeklis, gaismas avots un 
signalizācijas ierīces. Avārijapgaismes 
barošanai jāizmanto no darbapgaismes 
neatkarīgs barošanas avots. 
Avārijapgaismes barošanas sistēma 
iedalās centralizētajā un autonomajā 
barošanas sistēmā.  

Avārijapgaismes gaismekļus pēc darba režīma iedala pastāvīgajos, nepastāvīgajos un 
kombinētajos gaismekļos. Pēc avārijapgaismes gaismekļu veida tos iedala autonomajos 
gaismekļos un gaismekļos ar centralizēto barošanu. 

Par avārijapgaismes avotiem izmanto kvēlspuldzes, luminiscences spuldzes, 
augstspiediena izlādspuldzes, halogēnspuldzes un gaismas diodes. 

Cilvēku drošai un ātrai evakuācijai no apdraudētajām telpām evakuācijas ceļa iezīmēšanai 
izmanto drošības zīmes un fotoluminiscences evakuācijas sistēmu.  

Avārijapgaismes vadību var veikt no transformatoru apakšstacijas, sadalnēm, kā arī no 
centrālā apgaismes vadības punkta ar automātisko vai tālvadības sistēmu. Avārijapgaisme 
regulāri jāpārbauda. Tās pārbaudei izmanto automātisko testēšanas sistēmu, kura ietver 
autonomo gaismekļu testēšanu un centralizētās barošanas sistēmas testēšanu. 
  

1.att. Avārijapgaismes struktūrshēma 
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I.Arhipovs, A.Dolgicers (zinātniskais vadītājs) 
 
LEŅĶA DEVĒJS AR MAGNĒTISKU ŠĶIDRUMU 
 

Leņķa devējs ar magnētisku šķidrumu ir ierīce, ar kuru var reģistrēt leņķa izmaiņas, 
stabilizēt objektus  horizontālā plaknē, kā arī izmantot automātiskās regulēšanas sistēmās. 

Atkarībā no mērķa sensors ar magnētisku šķidrumu ļauj izveidot sekojošas iekārtas: 
 akselerometru; 
 seismometru; 
 inklinometru – mērīšanas ierīci, ar kuru var reģistrēt leņķa izmaiņas atkarībā no 

zemes gravitācijas lauka. 
Šajā pētījumā izveidots inklinometrs. 

Tas sastāv no divām spolēm, hermētiski slēgta 
cilindra ar magnētisku šķidrumu, kurš polarizējas  
magnētiskā lauka ietekmē. Sensora princips parādīts 
1.att. Magnētiskā šķidruma parametri: pamats—
dekans(C10H22),  magnētiskais pildiņš—  magnetīta 
(Fe3O4) pulveris, daļiņas izmērs — 13 nm, blīvums 
(20°C)—0,896 g/mol. Leņķa diferences noteikšanai 
bija izmantota shēma uz sinhrodetektora bāzes (2.att.).  

 
Viens no pamatuzdevumiem bija izveidot kompaktu modeli, ar kura palīdzību var 

reģistrēt leņķa izmaiņas. 
Kad leņķis ir 0°, spolēm ir vienāda induktivitāte,  sinhrodetektora izejā ir nulle. Mainot 

leņķi, mainās arī induktivitāte abās spolēs un notiek nobīde no miera stāvokļa, kuru reģistrē 
mikroampermetrs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultātā ir izveidots kompakts modelis, kurš nesatur mehāniskas jeb kustīgas daļas un ar 

kuru palīdzību var mērīt leņķa izmaiņas ar precizitāti 6%. 
 

1.att. Sensora darbības princips. 

L.1. L.2. 

MŠ 

 

2.att. Sinhrodetektors. 3.att. Devēja leņķa izmaiņas raksturlīkne. 
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A.Baņņikovs, I.Moškins (zinātniskais vadītājs) 
 
ELEKTRISKO STACIJU UN APAKŠSTACIJU APGAISMOJUMA TĪKLU 
PROJEKTĒŠANAS ĪPATNĪBAS 
 

Darbvietai ir liela nozīme strādājošo cilvēku ikdienā, jo aptuveni vienu trešdaļu savas 
dzīves nodarbināts cilvēks pavada darbā, bet lielāko daļu no šī laika – savā darbvietā. 
Tādējādi ir ļoti svarīgi, lai darbinieks savā darbvietā justos komfortabli un droši. Pasaules 
pieredze pierāda, ka laba un sakārtota darba vide spēj palielināt produktivitāti un efektivitāti, 
samazināt nelaimes gadījumus un arodslimību iespējamību. Cilvēku ērtam un efektīvam 
darbam, viens no svarīgākajiem darba vides parametriem, ir darba vietas piemērots 
apgaismojums. 

Darbs sastāv no divām nodaļām. Teorētiskajā daļā tika izanalizēta apgaismojuma 
projektēšanas koncepcija, bet praktiskajā, tika aprēķināts reāla objekta apgaismojums. 

Teorētiskajā daļā tika izskatītas: apgaismojuma normas; apgaismojuma veidi; 
apgaismojuma vadība; apgaismes aizsardzības ierīču veidi un klases, kā arī to izvēles kritēriji.  

Lai varētu izvēlēties pareizākās un drošākās ierīces ārējai un iekšējai elektrības apgaismes 
projektēšanai elektrostacijām un apakšstacijām, obligāti jāņem vērā - apgaismes normas; 
darba veidi, proti, darbs iekštelpās vai ārpusē; materiāli, kuri tiek izmantoti, veicot konkrētu 
darbu; darba zonu bīstamības klases. 

Pats galvenais ir tas, ka darba personāla drošībai rūpniecības telpās ir jāuzstāda ne tikai 
darba apgaismojums, bet arī avārijas apgaismojums ar neatkarīgu barošanas avotu.  

Praktiskajā daļā bija apskatīti apgaismojuma projektēšanas divi veidi un noteikti atsevišķo 
elektrisko staciju telpu aprēķini, kas tika veikti ar manuālo metodi un programmatūru. 

Veicot manuālo aprēķinu, tika pielietota izmantošanas koeficientu metode. Metodes 
būtība izpaužas koeficienta aprēķināšanai katrai telpai, vadoties no telpas pamatparametriem 
un apdares materiālu gaismas atstarošanas īpašībām. Šīs metodes trūkumi ir augstāka 
darbietilpība un samērā zemā precizitāte. Ar šo metodi tiek veikts iekšējā apgaismojuma 
aprēķins. 

Nepieciešamo gaismekļu skaita aprēķins tiek veikts, izmantojot formulu: 

 

* * * 300*16.2*1.5*1.1
2.18 3

* * 2*4000*0.46sp

E S K Z
N

n  
     

 Programmatūras metodei tika izmantota „DIALux” datorprogramma, kurā ir ņemtas 
vērā visas mūsdienu prasības attiecībā uz apgaismojuma aprēķiniem un dizainu. „DIALux” 
atbilst starptautiskiem un nacionāliem Eiropas valstu standartiem. 

 Ar programmas „DIALux” palīdzību var aprēķināt iekšējo un  ārējo apgaismojumu, kā 
arī projektējamajam objektam izveidot 3D skatu. Programmā „DIALux” ietilpst spuldžu un 
gaismekļu katalogi ar vairāku ražotāju tehniskajiem datiem (OSRAM, PHILIPS). 

Veicot aprēķinus, tika secināts, ka apgaismojuma projektēšana ar datorprogrammu 
„DIALux” ir daudz perspektīvāka un izdevīgāka, nekā koeficienta izmantošanas manuālā 
metode, tāpēc ka apgaismojuma aprēķins ar datorprogrammu „DIALux” ir daudz ātrāks, 
ērtāks, ekonomiskāks un pats galvenais – precīzāks, jo aprēķini nav jāveic manuāli, ir tikai 
jāievada dati un jāizvēlas attiecīgie parametri. 
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J.Doviborova, A.Dolgicers (zinātniskais vadītājs) 
 
20 KV LĪNIJAS SELEKTĪVIE DARBA REŽĪMI, PIESLĒDZOT TĪKLAM 
ĢENERATORUS AR JAUDU LĪDZ 2 MW, TO IESPAIDS UZ TĪKLA 
STABILU UN KVALITATĪVU DARBĪBU GALĒJO ROBEŽU REŽĪMOS 

 
Savā izpētes darbā es analizēju iespējamos variantus 2 MW un lielāku koģenerācijas 

staciju pieslēgšanu 20 kV sadales tīkliem, tīklos notiekošos procesus un darba režīmus.  
Uzsākot darbu, tika izpētīti koģenerācijas staciju pieslēgšanas noteikumi „Elektrostaciju 

pieslēgšanas kārtība AS „Sadales tīkls” elektrotīklam”. Pašlaik spēkā esošajos noteikumos 20 
kV sadales tīkliem nav atļauts pievienot koģenerācijas stacijas ar lielāku jaudu par 2 MW. Tas 
nozīmē, ka visiem investoriem ir jārēķinās ar papildus izmaksām, būvējot tiešās 
elektropārvades līnijas līdz 110 kV vai 330 kV apakšstacijām. Izmaksas ir lielas un bieži vien 
nepamatotas, jo ir iespējas lietderīgi izmantot esošos Latvijas 20 kV sadales tīklus. Šo iemeslu 
dēļ tiek bremzēta jaunu koģenerācijas staciju būvniecība Latvijā. 

Darbā tiek pētīti: 
1. Statiskās stabilitātes nosacījumi. 
2. Aktīvās jaudas zudumi. 
3. Elektrostacijas ietekmes modelis uz 20 kV līniju. 

 

Attēlā ir redzamas vadu 
markas un jaudas zudumi 20 
kV līnijā. Jaudas zudumu 
pieļaujamā robeža ir 5%, un tā 
ir melnā biezā horizontālā līnija 
grafikā. Var redzēt, ka, ja 
stacijas jauda ir 2 MW, tad 
jaudas zudumi AC-70 markas 
vadā ir lielāki par 
pieļaujamajiem. Savukārt  AC-
120 un AC-240 markas vadiem 
var pieslēgt stacijas ar jaudu 
attiecīgi 3 MW un 6 MW. 
Tādēļ ar aprēķiniem mēģināsim 
parādīt, ka šajā teritorijā ir 
iespējams pievienot jaunu 
staciju pie 20 kV sadales 
tīkliem, nevis izbūvēt 
elektropārvades līnijas līdz 
apakšstacijām. 

Ir izstrādāts ietekmes modelis uz sadales tīklu, kurš tiks izmantots aprēķiniem. Tā būs 
koģenerācijas stacija Līči Madonas novadā ar jaudu 1980 kW. Vēlāk pēc teorētiskajiem 
aprēķiniem tiks veikti arī praktiski mērījumi, lai pārliecinātos par pētījumā iegūtajiem 
rezultātiem. 

Darba mērķis ir iegūt lielu gan teorētisko, gan arī praktisko datu bāzi, kuru var salīdzināt, 
lai varētu izstrādāt ieteikumus vairāku problēmu un jautājumu risināšanai. 

 
  

Att. Aktīvās jaudas zudumi 20 kV līnijā. 
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A.Dubinins, E.Antonovs (zinātniskais vadītājs) 
 
HES VEIDI UN TO PIELIETOŠANAS PRINCIPI 
  

Enerģijas patēriņš pasaulē pieaug arvien vairāk un vairāk, tomēr fosilo energoresursu 
krājums ir ierobežots. Pēdējos gados vides piesārņojums un globālās klimata pārmaiņas 
pasaulē radījis pastiprinātu interesi par atjaunojamiem energoresursiem. Atbalsts 
atjaunojamo resursu izmantošanai ir kļuvis par svarīgu Eiropas Savienības enerģētikas 
politikas sastāvdaļu. 

Viena no mūsdienu elektroenerģētikas attīstības īpatnībām ir esošo energoresursu 
modernizācija un atjaunotās enerģijas avotu izmantošanas attīstība. Alternatīvie jeb 
ekoloģiskie enerģijas resursi tiek plaši izmantoti visā pasaulē, pēdējos gados arvien vairāk  
arī Latvijā. Pie tiem pieder vēja enerģija, Saules enerģija, hidroenerģija, biomasa, biogāze 
utt.  

HES jeb hidroelektrostacija ir elektrostacija, kurā par elektroenerģijas iegūšanas avotu 
izmanto ūdens plūsmu. HES spēja saražot elektroenerģiju ir būtiski atkarīga no ūdens 
pietiekamības upē, tādēļ hidroelektrostacijās gada laikā izstrādātā elektroenerģija var 
svārstīties plašās robežās. 

Mūsdienīgās hidroelektrostacijās tiek izmantoti trīs hidroturbīnu tipi. Hidroturbīnu 
tips ir atkarīgs no ūdens krituma starpības starp bjefiem, t.i., no ūdens līmeņa virs un zem 
aizsprosta. Tie ir: 

1) grozāmlāpstiņu turbīnas (Kaplāna turbīnas) ūdens kritumiem no 4 m līdz 20 m;  
2) radiāli-aksiālās turbīnas (Frānsisa turbīnas) ūdens kritumiem no 40 m līdz 60 m;  
3) kausa turbīnas (Peltona turbīnas) ūdens kritumiem no 70 m līdz 200 m.  

 
Pēc izbūves tipa HES var iedalīt 3 pamatgrupās: 
 Aizsprosta HES 
 Pieaizsprosta HES 
 Derivācijas aizsprosta HES 

 
Kā piemēru, ar pozitīvu progresējošu tendenci ar HES izstrādātas elektroenerģijas 

izmantošanu, var minēt Daugavas HES kaskādes statistiku (Latvija) no 2006. līdz 2010. 
gadam: 

 
Tabula  

Daugavas HES elektroenerģijas izstrāde 
 2006 g. 2007 g. 2008 g. 2009 g. 2010 g. 

Ķeguma HES 520 GWh 524 GWh 594 GWh 688 GWh 621 GWh 
Pļaviņu HES 1509 GWh 1501 GWh 1718 GWh 1931 GWh 1991 GWh 
Rīgas HES 630 GWh 640 GWh 726 GWh 792 GWh 833 GWh 

Kopā: 1659 GWh 2665 GWh 3038 GWh 3391 GWh 3445 GWh 
 
Ilggadējā pieredze ūdens enerģijas izmantošanā ļāva identificēt veselu virkni trūkumu. 

Piemēram, aizsprostu un hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju būvēšana veido nopietnas 
problēmas, kas saistītas ar ietekmi uz apkārtējo vidi. Līdz ar to ir jāievēro prasības 
negatīvas ietekmes mazināšanai uz vidi, bet jautājums par kompromisa risinājuma 
meklēšanu, kas atbilst gan ekoloģiskiem aspektiem, gan arī elektroenerģijas ekonomiskai 
izstrādei, ir dominējošs. 
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V.Golubeva, R.Petričenko (zinātniskais vadītājs) 
  
IEROSMES SISTĒMAS PARAMETRU IETEKME UZ ENERGISISTĒMAS 
STABILITĀTI 
 

Ierosmes sistēmas parametru optimizācija un regulēšana ir ļoti svarīgs un aktuāls 
jautājums. Autori pētīja Ķeguma HES ierosmes sistēmas regulēšanas koeficientu ietekmi uz 
energosistēmas dinamiskās stabilitātes raksturu. Tiek pieradīts, ka optimāli izvēlēti ierosmes 
sistēmas regulēšanas koeficienti ievērojami paaugstina energosistēmas stabilitāti un dažos 
gadījumos novērš asinhronā režīma rašanos. 

Šajā darbā tiek aplūkotas un izpētītas divas sinhronā ģeneratora ierosmes sistēmas. Tiek 
konstruēti ierosmes sistēmas matemātiskie modeļi, kuri atbilst Ķeguma un Rīgas HES 
sinhronā ģeneratora ierosmes sistēmas tehniskajiem parametriem. Matemātiskie modeļi, kā arī 
pats pētījums, tiek veikts Matlab Simulink vidē. 

Darba mērķis ir izpētīt dažādi ierosmes sistēmas tipu ietekmi uz energosistēmas stabilitāti 
avārijas režīmā. Avārijas režīms tiek īstenots ar trīsfāžu īsslēguma uz zemi simulāciju ar 
dažādu laika ilgumu. 

Darbā ir apskatīts energosistēmas uzvedības raksturs (sprieguma un frekvences 
raksturlīknes) ar un bez stabilizatoriem (PSS – Power system stabilizer) ierosmes sistēmā. 
Pētījuma rezultāti parādīja, ka dažos gadījumos stabilizatoru ietekme ir negatīva. Tādējādi 
stabilizatoru izmantošanas jautājums prasa rūpīgu energosistēmas izpēti un ir atkarīgs no 
energosistēmas konstrukcijas, kā arī no stacijās izmantotiem ierosmes sistēmas tipiem, kuri 
tieši ietekmē viens uz otru. 
 

 
Att. PSS ietekme uz ģeneratora kopnes spriegumu trīsfāžu īsslēguma gadījumā. Trīsfāžu 

īsslēgums uz zemi notiek 0-jā sekundē, īsslēguma ilgums 0.6 sekundes. 
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A.Lundbergs, E.Bieļa (zinātniskā vadītāja) 
 

VIEDIE TĪKLI UN TO UZSKAITE 
 

Viedo tīklu definē kā pašdiagnosticējošu tīklu, kas pastāvīgi sūta, saņem un apstrādā 
datus par tīkla un tā atsevišķu elementu stāvokli un parametriem, jaudas plūsmām, kā arī veic 
informācijas apmaiņu ar inteliģentām elektroniskām ierīcēm, ražotājiem, operatoriem, 
tirgotājiem un klientiem. Viedā uzskaite galvenokārt ievieš viedos skaitītājus privātiem 
patērētājiem un regulāru datu apmaiņu, apstrādi un divpusīgo datu apmaiņu un klientiem. 
Viedam skaitītājam piemīt iespējas: reāls vai pietuvināts laiks elektroenerģijas izmantošanai 
un iespējama elektroenerģijas lokāla ģenerācija, piemēram, fotoelementu gadījumā; iespējams 
nolasīt datus no skaitītāja gan uz vietas, gan attālināti; tālvadības ierobežojums ir caurlaidības 
spējai izmantojot skaitītāju; savstarpējie sakari tiek balstīti starp tīklu un ierīcēm (piemēram, 
izkliedētā ģenerācija); spēja nolasīt, ievadīt, komunicēt ar dažādām tuvākajām 
mājsaimniecības ierīcēm u.c. (piemēram, gāze, ūdens). 

Ierasti viedais skaitītājs ir domāts elektroenerģijas un gāzes patēriņa reģistrācijai, bet arī 
ūdens patēriņa reģistrācija ir iespējama. 1.attēlā ir piemērs tipiskam viedajam skaitītājam un 
shematiski parādīta tā funkcionalitāte. 

1. att. 2. att. 
Viedais skaitītājs ir apvienots elektriskajā skaitītājā. Tam ir trīs bāzes funkcijas: noteikt 

elektropatēriņu (vai ģenerāciju), attālināti atslēgt patērētājus un attālināti kontrolēt maksimālo 
elektroenerģijas patēriņu. Elektrības skaitītājs komunicē un sazinās, izmantojot modemu. 
Īpaši svarīga ir komunikācija, informācijas infrastruktūra, ko izmanto viedie skaitītāji saziņai, 
komunikācijai. Lielas iespējas ir PLC – Power Line Carriers - elektriskais sakaru kanāls 
(izmantojot esošos elektrotīklus), radio modems (GSM vai GPRS) vai pastāvošais pastāvīgais 
interneta pieslēgums ADSL – Asimetrical Digital Subscriber Line – asimetriska digitālā 
abonenta līnija. Savstarpējā saskarsme, komunikācija viedajiem skaitītājiem ar mājas tehniku 
un ekrānpulti – displeju. Elektropreces var tikt kontrolētas tieši un izmantojot atmiņā 
ierakstītos datus un elektroenerģijas izmaksas. Šajā piemērā gāzes skaitītājs tiek savienots ar 
elektrības skaitītāju un pārņemtas viedās un komunikācijas spējas, iemaņas no elektriskā 
skaitītāja.  

Viedā uzskaite (Smart Metering) un moderna uzskaites infrastruktūra (Advanced 
Metering Infrastructure jeb AMI – ITT sistēmu kopums, kas mēra, savāc analizē enerģijas 
patēriņa datus, komunicē ar elektroenerģijas, gāzes un siltuma skaitītājiem, izmantojot 
dažādus telekomunikāciju tīklus pēc pieprasījuma un definētos laika periodos) ir uzskatāma 
par viedo tīklu vīzijas būtiskāko sastāvdaļu (2.att.)  jeb pirmo soli viedo tīklu vīzijas 
ieviešanā. Bez viedās uzskaites nav iespējama divvirzienu komunikācija ar klientu un klienta 
energoietaisēm, nav iespējams nodrošināt klienta slodžu vadību, dinamiski mainīgus tarifus. 
Viedā uzskaite ir priekšnoteikums atjaunojamo energoresursu, it īpaši mikroģeneratoru, 
efektīvai integrēšanai elektrotīklā, kā arī, piemēram, elektromobiļu akumulatoru uzlādēšanas 
infrastruktūras izveidošanai un kontrolei.  
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D.Ļevkovičs, J.Gerhards(zinātniskais vadītais) 
 
VIEDO SADALES TĪKLU DROŠĪBA 

 
Radiālam pasīvam sadales tīklam attīstoties un pielietojot dažādus jaunus risinājumus 

elektrisko tīklu  un datortehnikas jomā, tīkls kļūst par aktīvu tīklu. Šādam tīklam  pielieto 
definējumu  “viedais tīkls”. Kaut arī  definīcija viedajam tīklam jau eksistēja, pēdējos gados  
tā  mainās, lai sevī iekļautu tehnoloģiju pielietojumu, kas skar praktiski visus aspektus 
elektroenerģijas un datortehnikas jomās, tātad iespaidojot enerģijas drošumu, patērētāju 
reakciju un ar to saistītos sadales tīkla darbības aspektus. Šādu inovatīvu tehnoloģiju ieviešana 
sadales tīklā galvenokārt ir atkarīga no  komunikācijas starp elektroenerģijas ražotājiem un 
patērētājiem, sadales tīkla vadības  un   datortehnikas skaitļošanas iespējām. Šīs tehnoloģijas 
stimulēs izaugsmi ražošanas un enerģētisko resursu pielietošanas daudzveidības  jomā. Šādu 
tehnoloģiju ieviešana ļauj izveidot kiberfiziskas sistēmas un līdz ar  to nodrošināt kritisko 
aktīvu atbalstīšanu vienlaikus ar ražīguma optimizēšanu. Diemžēl tad, kad modernās 
komunikācijas, kontroles un skaitļošanas tehnoloģijas  piedāvā iespējas uzlabot elektriskās 
sistēmas reaģēšanas iespējas un  elastīgumu pret avārijām, tie padara tīklu neaizsargātu pret 
nesankcionētu piekļuvi no iekšpuses vai ārpuses. Nepieciešamība aizsargāt tīklu ietver sevī  
informācijas tehnoloģijas infrastruktūras radīšanu, kas ir pamatā jaudas sistēmas vadībai un 
aizsardzībai. Uzlabotas pārskates sistēmas   infrastruktūras ieviešanas gadījumā  ļoti aktuāli ir 
jautājumi par klienta privātas informācijas aizsardzību un sistēmas reaģēšanu uz pieprasījuma 
izmaiņām. Šie jautājumi rada nepieciešamību veikt pētījumus  par komunikāciju starp 
sistēmas elementiem un  viedo tīklu tehnoloģiju kiberdrošību.   

Viedo tīklu kritiskais novērtējums nozīmē to,  ka jābūt realizētam labākajam 
kiberdrošības modelim. Nepārtraukti, attīstoties tīklu tehnoloģijām, mainās arī jēdzieni par 
tīklu drošību un drošumu. Ar terminu  „drošība”  dažreiz ir saprotams gaismas nodrošināšana 
vajadzības gadījumā, bet citreiz - lai patērētāja informācija tiktu aizsargāta no nesankcionētas 
piekļuves.  

Runājot par drošības jautājumiem, var izdalīt šādus svarīgus aspektus: 
Drošība kā drošums -   izstrādātie kiberdrošības pasākumi  nedrīkst būt pretstatā tīkla 

funkcionēšanas drošumam. 
Drošība kā komunikācijas drošums - katras komunikācijas infrastruktūras elementa 

prasībām jābūt skaidri izprotamām, lai tos varētu iekļaut komunikāciju infrastruktūrā.  
Drošība kā informācijas aizsardzība - informācijas aizsardzībai vienādi svarīgi aspekti ir 

gan informācijas aizsardzība, gan komandas, ar kurām tiek aizsargāta jaudas sistēma.  Ir 
svarīgi nodrošināt, lai šīs komunikācijas ir aizsargātas no iejaukšanās no ārpuses.   

Jaudas sistēma aizņem ģeogrāfiski lielu  teritoriju,  un vienlaicīgi šajā teritorijā darbojas 
arī citas teritoriālas organizācijas, līdz ar to visām komunikācijām „no uz” starp sistēmas 
elementiem jābūt  nodrošinātām ar aizsardzību proporcionāli caur to nogādātās informācijas 
svarīgumam,  elektroapgādes sistēmai un potenciālajiem iebrucējiem.  
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A.Petrosjana, I.Zicmane (zinātniskā vadītāja) 
 
ELEKTROENERĢĒTISKO SISTĒMU DINAMISKĀS STABILITĀTES 
IZPĒTE UN ANALĪZE 
 

Elektroenerģētiskās sistēmas darba režīmus var iedalīt 4 grupās: stabilie (normālaie)  
režīmi – sistēmas stāvoklis, kad režīma parametrus var uzskatīt par nemainīgiem; normālie 
pārejas režīmi – režīmi, kas rodas sistēmas normālas ekspluatācijas gaitā; avārijas pārejas 
režīmi, kas rodas elektriskajās sistēmās īsslēgumu, pēkšņas sistēmas elementu atslēgšanas, šo 
elementu atkārtotas ieslēgšanas vai atslēgšanas, sinhronu mašīnu nesinhronas ieslēgšanas dēļ 
un pēcavārijas stabilie režīmi - režīmi, kas rodas pēc elektriskās sistēmas bojāto elementu 
atslēgšanas. 

Avārijas režīmi ir ļoti bīstami sistēmai, jo var izraisīt sistēmas stabilitātes sabrukšanu, kas 
noved pie sistēmas avārijas. Elektroenerģētiskās sistēmas stabilitāte ir sistēmas spēja atjaunot 
normālu darba režīmu pēc lielām vai mazām sistēmas pertrubācijām. Eksistē 3 sistēmas 
stabilitātes veidi: statiskā, dinamiskā un rezultējošā. 

Dinamiskās stabilitātes analīzes gaitā tiek novērtēta sistēmas spēja saglabāt sinhrono 
darba režīmu pie lielām sistēmas perturbācijām. Tās parasti notiek pie dažādu veidu 
īsslēgumiem, elektroapgādes līniju atslēgšanas, ģeneratoru, transformatoru atslēgšanas utt. 

 
Analizējot sistēmas dinamisko stabilitāti, ir lietderīgi 

izmantot datorprogrammas. Šim pētījumam tika izvēlēta 
programma PowerWorld 16, ar kuras palīdzību tika  
modelēta elektriskā sistēma (1.att.)  un analizēta sistēmas 
spēja atjaunoties pēc kādas avārijas, piemēram, īsslēguma. 

          
                                                                     1.att. Pētāmās shēmas piemērs. 

 
Ar  speciālās funkcijas Trensient Staility palīdzību ir iespējams modelēt kādu avāriju 

jebkurā sistēmas vietā (2.att.) un dabūt grafikus, kas liecina par to, vai sistēma ir saglabājusi 
dinamisko stabilitāti    un var turpināt darbu. 

                   

 
2.att. Avārijas modelēšana.                              3. att. Rezultāti grafiskā veidā. 
 
Ar programmas PowerWorld 16 palīdzību tika analizēta stabilitātes uzlabošanas 

pasākumu (stipras darbības automātiskie ierosmes regulatori (AIR), īsslēguma atslēgšanas 
laika samazināšana, sistēmas stabilizatori) ietekme uz energosistēmas stabilitāti. Rezultāti tika 
iegūti grafiskā veidā (3.att.) un, analizējot tos, tika novērtēts, kuri no pasākumiem visvairāk 
ietekmē sistēmas stabilitātes saglabāšanu. Ieviešot šos pasākumus sistēmā un salīdzinot 
iegūtās līknes, var secināt, cik lielā mēra tie iespaido sistēmas stabilitāti. 
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R.Špuns, S.Berjozkina (zinātniskā vadītāja), E.Vanzovičs (zinātniskais konsultants) 
 
GAISVADU LĪNIJU MONITORINGA SISTĒMU ATTĪSTĪBA 
 

Pēdējos gados elektroenerģijas patēriņš nemitīgi pieaug, līdz ar to elektropārvades 
sistēmām jāiztur lielāka slodze, kā rezultātā esošajām gaisvadu līnijām jāpārvada lielāka 
jauda. Tāpēc svarīgi uzraudzīt un kontrolēt elektrolīnijas maksimāli pieļaujamo jaudu, kas 
savukārt ļautu optimizēt sistēmas drošumu ar mazākām izmaksām. Lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi, kā viens no problēmas risinājumiem var būt jaunas līnijas celtniecība, taču tās 
kapitālieguldījumi ir ievērojami. Kā alternatīvu piedāvā izmantot speciālas kontroles ierīces, 
kas plašāk pazīstamas kā monitoringa sistēmas (skat. attēlu).  

 
Gaisvadu līniju monitoringa sistēma ir objektu, procedūru vai paņēmienu kopums, kura 

novēro, kā apkārtējā vide iedarbojas uz elektrolīniju. Tā automātiski veic mērījumus un 
attālināti pārraida visu nepieciešamo informāciju dispečeram, pēc kuras var noteikt, kādā 
stāvoklī atrodas līnija un vai pa to ir iespējams pārvadīt lielāku jaudu jeb tieši pretēji – tā ir 
jāsamazina, lai novērstu potenciālos riskus. Reizē tiek iegūti precīzāki dati par līniju 
parametriem un ietaupīts laiks. Sistēma visus iegūtos mērījumus pārraida uz attālumā esošiem 
datoriem, kur ar speciālām datorprogrammām veic aprēķinus, kas sniedz pilnīgāku 
informāciju par līnijas stāvokli reālajā laikā. Pēc iegūtajiem aprēķinu rezultātiem dispečers 
var saprast, kā rīkoties tālāk – palielināt vai samazināt pārvadāmo jaudu, kā arī veikt 
nepieciešamās darbības, ja līnijā ir fiksēts avārijas stāvoklis. Pastāv arī iespēja atmiņā saglabāt 
aprēķinātos parametrus, tādējādi, balstoties uz to izmaiņām, var veikt prognozes tuvākajam 
laika periodam. Datora ekrāns nav vienīgais veids, kā var saņemt informāciju par līniju 
stāvokli. Ir iespējams izmantot mobilos sakarus, kā īsziņas un e-pastus. 

Sistēma mēra, kāda ir vada temperatūra, vēja ātrums, apkārtējās vides apstākļi, saules 
radiācija un spriegums vadā reālajā laikā. Pēc tam iegūtos datus izmanto, lai aprēķinātu 
nepieciešamos parametrus, piemēram, nokari. Nokare ir viens no galvenajiem faktoriem, kas 
parāda, vai pa līniju ir iespējams pārvadīt vēl lielāku jaudu. Plūstot lielākai jaudai, vads 
pamazām sāk silt, un siltuma ietekmē tas izplešas (palielinās nokare), tādējādi tas var 
pietuvoties bīstami tuvu zemei vai citiem tuvumā esošiem objektiem. Dispečeram ir iespēja 
nolasīt mērījumus jebkurā laikā un ar datora komandu tos saņemt visu laiku vai paša noteiktos 
laika intervālos. 

Tomēr pastāv arī būtiski monitoringa sistēmu trūkumi, piemēram, tās ir pakļautas cilvēku 
vandālismam, sākotnējās izmaksas ir lielas, pastāv sistēmu aizsardzības bojājumu draudi, 
turklāt uzstādīšanas brīdī līnijas ir jāatslēdz no darba. Līdz ar to svarīgi izvēlēties piemērotāko 
monitoringa sistēmu, vadoties no pieejamajiem finansiālajiem līdzekļiem, sistēmas 
precizitātes un nākotnes plāniem. 

Izpētot vairākas monitoringa sistēmas, piemēram, „CAT-1”, līnijas temperatūras un 
nokares monitoringa sistēmas, „Ampacimon”, var atrast kopējās iezīmes, bet pastāv arī 
atšķirības. Gaisvadu līniju monitoringa sistēmu izmantošana paver plašas iespējas sekot līdzi 
līniju stāvoklim reālajā laikā, kas tālāk ļauj veikt nepieciešamos pasākumus, lai optimizētu to 
darbību. Ir iespējams attālināti uzzināt, kādi ir klimatiskie apstākļi līnijas apkārtnē, ietaupot 
laiku, un sistēmas rezultātus var saņemt dažādos veidos. 
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J.Vinklers, A. Dolgicers (zinātniskais vadītājs) 
 
ATJAUNĪGO ENERGORESURSU IZMANTOJOŠO ELEKTROSTACIJU 
PLAŠĀKAS ATTĪSTĪBAS IETEKME UZ SADALES TĪKLU 
 

Šajā darbā aplūkoju iespējas pieslēgt Latvijā esošajiem vidējā sprieguma sadales tīkliem 
jaunas, mazjaudīgas koģenerācijas stacijas. 

Pašlaik AS „Sadales Tīkls” spēkā esošie noteikumi „Elektrostaciju pieslēgšanas kārtība 
AS „Sadales tīkls” elektrotīklam” nosaka jaunu atsevišķu līniju celtniecību no koģenerācijas 
stacijas līdz 110kV vai 330kV augstsprieguma apakšstacijām, ja tās jauda ir lielāka par 2MW. 
Tas nozīmē, ka koģenerācijas stacijas ar jaudu lielāku par 2MW pašlaik nevar pieslēgt pie 
esošā 20kV sadales tīkla. Jaunas līnijas būve ir neekonomiska un bremzē jaunu koģenerācijas 
staciju izveidi, kā arī ierobežo investīcijas Latvijas lauku rajonos. Latvijā sadales tīkliem ir 
ļoti liela nozīme elektroenerģijas pārvadē un sadalē, tāpēc tiem ir nepieciešams pievērst 
uzmanību un izpētīt tajos notiekošos procesus, ja tīklam tiks pieslēgta jauna elektrostacija. 

Faktori, kuri ierobežo jaunas stacijas izbūvi un tiek pētīti darbā: 
1. Sprieguma izmaiņas līnijas posma garumā. 
2. Aktīvās jaudas zudumi līnijas posma garumā. 
3. Elektrostacijas ietekmes modelis uz 20kV līniju. 

 

 

Att. Latvijas kontūrs ar iezīmētu teritoriju 10 km rādiusā ap 110 un 330 kV apakšstacijām. 

Pēc kartes analīzes redzams, ka Latvijā ir vairākas vietas, kur ir pieejami atjaunīgie 
energoresursi un kuras neatrodas augstsprieguma apakšstaciju tuvumā. Izdalītās 
elektropārvades līnijas būve līdz augstsprieguma apakšstacijām bieži vien ir ekonomiski 
nepamatota. Būtu lietderīgi orientēties uz esošo sadales tīklu līniju izmantošanu. 

Lai izpētītu notiekošos procesus sadales tīklā, darba autors ir izstrādājis elektrostacijas 
modeli. Par stacijas modeli ir izvēlēta koģenerācijas stacija SIA „Getliņi EKO”, jo tā var 
mainīt jaudu no 1MW līdz 6MW. Modeli var mainīt un pielāgot dažādiem pētāmiem 
variantiem, piemēram, iespējams mainīt stacijas jaudu, ģeneratoru skaitu u.c. parametrus, 
pārnest uz jebkuru citu sadales tīkla posmu un aprēķināt režīmus un ietekmi uz pārvades tīklu. 
Noteikti tiks veikti arī praktiski mērījumi, lai pārliecinātos par pētījumā iegūto rezultātu 
atbilstību, tādēļ elektrostacijas modelis ir izveidots, balstoties uz reālu elektrostaciju. 

Darba mērķis ir iegūt lielu gan teorētisko, gan arī praktisko datu bāzi, kuru var salīdzināt, 
lai varētu izstrādāt ieteikumus vairāku problēmu un jautājumu risināšanai.  
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A.Žogots, S.Berjozkina (zinātniskā vadītāja), E.Vanzovičs (zinātniskais konsultants) 
 
GAISVADU ELEKTROLĪNIJU PROJEKTĒŠANAS DATORPROGRAMMU 
APRAKSTS 
 

Galvenais gaisvadu elektrolīnijas uzdevums ir elektroenerģijas pārvade no ražošanas 
punkta līdz patērētājam. Līdz ar to pastāv svarīga pamatprasība – līnijas ilglaicīga un droša 
funkcionēšana, pārvadot enerģiju ar iespējami mazākiem zudumiem.  

Ņemot vērā, cik apjomīgs darbs ir jāveic, lai izstrādātu elektrolīnijas projektu, attīstoties 
tehnoloģijām, radās iespēja pāriet no manuāla roku darba uz datora izmantošanu 
projektēšanai. Datorprogrammā iekļautie moduļi ļauj darbu paveikt daudz ātrāk un 
kvalitatīvāk, sniedzot iespējas un informāciju, ko cilvēks pats nespēj apstrādāt. Līdz ar to 
gaisvadu elektrolīniju projektēšanas datorprogrammas ir ļoti izplatītas, un tās lieto gandrīz 
katrā specializējošā projektēšanas organizācijā. Zemāk redzama nosacīta datorprogrammu 
darbības struktūrshēma, kas apkopo kopīgas iezīmes vairākām gaisvadu elektrolīniju 
projektēšanas programmām, piemēram, PLS-CADD, Model Studio CS LEP, SAPR LEP un 
Poles 'n' Wires.  

 

 
 
 
Projektēšanas programmas tiek izstrādātas pēc līdzīgiem principiem un ar atbilstošām 

prasībām, tādēļ ir salīdzinoši līdzvērtīgas, taču atšķiras ar dažām īpatnībām. Vērtējot kopumā 
datorprogrammu veiktspēju, jāatzīmē, ka projektētājam nav iespējams veikt tik detalizētu, 
precīzu un visaptverošu inženieraprēķinu kopumu un projekta vizualizāciju.  

Tāpēc programmām ir izteiktas priekšrocības, piemēram, katalogu ērta apskate un 
pielietošana, plašā informācijas un papilddatu ieguves iespēja, ātrdarbīgie aprēķina moduļi, 
vizualizācijas iespējas, korekciju ieviešanas iespēja, noformēšana. 

Ņemot vērā mūsdienu prasības, kurās ietilpst galvenokārt tādi darba kvalitātes faktori kā 
ekonomiskums un laikietilpīgums, gaisvadu elektrolīnijas jāprojektē, pielietojot 
datorprogrammas, kas ļauj samazināt projekta darbietilpīgumu. Datorprogrammas atvieglo 
projekta izstrādi, jo ir ātrdarbīgākas par cilvēku, ļauj veikt korekcijas jebkurā izstrādes brīdī, 
kas nav iespējams uz papīra un ļauj ērti manipulēt ar datiem. Tā kā datorprogrammu 
nodrošinājums pastāvīgi uzlabojas, nākotnē ir sagaidāma vēl ērtāka un ātrāka gaisvadu 
elektrolīniju projektēšana. 
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ELEKTRISKO MAŠĪNU UN APARĀTU SEKCIJA 
 

K.Averjanovs, O.Sļiskis (zinātniskais vadītājs) 
 
DAŽĀDA SPRIEGUMA APAKŠSTACIJU ZIBENSAIZSARDZĪBA 

 
Bīstamas iedarbes uz apakšstaciju aprīkojumu rodas tiešu zibens izlāžu gadījumā, gan arī 

no pienākošo gaisvadu vai kabeļu līniju sekundārajiem pārspriegumiem pa tiem uz sadalni. 
Pie tam 6 un 10 kV apakšstacijas sadalnēs pārspriegumi ir sevišķi bīstami. Apakšstaciju 
zibensaizsardzības no tiešās zibens izlādes drošumu aprēķina saskaņā ar šādiem apstākļiem - 
aizsargājamā objekta (objekta pielietojuma) nozīmīgumu, zaudējumu apjomu, kas rodas 
bojājumu un seku likvidācijā, kā arī zibens izlādes intensitāti konkrētajā teritorijā. 
Zibensnovedējus raksturo aizsardzības zonas. Apakšstaciju aprīkojuma aizsardzība no tiešiem 
zibens spērieniem tiek nodrošināta ar trošu un stieņveida zibensnovedēju sistēmu. Attēlā 
varam aplūkot zibens izlādi  elektriskajā tīklā. Darba gaitā tiek analizēta pārsprieguma 
rašanās, tā fizikālā jēga un pārsprieguma izraisītās sekas apakšstaciju darbībai un pilnvērtīgai 
elektroenerģijas piegādei patērētājam. Stieņveida aizsardzības modelim piedāvāts 
zibensnovedēja novadītāju LC 63, kas ir domāts dzirksteļizlādes zibensnovedēja (prasību 
klase B) un varistora pārsprieguma novadītāja (prasību klase C) savstarpējai koordinēšanai, 
gadījumā, ja šīs iekārtas konkrētā gadījumā ir jānovieto viena otrai tuvāk par 5 metriem. LC 
63 ir piemērots arī dažādu prasību klasēm atbilstošu NPE (Nonylphenol/ 
nonylphenolethoxylate) tipa pārsprieguma novadītāju koordinēšanai. Ja shēmā ir divas vai 
vairāk pārsprieguma aizsardzības iekārtas, tās viena otru iespaido. Tāpēc arī ir vajadzīga 
paralēli savienotu pārsprieguma novadītāju koordinēšana. Tipiski pielietošanas piemēri: 
kompakti pārsprieguma novadītāji atsevišķos korpusos, prasību klasēm B un C atbilstošu 
pārsprieguma novadītāju uzstādīšana sadalnē atbilstoši EN 50022. 

 

Att. Zibens izlādes variācija elektriskajā tīklā. 
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J.Davidovs, O.Sļiskis (zinātniskais vadītājs) 
 
ZIBENS IZRAISĪTĀS AVĀRIJAS PAZEMES STRUKTŪRĀS 
 

Dzirksteļizlādes izplatīšanās mehānismam ir specifiskas fizikālās īpašības. Varbūtība, ka 
tiešā zibens izlāde notiks uz pazemes kabeļa, ir ļoti maza. Strāva noplūst kabelī pa 
dzirksteļizlādes kanālu, kas slīd no izlādes punkta gar grunts virsmu, kā parādīts attēlā. 

 

  
 

Att. Kabeļlīnijas izvietojums. 
 
Stipra strāva, kas plūst gruntī ar zemu vadītspēju, rada blakusparādību – stipru elektrisko 

lauku, kā rezultātā notiek arī jonizācija. Šī parādība ir jāievēro zemējumpretestības aprēķinos, 
kad metāliskā zemētāja rādiuss palielinās apkārtesošās jonizācijas zonas dēļ. Jonizācija gruntī 
rada dabisku zibens zemētāju, kad tā kanāls saskaras ar zemes virsmu. Lai izprastu fizikālo 
būtību strāvas plūšanai zemē, pieņem idealizētu gadījumu, kad strāvas Iz sadalīšanai ir sfēriski 
simetrisks raksturs. Tātad attālumā r no zibens izlādes punkta zemē par strāvas uzturēšanas 
līdzekli kalpo elektriskais lauks 

 

22 r

I
E Z




 , 

kur ρ - grunts īpatnējā pretestība. 
 

Būtiska atšķirība starp zibens līderi, kas veidojas gaisā, un dzirksteļizlādes kanālu, kas 
izplatās pa vadošo virsmu, ir strāvas formēšanās mehānisms. Pirmajā gadījumā strāva rodas, 
pateicoties strīmeru zonai, kas veidojas pirms līdera sākumpunkta, bet otrajā – pateicoties 
noplūdstrāvas šķērskomponentei, kas plūst no plazmas kanāla kontakta virsmas ar vadošo 
vidi. 
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J. Drava, A.Ļevčenkovs (zinātniskais vadītājs) 
 
LĪDZSTRĀVAS DZINĒJA ĀTRUMA REGULĒŠANA AR GAISMAS 
SENSORU 

Mērķis: sekošanas sistēmas modeļa izveide, kas regulē līdzstrāvas dzinēja griešanās ātrumu 
atkarībā no gaismas intensitātes un attēlo sistēmas darbību ar mirdzdiožu identifikatoru. 

 
1. attēls – Modeļa darbības algoritms. 

 

Sistēmas darbība: sistēmas darbības algoritms parādīts 1. attēlā (kur Xie - sensora signāla 
līmenis, Xmax – maksimālais sensora signāla līmenis, Ubar – dzinēja enkura spriegums, kas 
proporcionāls griešanās ātrumam). Modeļa shēmu (2. attēls) var iedalīt četrās daļās pēc to 
funkcionalitātes: 

1) Mikrokontrolleris – Arduino Uno, sistēmas loģika un vadība; 
2) Sensors – saules PV panelis (A1) ar paralēli slēgtu pretestību (R7); 
3) Spēka shēma – līdzstrāvas dzinējs (M1), NPN tranzistors (VT1), spēka ķēdes 

barošanas avots (šajā gadījumā tas ir ņemts no Arduino barošanas izejas, bet, 
veidojot analoģiskus jaudīgākus projektus, tas var būt neatkarīgs barošanas avots); 

4) Procesu indikācija – seši 330Ω rezistori (R1..R6), 4 dzeltenas (LED1, LED2, LED3, 
LED4) un 2 sarkanas (LED5, LED6) mirdzdiodes. 

 

 
2. attēls – Modeļa shēma. 

 

Slēdziens: sādas sistēmas pielietojums - automātiska ventilācijas regulēšana pēc saules 
gaismas intensitātes autosalonā, biroja telpās un tamlīdzīgi, aprēķinot un aizvietojot 
vajadzīgās jaudas elementus attiecīgajā projektā. 
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M.Gavrilovs, L.Lavrinoviča (zinātniskā vadītāja) 
 
BEZKONTAKTU VENTIĻDZINĒJU AR ĀRĒJO ROTORU PIELIETOŠANA 
TIEŠAI PIEDZIŅAI 
 

Pēdējos gados strauji attīstās elektrodzinēju izmantošana sadzīves tehnikā, tanī skaitā 
rokas elektroinstrumentos, līdz ar to arī pieaug prasības to drošībai un izturībai ilgstošā 
darbībā. 

Mūsdienās elektroietaišu piedziņai plaši izmanto kolektordzinējus. Tomēr 
kolektordzinējiem piemīt būtiski trūkumi, kas saistīti ar kolektora un suku mezglu, - 
dzirksteļošana, kontaktu intensīva nodilšana ilgstošā darbībā, sarežģīta konstrukcija utt.  

Lai samazinātu elektroietaisēs plaši izmantoto kolektordzinēju gabarītus un masu, tos 
parasti izgatavo ātrgaitas un ar nelielu griezes momentu. Gadījumā, kad elektroietaises 
izpildorgānam nepieciešams palielināts griezes moments, izmanto dažāda veida pārvades 
sistēmas, it īpaši siksnas pārvadu.  

Pārvades sistēmu izmantošana sarežģī elektroietaises izgatavošanu, palielina tās gabarītus 
un zudumus, kā arī samazina ietaises kalpošanas laiku.  

Apskatot izmantoto kolektordzinēju un pārvades sistēmu trūkumus, rodas nepieciešamība 
aizvietot tos ar bezkontaktu ventiļdzinēju ar ārējo rotoru. Bezkontaktu ventiļdzinējos nav 
kolektora un suku mezgla, tāpēc tie ir drošāki un izturīgāki ilgstošā darbībā. Bezkontaktu 
ventiļdzinējam ar ārējo rotoru piemīt liels rotācijas moments ar augstu rotācijas frekvenci, un 
tās konstrukcija ļauj to izmantot elektroietaises tiešai piedziņai, apvienojot dzinēja ārējo 
rotoru ar ietaises izpildorgānu.  

Bezkontaktu ventiļdzinēju ar ārējo rotoru pielietojums elektroietaisēs ar tiešo piedziņu 
palielina to efektivitāti, drošumu, kalpošanas laiku, kā arī samazina gabarītu izmērus un masu. 
Šāda veida dzinējus pašlaik plaši pielieto robottehnikā, datortehnikā, transportā un 
industriālajā automatizācijā.  

Kā piemēru var apskatīt ventiļdzinēja izmantošanas iespējas rokas elektriskās ēveles tiešai 
piedziņai. Attēlā parādītas plaši izmantotās elektriskās ēveles ar kolektordzinēju (a) un 
piedāvātā varianta ar bezkontakta ventiļdzinēju ar ārējo rotoru (b) skices. 

 
 

 
(a)      (b) 

 
Att. Elektriskās ēveles skices: ar kolektordzinēju un siksnas pārvadu (a); ar tiešu 

piedziņu no bezkontaktu ventiļdzinēja ar ārējo rotoru (b). 
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J.Janovskis, O.Sļiskis (zinātniskais vadītājs) 
 
DAŽĀDAS NOZĪMES BŪVOBJEKTU ZIBENSAIZSARDZĪBA 

 
Zibensizlādes inducēts elektromagnētiskais lauks ir viens no galvenajiem draudiem 

jutīgām iekārtām un sistēmām, kas uzstādītas ēkās. Zibens aizsardzības sistēmu (LPS) 
modernās ēkās parasti veido ēku stiprinošie tērauda stieņi. Šie stiprinošie tērauda stieņi, kas ir 
fiziski savienoti savā starpā, veido režģveida konstrukciju, kā parādīts attēlā. Tiešas 
zibensizlādes (ēkā) vai arī netiešas zibensizlādes (netālu no ēkas) laikā veidojas strāvas, kas 
aizplūst pa dažādām režģveida konstrukcijas daļām. Šīs strāvas veido mainīgu magnētisko 
lauku ēkā, un var izraisīt traucējumus vai bīstamus bojājumus iekārtām, kas izvietotas ēkā. 
Daudzās modernās ēkās stiprinošie tērauda stieņi bieži tiek izmantoti kā novadītāji zibens 
aizsardzības sistēmās. Tiešas vai netiešas zibensizlādes gadījumā zibens iedarbes uz 
elektriskajām iekārtām un sistēmām pamatā ir elektromagnētiskās indukcijas efekts. Šis 
iedarbes veids ir pats bīstamākais un visbiežāk sastopamais. 

 
Att. Ēkas tērauda režģveida konstrukcija: a) tieša zibensizlāde, b) netieša zibensizlāde. 

 
Analīzes nolūkā visa konstrukcija tiek modelēta kā ekvivalents elektriskais tīkls un 

zibensizlāde kā strāvas avots. Strāvas avots ir pievienots konstrukcijas mezglam tiešas 
zibensizlādes gadījumā vai arī tuvumā esošai konstrukcijai netiešas izlādes gadījumā. 
Konstrukcijas zari ir sadalīti īsos segmentos, kuru garums ir īsāks nekā 1/10 no dotās zibens 
strāvas frekvences viļņa garuma. Katrs segments ir veidots, izmantojot līdzvērtīgu П-tipa 
ķēdi, kas sastāv no šķērsgriezuma pretestības R0 un L0 un gareniskās kapacitātes C0. Pastāv 
abpusēja pretestība un kapacitāte starp jebkuriem diviem segmentiem. Kapacitāti un 
pretestību nosaka no segmenta ģeometriskajiem parametriem un materiāla īpašībām. 
Tradicionāli strāvas sadalījumu režģveida konstrukcijai var aprēķināt, risinot mezglu un 
kontūru vienādojumus, kas sastādīti saskaņā ar Kirhofa likumu. Ja zaru skaits ir salīdzinoši 
liels, ērtāk ir lietot EMTP (Electromagnetic Transient Program), jo tā ir profesionāla 
programma pārejas procesu problēmu risināšanai, tostarp arī modelēšanas uzdevumiem. 
Metāla režģveida konstrukciju var uzskatīt par daudzfāžu problēmu, kas sastāv no liela skaita 
savstarpēji savienotiem mezgliem. 
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M.Kipļuks, A.Kanbergs (zinātniskais vadītājs) 

 
DAŽĀDA LĪMEŅA ZEMSPRIEGUMA ĶĒŽU GALVANISKĀS 
ATDALĪŠANAS PRINCIPI 
 

Veidojot komplicētas automātiskās vadības sistēmas, to elementu drošas darbības, kā arī 
personāla aizsardzības nolūkos galvaniski (elektriski) jāatdala mazsprieguma (5V) līmeņa 
mikroprocesoru, datoru, kontrolleru u.c. elementu ķēdi no 230V vai 400V spēka ķēdēm. 
Atdalīšanai var izmantot elektromagnētiskā kontaktizpildījuma (releji, herkoni, kontrolleri), 
optiskos (optroni), magnētiskā lauka (impulstransformatori, magnētiskie pastiprinātāji releja 
režīmā) elektriskā lauka (kondensatori) fizikālo darbības principu. 

Prasības: atdalošā slāņa (izolācijas) pietiekoša pretestība 0,5 Ω, atbilstoša 
darbības frekvence, pastiprinājuma koeficients, komutācijas koeficients, resurss, drošums. 

 

 
Att. Galvaniskās atdalīšanas princips, izmantojot optisko (VD5 – VT1) un magnētisko 

(T1) atsaisti. 
 

Veicot atdalošo iekārtu salīdzināšanas eksperimentālus pētījumus, var secināt, ka 
visaugstākā izolācijas pretestība ir optroniem (1040GΩ). Jāatzīmē, ka izolācijas pretestība 
katram aparātam ir individuāls lielums un konkrētai aparātu sērijai nav viennozīmīgs. 
Salīdzinot pēc ātrdarbības (katalogu dati), augstākā frekvence – kapacitīvajam principam (264 
kHz). No drošuma viedokļa visdrošākie – magnētiskie pastiprinātāji (releja režīmā).  

Iepriekšminētais parāda, ka nav tāda universāla aparāta, kurš pildītu visus galvaniskās 
atdalīšanas nosacījumus un spētu aizstāt jebkuru aparātu – katram ir savas priekšrocības un 
trūkumi, kuri ir apskatīti informācijas avotos. Jaunu tipu un uzlabotu parametru atdalošo 
aparātu izstrāde turpinās. 
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V.Kondratjevs, N.Lavrinovičs (zinātniskais vadītājs) 
 
ELEKTROENERĢIJAS SKAITĪTĀJU PARAMETRU PĀRBAUDE 
 

Reizē ar elektroenerģijas skaitītāju izgudrošanu un pielietošanu radās to rādījumu 
precizitātes parametru regulēšanas kontroles nepieciešamība. 

Skaitītāju rādījumu precizitāti var ietekmēt dažādi faktori: apkārtējās vides temperatūra, 
skaitītāja atrašanās vieta, uzstādījums (vertikāli vai ar novirzi no vertikāles), tīkla sprieguma, 
frekvences, slodzes strāvas novirzes no nominālām vērtībām, ārējo magnētisko lauku 
iedarbība, pārsprieguma impulsi un citi apstākļi. 

Pašlaik Latvijas elektroapgādes sistēmā plaši pielieto gan indukcijas, gan elektroniskā tipa 
skaitītājus. Pētījuma mērķis: noskaidrot divu skaitītāju tipu rādījumu kvalitāti, mainoties 
slodzes strāvai Isl un tīkla spriegumam Ut procentuāli no nominālajām NU  un NI vērtībām. 

Pētījumos izmantots „Schlumberger” firmas ražotais indukcijas tipa vienfāzes skaitītājs P10 
un „ELGAMA elektronics” firmas ražotais vienfāzes elektroniskais skaitītājs GEM. Šādi 
skaitītāji uzstādīti elektroenerģijas patērētājiem Latvijā. 

Skaitītājiem ir noteikta precizitātes klase atbilstoši NU  un NI  vērtībām pie cos=1 un 

cos=0,5. Pēc ES mērinstrumentu direktīvas (MID) skaitītāji, pēc pieļaujamās kļūdas, dalās 
precizitātes klasēs A(2,0%), B(1,0%) un C(0,5%). Pētījumu gaitā noteikta iepriekšminēto 
skaitītāju rādījumu kļūda atbilstoši strāvai no N0,8I  līdz nom1, 2I (1. att.) un sprieguma 

izmaiņām robežās no N0,3U  līdz N1,6U (2. att.). 1. līkne – elektroniskais skaitītājs, 2. līkne – 

indukcijas tipa skaitītājs. 
Rezultātu salīdzinājumam izmantoti 0,5 klases kontrolinstrumenti.  
Salīdzinot indukcijas tipa un elektroniskā elektroenerģijas skaitītāja rādījumu kļūdas, var 

secināt, ka abu skaitītāju mērījumi atbilst precizitātes klasei A (mērījumu kļūda nepārsniedz 
±1,5%). Skaitītāju darbības pētījumi turpinās. 

 

  
 

1. att. Skaitītāju rādījumu kļūda ΔA                         2. att. Skaitītāju rādījumu kļūda ΔA 
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M.Ļevickis, O.Sļiskis (zinātniskais vadītājs) 
 
ZIBENSAIZSARZDĪBAS SISTĒMU KLASIFIKĀCIJA 
 

Pārsprieguma aizsardzības iekārtas SPD (angļu val. - SurgeProtectiveDevice) paredzētas 
elektroinstalācijas sistēmu un elektroiekārtu aizsardzībai no inducētiem atmosfēras 
pārspriegumiem, iekšējiem pārspriegumiem, kā arī no tiešas zibensstrāvas ietekmes. 

Pārsprieguma aizsardzības iekārtas, kas paredzētās zemsprieguma sadales tīklā 
strādājošajiem būvniecības objektiem, ietver vismaz vienu nelineāru elementu, kas samazina 
sprieguma vērtību un ierobežo tās maksimālās vērtības bīstamo iedarbību. Aizsardzības 
līdzekļu pielietošanas nosacījumi saskaņā ar aizsardzības klasi doti tabulā. 

Tabula 
Aizsardzības līdzekļu pielietošanas nosacījumi 

Aizsardzības 
klase 

Parametri 

Klase 1 Aizsardzība no tiešās zibens izlādes strāvas daļas ietekmes, atmosfēras 
pārspriegumiem, kā arī no visu veidu komutācijas pārspriegumiem, 
elektroinstalācijas sistēmas potenciālu izlīdzināšana, kas atrodas 
būvniecības objektā. 

Klase 2 Aizsardzība no inducētiem atmosfēras pārspriegumiem, visu veidu 
komutācijas pārspriegumiem, no pārspriegumu viļņiem, kas noplūst caur 
aizsardzības iekārtām, kas bija testēti saskaņā ar klašu normatīvu 
prasībām. 

Klase 3 Aizsardzība no inducētiem atmosfēras pārspriegumiem, kas rodas 
elektroietaisē būvniecības objektā. 

 
Attēlā ir parādīts atšķirīgu tipu aizsardzības iekārtu izvietošanas princips būvniecības 

objektā  atkarībā no zibens izlādes riska zonas. 
 

 
Att.  Atšķirīgu tipu aizsardzības iekārtu izvietošanas princips. 
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V.Mikitāns, A.Kanbergs (zinātniskais vadītājs) 
 
ZEMSPRIEGUMA DC LOKDZĒSES DISKRETIZĀCIJA 

 
Atslēdzot slogotu elektrisko ķēdi ar komutējošu kontaktaparātu, starp kontaktiem var 

rasties elektriskais loks (EL). EL parametri ir atkarīgi gan no barošanas avota, gan no ķēdes 
īpašībām. EL eksistenci nodrošina enerģija, kuras sastāvdaļas līdzstrāvas ķēdei nosaka 
izteiksme (linearizētam procesam): 

   [Ws], 

kur, We – loka izdalītā enerģija, Ub – barošanas avota spriegums, I0 – loka sākumstrāva,  
tl – EL eksistences laiks, Lk – komutējamās ķēdes induktivitāte.  

 
Komutācijas process ilgst dažas milisekundes, tādēļ, lai atvieglotu izpratni par EL norisi, 

lietderīgi to sadalīt etapos. 
1. etaps, kontaktora kontaktu sākuma stāvoklis, raksturojas ar mazu pārejas pretestību Rk. 

Šo pretestību nodrošina kontaktatsperes saspiedējspēks Fk. 2. etapā Rk ievērojami pieaug, jo 
iepriekšminētais spēks samazinās. Etapa pēdējā brīdī Fk → 0 . Kontaktu saskares vieta karst, 
līdz izveidojas šķidra metāla lodīte. 3. etapā kontaktu virsmai atdaloties, veidojas nesimetrisks 
šķidrā metāla tiltiņš. 4. etapā tiek sasniegta temperatūra, pie kuras šķidrais metāla tiltiņš 
iztvaiko, kontaktiem turpinot attālināties. Sākas intensīva elektronu pašemisija un 
termoelektronu emisija (šis etaps nav attēlots). 5. etapā ir izveidojies īss un spēcīgs EL. 
Jonizācijas procesu turpina termojonizācija un triecienjonizācija. 6. etapā lokdzēses 
elektrodinamisko spēku Fed iespaidā loku ievelk lokdzēses kamerā. Sākas dejonizācijas 
procesi: difūzija un rekombinācija. Loka strāva samazinās. 7. etapā, kontaktiem turpinot 
attālināties, EL ķermenis Fed iespaidā tiek atrauts no atbalsta punktiem. Šie atbalsta punkti 
pārvietojas lēcienveidīgi Fed virzienā un var sasniegt ātrumu līdz 500 m/s (šis etaps nav 
attēlots). 8. etapā komutācijas process ir beidzies. EL ir nodzisis un ir atjaunojies spriegums 
starp kontaktiem. Dažos gadījumos ir iespējama EL īslaicīga, atkārtota aizdegšanās. 

Fhd k
Fhd a

Fhd ∑

Fed

 
Att. Elektriskā loka veidošanās etapi. 

 
EL ir komplicēts un dinamisks process. Jāaplūko gan mehāniskie, gan siltuma, gan 

elektriskie procesi. Ir paredzēts izveidot EL norises animāciju mācību procesa vajadzībām uz 
attēlā redzamo etapu bāzes. 
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V. Pučko, N. Lavrinovičs (zinātniskais vadītājs) 
 
ELEKTROMAGNĒTISKO BREMŽU PIELIETOŠANAS ĪPATNĪBAS 
 

Strauja elektropiedziņas un reizē ar to atbilstošu elektromagnētisko bremžu (EMB) 
attīstības pirmsākumi meklējami 20. gadsimta pirmajā pusē. Darbības precizitātes un 
elektromehānisko pārejas procesu dinamikas uzlabošana prasīja jauna tipa efektīvu, 
ātrdarbīgu bremzēšanas iekārtu izstrādi. 

Mūsdienās izmantojamo populāro EMB veidi parādīti attēlā. 
 

 
 
 

 
 

Att. Elektromagnētisko bremžu veidi. 
 

Katram EMB veidam ir savas īpatnības, kas nosaka to izmantošanas iespējas dažādās 
nozarēs.  

Pulvera EMB galvenā atšķirība no citiem veidiem ir radītā griežmomenta praktiski lineārā 
atkarība no barošanas sprieguma un to var precīzi kontrolēt visā dotajā rotācijas frekvences 
diapazonā. Īpatnības: ātra reakcija (ātrdarbība), stabils bremzēšanas moments, liels kalpošanas 
laiks (resurss), var strādāt releja un slīdes režīmā. Pielietojums: karšu nolasītājos, šķirošanas 
mašīnās, marķēšanas iekārtās, var izmantot arī slogošanas iekārtās. 

Frikcijas EMB īpatnības: frikcijas materiāla izmantošanas ilgspēja, vienkārša barošanas 
avota pieslēgšana, bremzes stāvokļa viegla regulēšana, bremze var strādāt ilgstoši tikai releja 
režīmā. Pielietojums: liftos, autokrāvējos, celšanas mašīnās.  

Drošības EMB iedarbojas automātiski elektropiedziņas barošanas sprieguma pēkšņa 
zuduma gadījumā avārijas situācijas novēršanai (piem., jāaptur krītoša masa). Īpatnības: 
paaugstināts bremzējošais moments, sarežģīta konstrukcija, nepieciešama pastāvīga kontrole, 
strādā releja režīmā. Pielietojums: avārijas bremzēs, servodzinējos un robottehnikā. 

Diskveida EMB īpatnības: vienkārša konstrukcija, paaugstināts bremzējošais moments, 
ātrdarbība, speciālo frikcijas materiālu nepieciešamība, plašs regulēšanas diapazons, ērta 
montāža, var strādāt releja režīmā. Pielietojums: dzenskrūvju pārnesumkārbās, darbgalda 
instrumentos. 

Virpuļstrāvu EMB īpatnības: strādā ar slīdi, nav piemērotas mazām rotācijas frekvencēm, 
iespējams ātrs un regulārs bremzēšanas process, nav mehānisks kontakts, sarežģīta 
modelēšana. Pielietojums: dzinēju un transportlīdzekļu sistēmās, kuras strādā ar lielu ātrumu 
un nepieciešama bieža bremzes ieslēgšana un izslēgšana. Var izmantot slogošanas iekārtās. 

Histerēzes EMB īpatnības: plašs bremzējoša momenta regulēšanas diapazons, ērta vadība, 
sarežģīta konstrukcija, specifisks magnētvada materiāls, var strādāt releja un īslaicīgi arī 
slīdes režīmā, paaugstinātas izmaksas. Pielietojums: mašīnu pārbaudes stendos, slogošanas 
iekārtās. 

Secinājumi: elektromagnētisko bremžu konstrukciju un parametru daudzveidība ļauj 
konkrēta uzdevuma izpildei, sākot no mikroelektropiedziņas līdz dzelzceļa un kuģu 
transportlīdzekļiem, izvēlēties optimālāko variantu.  
  

Frikcijas EMB Drošības EMB 

Pulvera EMB Histerēzes EMB 

Diskveida EMB Virpuļstrāvas EMB 

EMB veidi
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I.Špakovska, L.Lavrinoviča (zinātniskā vadītāja) 
 
LINEĀRO HOLLA DEVĒJU ĪPATNĪBAS OBJEKTA PĀRVIETOJUMA 
MĒRĪŠANAI 
 

Mūsdienās liela interese ir pievērsta tehnisko iekārtu un tehnoloģisko procesu regulēšanas 
automatizēšanai un paškontrolei. To realizēšanā lielu uzmanību pievērš dažādu fizikālo 
lielumu mērīšanai un kontrolei, izmantojot bezkontaktu devējus. Daudzos gadījumos nozarēs 
svarīgākie lielumi, kurus nepieciešams mērīt un kontrolēt, ir objektu pārvietojums un 
novietojums. Šim nolūkam plaši pielieto bezkontaktu lineāros Holla devējus. 

Holla devēju darbības princips ir balstīts uz Holla efektu, kuru 1879. gadā atklāja 
amerikāņu fiziķis E. R. Holls. Par Holla efektu sauc potenciālu starpības rašanos vadītāja 
plāksnītes malās, ja tajā plūst elektriskā strāva un tā ievietota magnētiskajā laukā, kura spēka 
līnijas ir perpendikulāras strāvas plūšanas virzienam.  

Automātiskās sistēmas pareizo funkcionēšanu nosaka devēju izvēle, savukārt devēju 
izvēle ir atkarīga no tā raksturojošiem parametriem un darbības īpatnībām. Galvenie 
parametri, kas raksturo Holla devējus, ir barošanas spriegums, izejas spriegums un mērāmās 
indukcijas diapazons. 

Eksperimentālajos pētījumos pārbaudīti lineāro Holla devēju parametri, darbības īpatnības 
un jutīgums pret magnētu dažādu novietojumu devēja tuvumā. 

Pētījumos izmantotā Holla devēja darbības spriegums ir no 4.5 līdz 6.0 V. Mainot devēja 
barošanas spriegumu, iegūta līkne Uiz=f(Ub) (1.att.), kura attēlo devēja izejas sprieguma Uiz 
atkarību no barošanas sprieguma Ub.  

 

1.att. Lineārā Holla devēja izejas sprieguma atkarība no barošanas sprieguma. 
 

Holla devēju darbības īpatnības un jutīguma pārbaudei devēja jutīgai virsmai pretī 
novietots ferīta magnēts ar N polu. Pārvietojot magnētu devēja virzienā, līdz ar to palielinot 
magnētisko lauku, kas ietekmē devēja jutīgo virsmu, izmainās izejas spriegums. 2. attēlā 
parādīta devēja izejas sprieguma atkarība no attāluma starp magnētu un devēja jutīgo virsmu 
pie barošanas sprieguma 5.45 V. 
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2.att. Lineārā Holla devēja izejas sprieguma atkarība no attāluma starp devēja jutīgo 
virsmu un magnētu. 

 
Lai palielinātu magnētisko lauku, kas ietekmē devēja jutīgo virsmu, līdz ar to palielinot 

devēja izejas spriegumu, to var novietot starp diviem magnētiem ar dažādiem poliem. Otra 
magnēta vietā var izmantot arī feromagnētisko objektu (3.att.). 

   

3.att. Lineārā Holla devēja izejas sprieguma atkarība no attāluma starp devēja jutīgo 
virsmu un magnētu: 1 – ar vienu magnētu; 2 – ar feromagnētisko objektu; 3 – ar diviem 

magnētiem. 
 

Ja devēju novieto starp magnētiem ar vienādiem poliem, magnētiskais lauks 
samazināsies, līdz ar to samazināsies devēja izejas spriegums. 

Analizējot eksperimentālos pētījumus, var atzīmēt sekojošas Holla devēja priekšrocības: 
tie ir jutīgi pret maziem objekta pārvietojumiem, tiem piemīt augsta drošuma pakāpe un 
precizitāte, kā arī devēju mazie izmēri ļauj veikt mērījumus mazās gaisa spraugās. Kā Holla 
devēju trūkumus var minēt to izejas sprieguma jutīgumu pret barošanas sprieguma izmaiņām, 
kā arī jutīgumu pret temperatūras izmaiņām un triecieniem. 
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L.Udrene, S.Vītoliņa (zinātniskā vadītāja) 
 
TRANSFORMATORU CIETĀS IZOLĀCIJAS POLIMERIZĀCIJAS 
PAKĀPES KĀ DIAGNOSTIKAS PARAMETRA ANALĪZE 
 

Lieljaudas transformatoru darbmūža laikā ir svarīgi kontrolēt cietās izolācijas tehnisko 
stāvokli. Pastāv dažādas diagnostikas iespējas, viena no tām ir cietās izolācijas 
polimerizācijas pakāpes (DP) noteikšana, ar kuras palīdzību nosaka izolācijas novecošanos. Šī 
raksta mērķis ir noskaidrot, vai transformatora cietās izolācijas polimerizācijas pakāpe ir 
precīzs un praksē ērti pielietojams diagnostikas parametrs. 

Transformatora cietās izolācijas pamatā ir transformatoru papīrs un kartons, kas sastāv no 
celulozes. Celulozes molekulas struktūra ir glikozes gredzenu saķēdējums, un DP parāda 
vidējo nesagrauto glikozes gredzenu skaitu. Samazinoties DP vērtībai, pasliktinās arī 
izolācijas mehāniskā stiprība. DP vērtība samazinās, pieaugot izolācijas kalpošanas laikam, kā 
arī tā ir atkarīga, galvenokārt, no iekārtas darba temperatūras un mitruma satura izolācijā 
(skat.1.att.). Jaunas izolācijas DP vērtība ir no 1200 līdz 1400, labam izolācijas tehniskajam 
stāvoklim raksturīgas vērtības no 600 līdz 800, bet izolācijas darba mūža beigās vērtība ir 
tuva 200. 

Lai noteiktu DP vērtību lieljaudas transformatoriem, ir jāpaņem cietās izolācijas paraugi 
no tinuma daļām ar visaugstāko temperatūru, kuras trīsfāžu transformatoram parasti atrodas 
vidējās fāzes augšējā daļā. Paņemt paraugu ir iespējams, atverot transformatora tvertni, daļēji 
vai pilnībā izlaižot eļļu no tās. Kad transformators jau ir noņemts no ekspluatācijas, ir 
iespējams paņemt paraugus dažādās izolācijas vietās. Nosakot katram paraugam DP vērtību, 
var konstatēt, ka dažādās izolācijas vietās tā ir atšķirīga. Līdz ar to, paņemot tikai vienu 
paraugu, pastāv iespēja, ka tiks iegūts neprecīzs kopējais izolācijas stāvokļa novērtējums. 

Tā kā DP koeficienta noteikšana prasa tvertnes atvēršanu, šo metodi izmanto ļoti reti. Kā 
alternatīva kalpo furānu (celulozes molekulas sabrukšanas blakus produktu) koncentrācijas 
noteikšana eļļā un DP vērtību aprēķins ar empīriskām formulām. Eļļas paraugu ir iespējams 
paņemt, neatslēdzot transformatoru no tīkla un neverot vaļā tvertni.  

Analizējot transformatoru cietās izolācijas polimerizācijas pakāpi kā diagnostikas 
parametru, var secināt, ka DP ļoti precīzi nosaka cietās izolācijas stāvokli, bet parauga 
paņemšana nav iespējama, neatverot transformatora tvertni. Lai izvairītos no tvertnes 
atvēršanas, DP vērtību ir iespējams aprēķināt, zinot furānu koncentrāciju eļļā. Tomēr dažādu 
veidu izolācijai sakarības starp DP vērtībām un furānu koncentrāciju eļļā ir dažādas (skat. 
2.att.), jo iegūtas izmēģinājuma ceļā ar atšķirīgām metodikām. 

 
 

 

 
 
 
 
1.att.Cietās izolācijas polimerizācijas pakāpes izmaiņa laikā. 2.att. Furānu koncentrācijas un DP vērtību interpretācija. 

A.Urbanovičs, O.Sļiskis (zinātniskais vadītājs) 
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A.Urbanovičs, O.Sļiskis (zinātniskais vadītājs) 
 
ZIBENS IZRAISĪTO AVĀRIJU NOVĒRŠANAS METODES  
ELEKTRISKAJOS TĪKLOS 
 

Nozīmīgs gaisvadu elektropārvades līniju (GVL) atslēgumu skaits ir saistīts ar zibens 
iedarbi. Zibens ir ārējo jeb atmosfēras pārspriegumu izcelsmes avots elektriskajos tīklos.  

Zibensstrāvas raksturīgo parametru varbūtīgā rakstura dēļ tiek attīstītas dažādas zibens 
iedarbes prognozēšanas varbūtības metodes, kuras rekomendē lietot tādas organizācijas kā 
IEEE un CIGRÉ. Lai novērtētu zibens iedarbi uz gaisvadu elektropārvades līnijām, ir 
nepieciešams zināt, cik bieži notiek zibensizlāde līnijā. Šim nolūkam vispirms nepieciešams 
raksturot zibens aktivitāti reģionā, ko šķērso gaisvadu līnija. Viens no raksturojošajiem 
parametriem ir vidējais zibensizlāžu skaits uz 1 km2 zemes virsmas 100 negaisa stundās - nz. 
Negaisu intensitāti kādā zemeslodes daļā raksturo vidējais negaisa stundu skaits gadā Dn. 
Piemēram, vidējos platuma grādos, arī Latvijā, šis skaitlis ir 20-40. Gaisvadu elektropārvades 
līnijas pētāmā daļa ir jāiekļauj modelī, kas ir atbilstoša zibens izraisītā pārsprieguma 
modelēšana: vadi (fāzes vadi un aizsargtroses), balsti, zemētājsistēma, izolatoru virtenes, 
izlādņi, kā parādīts attēlā. Papildu komponente ir nelineārie pārsprieguma ierobežotāji, ja 
pētījuma objekts ir gaisvadu līnija, kas ir apgādāta ar pārsprieguma ierobežotājiem. GVL 
pārspriegumaizsardzības aprēķinus var veikt, izmantojot dažādas specializētas programmas, 
piemēram, EMTP (ElectroMagnetic Transients Program) tipa programmas. 

Gaisvadu līnijas modelēšanas pamatnostādnes:  
 aizsargvadus un fāžu vadus pārvades līnijās var modelēt ar vairākiem laidumiem 

abās zibensizlādes punkta pusēs; 
 zemētājsistēmai, kas veidota no vienas vai dažām vertikālām zemējumietaisēm, 

jāietver sevī augsnes jonizācijas efekts, šajā gadījumā zemētājsistēmas modelis var 
būt attēlots kā nelineāra pretestība; 

 balstu modelēšanā tiek pielietota balsta aizvietošanas shēma, kur metālkonstrukcijas 
pretestība tiek attēlota kā rezistors; 

 izolatoru attēlošana ir balstīta uz sprieguma atkarīgo pārklāšanās slēdzi, ar 
laiksprieguma raksturlīknēm; 

 zibensizlāde tiek attēlota kā strāvas avots (Heidlera avots), kura parametri tiek 
noteikti gadījuma veidā. 

 

 
Att. EMTP ATPDraw apakšprogrammas GVL pamatelementu aizvietošanas shēma. 
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V.Volčenoks, O.Sļiskis (zinātniskais vadītājs) 
 

VĒJA ĢENERATORU ZIBENSAIZSARDZĪBA 
 
Vēja enerģētiskā ierīce pārveido vēja kinētisko enerģiju mehāniskajā enerģijā. Ja 

mehāniskā enerģija tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā, ierīci mēdz saukt par vēja ģeneratoru. 
Latvijā maksimālais vēja ģeneratoru torņa augstums ir 90 m ar 50 m spārna garumu, un tieši 
tāpēc vēja ģeneratori ir pakļauti ļoti lielam tiešās zibens izlādes riskam. Pats sarežģītākais un 
galvenais, ko ir jāaizsargā vēja ģeneratoros, ir rotējošie spārni.  

Problēmas, kuras  rada zibensizlādes, ir šādas: 
 vēja ģeneratori novietoti vietās, kur ir paaugstināts zibensizlādes risks; 
 lielas atjaunošanas izmaksas bojājumu gadījumā; 
 visatklātākās komponentes (rotējošie spārni un gondolas apvalks) ir izgatavoti no 

kompozītiem materiāliem; 
 rotējošie spārni un gondola maina savu stāvokli vēja ģeneratora darbības laikā; 
 nozīmīga zibensstrāvas daļa šķērso visas vai gandrīz visas vēja ģeneratora 

komponentes; 
 elektriski savienoti vēja ģeneratori vēja ģeneratoru kompleksos bieži ir novietoti 

vietās ar sliktiem zemēšanas apstākļiem, tas nozīmē, ka ir vajadzīga droša 
zemētājsistēma. 

Tā kā vēja ģenerators sastāv no vairākām daļām, zibensaizsardzības sistēmai ir 
aizsardzības zonas, kas parādītas attēlā. Aizsardzības zonas ir iedalītas apakšgrupās, kuras var 
redzēt tabulā. 

Tabula 

Zibens aizsardzības zonas 

Aizsargzonas Zibens aizsardzības zonu (ZAZ) prasības 
0A Tieša zibensizlāde, elektriskie un magnētiskie lauki 
0B Nav zibensizlādes, pilna plūsma un elektriskie un magnētiskie lauki 

1 Nav zibensizlādes, samazināta plūsma un elektriskie un 
magnētiskie lauki 

2 Tālāka samazināta plūsma un elektriskie un magnētiskie lauki 
  
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att. Zibens aizsardzības zonas.  
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K.Zālītis, A.Kanbergs (zinātniskais vadītājs) 
 
ELEKTROINSTRUMENTU DROŠUMA STRUKTŪRA 
 

Elektroinstruments (EI) ir komplicēta dažādu gan mehānisku, gan elektrisku funkcionālu 
elementu apvienojums konkrētu darba uzdevumu veikšanai noteiktos ekspluatācijas apstākļos, 
strādājot noteiktu drošu darba laiku (resursu). Jebkura atsevišķa elementa bojājums – atteice - 
var izsaukt EI atteici kopumā, kas noved pie materiāliem zaudējumiem, palielina 
ekspluatācijas izmaksas, pat var izraisīt lietotāja traumu. 

Informācijas noplūde par šīm atteicēm veido antireklāmu, tādēļ, analīžu vajadzībām ir 
samērā grūti iegūt adekvātus izejas datus, dažkārt iztiekot ar līdzīgu EI parametriem.  

Iepriekš aprakstīto atsevišķo funkcionālo elementu atteiču intensitātes var ievērojami 
atšķirties. Lai iegūtu priekšstatu par šo elementu atšķirīgo iespaidu uz EI resursu, lietderīgi 
izmantot t.s. EI dekompozīcijas principu, kas paskaidrots uz leņķa slīpmašīnas (LS) bāzes. 
Elementu sadalījums pēc konstruktīvām un funkcionālām īpašībām dots blokshēmā: 
 

 
Att. Leņķa slīpmašīnas elementu sadalījums pēc konstruktīvām un funkcionālām īpašībām. 

 
Balstoties uz elementu iedalījumu, sastādīta tabula, analizējot katra elementa iespējamo 

bojājumu un bojājuma pazīmes. Tabulā norādīts arī elementa reālais stāvoklis 
elektroinstrumentā un analoga elementa atteices intensitātes lielums. Kā piemērs dots EI 
barošanas slēdža stāvokļa apraksts. 

Iekārtas ilgdarbību nosaka tās vājākais elements. Izvēloties no katras elementu grupas 
nedrošākos mezglus, ir iespējams ieviest standartizētu instrumentu pārbaudi, lai sniegtu 
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patērētājiem informāciju par elektroinstrumenta drošumu. Izolācijas pretestība ir viens no 
galvenajiem EI raksturlielumiem, tās noteikšana ļauj spriest par LS reālo darba stāvokli. 
Svarīga ir arī barošanas slēdža paredzētā darba ciklu skaita novērtēšana, suku kontaktu 
pretestības un materiāla kvalitātes noteikšana, suku atsperītes elastības pārbaude. Darba mūžu 
ietekmē arī reduktora smērvielas kvalitāte un atkārtotas salikšanas iespējamība korpusam (ja 
korpusa materiāls un konstrukcija nav pārdomāta, atteiču intensitāte palielinās ar katru 
izjaukšanas un salikšanas reizi). Iekārtas kvalitāti raksturo arī tas, vai ir iespējams remontēt 
atsevišķus elementus.  

Tabula 
Elementu analīzes piemērs 

Elektroinstrumenta 
elementa 

nosaukums 

Elementa 
grupa 

Bojājuma 
raksturojums 

Bojājuma apraksts Reālais 
stāvoklis 

λ, h-1 

Barošanas slēdzis Elektriskais 
elements 

Slēdzis vairs 
nenoslēdz 
elektrisko ķēdi, 
bojāts slēdža 
korpuss, bojāts 
slēdža 
fiksējošais 
mehānisms 

Apdeguši kontakti, 
iesprūdusi slēdža poga, 
kas neļauj saslēgt/ 
pārtraukt ķēdi, slikta 
kontakta gadījumā 
iespējama slēdža 
izkušana 

Bojāts - 
nenoslēdz 
elektrisko ķēdi 
ieslēgtā 
pozīcijā 

0,0063*
10-6 

 

 Veiktā LS elementu tehniskā stāvokļa noteikšana  pierāda dekompozīcijas lietderību, 
ļaujot fiksēt bojātos elementus un pārbaudīt darbspējīgo mezglu stāvokli. 

 Darba stāvokļa noteikšanai izmantoti 3 mērinstrumenti - gigaommetrs, miliommetrs 
un teslmetrs. Iegūtie dati liecina, ka LS atsevišķo elementu darba stāvoklis ir labs, izņemot 
barošanas slēdzi (bojāts slēdža mehānisms), samazināta vārpstas dubultās izolācijas pretestība  
(gigaommetra rādījums  1,83 kΩ;  normatīvos noteiktā vērtība 0,5 MΩ). Pārējās izolācijas 
pretestību vērtības bija apmierinošas: starp barošanas vada dzīslām pretestības vērtība 
sasniedza 10,7 GΩ, rotora tinumu izolācija 17,96 GΩ, abu statora tinumu pretestības attiecīgi 
282 GΩ un 297 GΩ. Auklā lūzumi netika novēroti. Pārbaudot rotora tinuma sekciju 
elektriskās ķēdes, konstatēts, ka tās ir noslēgtas un ka sekciju pretestību vērtības ir līdzīgas 
(vidējā pretestība starp 2 kolektora plāksnītēm - 0,4113Ω). Statora tinumu pretestības ir 
līdzīgas - attiecīgi 4,320Ω un 4,012Ω, kas liecina, ka tinumi ir noslēgti. Sukas nodilušas 
vienmērīgi, to pārejas pretestību savstarpējā novirze 3,53%. Reduktors savienots cieši, 
smērvielas daudzums pietiekošs, mezgla stāvoklis labs. 

 Tā kā slēdzis bojāts, pieslēdzot barošanu tieši dzinēja ķēdei varēja noteikt 
elektroinstrumenta tukšgaitas darba parametrus un bija iespējams salīdzināt tos ar ražotāja 
uzdotajiem lielumiem - tukšgaitas pilnā jauda ir 387,2 VA. Dzinēja rotācijas frekvence n = 
29600 min-1, kas, atšķirībā no ražotāja uzdotajiem 33917 min-1, ir zemāks par 12,7%.  

 Pēc ekspertīzes var atzīmēt vājos punktus instrumentā, kuru darbību nepieciešams 
uzlabot: barošanas slēdzi lietderīgi izvēlēties ar lielāku darba ciklu skaitu, uzlabot dzinēja 
korpusa vītņu konstrukciju - pēc vairākkārtējas izjaukšanas un salikšanas, plastmasā iegrieztās 
vītnes var kļūt vaļīgas. Nepieciešams izmainīt katra elementa fiksāciju plastmasas korpusā, lai 
atvieglotu to nomaiņu.  

 Šādu elektroinstrumentu pārbaudi ikdienā varētu veikt neatkarīgs speciālists, kurš pēc 
veiktās stāvokļa analīzes publicētu rezultātus plašākai sabiedrībai. Tas ļautu salīdzināt iegūtos 
elektriskos raksturlielumus un gūt patiesāku priekšstatu par elektroinstrumentiem un to 
drošumu, palīdzot patērētājiem izvēlēties kvalitatīvāko un izturīgāko preci.  
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ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBAS SEKCIJA 
 

R.Jasmans, N. Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 
PRASĪBAS KABEĻU IZVĒLEI ĻOTI KUSTĪGĀM SISTĒMĀM  
 

Pētnieciskā darba galvenais uzdevums ir noskaidrot, kādas ir prasības kabeļu izvēlei ļoti 
kustīgām sistēmām, vai tās atšķiras no prasībām parastām sistēmām, kāpēc  atšķiras un kā šīs 
prasības realizēt. 

Kustīgās sistēmas tiek izmantotas daudzās jomās, piemēram, robotikā, ražošanā, 
celtniecībā, enerģijas pārvadē un citās. Šī tēma mūsdienās ir aktuāla, jo šajās jomās aizvien 
biežāk procesi tiek automatizēti vai to izpildei tiek lietoti robotikas elementi. 

Attīstoties ierīcēm, kuras izmanto kustīgajās sistēmās, to darbības ātrums ir ievērojami 
palielinājies. Tas pakļauj kabeļus un to vadības sistēmas lielai slodzei, kas pārsniedz to 
iespējas. Šai palielinātajai slodzei ir tieša ietekme uz kabeļu ilgizturību. Parastie kabeļi nav 
paredzēti lietošanai šādās sistēmās, jo stiepšana un liekšana var tos bojāt, kā arī nepārtraukto 
kustību radītā berze un siltums var sabojāt kabeļu ārējo izolāciju. Šo problēmu risināšana ir  
svarīga, jo kabeļu bojājumu dēļ izraisītā iekārtu dīkstāve var radīt lielus zaudējumus. 

Ir vairāki veidi, kādos kustīgajās sistēmās tiek lietoti kabeļi:  
1. veids – viens no kabeļa galiem ir stacionārs, bet otrs gals tiek locīts, parasti apkārt 

kādam nekustīgam priekšmetam; 
2. veids – kabelis tiek stiepts, un tas vienlaicīgi griežas ap savu asi; 
3. veids – kabelis ir pievienots aparatūrai, kura pārvietojas pa vienu asi; 
4. veids – kabelis tiek lietots dažādos veidos. 

Šie kabeļu izmantošanas veidi izraisa dažādus kabeļu bojājumus: kabeļa spirālveidīgu 
savīšanos, izolācijas bojājumus u.tml.  

Lai novērstu kabeļu deformāciju un izvairītos no pārtraukumiem tā vadošajā daļā, ir 
jālieto speciāli kabeļi, kuri ir paredzēti darbam kustīgās sistēmās. 

Galvenās šo kabeļu priekšrocības un atšķirības no parastajiem kabeļiem:  
1. Kabeļa vadošā daļa ir izolēta ar zemas berzes materiālu, bieži poliestera elastomēru. 

Kabelis ir izveidots tā, lai samazinātu berzi starp tā individuālajām komponentēm – 
vadošās daļas izolāciju un ārējo izolāciju. 

2. Tiek izmantoti daudzdzīslu vadītāji, lai samazinātu mehānisko slodžu ietekmi uz 
kabeļa darbību. 

3. Izolāciju izgatavo no elastīga materiāla, lai pēc stiepšanas un liekšanas tas atgrieztos 
savā sākotnējā stāvoklī, t.i., nepaliktu savīts, izstiepts. 

4. Izolāciju izgatavo no slīdīga materiāla, lai samazinātu berzi un līdz ar to 
temperatūras paaugstināšanos. 

5. Par vadītāju tiek lietoti dažādi vara sakausējumi, tie ir izturīgāki pret metāla 
rūdīšanu, kura pēc ilgāka laika var izraisīt vadītāja bojājumu.  

6. Izolācija ir izturīga pret eļļām, ķīmiskām vielām un citiem ārējiem faktoriem, kuri 
bieži sastopami telpās, kurās tiek lietotas kustīgās sistēmas. 

Lai garantētu kabeļu ilgizturību, ražotāji tos pakļauj testiem, kuros tiem jāiztur 
vairākimiljoni kustību ciklu. 

No pētījuma var secināt, ka, uzsākot ražošanu, darbojoties celtniecībā vai lietojot jebkuru 
sistēmu, kurā kabeļi tiek pakļauti konstantai kustībai, obligāti jāizpēta, kādus kabeļus 
vajadzētu lietot, jo nepareiza kabeļu izvēle var izraisīt lielus zaudējumus vai pat radīt bīstamas 
situācijas kustīgo sistēmu tuvumā. 
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V.Kikors, N.Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 
SPRĀDZIENDROŠU RAŽOŠANAS SISTĒMU PROJEKTĒŠANA DARBAM 
BĪSTAMĀ VIDĒ 
 

Ar vārdu bīstama vide plašāk var saprast šādus apstākļus, piemēram, rūpnīcas, kurās tiek 
izgatavotas lakas, kuras iepilda flakonā, kurš ir zem augsta spiediena, vai arī naftas pārstrādes 
rūpnīcas, kur ir augsts uzliesmošanas riska faktors, ja netiek ievēroti visi drošības apstākļi, 
būvējot konkrēto rūpnīcu. Pašlaik nav vienotu tehnisko normu, kas nosaka prasības 
sprādziendrošu ražošanas sistēmu projektēšanas prasības. Informācija ir publicēta vairākos 
dokumentos, bet tā nav vienota. Darba mērķis ir apkopot un klasificēt gan prasības, gan 
automatizācijas shēmas un aparatūru, kas atbilst šīm prasībām. 

Prasības elektroiekārtām un aizsargsistēmām, kuras paredzēts lietot sprādzienbīstamā 
vidē, nosaka Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām 
iekārtām un aizsargsistēmām”, kas izstrādāti, pamatojoties uz ES direktīvu 94/9/EC. 

Iekārtas šo noteikumu izpratnē ir mašīnas, aparāti, stacionāras vai mobilas ierīces, vadības 
sastāvdaļas un ar tām saistīti līdzekļi un detektoru sistēmas vai aizsargsistēmas, kuras 
atsevišķi vai kopā ir paredzētas materiālu apstrādes enerģijas ražošanai, pārvadīšanai, 
glabāšanai, mērīšanai, kontrolēšanai un pārveidošanai un kuras var izraisīt sprādzienu savu 
iespējamo aizdegšanās avotu dēļ. 

Ražotājs projektē un izgatavo elektroiekārtas un aizsargsistēmas, ievērojot drošas 
tehnoloģijas kritērijus, lai aizsargātu tās pret sprādzieniem visā paredzētajā ekspluatācijas 
laikā. Projektējot elektroiekārtas un aizsargsistēmas, ražotājs ievēro būtiskās drošības prasības 
sprādziena novēršanai: 

 ja iespējams, nodrošina, lai elektroiekārtas un aizsargsistēmas darbojoties neradītu 
sprādzienbīstamu vidi; 

 nodrošina, lai telpās tiktu ievērotas jebkura elektriska vai neelektriska aizdedzes 
avota īpašības; 

Sprādzienbīstamajās zonās visām elektroiekārtām un elektroinstalācijai periodiski, bet ne 
retāk kā vienu reizi 3 mēnešos, jāveic ārējās apskates. Apskati jāveic elektrotehniskajam 
personālam un apskates rezultāti jāieraksta speciālā žurnālā. 

Ņemot vērā sprādzienbīstamības smagās sekas visā pasaulē, un, protams, arī Eiropas 
Savienībā, ir noteiktas stingras prasības tām darbavietām, kurās iespējama sprādzienbīstamas 
vides veidošanās. Latvijā darba aizsardzības prasības, strādājot sprādzienbīstamā vidē, nosaka 
MK noteikumi nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” (pieņemti 
10.06.2003.).  

Minētie noteikumi nosaka to, ka sprādzienbīstamās darba vietās: 
 jāveic sprādzienbīstamības radītā riska novērtējums un  darbavietu zonēšana, 

pamatojoties uz sprādzienbīstamas vides rašanās biežumu un pastāvēšanas ilgumu,  
 jānosaka prasības darba aprīkojuma un aizsargsistēmu izvēlei un lietošanai atkarībā 

no sprādzienbīstamības zonas. 
Projektējot šādas iekārtas, speciāli izvairās no tradicionālās elektroinstalācijas izvilkšanas, 

tā, piemēram, tiek ievilkti speciāli siltumizturīgi kabeļi, lai tie nepārkarstu un neveidotos 
īssavienojums, vai kaut kas nesprāgtu, ļoti svarīgi ir arī pareizi izbūvēt degvielas uzpildes 
staciju, tieši posmu, kā nafta nonāk no zemes līdz naftas sūknim, jo, ja tas netiks izbūvēts 
pareizi, tad var rasties naftas noplūde, ja netiek konstatēts, ka ir bojāts naftas sūknis. 
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B.Kopf, C.Kiefer, N.Kunicina (scientific adviser) 
 
DATA CONVERSION DEVICE FOR A SMART HOUSE  
 

Smart Houses became popular in the last years, because of their intelligent energy-saving 
methods. The idea behind a smart house is to build an internal network in the house from 
which everything can be monitored and controlled over a common server. In such a way it is 
possible to watch the energy prices and using energy intensive devices like washing machines 
over night when the prices are at their lowest. Through the network the devices can work on 
their own without the usage of a person in that specific range of time. 

The topic of this paper will be the idea of a device for converting the network signal to 
the device controlling signal. In that way it is possible to send signals over Ethernet from the 
main server to a lot of conceivable devices. 

Because of the limited resources the Hardware will only be implemented in a theoretical 
way. For verifying the results there will be a simulation. The main task of the DCD hardware 
platform is to transfer the Ethernet signals into a hardware interface with whom a device can 
be controlled. For this issue this project will cover the following 4 main hardware interfaces: 
UART, I2C, GPIO, SPI. Based on practical and space saving reasons the hardware platform 
will be powered with Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3at-2009). Since it is desirable to 
power also the end user over this line, the project will use class 3 for mid power or even class 
4 for high power. A power converter on the device will convert the required voltage for the 
DCD out of the PoE voltage.   

There will be a server-client TCP/IP structure. The DCD operates as client and as one 
centralized server application that handles the communication. The DCD is not meant to be a 
standalone piece of hardware. 

It is designed to be used as a “black-box” in further projects for power supply, 
communication and regulation purposes. This facilitates the development. 

Possible applications are for example: 
 centralized control of light; 
 scheduled turning on/off of large consumers like washing machine and dryer; 
 remote control of doors and blinders; 
 monitors for several kinds of sensors; 

Most of those applications need additional boards and software, but there are common 
requirements like power supply for further embedded logics and low level communication 
lines. Those requirements could be satisfied by the DCD. 

Even if the provided current is not meant to be used to power large consumers, it is often 
necessary to create a galvanic separation to protect the embedded logics against high currents. 

All in all the final results of the project should be: 
 server software library for general communication; 
 virtual data conversion device for simulation and testing; 
 hardware layout for the power conversion and the signal conversion; 
 simulated hardware layout. 
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R.Krūmiņš, N.Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 
AR PAZEMINĀTU DŪMU EMISIJU, HALOGENU NESATUROŠI KABEĻI 
 

Bezdūmu, bezhalogēnu kabelis (LSZH) ir tāds, kura apvalks un izolācija ir izgatavoti no 
speciāliem materiāliem, kas sastāv no termoplastikas vai termoreaktīviem savienojumiem. 
Kad šie kabeļi nonāk saskarē ar augstu temperatūru vai  atklātu liesmu, tie izdala ļoti maz 
dūmu. Tāpēc šos kabeļus plaši pielieto vietās, kur cilvēki atrodas ierobežotās telpās vai ar 
vāju ventilāciju, kā, piemēram: birojos,  lidostās, uz kuģiem, vilcienos u.c., kur par 
visbīstamāko  cilvēkiem var kļūt tieši dūmi. 

Halogēni ir elementi, kā, piemēram, fluors, hlors, broms un jods. Halogēni var būt kaitīgi 
cilvēkiem un dzīvniekiem. Bieži vada izolācija, piemēram, PVC (chloride) kabelis satur lielu 
daudzumu halogēnu, apmērām 29%.  Halogēni normālos apstākļos ir ļoti stabili un nerada 
draudus. Bet, kad halogēni nonāk saskarē ar atklātu liesmu, tie izdala toksiskas gāzes. LSZH 
materiāli var saturēt zem 1% halogēnu, bet pārsvarā tos vispār nesatur.  

Vēl nav kopēju standartu par to, kas īsti ir LSZH materiāli. Ir dažas izmaiņas kabeļu 
testēšanas procedūrās: 

 IEC 60332-1: Uzliesmojamība 
IEC 60754-1 un 60754-2: Skābju, Gāžu izdalīšanās 
IEC 61034-2: Dūmu emisijas  

 EN 50266-2-4: Ugunsizturība 
 EN 50267-2-2: Bez halogēna 

LSZH kabeļi aizvien vairāk aizvieto PVC kabeļus, lai gan temperatūras diapazons LSZH 
materiāliem ir mazliet vairāk ierobežots nekā PVC. -20C līdz +75C, LSZH 
un -50C līdz 90C PVC kabeļiem. LSZH kabeļos ir grūtāk realizēt augstu karstumizturību, 
aizsardzību pret ķīmiskajām vielām vai citām iedarbībām.  

Kabeļa piemērs: Kabelis N2XH-J 5x16mm² 0.6/1kV 
Uguns izturīgs kabelis N2XH-J, bez halogēna, ar pazeminātu dūmu izdalīšanos. 
Pielietojums: stacionārai montāžai sausās un mitrās telpās, atklātā vidē. Nav piemērots 

montāžai zemē un ūdenī. 
 Dzīslas materiāls: Cu 
 Dzīslas nominālais šķērsgriezums: 16 mm² 
 Dzīslas kategorija: 1. klase = ciets 
 Dzīslu skaits: 5 
 Dzīslas izolācija: XLPE 
 Dzīslas identifikācija: Krāsa 
 Bez halogēna (saskaņā ar EN 50267-2-2): Jā 
 Ugunsizturīgs: Atbilstoši EN 50266-2-4 
 Zema dūmu emisija (sask. ar IEC 61034-2): Jā 
 Ārējais diametrs: apmēram 22 mm 
 Darba temperatūra, guldīšanas: -5 ... 70 °C 

Dara pielietošanas joma ir ļoti plaša, šīs tehniskās prasības ir vērtīgas gan lidostu, gan 
slimnīcu projektēšanai. Jaunākas tehnoloģijas un ugunsdrošības normu nodrošināšana ar 
lētākiem materiāliem, ļauj būtiski ietaupīt projekta laikā un sagatavot labāku piedāvājumu 
klientiem.
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J.Mačuļskis, N.Kuņicina (zinātniskais vadītājs) 
 
KABEĻU IZVĒLES KRITĒRIJI DARBIEM MITRUMĀ 
 

Lai uzstādītu drošu un kvalitatīvu elektriskās pārvades sistēmu, kura nominālajā darba 
režīmā tiek pakļauta ārējiem apstākļiem (paaugstinātam mitruma līmenim), ir nepieciešams 
noskaidrot attiecīgajai videi piemērotākos kabeļus. Savukārt, lai to panāktu, nepieciešams 
izstrādāt kritērijus, pēc kuriem var balstīties kabeļu izvēlē. 

Šī darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas elektroenerģijas pārvadei paaugstināta 
mitruma apstākļos. Lai to realizētu, nepieciešams iepazīties ar iespējamajiem apstākļiem un 
kabeļu izolācijas veidiem. 

Iespējamie apstākļi: mitrumu, kas ir nelabvēlīgs kabeļiem, veido ūdens. Destilēts ūdens 
pats par sevi ir labs izolācijas materiāls un nevada elektrisko strāvu. Tomēr dabā tas 
lielākoties ir sastopams ar dažādiem ķīmiskiem piejaukumiem, kuri var būt elektriskās strāvas 
vadītāji, līdz ar to arī mitrums, kurš atrodas kabeļa apkārtnē, neatkarīgi no tā agregātstāvokļa 
(šķidrs, gāzveida), kļūst par vadītāju.  

Izolācijas veidi: pārsvarā visi kabeļi tiek izolēti ar dažādiem polimēriem materiāliem. Šie 
materiāli nelaiž cauri mitrumu, tomēr, nolietojoties vai ražošanas rezultātā, kabeļos rodas 
mikroskopiskas plaisas, kuras var laist cauri mitrumu, tādēļ tiek veidoti speciāli kabeļi ar 
pastiprinātu izolācijas materiālu. 

Pastiprinātās izolācijas veidi: pēc ārējās izolācijas slāņa kabelim liek mitrumizturību 
nodrošinošu želejas slāni, kurš ir veidots uz silikona bāzes. Zemūdens kabeļiem šādi slāņi 

ir vairāki un papildus aizsargāti. Kabeļi, kuri ir paredzēti āra un pazemes darbiem, tiek veidoti 
ar PVC (polivinilhlorīds) slāni. 
 

 
Att. Kabeļu izvēle atkarībā no mitruma daudzuma. 

 
Nedrīkst piemirst, ka katram kabelim ir savienojumu vietas. Lai tās nodrošinātu ar 

mitruma aizsardzību, savienojumi ir jāievieto universālajā savienojumu kārbā, kuru pēc 
savienošanas aizpilda ar  masu, kas veidota uz silikona bāzes. 
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J.Magazeinis, K.Melnis, P.Apse-Apsītis (zinātniskais vadītājs) 
 
SADZĪVES ROBOTTEHNIKA 

Attīstoties tehnoloģijām, arvien vairāk cilvēku darbs tiek aizstāts ar automatizētām 
iekārtām - cilvēkiem vairs nav jāiesaistās darbībā, jo viņu vietā darbu paveic robots. Kopš 
pirmo industriālo robotu parādīšanās ir pagājuši vairāk nekā 70 gadi, un tie vairs nav 
paredzēti tikai darbiem rūpnīcās vai cilvēkam nepiemērotos apstākļos. Roboti tiek pielietoti 
arī sadzīvē, atvieglojot cilvēku ikdienu. Kā uzskatāmāko sadzīves robottehnikas piemēru var 
minēt iRobot Roomba putekļsūcēju, kurš automātiski var veikt mājas uzkopšanu, bez cilvēku 
klātbūtnes. 

Šī darba mērķis ir izpētīt iRobota darbības principus, tā uzbūvi un pārbaudīt tā 
izmantošanas priekšrocības. 

Darba ietvaros autori meklēja un salīdzināja informāciju par iRobot Roomba 
putekļsūcēju, tā darbību, uzbūvi un tā tīrīšanas kvalitāti. No iegūtajiem materiāliem tika 
salīdzināti iRobot firmas Roomba un Scooba roboti, kā arī tika salīdzināts iRobot Roomba ar 
parasto putekļsūcēju. 

Papildus tam, darba autori devās vizītē pie oficiālajiem iRobot izplatītājiem Latvijā 
„Terra Virtuala”, kur tika nodemonstrēti roboti darbībā un to papildfunkcijas. Lai darba autori 
gūtu plašāku ieskatu robota uzbūvē, prezentācijas laikā tika izjaukts iRobot Roomba 500. 
sērijas robots. 

Darba mērķis tika sasniegts - tika izpētīta iRobot uzbūve, tā darbības principi un 
pārbaudītas tā izmantošanas priekšrocības. 

Darba autori secina, ka, kopš pirmās iRobot Roomba paaudzes parādīšanās 2002. gadā, 
uzņēmums savu produktu ir attīstījis - palielinot tā darba kvalitāti, izturību, darbības laiku, 
izmantojot arvien jaunākas tehnoloģijas, lai robotu padarītu ērtāk lietojamu, ko pierāda veiktā 
500. un 700. iRobot Roomba sērijas salīdzināšana: 

 Birstu bloks ir vēl vieglāk kopjams un izturīgāks pret nodilšanu. 
 Dirt Detect 2 - jauna netīrumu sajušanas sistēma. Akustiskie sensori sajūt lielākos 

netīrumus, bet optiskie sensori – smalkākos putekļus. 
 Divkāršā HEPA filtru sistēma aiztur  vissīkākās putekļu daļiņas, padarot gaisu 

tīrāku, svaigāku un veselīgāku. 
 Jauna AeroVac 2  atkritumu tvertne aprīkota ar jaudīgu putekļsūcēju, kas atkritumu 

tvertnē savāc arī tos putekļus un matus, kam ir tendence uztīties uz galvenajām 
tīrīšanas birstēm. 

 Uzlabota akumulatora vadības sistēma nodrošina līdz pat 50% ilgāku akumulatora 
mūžu. 

 Jauns, apvilkts vieglā pieskāriena pamperis maksimāli mīkstina saskarsmi ar 
mēbelēm. 

 Jauns fokusētās tīrīšanas uzvedības modelis vietās, kur robots sajūt vairāk netīrumu, 
veic fokusēto tīrīšanu - atkārtotas tīrīšanas kustības uz priekšu un atpakaļ, pāri īpaši 
netīrajai vietai. 

IRobot Roomba putekļsūcējs ir ērti lietojams, un, salīdzinot to ar parasto cilvēka vadīto 
putekļsūcēju, var secināt, ka robots darbu veic rūpīgāk, ekonomiskāk un tīra vietās, kur 
parastais putekļsūcējs piekļūt nespēj. Šāda veida robotu funkciju attīstība un vadības 
algoritmu izlabošana ļaus būtiski samazināt nepieciešamā laika patēriņu, optimizēs 
elektroenerģijas patēriņu, nodrošinās nepieciešamo kvalitāti. 
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G.Meikulis, N.Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 
TRANSFEU UGUNSDROŠĪBAS PIEEJA 
 

TRANSFEU pieeja ir progresīva ugunsdrošības nodrošināšanas prasību kopa, kas palīdz 
būvēt tādus tuneļus, kuros cilvēki paliks dzīvi arī tad, ja notiks ugunsgrēks. Tiek definētas 
likumdošanas normas, atbilstoši modernām tehniskajām iespējām un arī tehnoloģiju attīstības 
tendencēm. Tā, piemēram, tunelis starp Lielbritāniju un Franciju Channel Tunnel bija atvērts 
jau 1994.gadā, bet ugunsdrošības prasības un pieredze netika atklāta plašai sabiedrībai, taču 
šāda veida projektu pieredze ir neatsverama, definējot normas un labākas prakses piemērus, 
kurus var izmantot tuneļos un šahtās, liftu šahtās. Šī darba mērķis ir iepazīties ar TRANSFEU 
ugunsdrošības pieeju un sniegt ieteikumus prasību definēšanai elektrotehniskajam 
aprīkojumam tuneļos un šahtās. 

TRANSFEU projekta pamatdoma ir veidot transporta līdzekļus no ugunsdrošiem 
materiāliem, kuri daudz nemainītu transportlīdzekļu inženieriju un atbilstu Eiropas 
standartiem. Šis ir ļoti ievērojams projekts, skatoties tieši no pasažieru un vadītāju drošības 
apsvērumiem ugunsgrēka gadījumā. Projektā piedalās vadošie Eiropas dzelzceļa rūpniecības 
uzņēmumi, dzelzceļa operatori, pētniecības organizācijas un standartizācijas institūcijas ar 
lielu starpnozaru pieredzi visā Eiropā. 

Projekts ir balstīts uz: 
1. Jauna, precīza mērīšanas līdzekļa radīšanu, kas kalpos toksiskas gāzes un uguns 

izplūžu noteikšanai dažādos apstākļos sabiedriskā transporta sistēmā. Šī jaunā ierīce 
ļaus veikt pastāvīgu monitoringu toksisku gāzu koncentrācijas noteikšanai konkrētā 
laika brīdī. 

2. Regulētas uguns inicializāciju, kas parasti var notikt dzelzceļa transportlīdzeklī 
avārijas gadījumā. Šis eksperiments var parādīt reālos draudus, kas var notikt ar 
dzelzceļa transportlīdzekli, kad tajā ir izcēlies ugunsgrēks. 

3. Ugunsdrošības inženiertehniskās metodikas pieņemšanu, kas piedāvā nepieciešamos 
modelēšanas instrumentus, kas nosaka reālus un pieņemamus ekonomiskos 
ugunsdrošības līmeņus, bez liekiem ierobežojumiem transportlīdzekļu vai kuģu 
dizainā.  

4. Testu ieviešanu un to apstiprināšanu, metožu un rīku izmantošanu sabiedriskajā 
transportā ugunsdrošības ievērošanas apstākļu laikā, un šo testu novirzīšana uz 
virszemes transportu. 

Sagaidāmie TRANSFEU projekta rezultāti: 
1. Jaunākās paaudzes reāla funkcionāla mērīšanas tehnoloģija uguns radītu toksisko 

dūmu izplūdes kvantitātes mērīšanai. 
2. Izdevīgas metodes un modelēšanas rīki ugunsaizsardzības izveidei dos iespēju 

prognozēt reālus uguns draudus līdz laikam, kad tiks sasniegti kritiskie apstākļi 
pasažieru vilcienos. Simulēšanas rīki sniegs ugunsgrēka ieteikumus plānam uguns 
drošības pasākumu laikā un iespēju izpētīt alternatīvus plānus. 

3. Jaunu ugunsdrošības pasākumu metožu un rīku apstiprināšana dzelzceļa scenārijos 
un karsto, toksisko izplūdes gāzu klasifikācijas kritēriji no materiāliem, kuri tiek 
izmantotas vilcienos. 

4. Šis ir nozīmīgs ieguldījums nākotnes ugunsdrošības standartizācijā visu veidu 
virszemes transportā. 
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A.Pasqualin, T.Duvail, N.Kunicina (scientific adviser) 
 
MODELLING OF A SYSTEM FOR ORIENTATION OF A SOLAR PANEL 
INTO THE LIGHT DIRECTION 

The task of the system for the orientation of a solar panel into the direction of the light 
(sun, artificial lamp) development, with the aim to understand if this solution can be useful to 
increase the efficiency of the solar power plant is discussed.  

To do that the integration to a standard solar power plant a system of light sensors, able to 
take a signal to send to a control system that order the motors to move the panel into the best 
direction. The understanding of best direction is out of scope of this research, the positioning 
system is analysed only only. 

The movement is realized by two stepper motors. The first one operates along the vertical 
axis, to direct the panel into the direction of the light, and the other operating along the 
horizontal axis for the positioning normal to light rays. The movements of the motors are 
controlled by light sensors, positioned into the panel and that measure the solar light, and they 
provide a signal of voltage, so we need a couple of light sensors for each axis, to have a 
difference of signals.  

With this difference, it is possible to know in which direction we have to move the panel. 
If the signal of the first sensor is more important than the second sensor, the solar panel needs 
to move to the side of the first sensor. 

 

The sensors couple system does a 
measurement. The average is calculated to 
move the solar panel, until to have the solar 
light between the two sensors (cf. picture 1). 
We need a special angle for the system, 
evaluated to 90° between the two sensors to 
have the optimum surface area. By formula 
and code of a programming system, we can 
associate the signals provide from the sensors 
to the controller of the motors. 
 

The panel can follow the sun with the rotation of motors into the vertical and horizontal 
axis. 

To allow the movement without interruptions for a wrong value, we need to create a 
feedback controller system. It will be possible to study two different ways to move the panel, 
to understand which controller is better for this application (PI or PID). 
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A.Pickainis, N.Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 
ISO TC92 PRASĪBAS TEHNISKAJĀM SISTĒMĀM 
 

Ugunsdrošības prasības tehniskajām sistēmām ir noteiktas ar dažādiem ISO TC92 grupas 
standartiem. 

Šī darba mērķis ir apskatīt dažādas ISO TC92 standarta prasības tehniskajām sistēmām, 
lai  apzinātu tehniskos risinājumus, kas būs droši, bet tai pašā laikā to izmantošana būs 
ekonomiski pamatota. 

ISO TC92 standarti tiek definēti četrās apakšsadaļās: 
 ISO TC92/SC 1 – Uguns rašanās un izplatīšanās; 
 ISO TC92/SC2 – Ugunsgrēka ierobežošana; 
 ISO TC92/SC3 – Uguns draudi cilvēkam un videi; 
 ISO TC92/SC4 – Ugunsdrošības inženierija. 

Katra no šīm apakškomitejām izstrādā standartus, kas atbilst savas nozares ekspertu 
komitejai. Prasības tehniskajām sistēmām izgatavo visās no minētajām apakškomitejām, tikai 
katrā ar dažādu nozīmi. Pārbaudes/prasības tehniskajām sistēmām, ko nosaka pirmā 
apakškomiteja „Uguns rašanās un izplatīšanās”: 

 Neaizdedzināmības tests (pārbauda materiāla degtspēju); 
 Pašaizdegšanās tests, izmantot mirdzošu siltuma avotu; 
 Dūmu izdalīšanās daudzums no materiāla; 
 Pašaizdegšanās tests liesmas iedarbībā; 

Pārbaudes/prasības tehniskajām sistēmām, ko nosaka otrā apakškomiteja „Ugunsgrēka 
ierobežošana”: 

 Ugunsizturības testi; 
 Materiālu testēšana pie paaugstinātas temperatūras. 

Pārbaudes/prasības tehniskajām sistēmām, ko nosaka trešā apakškomiteja „Uguns draudi 
cilvēkam un videi”: 

 Ugunsgrēka izmešu toksicitāte; 
 Dažādu materiālu degšanas toksicitāte; 
 Ugunsdzēsības notekūdeņu toksicitātes noteikšana. 

Pārbaudes/prasības tehniskajām sistēmām, ko nosaka ceturtā apakškomiteja 
„Ugunsdrošības inženierija”: 

 Ugunsdzēsības scenāriji; 
 Ugunsdzēsības notekūdeņu aizplūšana; 
 Ugunsgrēka atklāšana, izziņošana un neitralizācija. 

Materiālus, kas veiksmīgi ir izgājuši šos testus, var pielietot tehnisko sistēmu 
projektēšanā, lai gan bieži vien reālo projektēšanas darbu laikā ir svarīgi ievērot veselā saprāta 
principus, un izvairīties no liekām elektroinstalācijām, pielietot atbilstošus kabeļus, nepielietot 
atklātu metināšanu un citādi samazināt uzliesmošanas iespējas. Īpaša nozīme ir arī ventilācijas 
sistēmu projektēšanai un speciālu automātisku ugunsdzēsību sistēmu uzstādīšanai. 
Ugunsdrošības pasākumu veikšanai ir svarīgi izvērtēt trīs galvenās komponentes: skābekļa 
pieplūdi, siltumu un degvielu. Novēršot degvielas (tai skaitā uzliesmojošo materiālu) esamību 
objektā vai novēršot skābekļa pieplūdi, vai nekavējoties samazinot temperatūru, var novērst 
uzliesmošanos. Katras sistēmas projektēšanas gadījums jāvērtē pēc tā specifikas, lai 
nodrošinātu nepieciešamās tehniskas īpašības ar mazākām izmaksām. 
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J.Piško, N.Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 
PRASĪBAS DATU PĀRRAIDES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI 
RAŽOŠANAS LĪNIJU AUTOMATIZĀCIJĀ 
 

Dati. Bez datiem un to pārraides mūsdienu pasaule vairs nav iedomājama. Katrs 
mūsdienu cilvēks jau ir saskāries ar datu pārraidi. Un, tāpat kā visiem pakalpojumiem, viens 
no nozīmīgākajiem faktoriem ir datu pārraides kvalitāte. Datu pārraides kvalitātes 
nodrošināšana ir īpaši aktuāla iekšdarbu instalācijās. Aprakstot datorkabeļa īpašības, zināms, 
ka datu pārraidi var veikt pa šāda veida kabeļiem tikai 100 m attālumā, kas nav pietiekams 
attālums, lai nodrošinātu datu pārraidi lielo rūpnīcu teritorijās. 

Pētījuma mērķis ir definēt tehnoloģiskās iespējas, lai nodrošinātu nepieciešamo datu 
pārraides kvalitāti un par iespējami mazākām izmaksām spēt pārraidīt pēc iespējas vairāk 
datus. Viens no veidiem, kā varētu nodrošināt kvalitatīvu datu pārraidi, ir izvairīties no kanālu 
pārblīvēšanas ar datiem. Katrai atsevišķai ražošanas līnijai vajadzētu nodrošināt savu 
atsevišķo datu plūsmas kanālu. Šādu metodi jau izmanto vairākās vietās, kā, piemēram, 
bankām ir nodrošināti savi atsevišķi datu plūsmas kanālu, pie kuriem no ārienes nevar piekļūt.  

Ēku kabeļu sistēmu uzbūves principi ir standartizēti atbilstoši ISO/ IEC 11801, EN 
50 173, ANSI/TIA/EIA 568-A, TIA?EIA TSB – 72 un pr EN 50174 prasībām. Datu pārraides 
kvalitāti ietekmē fiziska signāla 
pavājināšana translācijas laikā, un 
te ir ļoti svarīgi definēt prasības 
datu pārraides atkalumam. Datu 
pārraide datortīklos un specializēto 
automatizēto līniju vadības signālu 
kvalitātes nodrošināšanai bieži vien 
nākas izmantot risinājumus, kas 
vairākkārt atšķiras cenas ziņā. 
Veids, kā varētu nodrošināt labu 
datu pārraidi, ir optiskās šķiedras 
līnija, tādu līniju izmanto lielu 
elektromagnētisko traucējumu 
esamības gadījumā vai ļoti precīzu 
datu iegūšanai, piemēram, medicīnas aparatūras uzstādīšana un tās datorvadībai. Optiskās 
šķiedras kabeļus plaši izmanto mūsdienās un izmantos arī turpmāk, jo tie skaitās vieni no 
visērtākajiem datu pārraides veidiem lielos attālumos. Kaut gan ir nācis klajā jauns veids, kā 
nodrošināt vēl labāku pārraides kvalitāti. Izmantot nevis gaismu, bet tumsu jeb tumsas 
impulsu lāzerus. Veicot ilgu ceļu, gaismas impulsi kļūst vārgāki, tādēļ datu pārraidē parādās 
traucējumi un kļūdas. Savukārt tumšie impulsi ir noturīgāki, tādēļ datu pārraidei būtu jākļūst 
uzticamākai. Datu pārraides tehnoloģijas pa optiskiem kabeļiem attīstās, un, iespējams, ka 
tirgū ienāks piegādātājs ar zemām cenām un optiskos kabeļus varēs izmanotot rūpnīcās, lai 
izvairītos no elektromagnētiskiem traucējumiem. 

Šo prasību jeb metožu apskats norāda to, ka ir iespējami dažādi veidi, kā palielināt datu 
pārraides kvalitāti. Bieži vien tiek izmantoti tie lētākie varianti, kas arī rada problēmas. Ir 
vērts sākumā apsvērt izveidot noturīgāku, bet, samaksājot vairāk par pārraides kanālu, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbu, nekā pārmaksāt par labošanu vai kādu avāriju, ko 
ir izraisījis nekvalitatīvais kanāls. 
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N.Pozdņakovs, N.Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 

SOĻU DZINĒJU IZMANTOŠANA MEHATRONISKO SISTĒMU 
REGULĒŠANAI 
 

Lai padarītu ražošanas procesu ātrāku, vieglāku, drošāku, videi draudzīgāku, kvalitatīvāku 
un samazinātu katras detaļas ražošanas izmaksas, jāizmanto tāda inženiertehniskā disciplīna 
kā mehatronika, jo mehatroniskās sistēmas ir sinerģētiskās kombinācijas, kurās tiek integrēti 
trīs sistēmu veidi: 

1)  mehānikas sistēmas (mehāniskie elementi, mašīnas, precīzā mehānika); 
2) elektronikas sistēmas (mikroelektronika, spēka elektronika, devēju un ietekmju 

tehnoloģija); 
3) informācijas tehnoloģija (sistēmu teorija, vadība un automātika, 

programmnodrošinājuma izstrāde, mākslīgais intelekts). 
Mehatronisko sistēmu vadības shēmu izstrāde ir aktuāls uzdevums, kas tiek risināts, 

izstrādājot industriālās elektronikas iekārtas, tādas kā ražošanas līnijas un automātus un 
robottehniku. Tas ir vajadzīgs sarežģīto rūpniecisko uzdevumu risināšanai. 

Mehatronikas sistēmu saistība ar mehānikas, elektronikas sistēmām un mākslīgo intelektu 
ir parādīta zemāk redzamajā attēlā: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šī darba mērķis: izanalizēt mūsdienas ražošanas procesu, kurā tiek pielietotas 
mehatroniskās sistēmas ar soļu dzinējiem.  

Darba uzdevums: iepazīties ar mehatronikas sistēmas jēdzienu, analizēt vadības shēmas 
un to iespējamo pielietojumu mūsdienās. Vadībai jāizmanto sinhrona mikrodzinēja paveidu – 
soļu (impulsu) dzinēju, kas tiek vadīts ar m-fāzīgiem vienu un divpolārajiem sprieguma 
taisnstūra impulsiem. Aprakstāmā dzinēja priekšrocības ir liels nominālais griezes moments, 
rotora fiksācija (kad tinumos neplūst strāva), precīzs pagrieziena leņķis (solis) un spēja 
sadarboties ar ciparu ierīcēm. Kā arī jāizveido regulēšanas sistēmas modelis Matlab vidē. 

Mikroelek- 
tronika, 
spēka  
elektronika, 
devēji 

Sistēmu teorija, 
modelēšana,  
automatizācija,  
programmnodro- 
šinājums,  
mākslīgais 
intelekts 

Mehāniskie elementi, 
mašīnas, 
precīzā mehānika, 
elektriskie elementi 

MEHATRONIKA 

Elektronika Informācijas tehnoloģijas

Mehānika un 
elektromehānika 

Att. Mehatronika: dažādu disciplīnu integrācija. 
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D.Repole, K.Mutschlechnerm, N.Kunicina (scientific adviser) 
 
THE LOAD OPTIMISATION MODEL DEVELOPMENT FOR SPIRAL 
GEOMETRY VERTICAL ROTOR WIND GENERATOR POWER PLANT  
 

The system that it is going to project is characterized by a wind power generator, a power 
electronics system, a protection system and a control system able to achieve a smart managing 
of the power generated by the wind plant. 

The goal of the project is to achieve a complex system able to supply energy to an 
isolated load (it is hypothesized that the load is one isolated house or mountain retreat) and if 
it is possible, at the same time supply the surplus energy to the network. This is a typical Off-
Grid configuration, the next figure demonstrates one typical scheme. 

 
Therefore it is hypothesized that the system will be situated on the mountains of the South 

of Italy. The innovative idea of this system could be a smart managing of the power when the 
system cannot be connected to the network, using a special and innovative kind and typology 
of wind turbine. In this case when the battery is totally charged the control will use to achieve 
automatically some application with the surplus power like: make warm the water, refund the 
water tank, etc. in other words to manage the operation that could be scheduled by the control 
system. Only in the case when this operation is fully completed and no power is required the 
system will dissipate the surplus power. 

In other words the Brain of the system will manage the power generator unit, the battery 
charging and the surplus power.  

To estimate the power capability of the system is used a particular map that is the 
outcome of a study of the “University of Genova”. 

56



J.Soboļeva, N.Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 
SKAIDU BRIKEŠU AUTOMATIZĒTĀS RAŽOŠANAS LĪNIJAS IZVEIDES 
PRINCIPI UN AVĀRIJAS REŽĪMA REALIZĀCIJA 
 

Pētījuma mērķis ir apskatīt un izanalizēt skaidu brikešu automatizētās ražošanas līnijas 
izveides principus, automatizācijas procesā izmantojamās tehnikas, mūsdienīgas tehnoloģijas 
un metodikas, kā arī sagatavot teorētisko bāzi ražošanas līnijas avārijas režīma realizācijai. 

Mūsdienās iekārtu stāvokļa un procesu vadībai ir nepieciešamas sistēmas ar sarežģītām 
loģiskajām saitēm, kuras realizē sensoriem, procesoriem un izpildmehānismiem 
mijiedarbojoties ar pneimatisko, daļēji pneimatisku vai cita veida vadību. Jauni konstruēšanas 
un ražošanas paņēmieni ir veicinājuši pneimatisko iekārtu kvalitātes un daudzveidības 
palielināšanos, kas ir kļuvis par pamatu pneimatisko iekārtu plašākai pielietošanai 
automatizācijā. Tāpēc skaidu brikešu automatizētās ražošanas līnijas darbība balstās  uz 
pneimatiskās vadības ar 6 atm gaisa darba spiedienu sistēmā. 

Skaidu brikešu automatizētās ražošanas līnija ir paredzēta automātiskai taisnstūra brikešu 
savākšanai no prešu izejām, to transportēšanai, sakārtošanai (grupēšanai) un turpmākai 
iepakošanai termosarukuma plēvē. Iepakošanas līnijas darba vadība notiek autonomi, ar 
programmējamu loģisko kontrolleri (PLC). Līnijas konstrukcija ir realizēta pēc moduļu 
principa un līnijas maksimālā ražība ir apmēram 3 - 5 iepakojumi/minūtē. 

Skaidu brikešu automatizētās ražošanas līniju izveido iepakošanas modulis, kas sastāv no 
plēves termosarukuma ierīces, plēves sakausēšanas ierīces, iepakojuma formēšanas ierīces, 
konveijera un pārvaldes skapja uz PLC pamata, iepakojuma rindu formēšanas modulis, kas 
sastāv no brikešu padeves ierīces un konveijera, brikešu padeves  moduļa no RUF preses uz 
konveijeru, kas sastāv no brikešu padeves  ierīces uz konveijeru, konveijera un pārvaldes 
skapja uz PLC pamata. 

 
Att. Skaidu brikešu automatizētā ražošanas līnija SolidWorks vidē. 

 
Pārvaldes skapji automatizētā ražošanas līnijā izpilda  šādas funkcijas: 
 moduļu izpildelementu pārvalde un funkcionēšanas pareizuma kontrole; 
 kļūdu kontrole moduļu darbā, to indikācija uz displeja; 
 signalizācija par kļūdu rašanās iespēju līnijas darbā un problēmas atrisināšanas 

mēģinājums bez operatora iejaukšanās. 
Izmantojot pētnieciskā darba rezultātus, tiek veikta skaidu brikešu automatizētās 

ražošanas līnijas avārijas režīma realizācija, ieprogrammējot kontrolleri Mitsubishi Alpha 
tādas avārijas situācijas novēršanai, kad sistēmā nav spiediena, sildelementu temperatūra ir 
zem uzstādītā kritiskā līmeņa, konveijeri ir pārpildīti utt., tādējādi paaugstinot automatizācijas 
drošības pakāpi. 
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L.Vehi, N.Kuņicina (zinātniskā vadītāja) 
 
KONSTRUKTĪVĀS PRASĪBAS DATU CENTRU AIZSARDZĪBAI 
 

Aizvien vairāk cilvēku uzņēmumu un iestāžu svarīgos datus izvēlas saglabāt digitālā 
formātā, nevis izdrukātus uz papīra, un svarīga kļūst arī informācijas izvietošana internetā, 
tādēļ pieaug prasības datu centriem, kuros tiek uzglabāta lielākā daļa no šīs informācijas.  

Ir daudz pieeju datu centru aizsardzības jautājumu risināšanai, tādēļ šī darba mērķis ir 
apkopot galvenos datu centru apdraudējumus un izplatītākās šo apdraudējumu samazināšanas 
konstruktīvās metodes. 

Pastāv daudz apstākļu, kas apdraud pašus datu centrus kopumā, tajos esošās iekārtas un  
datus tajās. Šos apstākļus varētu iedalīt: Datu centra atrašanās vieta; Datu centra 
elektroapgāde; Avārijas situācijas un to novēršana; Datu centra mikroklimats; Datu drošība; 
Cilvēciskais faktors; Apsardze. 

Izvēloties atrašanās vietu, jāņem vērā dabas stihiju risks un jāizvērtē apkārt esošie objekti. 
Vajadzētu izvērtēt zemestrīču, plūdu un citu stihiju iespējamību, kā arī izvairīties no citiem 
paaugstinātas bīstamības objektiem, piemēram, lidostām, cietumiem, stadioniem, lielceļiem, 
bankām un citām vietām, kas piesaista nevēlamu uzmanību vai rada palielinātu 
apdraudējumu. 

Elektroapgāde ir jāizplāno tā, lai datu centrs varētu darboties bez jebkādiem traucējumiem 
un pārtraukumiem. Noteikti ir jābūt elektroapgādei no vismaz divām neatkarīgām 
apakšstacijām, autonomam barošanas avotam, piemēram, dīzeļģeneratoram un nepārtrauktās 
barošanas blokam, kurš nodrošinātu elektrību īsu elektroapgādes traucējumu gadījumā vai 
kamēr tiktu pieslēgts autonomais ģenerators ilgstoša elektroapgādes pārrāvuma gadījumā. 

Ir jāparedz avārijas situācijas un to novēršana, maksimāli netraucējot datu centra darbību, 
kā arī datu centra atslēgšana avārijas gadījumā, ja tas ir nepieciešams. Piemēram, ugunsgrēka 
gadījumā serveru telpas ir jāaizsargā no tiešas uguns, karstuma un mitruma, kas rodas 
ugunsgrēka dzēšanas laikā. Tehnoloģiskajām telpām jāparedz ugunsdzēšanas sistēma, kas 
neizmanto ūdeni, kā, piemēram, uguni slāpējošas gāzes sistēmas. 

Telpās, kurās atrodas serveri un citas iekārtas, ir jāuztur nemainīgs temperatūras un 
mitruma režīms, lai aizsargātu iekārtas no bojājumiem. Jānodrošina pietiekoša dzesēšanas 
jauda arī iekārtu maksimālās slodzes gadījumiem un tehnoloģisko telpu mikroklimata 
monitorings, lai savlaicīgi novērstu avārijas situācijas. 

Datu centriem ir jānodrošina, lai informācija nenonāk ārējā vidē, kā elektromagnētiskā 
signāla plūsma, un lai informācija ir aizsargāta no ārējiem apdraudējumiem, piemēram, 
elektromagnētiskā impulsa lādiņiem. Populārākais veids, kā to panākt, ir tērauda apvalki. Ar 
to palīdzību izveido tā saukto „Faradeja būri”, kas ierobežo elektromagnētisko starojumu. Vēl 
papildus tam būtu jānodrošina svarīgāko datu dublēšana un atsevišķa uzglabāšana. 

Lai samazinātu cilvēciskā faktora ietekmi uz datu centra darbu, būtu jāveic svarīgāko 
amatu dublēšana un sadalīšana starp vairākiem darbiniekiem. Tādējādi samazinot 
traucējumus, ko radītu kāda darbinieka negaidīts iztrūkums. 

Datu centram jānodrošina arī atbilstoša apsardze, lai nepieļautu nepiederošu personu 
iekļūšanu ēkā un piekļuvi pie datiem un iekārtām. Piemēram, pilna laika apsardze, 
videonovērošana, speciāla identifikācijas sistēma pie ieejas, ēkas sadalīšana sektoros pēc 
drošības līmeņiem. Plānojot, izbūvējot un iekārtojot datu centru, ir jāapsver visi 
iepriekšminētie apstākļi un jāizvēlas optimālākās metodes šo risku mazināšanai. 
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VIDES INŽENIERZININĀTNES UN PĀRVALDĪBAS SEKCIJA 
 
I. Balbucka, Dz. Slišāne, E. Dāce (zinātniskā vadītāja) 
 
LIETOTAS RIEPAS KĀ OTRREIZĒJĀ IZEJVIELA 
 

Lietoto riepu kā otrreizējās izejvielas izmantošana ir pasaulē un Latvijā aktuāla problēma. 
Nolietoto riepu resursi gan pasaulē, gan Latvijā ir ļoti lieli, un tiem ir tendence pieaugt, tāpēc 
ir svarīgi pievērsties riepu savākšanai, utilizācijai un pārstrādei.  

Riepu savākšanu un pārstrādi Latvijā, pamatojoties uz EK direktīvām, reglamentē 
likumdošana: Atkritumu apsaimniekošanas likums, Dabas resursu nodokļa likums, Nolietotu 
transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums, no tiem izrietošie Ministru kabineta noteikumi un 
ieteikumi, Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns un citi normatīvie dokumenti. 

Riepu galvenā sastāvdaļa ir gumija, bet tajās ir  arī kvēpi, tekstilijas un metāla korda, 
plastifikatori, sērs, cinka oksīds u.c. ķīmiskie savienojumi. Riepu sastāvā ir daudzi toksiski un 
potenciāli kancerogēni ķīmiskie savienojumi, kuri riepu izgatavošanas, ekspluatācijas, 
uzglabāšanas un utilizācijas procesā var atstāt kaitīgu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, 
tāpēc šo ķīmisko savienojumu klātbūtne jāņem vērā, izvērtējot lietoto riepu pārstrādes 
iespējas, izmantojamās tehnoloģijas un riepu pārstrādes rezultātā radīto produktu 
izmantošanas lietderīgumu. 

Nolietoto riepu utilizācijas praksē galvenie veidi ir – veselu, gabalos sagrieztu vai 
sapresētu riepu tālāka izmantošana, riepu smalcināšana (samalšana, sasaldēšana un 
spridzināšana) un riepu sadedzināšana. 

Latvijā no 2005.gada līdz šodienai ir izveidojušies vairāki dažādu profilu nolietoto riepu 
pārstrādes uzņēmumi: 

 a/s ,,Brocēni”- izmanto utilizētās riepas kā cementa pusfabrikāta – klinkera 
sastāvdaļu un kā kurināmo materiālu; 

 SIA ,,Eko osta” veic lietoto riepu pieņemšanu, savākšanu un smalcināšanu tālākai 
izmantošanai ceļu būvē un citām vajadzībām, iespējama arī granulu gatavošana, 
kuras var pārstrādāt tālāk dažādos izolācijas materiālos, gumijas klājumos, izmantot 
kā kurināmo materiālu; 

 SIA NOVOTECH – ražo gumijas ielu apmales un gumijas grīdas plāksnes no jau 
pārstrādātas gatavas gumijas smelknes, izejmateriālu iepērkot no Lietuvas lietoto 
riepu pārstrādātājiem; 

 SIA ,,Riepu bloki” – vienkāršas presēšanas rezultātā iegūst riepu blokus, kuri ir 
izmantojami kā celtniecības materiāls ceļu būvē, nogāžu stiprināšanai, reljefa 
veidošanai, siltināšanai un ēku celtniecībai. 

Riepas sastāv no dažādām izejvielām, tādām kā gumija, metāls, tekstils, sērs, ogleklis utt., 
tāpēc no tām savukārt var iegūt jaunus produkcijas veidus un izgatavot ļoti dažādas jaunas 
lietas: jaunas autoriepas, gumiju saturošus izstrādājumus automašīnām, tehplastīnu (tālākai 
gumiju saturošu izstrādājumu izgatavošanai), ūdensdrošu jumtu segumu, dzelzceļa gulšņus un 
zemsliežu starplikas, grīdas paklājiņus un apavu zoles, ritenīšus (riepiņas) invalīdu ratiņiem 
un gultām, ceļa segumu, u.c. 
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A.Barisa, F.Romagnoli un I.Dzene (zinātniskie vadītāji) 
 
KURINĀMĀ STRUKTŪRAS MODELĒŠANA, IZMANTOJOT 
SISTĒMDINAMIKAS METODI 
 

Eiropas Savienība (ES) ilgu laiku ir bijusi viens no vadošajiem spēkiem cīņā ar 
globālajām klimata pārmaiņām starptautiskā mērogā. ES līderi ir vienojušies par trīs klimata 
un enerģētikas politikas mērķiem, kas sasniedzami līdz 2020.gadam (pazīstami arī kā „20-20-
20” mērķi): 

 siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums par vismaz 20%, salīdzinot ar 
1990.gadu; 

 atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums enerģijas gala patēriņā līdz 20%; 
 par 20% samazināts primārās enerģijas patēriņš (salīdzinot ar prognozēto attīstības 

tendenci), pateicoties energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. 
Izvirzīto mērķu sasniegšanai ES dalībvalstīs tiek īstenota virkne nacionāla līmeņa 

politikas instrumentu. Tādi ir, piemēram, likumdošanas standarti un normas, obligātā 
iepirkuma tarifs, subsīdijas, informatīvie pasākumi u.c. Papildus šiem politikas instrumentiem 
2005.gadā darbību uzsāka ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS), kas aptver 12 000 
operatorus 30 Eiropas valstīs (Eiropas Savienības valstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) 
un ir galvenais ES politikas instruments cīņā ar globālajām klimata pārmaiņām un industriālo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu izmaksu efektīvā veidā.  

Lai novērtētu ES ETS un trīs dažādu nacionāla līmeņa politikas instrumentu ietekmi uz 
klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu, autori ir izveidojuši sistēmdinamikas 
modeli Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmai. Modeļa mērķis ir meklēt no vides un 
ekonomiskā viedokļa izdevīgākās politikas stratēģijas pārejai no fosilo energoresursu 
izmantošanas uz atjaunojamajiem energoresursiem (īpaši enerģētisko koksni) energosistēmās 
ar lielu neatjaunojamo enerģijas resursu īpatsvaru.  

Modelēšanas rezultāti rāda, ka nacionāla līmeņa politikas instrumentiem (subsīdijas 
iekārtu konversijai no dabasgāzes un enerģētiskās koksnes, informatīvie pasākumi) ir 
nozīmīgs potenciāls atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai kurināmā struktūrā. 
Kombinējot šos politikas instrumentus, ir iespējams panākt strauju enerģētiskās koksnes 
īpatsvara pieaugumu, ar laiku pilnībā aizvietojot dabasgāzi. Arī ES ETS apliecina savu 
būtisko lomu atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanā, īpaši, sākoties trešajam 
emisijas kvotu tirdzniecības periodam, kurā gaidāmas būtiskas izmaiņas sistēmas darbībā1. 
Lai nemazinātu vietējā un starptautiskā līmeņa politikas instrumentu efektivitāti, uzmanība 
jāpievērš to savstarpējai mijiedarbībai.  

Pēdējā laikā īpaši aktuāls ir kļuvis jautājums par Latvijas meža resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu. Enerģētiskās koksnes potenciāla novērtējums ar sistēmdinamikas modeļa 
palīdzību liecina, ka pat būtisks enerģētiskās koksnes patēriņa pieaugums centralizētajā 
siltumapgādē, pateicoties atbilstošu politikas instrumentu īstenošanai, neatstāj negatīvu 
ietekmi uz meža resursiem.  
  

                                                 
1 Pirmajos divos emisijas kvotu tirdzniecības periodos, līdz pat 95% no visām emisijas kvotām operatoriem tika 
piešķirtas bez maksas. Sākot no 2013.gada, tiek plānots pakāpenisks bezmaksas emisijas kvotu apjoma 
samazinājums un emisijas kvotu izsole.  
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T.Batavičius, S.Vasarevičius (supervisor) 
 
THE RESEARCH AND EVOLUTION OF THE DAILY COVER INFLUENCE 
ON THE ODOUR PREVENTION IN LANDFILLS 
 

MSW landfill is an inevitable component of the waste management system. Landfill 
odour impact is the negative effect of odourants emitted into the atmosphere by waste 
delivering or treating operations. This effect is usually expressed by an odour concentration 
and a percentile of odour occurrence per year. Minimized operation area and temporal waste 
covering are the main techniques for reducing landfill odours. The aim of the work is to 
evaluate the application of C&D debris in terms of landfill odour reduction and to quantify 
the potential odour impact around landfill site considering several odour control scenarios. 

During the experiment food waste tipped into 1.0 m3 wooden box were covered with 5 cm 
and 10 cm layers of granulated concrete and brickbat debris consisting mainly of 4÷10 mm 
particles. Odour concentrations were obtained by dynamic olfactometry measurements 
considering European air quality standard EN 13725:2003. Odour samples collected each day 
were evaluated by group of 4 assessors using Forced-Choice method. Dispersion modelling 
was used to quantify the potential odour impact around MSW landfill site to the south east of 
Klaipėda in Lithuania. Three different landfill operation and odour control scenarios were 
completed with ADMS software. The 1st scenario means that waste are tipped in the area of 
both landfill sections. Temporary covering of waste is rare. The 2nd scenario means that waste 
are temporary covered with C&D debris at the end of each working day. The 3rd scenario 
means that only one cell of the landfill is used for waste tipping. The remaining area is 
covered with different layers of C&D debris. 

As results showed 10 cm layer of C&D debris reduced odour emissions 51.0-79.7 % 
compared with uncovered waste. Significant variations of odour concentration were observed 
in case of 5 cm layer. Therefore it is suitable only for temporal waste covering. Odour 
concentrations decreased gradually or varied fractionally in case of 10 cm layer. That 
variation was caused by change of relative humidity. Determined odour emission rates 
(1.04-1.26 OU/m2/s for uncovered waste and 0.26-0.51 OU/m2/s for covered waste) are in the 
range of typical landfill odour emissions. Waste characteristics, landfill operation conditions 
and meteorological parameters generally influence the variation of odours. According to the 
recommendations of CERC and ELLE landfills are categorized as high offensiveness odour 
sources and an indicative criterion is the 98th percentile of 1.5 OUE/m3. Considering the 1st 
scenario with the highest odour emission rates contour of 1.5 OUE/m3 exceeded the sanitary 
protection zone. The maximum distances of 1.5 OUE/m3 contour were about 900 meters to the 
north east and more than 1200 meters to the south of the landfill. Results of the 2nd scenario 
showed that temporal waste covering and application of C&D debris reduced odour emissions 
effectively. Odour concentrations at the same places decreased more than twice compared 
with the 1st scenario. The 3rd scenario combined minimization of operation area and temporal 
waste covering. The maximum distances of 1.5 OUE/m3 contour were only about 250 meters 
to the North West and to the North East of the landfill. 

C&D debris effectively reduces landfill odours. In terms of landfill capacity limits waste 
covering and minimization of operating area should be combined. Dispersion modelling was 
found useful for odour impact assessment within communities near landfills. Choice of the 
dispersion model influences accuracy of odour impact assessment. ADMS is not suitable for 
evaluation of calm winds and complex terrain. Non-steady state Lagrangian models (e.g., 
CALPUFF) should be used in such cases. 
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M.Beitāns, E.Dāce (zinātniskā vadītāja) 
 
SAPROPELIS LATVIJĀ – ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 
 

Latvijas vide nepārtraukti ir pakļauta piesārņojuma iedarbībai, kas būtiski ietekmē dabā 
notiekošos procesus. Tomēr mūsdienās, pielietojot tīrākas tehnoloģijas un izmantojot 
atjaunojamos dabas resursus, piesārņojuma avotu rašanos iespējams novērst. Risinājums 
neatjaunojamo energoresursu izsīkšanas gadījumā varētu būt atjaunojamam dabas resursam – 
sapropelim, kas tiek pieskaitīts pie energoresursiem un ir būtisks energoefektivitātes 
paaugstināšanas aspektā.  

Veicot padziļinātu sapropeļa, Latvijas dabas resursa, izpēti, tika iegūta informācija par 
sapropeli kā rūpniecības izejvielu un rasts jauns tā izmantošanas veids, ietverot visus būtiskos 
vides un ilgtspējīgas attīstības aspektus. 

Darbam par sapropeļa izpēti tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 
1. lielāko sapropeļa ieguves vietu apzināšana; 
2. izmantošanas veidi un produkti, kuru ražošanā sapropelis ir dominējošā izejviela; 
3. sapropeļa izmatošana no ilgtspējīgas attīstības viedokļa; 
4. jaunu izejvielas izmantošanas veidu rašana, ietverot būtiskākos vides un ilgtspējīgas 

attīstības aspektus. 
Pašreiz sapropelis kā izejviela tiek izmantots galvenokārt lauksaimniecībā kā  organiskās 

vielas avots, kuru izmanto lauksaimniecībā izmantojamo zemju bagātināšanai. Atbilstoši 
sagatavotu, to var izmantot augsnes ielabošanai un palielināt augsnes organiskās vielas saturu. 
No izejvielas piedevām sagatavotos substrātus var izmantot dēstu audzēšanai, podu kultūrām, 
audzēšanai gruntī un audzēšanai konteineru sistēmā. 

Ietverot būtiskākos ilgtspējīgas attīstības aspektus, iegūstot šo dabas resursu no Latgales 
ezeriem, ieguves mehānismi ir pilnveidoti tā, lai tiktu izstrādāts pēc iespējas blīvāks ezera 
laukums, neradot zudumus. Resursa krājumi nemitīgi atjaunojas, turklāt ieguves procesā 
netiek piesārņotas ūdenstilpnes.  

Balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, tika izstrādāts priekšlikums sapropeļa 
izmantošanai nākotnē  darvas, piķa un degvielas ražošanai. 

Piedāvātie izmantošanas veidi būtu iespējami, jo darvu varētu izmantot kā kurināmo 
apkures katlos, kas neradītu kaitīgos izmešus atmosfērā un nepiesārņotu apkārtējo vidi. Piķis 
un degviela no sapropeļa spēj ilgstoši akumulēt augšanai nepieciešamās barībasvielas un 
mikroelementus augiem. Jaunā veidā izmantošana būtu nozīmīga, jo tiktu iegūta degviela 
lauksaimniecības tehnikai.  

Ietverot sniegtos izmantošanas piedāvājumus, tomēr pastāv ierobežojumi - traucēta 
izstrāde un vāja infrastruktūra Latgalē, kā arī pārstrādes uzņēmumu trūkums un ķīmiski 
neizpētītas iespējas iegūt sapropeļa produktus. Tomēr sniegtos priekšlikumus par izmantošanu 
vajadzētu pārbaudīt ar zinātniski-pētnieciskām metodēm, jo sapropeļa izmantošana varētu 
radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un racionālas teritorijas izmatošanas novērtēšanai. 
Tiktu paaugstināta transporta sistēmas funkcionēšana, saglabāts dabas un kultūras mantojums, 
ainavas bioloģiskā daudzveidība, kā arī paaugstināta apdzīvoto vietu kvalitāte. 
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A.Beloborodko, M.Rošā (zinātniskā vadītāja) 
 
INDUSTRIĀLĀS SIMBIOZES ATTĪSTĪBA LATVIJĀ  
 

Strauja industriālā attīstība veicina valsts ekonomisko attīstību, taču tā nes sev līdzi arī 
radītā piesārņojuma apjoma un ietekmes uz vidi palielinājumu. Ja netiek sarauta šī saikne 
starp ekonomisko izaugsmi un radīto ietekmi uz vidi, pārāk intensīva dabas resursu apguve un 
radīto atkritumu apjoma pieaugums pārspēs biosfēras ietilpību un būtiski pasliktināsies vides 
un cilvēku dzīves kvalitāte. Turpretī, izveidojot sistēmu, kurā ražošanas izejvielas tiek 
izmantotas efektīvi un radītā ietekme uz vidi ir minimāla, tiek nodrošināta ilgtspējīga 
rūpniecības attīstība. 

Labākie bezatlikumu ražošanas piemēri sastopami, pētot dabiskās ekosistēmas. Šādās 
ekosistēmās norisinās ilgtspējīga informācijas, enerģijas un resursu apmaiņa, kas 
izveidojusies pašorganizācijas ceļā. Ja rūpniecība, līdzīgi kā ekosistēmas, balstītos uz 
savstarpējām saiknēm un sadarbību, būtu iespējams izdevīgāk organizēt rūpniecības procesu 
norisi, nodrošināt efektīvāku ražošanu un padarīt to ilgtspējīgāku. Šāds industriālās ekoloģijas 
principu pielietojums rūpniecības jomā tiek saukts par industriālo simbiozi.  

Industriālās simbiozes ietvaros tiek meklētas iespējas, kā optimizēt un uzlabot ražotņu 
darbību un nodrošināt iesaistītajiem uzņēmumiem kolektīvu ieguvumu. Balstoties uz principu, 
ka ikviena uzņēmuma atkritumi vai procesa blakusprodukti kādā citā uzņēmumā var tik 
izmantoti kā izejvielas, starp uzņēmumiem tiek veidotas resursu apmaiņas plūsmas. 
Nodrošinot šādas resursu plūsmas, tiek samazināts gan patērēto izejvielu apjoms, gan radīto 
atkritumu apjoms, tādējādi samazinot arī izejvielu iepirkšanu, atkritumu apsaimniekošanu un 
ar transportu saistītās izmaksas. 

Industriālā simbioze ir starpnozaru joma; tā saistīta ar ekonomikas, rūpniecības, 
lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas sektoriem. Analizējot literatūru, secināts, ka 
Latvijas likumdošanas aktos industriālās simbiozes jēdziens nav ietverts. Turpretī Latvijas 
atkritumu apsaimniekošanas politika netieši veicina atkritumu eksportēšanu, tādējādi 
darbojoties pretēji industriālās simbiozes principiem. 

Industriālās simbiozes attīstības veicināšanai nepieciešams ietvert šo jēdzienu attiecīgos 
Latvijas likumdošanas aktos, piemēram, pašlaik topošajā Atkritumu apsaimniekošanas plānā 
2013. – 2020. gadam un Nacionālajā industriālajā politikā. Šajos aktos jāparedz jaunu resursu 
izmantošanu aizvietot ar atkritumu materiāliem, veicināt uzņēmumu savstarpējas sadarbības 
iespējas un attīstīt individuālu pieeju konkrētu plūsmu apsaimniekošanai tā, lai tās tiktu 
atkārtoti izmantotas. 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu rūpniecības attīstību Latvijā, nepieciešams aizgūt tādus 
ārzemju praksē pārbaudītus veiksmīgus brīvprātīgos mehānismus kā Lielbritānijā izveidotā 
Nacionālā industriālās simbiozes programma un Portugālē izveidotais Organizētais atkritumu 
tirgus. 

Izmantojot uzņēmumu piesārņojošās darbības atļaujās un valsts statistikas pārskatos 
pieejamo informāciju par resursu izmantošanu un radīto atkritumu apjomiem, atklātas 
vairākas koksnes blakusproduktu un viena enerģijas apmaiņas plūsma. Tātad, lai gan Latvijā 
nav ieviesta industriālo simbiozi veicinoša politika, līdzīgi kā citās valstīs, uzņēmumi, 
ekonomisku iemeslu vadīti, izveidojuši koksnes blakusproduktu apmaiņas plūsmas, kas atbilst 
industriālās simbiozes principiem. Nākotnē apzināta šādu plūsmu veidošana ļaus nodrošināt 
stabilu un ilgtspējīgu Latvijas rūpniecības izaugsmi. 
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I.Bergmane, J.Pubule (zinātniskā vadītāja) 
 
BIOLOĢISKO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS 
IEVIEŠANA UN TĀS NOVĒRTĒJUMS LATVIJĀ 
 

Daudzos Eiropas reģionos atkritumu apsaimniekošana ir liela problēma, taču tajā pašā 
laikā nākamajos piecos līdz desmit gados Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāizpilda 
Atkritumu poligonu direktīva 1999/31/EK un Atkritumu Direktīva 2006/12/EK, lai 
samazinātu poligonos noglabāto sadzīves atkritumu bioloģisko atkritumu daļu līdz 35% 
attiecībā pret 1995. gadu jau līdz 2016. gadam. Arī atjaunojamo energoresursu direktīva 
2009/28/EK ir jāievēro un līdz 2020. gadam jānodrošina, ka 40 % no kopējās patērētās gala 
enerģijas Latvijā ir no atjaunojamiem energoresursiem. 

Bioloģisko atkritumu izmantošana kā resurss ļauj tuvināties ES kopējiem mērķiem, 
vienlaicīgi samazinot noglabāto atkritumu daudzumu poligonos. Bioloģiskos atkritumus var 
izmantot, lai kaut ko saražotu (piemēram, biogāzi vai kompostu), tādā veidā veicinot 
atkritumu atkārtotu izmantošanu. Bioloģiskos atkritumus tātad iespējams izmantot atkārtoti un 
no tiem ražot biogāzi. Pēc biogāzes ražošanas, to ir iespējams uzlabot līdz biometāna 
stāvoklim. Izplatot biometānu, izmantojot dabasgāzes tīklu, ir iespējams efektīvi izmantot 
enerģiju, ražotu no atjaunojamiem energoresursiem, pilsētās un apdzīvotās vietās, tādā veidā 
palielinot valsts enerģētisko neatkarību. 

Pētījuma mērķis ir iepazīstināt un izglītot Latvijas sabiedrību un ieinteresētās personas par 
bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas iespējām Latvijā. Pētījums arī sniedz 
informāciju par labās prakses piemēriem bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas jomā 
Eiropas valstīs. Pētījumā apskatītas lielākās problēmas, ar kurām parasti sastopas projekta 
ieviesējs, lai īstenotu jaunu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā. 

Ir dažādi veidi, kā nodrošināt situācijas atbilstību iepriekš minētajām direktīvām. Šajā 
pētījumā tiek izmantoti un analizēti labās prakses piemēri Eiropas valstīs. Tiek analizēta 
jaunas bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana un tās potenciāli radītā 
ietekme. Šajā pētījumā  tiek analizēti projekti, kuri veltīti  bioloģisko atkritumu apstrādei. 
Tiek izmantoti kvalitatīvi un kvantitatīvi indikatori, lai noteiktu ietekmes būtiskumu. 

Pētījuma metode ir balstīta uz kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu apvienošanu. Ietekmes 
uz vidi novērtējuma dati Baltijas valstīs tika savākti kā vēsturisko un arhivēto datu 
apkopojums, izveidojot datu bāzi ar valstī esošajiem likumdošanas datiem, ietekmes uz vidi 
novērtējumiem un ziņojumiem, anketām un daļēji strukturētām intervijām ar atkritumu 
apsaimniekošanas nozares pārstāvjiem un ietekmes uz vidi novērtējuma speciālistiem. 

Pētījuma sākuma fāzē tiek apskatīta zinātniskā literatūra un teorētiskā bāze par ietekmes 
uz vidi novērtējuma pielietojumu un praksi pasaulē. Tam seko ietekmes uz vidi novērtējuma 
tiesību aktu izpēte Eiropas Savienībā un Baltijas valstīs. Tika veikta izpēte par ietekmes uz 
vidi novērtējuma pētījumiem, programmām un atskaitēm Latvijā. 

Tika atklātas problēmas, ieviešot jaunu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
Latvijā. Ņemot vērā iegūtos datus par turpmākajiem plāniem Latvijas cieto sadzīves atkritumu 
poligonos, tika novērtēts, kāda bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēma atbilst 
dažādiem attīstības scenārijiem.  
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P.Brazdausks, M.Puķe (zinātniskais vadītājs) 
 
VĒRTĪGU PRODUKTU IEGUVE NO BĒRZA KOKSNES 
PRIEKŠAPSTRĀDES PROCESĀ 
 

Pasaulē furfurolu iegūst no lignocelulozi saturošas biomasas, dehidratējot tajā esošās 
pentozes (galvenokārt ksilozi), kas ievērojamā daudzumā ir sastopamas dažādos 
lauksaimniecības produktu pārpalikumos un lapkoku koksnē. Savukārt paralēli furfurola 
ražošanai var iegūt arī etiķskābi, pēc kuras pieprasījums strauji palielinās.  

Furfurola ražošanā par izejvielu parasti izmanto bagasi, kukurūzas kacenus, rīsu sēnalas 
u.c. Diemžēl Latvijas teritorijā šādi zemkopības pārpalikumi nav vai ir ļoti niecīgos 
daudzumos. Tādēļ ir jāmeklē cita izejviela furfurola ražošanai. Latvijas apstākļos tā varētu būt 
bērza koksne, jo tajā pentožu saturs ir līdzīgā daudzumā kā bagasei. 

Lai varētu izstrādāt jaunu furfurola un etiķskābes ražošanas tehnoloģiju no bērza koksnes, 
ir nepieciešams izpētīt katalizatora daudzuma, temperatūras un procesa laika ietekmi uz 
furfurola un etiķskābes veidošanās dinamiku un iznākumu, saglabājot izejvielā esošo celulozi 
bioetanola iegūšanai. 

Eksperimenti veikti ar Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Polisaharīdu laboratorijas 
rīcībā esošo oriģinālo pilotiekārtu, kas ļauj modelēt rūpniecisku furfurola ražošanas procesu. 

Bērza koksnes šķeldas tika kontaktētas ar katalizatora šķīdumu speciālas konstrukcijas 
lāpstveida maisītājā. Kā katalizatoru izmantojām 10% sērskābi, kura parasti tiek izmantota 
rūpnieciskajā praksē, ražojot furfurolu. Pēc izejmateriāla kontaktēšanas ar noteikto 
katalizatora daudzumu, iegūto materiālu apstrādāja ar nepārtrauktu ūdens tvaika plūsmu 
oriģinālajā pilotiekārtā. No reaktora izejošo tvaiku, kas satur furfurolu un etiķskābi, kondensē, 
ņemot kondensāta paraugus ik pēc 10 minūtēm. Furfurola un etiķskābes koncentrāciju 
kondensātā nosaka ar gāzu hromotogrāfu. Iegūtos rezultātus apstrādā, izmantojot PeakSimple 
un MS Office Excel datorprogrammas. 

Laboratorijas apstākļos furfurola teorētiskais daudzums, ko var iegūt no bērza koksnes, ir 
14,67%, rēķinot no absolūti sausas koksnes (a.s.k.). Savukārt kopējais acetilgrupu daudzums, 
no kā veidojas etiķskābe, ir 5,94%, rēķinot no a.s.k. 

Pētījuma laikā tika mainīts katalizatora daudzums 1,5...4,0%, rēķinot no a.s.k. 
Temperatūra tika mainīta intervālā 132...167ºC, bet procesa ilgums 10...90 min. 

Kā parādīja pētījuma rezultāti, vislielāko furfurola iznākumu 11,1%, kas no teorētiski 
iespējamā rezultāta ir 75,7%, var iegūt, bērza koksni samaisot ar katalizatora daudzumu 3% 
no a.s.k. un apstrādājot 90 min 147ºC temperatūrā. Ņemot vērā, ka parasti furfurola iznākums 
nepārsniedz 50% no teorētiski iespējamā, tad sasniegto rezultātu var uzskatīt par ļoti labu. Arī 
vislielāko etiķskābes daudzumu 5,8%, kas no teorētiski iespējamā rezultāta ir 97,6%, var 
sasniegt, izmantojot iepriekšminētos izejvielas apstrādes parametrus. 

Līdzīgs furfurola un etiķskābes iznākums iegūts arī tad, ja izejmateriālu pie iepriekš 
minētajiem tehnoloģiskajiem parametriem apstrādā 60 min. Pie šī izejmateriāla apstrādes 
laika furfurola iznākums ir 10,2%, kas ir tikai 1,09 reizes mazāk nekā iegūtais rezultāts pie 90 
min apstrādes. Savukārt iegūtais etiķskābes iznākums ir 5,5%, kas ir tikai 1,07 reizes mazāk. 
Arī šie furfurola un etiķskābes iegūtie iznākumi ir uzskatāmi par labiem rezultātiem. 

Tādēļ no tehnoloģijas viedokļa vislabākos furfurola un etiķskābes iznākumus attiecīgi 
69,5% un 92,6% no teorētiski iespējamā iznākuma var iegūt, bērza koksni apstrādājot pie 
sekojošiem tehnoloģiskajiem procesa parametriem: katalizatora daudzums 3% no a.s.k., 
procesa temperatūra 147ºC un procesa ilgums 60 min. 
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L.Drukmane, C.Rochas (zinātniskais vadītājs) 
 
BIROJA ĒKAS OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJAS, IZMANTOJOT SAULES 
ENERĢIJU 
 

Saules siltumam  caur logiem ir būtiska nozīme ēkas enerģijas patēriņā gan vasarā, gan 
ziemā. Ofisa ēkām ar stiklotu fasādi ir v nozīmīgs ēkas enerģijas patēriņa pieaugums, kā arī 
iekštelpu diskomforts, kas saistīts ar paaugstinātu temperatūru telpās. Ir svarīgi atrast 
optimālu risinājumu, kā samazināt ēkas enerģijas patēriņu apkurei un dzesēšanai, izmantojot 
risinājumus, kas saistīti ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.  

Darbā tiek pētītas iespējas, kā jau esošai ofisa ēkai samazināt enerģijas patēriņu, 
izmantojot saules enerģijas tehnoloģijas.  

Gan jaunajos projektos, gan renovējot jau esošās ēkas, var pielietot fotoelementus (angl., 
PV – photovoltaics). Jaunu ēku būvniecībā izmanto ēkās integrētos fotoelementus (angl., 
BIPV – building integrated photovoltaics), kas ir efektīva tehnoloģija gan dzīvojamās, gan 
komerciālās, gan rūpniecības ēkās. Renovējot ēku, izmanto ēkai pievienotos fotoelementus 
(angl., BAPV – building applied photovoltaics). Šajā gadījumā fotoelementi tiek pievienoti uz 
jau esošas ēkas jumta (horizontāla vai slīpa) vai arī kā ārējā ēnojuma ierīce uz ēkas fasādes. 
Dažos literatūras avotos BIPV tiek definēts kā BAPV.  

 
 

Att. BAPV uz slīpa ēkas jumta. 
 

Izmantojot pieejamo informāciju par jau esošajiem projektiem, kuros izmantota BAPV 
tehnoloģija, apkopota informācija par efektīvāko ēnojuma ierīces novietojumu jeb leņķi, 
analizēta ietekme uz enerģijas patēriņu atkarībā no ēkas novietojuma, kā arī izvērtēts, kāds ir 
enerģijas pieprasījums, ja ēnojuma iekārta ir fiksēta, dinamiska vai nav vispār.  

Lai attēlotu procesus ēkā un iegūtu informāciju par enerģijas patēriņu, veikta dinamiskā 
datormodelēšana TRNSYS vidē. Šajā simulācijas programmā jau ir pieejamas sistēmas 
komponentes, atlika tikai definēt modeļa parametrus, iegūstot kopēju sistēmas modeli ar tā 
komponentēm. Ir pieejami laikapstākļu dati par Rīgu, kas arī tika izmantoti, lai modeli varētu 
attiecināt uz Latvijas klimatu. Rezultātā iegūti temperatūras dati, kā arī grafiks, kas raksturo 
nepieciešamo enerģijas daudzumu ēkas apsildei un dzesēšanai gadā. Daži modeļa parametri ir 
jutīgi un, veicot nelielas izmaiņas ievades parametros, iespējams samazināt vai palielināt 
enerģijas patēriņu. 

PV tehnoloģijas attīstās nepārtraukti, tiek meklēti efektīvāki un arī izmaksu ziņā 
pievilcīgāki risinājumi, lai saules enerģija būtu pieejamāka. BIPV un BAPV tehnoloģiju 
izplatību kavē augstās cenas un arī ilgais plānošanas process, kas nepieciešams efektīvas 
sistēmas izveidei. 
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M.Dudko, M.Rēpele (zinātniskā vadītāja) 
 
KURINĀMĀ ALTERNATĪVU IZPĒTE ĶIEĢEĻU RŪPNIECĪBAS 
VAJADZĪBĀM 
 

Ķieģeļi kā būvmateriāls ir izmantoti jau tūkstošiem gadu. Tiem piemīt daudz pozitīvu 
īpašību, kas padara ķieģeļus par vienu no vispopulārākajiem būvniecības materiāliem. Tie ir 
dabisks, ilgmūžīgs, nedegošs, netrūdošs, energoefektīvs būvmateriāls ar labām skaņas 
izolācijas spējām, tie rada labvēlīgu mikroklimatu telpās, nesatur alerģiskas vielas un tos var 
izmantot atkārtoti. Lai no plastiskas izejvielas, t.i., māliem iegūtu blīvu un mehāniski izturīgu 
būvmateriālu, ķieģeļus apdedzina nepārtrauktas darbības tuneļkrāsnī, kurā par kurināmo 
izmanto dabasgāzi. Ķieģeļu apdedzināšanas procesā nepieciešams augstas temperatūras 
nodrošinājums. Dabasgāzei piemīt daudz pozitīvu īpašību, tai skaitā augsts sadegšanas 
siltums, kas nodrošina mālu apdedzināšanai nepieciešamās temperatūras (virs 1000˚C). Lai arī 
dabasgāzei ir daudz pozitīvu īpašību, tomēr tas ir fosilais kurināmais, tādēļ ir jāmeklē 
kurināmā alternatīvas. 

Darbā apskatītas divas dabasgāzes alternatīvas – biometāns un vēja enerģija. Biometāns 
būtībā ir tā pati biogāze, attīrīta līdz augstam metāna saturam. Attīrītās gāzes sastāvs ir ļoti 
līdzīgs vai pat identisks dabasgāzes sastāvam, tādēļ to var ievadīt dabasgāzes tīklā. Biometāns 
ir labākais dabasgāzes aizstājējs, jo tam piemīt tādas pašas īpašības un, nomainot dabasgāzi ar 
biometānu, nav nepieciešami nekādi tehnoloģiskie uzlabojumi.  

Otra darbā apskatītā kurināmā alternatīva ir vēja enerģija. Atšķirībā no biometāna vēja 
enerģijas integrēšana ķieģeļu rūpniecībā saistīta ar tehnoloģiskajiem uzlabojumiem. Šī resursa 
izmantošana būtiski atkarīga no ražotnes ģeogrāfiskā novietojuma – vēja ātruma konkrētajā 
teritorijā. Tas ir arī viens no kritērijiem, kas jāņem vērā, uzstādot vēja turbīnas. Darbā 
praktiski aprēķināts vidējas vēja turbīnas potenciāls un tās saražotais enerģijas daudzums 
konkrētā teritorijā, ņemot vērā teritorijai raksturīgos vidējos vēja ātrumus. Ņemot vērā 
aprēķinu rezultātus, secināts, cik vēja turbīnas būtu jāuzstāda, lai nodrošinātu ķieģeļu rūpnīcai 
nepieciešamās jaudas. 

Visi trīs darbā aprakstītie resursi (dabasgāze, biometāns un vēja enerģija) salīdzināti pēc 
šādiem kritērijiem: 

 Radītajām CO2 emisijām; 
 Kumulatīvā materiālu patēriņa; 
 Kumulatīvā enerģijas patēriņa; 
 Zemes lietošanas; 
 Radītajām darbavietām. 

Salīdzinājums veikts, izmantojot GEMIS 4.7 datu bāzi. GEMIS ir dzīves cikla analīzes 
programma un modelēšanas rīks, kura datu bāzē ir ietverta informācija par fosilajiem 
kurināmajiem un atjaunojamajiem energoresursiem, to procesiem, izejvielām un transportu. 

Kurināmā alternatīvu salīdzinājums parādīja, ka katram no tiem ir savi plusi un mīnusi, 
nav tāda ideālā, kurš pēc visiem kritērijiem būtu labākais. Būtiski ir apzināties un analizēt 
katra kurināmā visus ietekmes uz vidi aspektus pēc visiem kritērijiem. Piemēram, 
biometānam dzīves cikla laikā ir vislielākais kumulatīvais materiālu patēriņš, tomēr lielākā 
daļa no tiem ir atjaunojamie resursi (biomasa, ūdens, gaiss), kas ir ļoti pozitīvs rādītājs. 
Savukārt kumulatīvais enerģijas patēriņš dabasgāzei ir aptuveni 2 reizes mazāks nekā 
biometānam, kas var likties ļoti pozitīvi, taču 99% no tā veido neatjaunojamie energoresursi.  
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M.Dzikēvičs, G.Žogla (zinātniskais vadītājs) 
 
VĒSTURISKO ĶIEĢEĻU ĒKU ĀRSIENU SILTUMIZOLĀCIJĀ 
IZMANTOJAMIE MATERIĀLI 
 

Latvijā ir daudz vecu ķieģeļu ēku, kurām ir vēsturiska nozīme un kuras ir liecības par tā 
laika arhitektūru. Šīs ēkas ir gan pieminekļi mūrniecības tradīcijām un kultūrai, gan  nozīmīgs 
dzīvojamais fonds.  

Tomēr būvniecībai attīstoties, šīs ēkas arvien vairāk atpaliek no prasībām, kuras izvirza 
standarti, ceļot jaunas un siltinot esošās publiskās ēkas. Lai samazinātu veco ēku enerģijas 
patēriņu, ir jāpalielina to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība, saglabājot to vēsturiskās 
vērtības.  

Šis pētījums apraksta ķieģeļu ēku īpatnības un pasākumus, kas jāveic, veicot vēsturisku 
ēku siltināšanu no iekšpuses. Vēsturisku ķieģeļu ēku renovācija ir ļoti sarežģīta, jo  
nepieciešama esošo bojājumu iemeslu noskaidrošana un novēršana. Bojājumu rašanos var 
izraisīt izmainīta mitruma un gaisa plūsma, kapilārie efekti, sāls veidošanās, nepiemērots 
šuvju sastāvs, nepareiza sprieguma sadales ķieģeļos, sienas, ūdens noteku un citu elementu 
konstrukcijas un citi faktori. Bojājumu cēloņu kombinācijas var mainīties, tāpēc katrā 
gadījumā nepieciešama individuāla izpēte un saprašana, kas ir laikietilpīgs un dārgs process. 
Tikai pēc bojājumu novēršanas, pamatota kļūst siltumizolācijas ierīkošana. 

Darbā tiek apskatīti tradicionālie, zinātnes un industrijas jaunākie un nākotnes 
siltumizolācijas materiāli. Apskatīto materiālu galvenie raksturlielumi ir to siltumvadītspēja λ 
(W/mK) un to pielāgojamība. 

Eksperimenti apkopo informāciju par 4 siltumizolācijas materiāliem: 
 akmens vati, 
 uzputoto polistirolu (EPS), 
 perlītu, 
 aerogēlu. 

Eksperiments ir veikts Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes ēkas dienvidrietumu pirmā stāva sienas iekšpusē. Stendā vienlaicīgi tika mērīta 
siltuma plūsma caur 770 mm biezo sienu bez un ar siltumizolāciju. Siltuma caurplūdes jeb  
U – vērtības (W/(m2K)) noteikšanai papildus tika datēta āra gaisa un iekštelpas gaisa 
temperatūra.  

Pirms eksperimenta stenda izveides, tā nepieciešamie izmēri tika noteikti programmā 
Therm, kurā tika izveidoti 2D modeļi un siltuma plūsmas sensoru mērījumu vietās, mainot 
izmērus, panākti perpendikulāri siltuma plūsmas vektori un horizontālas temperatūras 
izotermas. Sienas mitruma izmaiņu modelēšanai tika izmantota programma WUFI, ar kuru 
iespējams simulēt izmaiņas ilgam laika posmam, lai pārliecinātos, ka izvēlētā siltumizolācija 
un citi pasākumi neradīs bojājumus nākotnē. 

Apkopotā informācija būs izmantojama nākotnē veicamo vēsturisko ķieģeļu ēku 
renovācijā un ilgtermiņa pētījumos. 
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D.Eihvalde, L.Lieplapa (zinātniskā vadītāja) 
 
AUTOCEĻU IETEKMES UZ GRUNTI UN ŪDENS OBJEKTIEM 
NOVĒRTĒŠANA IVN IETVAROS  
 

Autoceļi ir cilvēku radīti lineārās infrastruktūras objekti, kuri ne tikai nodrošina 
nokļūšanu uz mājām, darbu un veic vēl citas funkcijas, bet arī to izbūve atstāj neatgriezenisku 
ietekmi uz grunti, virszemes un pazemes ūdens objektiem. 

Pirms jebkuras autoceļa būves tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kura ir 
obligāta noteiktām ceļa kategorijām, kas ir minētas likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 1. un 2. pielikumā.  

Ietekmes uz vidi novērtējumam jābūt objektīvam un definētam ar skaidriem kritērijiem. 
IVN ir jāsniedz viennozīmīga, uz izmērāmiem lielumiem pamatota, informācija par iespējamo 
ietekmi, lai tas būtu viegli saprotams lēmuma pieņēmējam. Tā kā ietekmes uz vidi 
novērtējuma izstrādi veic eksperti, ko nolīgst ieinteresētās puses, tad ir nepieciešami vidi 
raksturojoši indikatori. 

Pētījuma mērķis ir noteikt grunts, virszemes un pazemes ūdens objektu indikatorus 
autoceļu ietekmes uz vidi novērtējumam un izstrādāt vienotu indikatoru sistēmu. 

Lai sasniegtu pētījumā izvirzīto mērķi, darbā ir aplūkoti LR likumdošanas akti  par 
ietekmes uz vidi novērtējumu un vides aizsardzību. Aplūkoti 14 autoceļu ziņojumi, kuros 
izvērtēta ietekme uz grunti, virszemes un pazemes ūdens objektiem, kas tiek pamatots ar 
vides kvalitātes indikatoriem. No ziņojumiem iegūtie indikatori tiek salīdzināti ar 
likumdošanā sniegtajiem vides kvalitāti raksturojošajiem lielumiem, un ar ārzemju pieredzi 
autoceļu projektu ietekmes uz grunti, virszemes un pazemes ūdens objektiem novērtējuma 
jomā. Pētījuma vērtību nosaka tas, ka  ir apzināta Latvijā esošā situācija un novērtēta autoceļu 
ietekme uz vidi.  

Attiecībā uz grunti, virszemes un pazemes ūdens objektiem novērtējums atšķiras pēc 
analizētajiem rādītājiem. IVN tiek veikts subjektīvi, jo katrs to veic pēc saviem uzskatiem, vai 
tiek sniegti izmērāmi lielumi, vai vārdisks apraksts vides kvalitātes raksturošanai. 

Tā kā ietekmes uz vidi novērtējums autoceļiem ir obligāti veicams, un ir svarīga 
procedūra, kur vides kvalitāti raksturo indikatori, tad darbā tiek sniegti priekšlikumi un 
rekomendācijas par vienotu indikatoru sistēmu. 
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A.Fridrihsone, U.Stirna (zinātniskais vadītājs) 
 
POLIURETĀNI NO RAPŠU EĻĻAS POLIOLIEM  
 

Poliuretāni (PU) ir vieni no visplašāk lietotajiem polimēru industrijas produktiem, kas 
savu dažādo mehānisko īpašību dēļ ir ļoti daudzpusīgi izmantojami materiāli. Pēdējos gados 
ievērojami ir pieaugusi interese par augu eļļām kā zaļās ķīmijas izejvielu, kā arī augu eļļām kā 
izejvielām polimēru ķīmijā, kas ļautu aizvietot fosilos izejmateriālus ar atjaunojamām 
izejvielām. 

Veikts pētījumu cikls, lai noskaidrotu no rapšu eļļas poliola iegūto poliuretānu mehānisko 
īpašību un stiklošanās temperatūras atkarību no kohēzijas enerģijas blīvuma un molekulsvara 
uz vienu sazarojuma vienību Mc. 

Rapšu eļļas polioli tika iegūti pāresterificēšanas reakcijā ar trietanolamīnu 160°C 
temperatūrā, kā katalizators tika izmantots cinka acetāts. Tika iegūts rapšu eļļas poliols 
(RO/TEA) ar OH skaitli 375 mg KOH/g, kas pēc tam tika modificēts ar trietilēnglikolu (TEG) 
pie attiecības 80:20, iegūstot poliolu ar OH skaitli 449 mg KOH/g. Tika iegūts arī kopolimērs 
ar ε-kaprolaktonu (CPL) pie attiecības 70:30, maisījums tika sildīts 36 h 120 °C  
temperatūrā, iegūto kopolimēru raksturoja OH skaitlis 264 mg KOH/g. Poliuretāni no rapšu 
eļļas polioliem tika sintezēti toluola anhidrīda šķīdumā istabas temperatūrā. Visās sērijās 
lietotā funkcionālo grupu NCO:OH attiecība bija 1,1. Izocianātu maisījums tika iegūts no 
difenilmetāndiizocianāta, poliizocianāta un Suprasec 2651 izocianāta, maisījuma 
funkcionalitāte tika mainīta robežās no 2,0 – 2,7. 

PU stiklošanās temperatūru noteica ar diferenciāli skenējošo kalorimetriju. Iegūto PU 
stiklošanās temperatūra Tg pieauga, pieaugot poliizocianāta maisījuma funkcionalitātei, līdz ar 
to var secināt, ka Tg ir atkarīga no šķērssaišu blīvuma poliuretānos, kā arī visaugstākā 
stiklošanās temperatūra bija PU, kas iegūti no RO/TEA+TEG poliola, attiecīgi poliolam ar 
visaugstāko OH skaitli. 

Pieaugot izocianāta maisījuma funkcionalitātei no 2,0 – 2,7, iegūto PU Mc samazinājās no 
2565 – 735. sērijai no RO/TEA; 3147 – 685. sērijai RO/TEA+CPL; 3512 – 855. sērijai 
RO/TEA+TEG.  

PU plēvītēm, kas tika iegūtas no RO/TEA poliola, izturība uz stiepi (MPa) un Junga 
modulis (MPa) bija mazāka kā PU plēvītēm, kas tika iegūtas no RO/TEA+TEG, kā arī 
uzrādīja zemāku relatīvo pagarinājumu kā PU plēvītes no RO/TEA+CPL. No visām trīs 
sērijām visaugstāko relatīvo pagarinājumu uzrādīja rapšu eļļas poliola kopolimērs ar 
kaprolaktonu, attiecīgi funkcionalitātei mainoties no 2,0 – 2,7, relatīvais pagarinājums 
mainījās no 96 – 49 %. Visaugstāko Junga moduli un izturību uz stiepi uzrādīja PU, kas iegūti 
no rapšu eļļas trietanolamīna estera, kas modificēts ar TEG, lai palielinātu OH skaitli. 
Attiecīgi mainoties izocianāta maisījuma funkcionalitātei no 2,0 – 2,7, Junga modulis pieauga 
no 534 līdz 934 MPa, izturība uz stiepi – no 11 līdz 24 MPa. 
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G.Galindoms, I.Veidenbergs (zinātniskais vadītājs) 
 
DŪMGĀZU KONDENSATORA OPTIMIZĀCIJA 
 

Darbs saistīts ar siltumenerģijas nozari un dūmgāzu dzesēšanu un attīrīšanu. Darbā pētīta 
iekārta, kas uzstādīta aiz katlu iekārtas un ļauj no karstām dūmgāzēm atgūt siltumu, kas tiek 
izvadīts apkārtējā vidē. 

Iekārtas mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas sistēmas energoefektivitāti, 
izmantojot siltuma un masas apmaiņas procesus dūmgāzēs esošā siltuma atgūšanai. Tieša 
kontakta siltummainis - kontaktaparāts sastāv no divām daļām – dūmgāzu padeves kanāla – 
skrubera bez pildījuma (iztvaikotāja) un vertikāla skrubera ar pildījumu (kondensatora). 

Karstās dūmgāzes iekārtā tiek ievadītas iekārtas pirmajā daļā, kurā izstādītas ūdens 
izsmidzināšanas sprauslas. Pa tām dūmgāzēs tiek iesmidzināts ūdens ar noteiktu temperatūru, 
kas iztvaikojot dzesē dūmgāzes, reizē tās piesātinot ar mitrumu, kas nepieciešams efektīvai 
iekārtas otrās daļas darbībai. 

Skruberī ar pildījumu tiek realizēta aizplūstošo dūmgāzu siltuma atgūšana, dzesējot tās 
zem rasas punkta temperatūras un šajā gadījumā izmantojot gan dūmgāzu fizisko siltumu, gan 
kondensējošas tvaiku fāzu pārejas siltumu. Dzesēšana tiek nodrošināta iekārtas augšējā daļā 
iesmidzinot ūdeni ar pēc iespējas zemāku temperatūru. Siltuma atgūšanas process saistīts ar 
siltuma un masas pāreju, kas notiek starp dūmgāzēm un iesmidzināto ūdeni. Siltuma un masas 
pāreja tiek realizēta, dūmgāzu un izsmidzinātā ūdens plūsmām nonākot tiešā kontaktā. 
Iegūtais siltums tiek utilizēts patērētāju tīklos, tādējādi paaugstinot energoapgādes sistēmas 
efektivitāti un samazinot resursu patēriņu. 

Darba gaitā tika izstrādāts iztvaikotāja un kondensatora darbības procesus aprakstošs 
modelis. Zinot katla jaudu, kurināmā tipu un mitruma saturu, dūmgāzu un iesmidzināmā 
ūdens parametrus, iespējams aprēķināt atbilstošus iekārtas pirmās un otrās daļas ģeometriskos 
izmērus, kas ļautu iegūt optimālu iekārtas darbības režīmu. 

Balstoties uz aprēķiniem, iespējams izveidot iekārtas optimālu darbības režīmu karti un 
datorprogrammu, kas ļautu aprēķināt optimālu iekārtas darbības režīmu, mainot iekārtas 
pirmajā un otrajā daļā iesmidzināmā ūdens daudzumu atbilstoši dotajai katla jaudai, dūmgāzu 
sākotnējam mitruma saturam un iesmidzināmā ūdens temperatūrai. Optimāls iekārtas darbības 
režīms ļautu novērtēt atgūtā siltuma daudzumu pie dažādām katla jaudām, novērtēt un 
prognozēt kurināmā daudzuma nepieciešamību. 
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K.Gičevskis, D.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 
NULLES EMISIJU GRANULU RAŽOŠANA 
 

Granulēšana ir tehnoloģisks process, fizikāli mehānisko, kā arī fizikāli ķīmisko procesu 
kopums, kura rezultātā iegūst noteiktas struktūras, izmēra, formas un citu fizikālu 
raksturojošu īpašību veidu - formētas daļiņas. Koksnes granulas ir nozīmīgs atjaunojamās 
enerģijas resurss, kuru izmanto kā kurināmo telpu apsildei, karstā ūdens uzsildīšanai, 
elektroenerģijas iegūšanai spēkstacijās, kā arī citur. Granulas ir plaši pielietojams kurināmais, 
kas spēj konkurēt gan ar fosilā kurināmā cenu, gan ar salīdzinoši ērto izmantošanu un arī 
efektivitāti. Pēdējos gados, palielinoties koksnes granulu ražošanas apjomiem, palielinājies arī 
izejmateriālu patēriņš, kā arī emisijas, kas rodas granulu ražošanas procesā.  

Darbā tika apskatīts pilns koksnes granulu ražošanas process, nepieciešamie resursi un 
emisijas, ko rada  koksnes granulu ražošana. Ražošanas process sastāv no šādiem soļiem: 
izejmateriālu saņemšana, lielo frakciju smalcināšana, žāvēšana, smalko frakciju smalcināšana, 
granulēšana, granulu atdzesēšana, pārbaude, iepakošana un uzglabāšana (skat. attēlā). 

 

 
Att. Koksnes granulu ražošanas procesa shēma. 

 
Šo etapu nodrošināšanai izmanto visdažādākos resursus - koksnes skaidas, ūdeni, 

elektroenerģiju, siltumenerģiju, plēvi, dīzeļdegvielu u. c. Tādējādi no granulu ražošanas 
veidojas gaisa piesārņojošās, smaku, notekūdeņu, trokšņa un atkritumu emisijas. Lai 
samazinātu emisiju apjomus un tiektos uz „nulles emisiju konceptu”, tika sīkāk apskatīts katrs 
ražošanas posms ar ieejošo un izejošo plūsmu, lai novērtētu emisiju novēršanas, 
samazināšanas un to izmantošanas iespējas citos ražošanas procesos. 

Praktiskajā daļā tika salīdzinātas 9 Latvijas koksnes granulu ražotnes. Savā starpā tās tika 
salīdzinātas ar NOx, CO, cieto daļiņu, pelnu un nešķiroto sadzīves atkritumu emisijām, kā arī 
kopējo elektroenerģijas un ūdens patēriņu, attiecinātu uz tonnu saražotās koksnes granulu 
produkcijas. Šajos salīdzinājumos tika noteiktas vidējās vērtības, kas parādīja vidējos 
rādītājus pašreizējā situācijā, uz kurām būtu jātiecas tām koksnes granulu ražotnēm, kam šie 
rādītāji ir pārsniegti. Tika noteikta tā granulu ražotne, kas visvairāk ir pārkāpusi vidējās 
vērtības rādītāju, kā rezultātā, tā tika sīkāk analizēta pēc to emisijām un to novēršanas, 
samazināšanas iespējām. Bet, lai novērtētu reālo piesārņojošo emisiju situāciju, tika aptaujāti 
cilvēki, kas dzīvo un uzturas šīs ražotnes apkārtnē. 
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A. Gotlaufa, D.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 
STIKLA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS IZVEIDE 
LATVIJĀ 
 

Katru gadu pasaulē un Latvijā vērojams sadzīves atkritumu apjoma pieaugums. Daļu no 
tiem sastāda stikla atkritumi. Tā kā stikls ir materiāls, ko var izmantot atkārtoti, nezaudējot tā 
kvalitāti, kā arī to ir iespējams pārstrādāt bezgalīgi daudzas reizes visdažādākajos produktos, 
piemēram, jaunos stikla iepakojumos, stikla flīzēs, krāsotā stiklā, ko izmanto vitrāžu 
veidošanā un mākslā, stikla smiltīs, ko izmanto kā filtrējošu materiālu ūdens attīrīšanai, 
papildvielu asfalta, ķieģeļu, bruģakmeņu ražošanai, kā arī abrazīvu materiālu virsmu tīrīšanai, 
tāpēc stikla atgūšanai no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas ir liela nozīme, lai samazinātu 
sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos apglabāto atkritumu apjomu un nodrošinātu valsts 
ilgtspējīgu attīstību.  

Šobrīd Latvijas Republikā darbojas vienota atkritumu dalītās vākšanas konteineru 
sistēma. Tajā atkritumi tiek savākti caur triju veidu konteineriem, kur vienā tiek savākts 
izlietotais stikla iepakojums, otrā – pārējie iepakojuma atkritumi, kas ražoti no plastmasas, 
papīra un kartona, kā arī skārda. Trešā tipa konteineros tiek savākti atlikušie nešķirotie 
sadzīves atkritumi.  

Tā kā Latvijas Republikā pašlaik nav izveidota atsevišķa stikla atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma, darbs ir izstrādāts, lai izveidotu sistēmas shēmu, pamatā 
orientējoties uz Latvijas teritorijā radītajiem stikla iepakojuma atkritumiem. Galvenais  
mērķis - nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62/EK (20.12.1994.) par 
iepakojumu un izlietoto iepakojumu, kas grozīta ar Direktīvu 2004/12/EK (11.02.2004.) un 
Direktīvu 2005/31/EK (9.03.2005.), noteiktās un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. 
gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas 
procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību 
un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā 
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un 
izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” apstiprinātās izlietotā iepakojuma 
reģenerācijas normu izpildi, jo pēc ziņojumos Eiropas Komisijai par Latvijas Republikā gada 
laikā radītā iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas apjomiem esošajiem datiem ar esošo 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu jau 2009. gadā netika sasniegta noteikto normu izpilde.  

Darba gaitā tika novērtēts Latvijā radītais stikla iepakojuma apjoms un izvērtēta 
reģenerācijas mērķa normu izpilde. Tāpat tika analizēta pašlaik Latvijas Republikā esošā 
atkritumu dalītās vākšanas konteineru sistēma un izvērtēšanas stadijā esošā iepakojuma 
atkritumu depozīta sistēma. Tika noteikti šo sistēmu pozitīvie un negatīvie aspekti, kā arī 
veikts to ekonomiskais izvērtējums. 

Lai uzlabotu stikla iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas situāciju Latvijā, darba gaitā 
tika modelēta izlietotā stikla iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas shēma. Tajā tika 
analizēta iespēja attīstīt jau esošo dalīto atkritumu vākšanas sistēmu ar vienpadsmit atkritumu 
apsaimniekošanas reģioniem. Izstrādātajā shēmā tika izvērtēta iespēja stikla depozīta sistēmu 
iekļaut kā papildinājumu dalītās atkritumu vākšanas laukumos, nevis tās izveidi un uzturēšanu 
kā atsevišķu, paralēlu sistēmu. Tika veikts arī stikla iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas shēmas ieguvumu un radīto problēmu, kā arī to risinājumu izvērtējums. Sistēmas 
optimālākam novērtējumam tikai veikta arī tās ekonomiskā analīze un salīdzinājums ar 
pašreiz valstī esošo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un plānoto iepakojuma atkritumu 
depozīta sistēmu.  
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P.Ivanova, Ģ.Vīgants (zinātniskais vadītājs) 
 
KURINĀMO DIVERSIFIKĀCIJAS IESPĒJU IZPĒTE KATLUMĀJAI 
 

Fosilā kurināmā diversifikācija ir viena no aktuālākajām tēmām mūsdienās, jo fosilā 
kurināmā diversifikācija samazina oglekļa dioksīda emisiju, nodrošina siltumenerģijas 
stabilitāti, veicina vietējās biomasas izmantošanu, kas savukārt samazina atkarību no 
importētā fosilā kurināmā. Vienam energoavotam var pastāvēt vairākas alternatīvas, kādā 
veidā diversificēt fosilo kurināmo. Lai tās salīdzinātu savā starpā un lai varētu izvēlēties 
vispiemērotāko alternatīvu, darba gaitā tika izveidots vispārīgais energoresursu 
diversifikācijas vērtējuma algoritms. 

 

 
 

Att. Kurināmo diversifikācijas vērtējuma algoritms. 
 

Modelis sastāv no 8 blokiem. Pirmais bloks paredzēts alternatīvu izvēlei, otrais - 
pieņēmumiem, kuri nepieciešami ekoloģiskajam un ekonomiskajam aprēķinam. Trešais bloks 
nosaka indikatoru izvēli. Ceturtais bloks paredzēts tehnoloģiju izvēlei atbilstoši izvēlētajai 
alternatīvai. Piektais – alternatīvas ekoloģiskais aprēķins. Sestais bloks – alternatīvas 
ekonomiskajiem aprēķiniem. Septītais bloks ir galvenais modelī, jo tajā mijiedarbojas 
alternatīvas ekonomiskais un ekoloģiskais aprēķins, pēc kura notiek alternatīvas izvēle vai 
noraidīšana. Alternatīva tiek izvēlēta, ja tā apmierina gan no ekoloģiskā, gan no ekonomiskā 
viedokļa. Ja tā apmierina tikai no kāda viena aspekta - ekonomiskā vai ekoloģiskā, tad 
jāatgriežas uz pirmo bloku un jāizvēlas citu alternatīvu.  

Modelis tika aprobēts Ādažu katlumājai, kurai tika izvērtētas četras alternatīvas: koksnes 
granulas, malka, šķelda un salmu granulas. Aprobācijas rezultātā tika secināts, ka izveidotais 
modelis ir pielietojams energoresursu diversifikācijas vērtēšanai. Dabasgāzes diversifikācijas 
rezultātā palielinās kaitīgo emisiju (NOx, CO, PM10) daudzums, bet tas ir niecīgs 
salīdzinājumā ar ietaupīto CO2 daudzumu. Salmu granulu izmantošana ir ekoloģiski un 
ekonomiski vismazāk efektīva salīdzinājumā ar enerģētisko koksni, līdz ar to priekšrocība ir 
enerģētiskajai koksnei. Tā kā katlumājas teritorija un tās gabarīti nav paredzēti dabasgāzes 
diversifikācijai ar šķeldu vai malku, kā arī 1 MW malkas katlu nav iespējams automatizēt, bet 
katlumājā visi procesi tiek kontrolēti automātiski, līdz ar to labākais risinājums Ādažu 
katlumājai ir dabasgāzes diversifikācija ar koksnes granulām. 
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V.Kirsanovs, I.Veidenbergs (zinātniskais vadītājs) 
 
GRANULU KATLA DEGŠANAS PROCESA IZPĒTE UN OPTIMIZĀCIJA  
 

Balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010. gadam, biomasas izmantošana 
sedza vairāk nekā 25% no kopējās Latvijā izmantojamās siltumenerģijas, un ar katru gadu 
biomasas īpatsvars enerģētikas sektorā tikai pieaug. Viens no plašāk izmantojamiem biomasas 
veidiem ir granulas, un izmantoto koksnes granulu daudzums pieaug ar katru gadu. Laika 
posmā no 2009. līdz 2010. gadam tas pieauga 2,4 reizes – no 234 -562 TJ un līdz ar to pieaug 
arī pieprasījums pēc apkures iekārtām, kas par kurināmo izmanto granulas.  

Izpētes mērķis ir veikt Latvijā ražotu un plaši izmantotu granulu apkures katludegšanas 
procesa izpēti, lai definētu galvenos trūkumus un, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniegt 
ražotājam risinājumus apkures iekārtu efektivitātes uzlabošanai.  

Pētījumam tika izvēlēts granulu apkures katls Grandeg GD BIO 25, kura nominālā jauda 
ir 25 kW. Katls tika testēts, mainot kurtuvē ievadīto gaisa daudzumu, bet nemainot padotā 
kurināmā daudzumu. Visi testi veikti saskaņā ar standarta LVS EN 303-5 „Automātiskie katli. 
5 daļa: Manuālie un automātiskie cietā kurināmā apkures katli ar nominālo siltuma atdevi 
līdz 300 kW. Terminoloģija, prasības, testēšana un marķēšana” aprakstītu metodiku. Iegūtos 
rezultātus var aplūkot sekojošos attēlos.   

  

  
Att. Dūmgāzu testēšanas rezultāti. 

 
Pieaugot skābekļa koncentrācijai izejošās dūmgāzēs no 5% līdz 13.1%, palielinās arī 

dūmgāzu temperatūra – no 138 °C līdz 171 °C. Izejošo dūmgāzu temperatūrai ir būtiska 
nozīme siltuma zudumos ar izejošām dūmgāzēm. Iegūtie rezultāti liecina, ka atkarībā no 
skābekļa koncentrācijas izejošās dūmgāzēs, siltuma zudumi ar izejošām dūmgāzēm veido no 
6% līdz pat 14% no kopējiem siltuma zudumiem. Ņemot vērā, ka katla efektivitāte ir robežās 
no 78.7% – 89.4%, var secināt, ka šiem zudumiem ir būtiska loma katla kopējā efektivitātē, 
un tieši tāpēc viens no pētījuma uzdevumiem bija samazināt šāda veida zudumus. 

Lai to izdarītu, tika izveidoti dažādu veidu režģi un cilindri, kuri tika izvietoti kurtuvē virs 
degļa. Visu režģu mērķis bija sadalīt liesmu, bet cilindra, gluži pretēji, – koncentrēt liesmu. 
Gan pirmajā, gan otrajā variantā galvenais mērķis bija samazināt ievadītā gaisa ātrumu un 
uzlabot gaisa un kurināmā sajaukšanās procesu. Liela uzmanība pievērsta tam, lai tiktu 
samazināta izejošo dūmgāzu temperatūra.  

Kopumā tika izveidoti un izmēģināti četri režģi, cilindrs un cilindrs ar spirāli. Vislielākais 
CO samazinājums tika sasniegts pie lielākas skābekļa koncentrācijas dūmgāzēs. Izejošo 
dūmgāzu temperatūra tika samazināta no 5 līdz 15 °C. Siltuma zudumi ar izejošām dūmgāzēm 
tika samazināti no 1% līdz gandrīz 2% pie lielākas skābekļa koncentrācijas dūmgāzēs, 
palielinot kopējo katla efektivitāti. 
 

120

130

140

150

160

170

180

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

5.0 6.4 7.1 9.0 11.1 13.1

skābeklis, %

CO temperatūra

CO, ppm Temperatūra, °C

77%

79%

81%

83%

85%

87%

89%

91%

93%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

5.0 6.4 7.1 9.0 11.1 13.1

Skābeklis, %

Qa, % Efektivitāte, %

75



K.Kļaviņa, C.Rochas (zinātniskais vadītājs) 
 
NĀKOTNES ENERGOEFEKTIVITĀTES LĪMEŅATZĪME 
DAUDZDZĪVOKĻU ĒKĀM  
 

Latvijā 77% iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu ēkās, kuras pārsvarā tika būvētas no 1955. 
līdz 1992. gadam. Šajā laika posmā celtajām ēkām ir raksturīgs liels siltumenerģijas patēriņš, 
jo prioritāte bija ātra zemu izmaksu būvniecība, nevis energoresursu ietaupījums, kam dotajā 
laika posmā bija zemas cenas. Tā rezultātā Latvijā mājsaimniecības sektors kopš 2000. gada 
veido 33 līdz 41 % no kopējā energopatēriņa. Pie tam jāņem vērā arī tas, ka šīs ēkas pārsvarā 
netiek pietiekami apsaimniekotas, netiek nodrošināta konstrukciju un inženierkomunikāciju 
uzturēšana, tādējādi energopatēriņam aizvien pieaugot, bet iedzīvotāju dzīves kvalitātei 
samazinoties. Tādēļ nenoliedzami svarīga ir daudzdzīvokļu māju renovācijas nepieciešamība, 
bet ir jānosaka tās mērķis. 

Darbā tiek meklēts jau veikto renovāciju sasniegtais energoefektivitātes līmenis, apskatot 
jaunāko realizēto projektu (veiktas no 2009. - 2011. gadam) rezultātus. Tādējādi iegūstot 
rādītāju, kāds sasniedzams, izmantojot šobrīd pielietotās energoefektivitātes paaugstināšanas 
metodes. Apskatīti tiek seši konkrēti renovācijas projekti, no kuriem divi realizēti, izmantojot 
energoservisa kompānijas (ESKO) pakalpojumus. Literatūras apskatā tiek aplūkots arī 
pētījums, kurā analizēti sākotnēji veikto renovāciju rezultāti un sasniegtais siltumenerģijas 
ietaupījums. Skaidrs, ka iegūtā ietaupījuma lielums ir atkarīgs gan no veiktajiem 
uzlabojumiem, gan to izpildes kvalitātes. 

Līdz šim renovācijās netiek iekļauti nekādi mehānismi siltuma atguvei no ēku 
ventilācijas, bet literatūras avotos minēts, ka ventilācijas gaisa uzsildīšanai tiek izmantoti līdz 
pat 60 % apkures siltuma patēriņa. Lai noskaidrotu faktiskos ar ventilācijas gaisu aizplūstošā 
siltuma apmērus un noskaidrotu potenciālu, kādu būtu iespējams atgūt, izmantojot siltuma 
atguves iekārtas, tiek veikts praktiskais darbs. Tiek izvēlēta ESKO renovēta māja, kuras 
ventilācijas šahtās tiek ievietoti ventilācijas gaisa plūsmas ātruma un temperatūras sensori. 
Citi aprēķiniem nepieciešamie dati iegūti no renovācijas procesā izveidotās monitoringa 
sistēmas. Mērījumi veikti apkures sezonā pusotra mēneša laikā. Tiek aprēķināts un analizēts 
aizplūstošais siltuma daudzums, kā arī ēkas gaisa apmaiņas kārta. Rezultātā, izveidojot 
iespējamo siltuma daudzumu, kāds varētu tikt atgūts apkures sezonas laikā, radot papildus 
ietaupījumu un jaunu, daudz zemāku, siltumenerģijas patēriņa līmeni, kas jāsasniedz, plānojot 
ēku renovāciju nākotnē. 
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J.Kļaviņš, A.Kamenders (zinātniskais vadītājs) 
 
ENERĢIJAS PATĒRĒTĀJU UZVEDĪBAS MAIŅAS PROGRAMMU 
ANALĪZE 
 

Šobrīd Latvijā ir problēmas ar to, ka ēku energoefektivitātes celšana mājsaimniecībās 
notiek lēni un ir liels risks nesasniegt Latvijas energoefektivitātes rīcības plānā izvirzītos 
ietaupījumu mērķus mājsaimniecības sektorā.  Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas kavē 
energoefektivitātes celšanu, bieži vien tiek minēts informācijas trūkums sabiedrībā. Taču bieži 
vien tas nav tikai informācijas trūkums, bet daudzu papildus ekonomisko, psiholoģisko, 
socioloģisko un sociāltehnisko faktoru kopums, kas ietekmē iedzīvotāju lēmumus neieguldīt 
līdzekļus energoefektivitātes celšanā. 

Darba gaitā tika apzinātas lielākās barjeras un aktuālās problēmas Latvijas iedzīvotāju 
vidū, kas kavē ēku renovācijas un energoefektivitātes celšanas procesus, kā arī tika apzināti to 
iespējamie risinājumi.  

Lai apzinātu iespējamos instrumentus un ietekmējošos faktorus Latvijā, kas palīdzētu 
ietekmēt enerģijas patērētāju uzvedību, darbā tika apskatītas vairākas Latvijā realizētas 
informatīvās kampaņas, pētījumi, jaunu tehnoloģiju ieviešanas procesi, kā arī politiskie 
instrumenti un mēģināts noteikt un salīdzināt to efektivitāti.  

Efektivitātes noteikšanai tika apkopota informācija par pabeigtajiem daudzdzīvokļu ēku 
renovācijas projektiem, kas notikuši ar ERAF finansējuma palīdzību, ko veicināja informatīvā 
kampaņa „Dzīvo siltāk”. Tiks apskatīti arī Eiropas iedzīvotāju klimata kausa un programmas 
„Energokomandas” iegūtie ietaupījumu rezultāti. Visās apskatītajās programmās un pētījumos 
tiks analizēti pielietotie instrumenti un paņēmieni. 

Enerģijas patērētāju uzvedības programmu analīze ir sarežģīta tāpēc, ka Latvijā, veicot 
pētījumus vai ieviešot tādas programmas, pārsvarā netiek sekots līdzi tam, kādus efektus šīs 
programmas dod. Tāpēc darba aprēķini pārsvarā ir balstīti uz pieejamajiem statistikas datiem. 

Kopumā šis darbs palīdzēs apjaust enerģijas patērētāju uzvedības maiņas programmu 
potenciālu. Darbā atrodamā informācija arī sniedz iespēju pilnveidot informatīvās kampaņas 
un enerģijas patērētāju vadības programmas tā, lai tās risinātu lielākās un līdz ar to prioritārās 
problēmas Latvijā. 
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V.Krastinytė, E.Baltrėnaitė (supervisor) 
 
AIR QUALITY ASSESSMENT IN THE VICINITY OF OIL REFINERY 
USING SNOW-CAP AS A TOOL 
 

Snow-cap can be used as a simple and effective indicator of industrial air pollution. In 
this study snow–cap samples were collected from 11 sites located in the vicinity of oil 
refinery in Mažeikiai Region, north-western part of Lithuania in the winter of 2011. Analysis 
of snow-melting water and snow-dust was used for determination of anthropogenic pollutants 
such as: sulphates and chlorides, nitrites, nitrates, ammonium nitrogen, total carbon, total 
nitrogen and heavy metals: lead (Pb), copper (Cu), chromium (Cr), cadmium (Cd). 
Concentrations of gaseous air pollutants (sulphur, chlorides and nitrates) were detected mostly 
in northern part of oil refinery. Concentrations of heavy metals in snow dust were detected 
thousands of times higher than those in the snow-melting water. In this study analysis of 
heavy metal concentration was conducted considering different distances and the wind 
direction within the impact zone of oil refinery. There is a clear technogenic transformation of 
the snow–cap chemical composition in the oil refinery impact zone: in prevailing wind 
directions (Zones 1 and 4) a 1.2 times higher daily load of snow dust was detected, in which 
concentrations of dangerous heavy metals Cr, Cd and Cu was higher 1.2 times, the 
concentration of lead (Pb) in the snow-melting water was lower 15 times and the 
concentration of copper (Cu) was lower 7.5 times in prevailing wind direction. The sequence 
of heavy metals according to their mean concentrations in the snow-dust samples were the 
following Pb>Cr>Cu>Cd. Heavy metals highly correlated among each other. The load of 
snow-dust was evaluated to determine pollution level in studied area. The highest daily load 
of snow dust was 45.81±12.35 mg/m2 in the north-western direction from the oil refinery. 
Prevailing winds in the region had an influence because comparing Zone 1 and 4 with Zone 2 
and 3 the daily load of snow was 1.2 times higher in zones of prevailing wind direction. 
According to classification of the daily load of snow-dust a lower than medium-risk level of 
pollution was determined in the vicinity of oil refinery. 
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A.Lazdāns, D.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 
PELNU, SKAIDU, LIETOTA ASFALTA UN RIEPU IZMANTOŠANA 
BŪVNIECĪBĀ 
 

Mūsdienās svarīgākās no vides problēmām ir dabas resursu ierobežotība un arvien augošs 
cilvēka darbības rezultātā radītais atkritumu daudzums. Efektīva atkritumu apsaimniekošana 
un otrreizēja materiālu izmantošana ir vides saglabāšanas un ilglaicīgas attīstības sastāvdaļa. 

Lai samazinātu dabas resursu izmantošanu tādā lielā sfērā kā būvniecība, pašlaik 
cementam, betonam, ķieģeļiem un asfaltam pievieno smalcinātas lietotas riepas, pelnus, 
kokskaidas un citus blakusproduktus. Vairākos literatūras avotos ir minēts dažāds procentuāls 
sadalījums, tas svārstās robežās no 10% līdz 40% aizvietotājkomponentes.  

Darba mērķis ir, izmantojot jau esošus pētījumus, iegūt no tādiem atkritumiem kā 
biomasas pelni, lietots asfalts un lietotas riepas jaunu materiālu, kuru varēs izmantot 
būvniecībā. Tiek prognozēts, ka biomasas pelnu daudzumi pieaugs, jo Eiropas Savienībā un 
citās „zaļi” domājošās valstīs tiek īstenota videi draudzīga politika, kas paredz mazināt fosilā 
kurināmā izmantošanu un SEG emisijas. Transporta sektors arī nepārtraukti attīstās.  

Papildus tika novērtēts pelnu, skaidu, lietota asfalta un riepu daudzums valstī, veicot 
atkritumu apjoma novērtēšanu un analīzi, kā arī literatūras izpēti. Paralēli tika aplūkotas 
iespējamās sastāva kombinācijas, t.i., komponentu procentuālās attiecības, lai iegūtu 
būvniecības materiāla paraugus (sk. att.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorijas apstākļos iegūto būvniecības produktu jāpārbauda uz spiedi, blīvumu, ūdens 
uzsūci un citām fiziskām īpašībām, kas var būtiski ietekmēt būvmateriāla pielietojuma sfēru. 
No praktiskās daļas izriet, ka augstākminētās komponentes var izmantot būvniecībā. Tiek 
novērots produkta kvalitātes relatīvais samazinājums. Savukārt ražošanas izmaksas, kas ir 
saistītas ar dabas resursu ieguvi, otrreizējo pārstrādi, poligonu noslogojumu, arī samazinās.   
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I.Mariņina, E.Dāce (zinātniskā vadītāja) 
  
SOSNOVSKA LATVĀNIS KĀ IZEJMATERIĀLS 

 
Kopš 20.gs. vidus līdz 90.gadiem PSRS tika realizēta plaša kultūraugu programma, liekot 

uzsvaru uz Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Mandenova) kā perspektīva 
skābbarības auga kultivāciju Latvijas PSR. Sosnovska latvānim labvēlīgos apstākļos strauji 
izplatoties, augs sāka nomākt citus augus, kā arī lauku teritorijas, kas netika apstrādātas, šādi 
sasniedzot kritisko līmeni, jo augam lauksaimniecībā vairs netika piešķirta tik augsta nozīme 
kā agrāk. 

Sosnovska latvānis tiek uzskatīts par vienu no bīstamākajiem invazīvajiem augiem 
Latvijā. Kopumā Latvijā ir izstrādāti 7 normatīvie akti, kuru pamatā ir šīs sugas apkarošana 
un iznīcināšana līdz minimumam.  

Darba ietvaros tika noskaidrots sekojošais: 
1. visplašākā Sosnovska latvāņa izplatība ir Barkavas, Vaives un Pilskalnes pagastos. 
2. Sosnovska latvāņa lapu un stublāju sula satur vairākus furokumarīnus (savienojumi 

līdzīgi psoralenam), kurus izmanto medicīnā psoriāzes ārstēšanai. 
3. Sosnovska latvānim vispiemērotākā ir skāba augsne. 
4. Atklāto platību apstrādāšana un izmantošana samazinātu latvāņu izplatību. 

Balstoties uz teorētiskās literatūras analīzi, tika izstrādāti vairāki priekšlikumi, kas ļautu 
ilgtspējīgi izmantot Sosnovska latvāni.  

Ņemot vērā Sosnovska latvāņa sausnas ķīmiskos datus, tika secināts, ka: 
 Sosnovska latvāni izmantot kā enerģētisku augu bioetanola un biogāzes ieguvē;  
 izmantot Sosnovska latvāņa zaļās masas augsto daudzumu un saturu kā mēslojumu 

augsnei, mainot tās īpašības;  
 iegūt celulozes šķiedras no Sosnovska latvāņa līdzīgi kā tās tiek iegūtas no kaņepēm 

(Cannabis sativa L.), iegūtās šķiedras pielietot kā papildvielu kartona un papīra, kā 
arī citu izstrādājumu ražošanā;  

 izmantot Sosnovska latvāņa saturošos furokumarīnus psoriāzes ārstēšanā;  
 izmantot Sosnovska latvāņa platības medus ražošanai, tādējādi apmierinot to valstu 

pieprasījumu, kurās ir niecīga biškopības produkcijas ieguve. 
Sniegto priekšlikumu realizācijai nepieciešams veikt padziļinātus pētījumus. 
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I.Pakere, E.Dāce (zinātniskā vadītāja) 
 
IEPAKOJUMA DEPOZĪTA SISTĒMA LATVIJĀ. ESOŠAIS STĀVOKLIS 
UN NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS. ANALĪZE 

 
Atkritumu apsaimniekošana ir viena no būtiskākajām vides problēmām Latvijā, jo vēl 

aizvien liela daļa atkritumu tiek noglabāta poligonos. Aptuveni 20% no atkritumu apjoma 
veido iepakojums. Lai izpildītu Eiropas Savienības noteiktās prasības- iepakojuma materiālu 
pārstrādi 60% apmērā līdz 2015.gadam - Latvijai jāuzlabo vai jāpapildina esošo šķirošanas 
sistēmu. Jau vairākus gadus notiek diskusijas starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju (VARAM) un iepakojuma nozares pārstāvjiem par iepakojuma depozīta sistēmas 
ieviešanu Latvijā, lai palielinātu šķiroto iepakojumu atkritumu apjomu. Šāda sistēma jau 
ieviesta gandrīz visās Ziemeļeiropas valstīs, kā arī Vācijā, Horvātijā un Igaunijā. 

Iepakojuma depozīta sistēmas pamatā ir papildus pievienots maksājums noteiktam 
iepakojuma veidam, ko patērētājs var saņemt atpakaļ tad, kad izlietotais iepakojums tiek 
atgriezts atpakaļ tirgotājam. Šī sistēma lielākoties tiek piemērota vienreiz un atkārtoti 
lietojamajam dzērienu iepakojumam. Ieviešot šādu sistēmu, paredzams palielināt šķiroto PET, 
alumīnija un stikla materiālu pārstrādes rādītājus, jo  dzērienu iepakojums veido aptuveni 
20% no iepakojuma atkritumiem un aptuveni 45% no konkrētā materiāla iepakojuma.  

Iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas rezultātā paredzams apkārtējās vides 
piesārņojuma ar atkritumiem samazinājums, jo iedzīvotāji nebūtu ieinteresēti izmest 
iepakojumu, par kuru iespējams atgūt naudu. Izpētot akcijas „Lielā talka” laikā savāktos 
atkritumus, noskaidrots, ka dzērienu iepakojumi, ko varētu pievienot depozīta sistēmai, veido 
11% no vidē izmesto atkritumu masas un 28% no to tilpuma.  

Iepakojuma depozīta sistēmā tiek iesaistītas vairākas puses - ražotājs, patērētājs un 
tirgotājs. Vienreiz lietojamā iepakojuma gadījumā nepieciešams arī operators, kas pārvalda 
sistēmas darbību un nogādā iepakojumu pārstrādātājam. Lai nodrošinātu šādas sistēmas 
darbību, nepieciešamas salīdzinoši augstas investīcijas, kas rada diskusijas par tās 
nepieciešamību. Turklāt finanšu līdzekļi ieguldīti jau esošās dalītās atkritumu vākšanas 
sistēmas izveidei un vēl aizvien iespējami uzlabojumi tās darbībā. Papildus pretarguments 
iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanai ir arī dzērienu patēriņa samazinājums depozīta 
maksas piemērošanas gadījumā, kas kaitētu ražotājiem un dzērienu nozarei kopumā.  

Iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas nepieciešamības un efektivitātes novērtējums 
veikts, izmantojot sistēmdinamikas modelēšanu PowerSim programmā. Modelēšanas procesā 
izmantoti pieejamie pagātnes dati par produktu patēriņu, iekšzemes kopproduktu, iedzīvotāju 
skaitu u.tml., lai paredzētu situāciju 2015.gadā, kad VARAM plānojusi ieviest iepakojuma 
depozīta sistēmu. Izmantojot modeli, noteikti depozīta sistēmā iekļaujamo iepakojuma 
apjomi, modelēta iedzīvotāju vēlme atgriezt izlietoto iepakojumu, optimālā depozīta maksa, 
lai motivētu iedzīvotājus, bet tajā pašā laikā pārlieku nesamazinot patēriņa apjomu. Modelētas 
arī iepakojuma vākšanas izmaksas un optimālās dabas resursu nodokļa likmes, lai motivētu 
sistēmā iesaistīties uzņēmumus.  
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I.Palabinska, A.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 
VĒSTURISKO ĶIEĢEĻU ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU 
ENERGOEFEKTIVITĀTE 
 

Klimata pārmaiņas un globālā sasilšana ir atzītas par lielākajām un nopietnākajām 
problēmām, ar ko saskaras cilvēce šajā gadsimtā. Ir paredzams, ka šis process radīs lielu 
sociālo, vides, ekoloģijas un ekonomisko zaudējumu. Ēku būvniecībā ķieģeļus lieto jau kopš 
seniem laikiem, un to kalpošanas ilgums parasti sniedzas vairākos gadsimtos. Dažādus laika 
periodus ir pārdzīvojis parastais māla ķieģelis. Daudzus gadu simteņus un pat tūkstošus tas ir 
bijis galvenais ēku un citu inženierdarinājumu sienu elements. 

Pētījums  aptver divas aktuālas darbības jomas - klimata pārmaiņas un ķieģeļu ēku 
arhitektūras mantojumu. Šie divi jautājumi tika risināt tā, lai iegūtais rezultāts vienlaikus 
atbilstu gan šodienas nepieciešamībai taupīt enerģiju, gan sekmētu seno ēku saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm. 

Šobrīd valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir 8532 pieminekļi. Latvijā 
lielāko daļu sastāda tieši arhitektūras pieminekļi - 40%.  

Visā Eiropā arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība energoefektivitātei būvniecībā, kas skar 
arī vēsturiskās ēkas. Tā kā Latvijā lielai daļai pirmskara periodā celto māju fasādēm ir 
kultūrvēsturiska vērtība, tad ārējā veidola pārveidošana, pārklājot tās ar siltināšanas materiālu, 
nav pieļaujama. Siltumenerģijas zudumi vēsturiskās ēkās ir dažādi un atkarīgi no ēkas veida, 
arhitektoniskā un būvtehniskā risinājuma, būvniecības darbu izpildes kvalitātes, bojājumiem 
un nolietojuma. 

Siltumizolācijas materiālus var izgatavot no organiskām un neorganiskām vielām. 
Organiskos siltumizolācijas materiālus gatavo no koksnes atkritumiem, vilnas u.c. 
Neorganiskie materiāli ir stiklšķiedra, minerāli utt. Šobrīd no organiskajiem siltumizolācijas 
materiāliem plašāk lieto fibrolītu, kokskaidu un kokšķiedru plātnes, bet no neorganiskiem 
materiāliem - stikla vati, akmensvati un putupolistirolu. Darbā autore lielāku uzmanību 
pievērsa netradicionāliem materiāliem, tādiem kā ekovate, linu un kaņepju siltumizolācijas 
materiāli, termovate, aerogēls un vakuuma paneļi. 

Vairums agrāk būvēto ēku vairs neatbilst pašreizējām siltumtehniskajām prasībām. 
Vēsturiskajās ēkās parasti nav ierīkota hidroizolācija, vai arī hidroizolācija laika gaitā 
zaudējusi hermētiskumu, un sienas sāk uzsūkt mitrumu. Mitrums īpaši negatīvi ietekmē 
norobežojošās konstrukcijas. Ūdens, virzoties augšup sienu mūrējumā, iztvaiko ārpusē, 
savukārt iekšpusē paliek minerāli un sāļi. Ūdenim iztvaikojot, sāļi kristalizējas un bojā 
apmetumu un mūri. Taču sauss mūrējums netiek pakļauts salnu iedarbībai, tāpēc ir trīs 
metodes, kā samazināt un novērst mitrumu: ar silāna produktiem, sienas sausināšanas 
metodēm un elektroniskā mitruma regulēšanas iespējām būvobjektu konstrukcijās. 

Siltuma zudumi un mitrums ir vienas no galvenajām problēmām gan vēsturiskajās, gan arī 
jaunajās ēkās. Mūsdienās mitrumu sienā var izmērīt dažādos veidos ar gravimetrisko metodi, 
infrasarkano staru termogrāfiju un ar elektroniskajām mitruma noteikšanas ierīcēm, bet 
siltuma zudumus visefektīvāk noteikt ar siltumplūsmas mēriekārtu. 

Maģistra darba ietvaros tika veikts eksperimentālais pētījums 10 Rīgas pašvaldības 
vēsturiskajās ēkās. Darba gaitā tika izmērīta ēku siltumplūsma, aprēķināts reālais un 
aprēķinātais ēku siltumenerģijas patēriņš. Pēc datu apstrādes un rezultātu analīzes tika 
izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Pētījuma galvenais mērķis ir rast tehnoloģiskus 
risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanai vēsturiskās, no ķieģeļiem būvētās, ēkās, 
saglabājot un aizsargājot to kultūrvēsturisko vērtību un samazināt klimata  radītās pārmaiņas.  
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L.Pastare, A.Žandeckis (zinātniskais vadītājs) 
 
MITRUMA SATURA NOTEIKŠANA DŪMGĀZĒS 
 

Šobrīd pasaulē arvien aktuālākas kļūst enerģētikas problēmas, fosilā kurināmā krājumi 
samazinās, tā rezultātā tiek meklētas jaunas iespējas, lai palielinātu atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru gan rūpniecības, gan elektrības, gan siltuma ražošanas nozarēs. 
Latvijā siltuma ražošanā potenciāls ir šķeldai, taču bieži vien tās augstais mitruma saturs rada 
problēmas, turklāt daļa siltuma aizplūst tieši ar dūmgāzēs esošo mitrumu, tādējādi pazeminot 
efektivitāti. Potenciāls risinājums šādai problēmai ir dūmgāzu kondensators, kas atgūst ar 
dūmgāzēm aizplūstošo siltumu, tāēejādi paaugstinot efektivitāti un samazinot degšanas 
procesa izmaksas. Arī Latvijā tiek veikti šādi pētījumi, šobrīd Ludzā ir uzstādīts pirmais tieša 
kontakta dūmgāzu kondensators ar aktīvo pildījumu. Ar kondensatoru potenciāli var atgūt līdz 
pat 30% no katla jaudas, taču šādi rādītāji Ludzā vēl nav sasniegti. Lai kondensatorā 
notiekošos procesus labāk izprastu, ir nepieciešama papildus informācija, piemēram, mitruma 
saturs dūmgāzēs pēc kondensācijas.  

Mitruma saturs ir svarīgs rādītājs visos degšanas procesos, taču tajā pašā laikā tas ir visai 
grūti nosakāms. Darba mērķis - metodes izstrāde mitruma satura noteikšanai dūmgāzēs, lai 
pielietotu ārējo dūmgāzu kondensatoriem. Līdz ar to darbā sīkāk aplūkoti faktori, kas ietekmē 
dūmgāzu mitruma saturu (kurināmā ķīmiskais sastāvs, kurināmā mitrums, gaisa mitrums, 
degšanas process u.c.) un rādītāji un procesi, kurus ietekmē mitruma saturs dūmgāzēs. Tas 
ietekmē iekārtu tehnisko stāvokli, zudumus, jaudu un lietderības koeficientu. Palielināts 
mitruma saturs traucē arī citus procesus, piemēram, dūmgāzu attīrīšanu no CO2.  

Darbā aprakstītas un laboratorijā testētas vairākas metodes mitruma satura noteikšanai: 
 Aprēķins pēc kurināmā ķīmiskā sastāva un skābekļa satura dūmgāzēs; 
 Aprēķins pēc slapjās – sausās temperatūras (psihrometriskais aprēķins); 
 Aprēķins pēc slapjās – sausās skābekļa koncentrācijas. 

Pirmā metode ir secīgu matemātisku darbību kopums,  ar aprēķiniem tiek iegūts ūdens 
daudzums dūmgāzēs un kopējais dūmgāzu daudzums, no kuriem attiecīgi tiek izteikts 
mitruma saturs tilpuma procentos. Šīs metodes izmantošanai nepieciešams noteikt skābekļa 
saturu dūmgāzēs, kā arī kurināmā ķīmisko sastāvu.  

Aprēķinā pēc slapjā–sausā termometra jānosaka dūmgāzu temperatūra ar diviem 
termometriem. Sausais termometrs mēra gāzu temperatūru tādu, kāda tā ir, bet slapjā 
termometra sensora daļa ir apklāta ar saslapinātu lupatiņu. Tālāk mitruma satura noteikšanai 
var izmantot grafikus, speciāli sastādītas tabulas vai programmas. Darbā izmantota 
programma CATT-2, kas aprēķina absolūto un relatīvo mitruma saturu. Tā kā programma 
lielumus aprēķina pēc masas, izmantojot dūmgāzu blīvumu, rezultāti jāpārrēķina uz tilpuma 
procentiem. Šī ir viena no vispopulārākajām metodēm mitruma satura noteikšanai. 

Trešā metode slapjā – sausā skābekļa koncentrācija strādā pēc līdzīga principa kā otrā 
metode – skābekļa koncentrācija tiek mērīta gan slapjām, gan sausām jeb kondensētām 
dūmgāzēm. Tā kā kondensētais ūdens daudzums ir vienīgā dūmgāzu sastāvdaļa, kas ir 
mainījusi savu daudzumu, pēc skābekļa koncentrācijas izmaiņām var spriest arī par mitruma 
satura izmaiņām. Taču jāņem arī vērā, kā mainās citi dūmgāzu parametri (temperatūra, 
spiediens utt.), lai iegūtie rezultāti būtu vērā ņemami. 

Darbā aprakstīta gan atjaunotā Ludzas katlumāja, gan tieša kontakta dūmgāzu 
kondensators ar aktīvo pildījumu, kuram arī tiek piemeklēta visatbilstošākā metode mitruma 
satura mērīšanai. Darba noslēgumā aprakstīti ieteikumi izvēlētās mitruma satura noteikšanas 
metodes integrēšanai konkrētajā situācijā.  
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A.Paturska, L.Ozoliņa (zinātniskā vadītāja) 
 
ATBALSTA  POLITIKAS  INSTRUMENTU  IZVĒRTĒJUMS 
ENERGOEFEKTIVITĀTES  PAAUGSTINĀŠANAI  RŪPNIECĪBAS 
SEKTORĀ  LATVIJĀ 
 

Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem draudiem apkārtējai videi, sociālajai videi un 
ekonomikai. Viens no galvenajiem klimata pārmaiņu cēloņiem ir rūpniecības sektora radīto 
paaugstināta siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisija atmosfērā, jo tieši rūpniecības sektors 
enerģijas patēriņa ziņā pasaules līmenī ir pirmajā vietā, Latvijas līmenī – trešajā vietā 
(34,89PJ), tādēļ ir svarīgi samazināt enerģijas patēriņu tieši rūpniecības sektorā.  

Lai cīnītos pret siltumnīcefekta gāzu emisiju, tika izveidots atbalsta politikas instruments 
jeb Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI), kas ir Latvijas pirmais atbalsta politikas 
instruments, kura mērķis ir sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu. Līdz šim 
KPFI ietvaros ir izsludināti 15 konkursi, bet tikai viens konkurss „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” paredzēts rūpniecības sektoram 
kā pasākums enerģijas patēriņa samazināšanai rūpniecības nozarē, uzlabojot ražošanas ēku, 
tehnoloģisko iekārtu un tehnoloģiju energoefektivitāti. 

Līdz ar to ir svarīgi noteikt šī konkursa īstenošanas efektivitāti, izvērtēt pirmo atbalsta 
instrumentu energoefektivitātes paaugstināšanai rūpniecības sektorā Latvijā un sniegt 
priekšlikumus to efektīvākai īstenošanai nākotnē. Kopumā konkursa ietvaros tika iesniegti 51 
projekta pieteikumi, no kuriem tika apstiprināti 48. Sadalījums starp rūpniecības nozarēm bija 
šāds: 7 metālražošanas, 6 koksnes un koka izstrādājuma ražošanas, 8 pārtikas produktu un 
dzērienu ražošanas, 5 tipogrāfijas un poligrāfijas, 2 tekstilizstrādājumu ražošanas un 20 citu 
ražošanas profilu uzņēmumi. 

Vislielākais CO2 samazinājums gadā uz ieguldīto finanšu apjomu ir sagaidāms pārtikas un 
dzērienu ražošanas nozarē (2,07 kg CO2/Ls), savukārt vidējais rādītājs visiem 48 rūpniecības 
uzņēmumiem ir 1,35 kg CO2/Ls. Datus izvērtējot, tika noskaidrots, ka, veicot visus projektā  
iesaistīto uzņēmumu piedāvātos pasākumus, elektroenerģijas ietaupījums ir vairāk kā piecas 
reizes mazāks par siltumenerģijas ietaupījumu, un siltumenerģijas ietaupījums sastāda gandrīz 
85% no kopējā ietaupījuma. Tā kā siltumenerģijas ietaupījums nav tieši attiecināms uz 
ražošanas energoefektivitāti, bet to parāda elektroenerģijas ietaupījums, tika secināts, ka 
rūpniecības sektora ražošanas efektivitāte pēc projektu īstenošanas būtiski nepaaugstināsies. 

 

 
Att. Plānotais un iespējamais ietaupījums līdz 2016. gadam. 

 
Tā kā grafikā redzamie dati ir teorētisks aprēķins, balstoties uz projektu iesniegumiem, 

bakalaura darbā tiks izvērtēti arī pirmā perioda monitoringa dati, lai varētu noteikt arī reālo 
ietaupījumu. Balstoties uz plānoto un reālo enerģijas patēriņa ietaupījumu konkursa 
īstenošanas rezultātā, tiks izstrādāti priekšlikumi rūpniecības politikas instrumentu efektīvākai 
īstenošanai nākotnē. 

Plānotais ietaupījums, veicot KPFI
projektu, GWh
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M.Pelšs, G.Bažbauers (zinātniskais vadītājs) 
 
MATERIĀLO PLŪSMU INDIKATORI LAUKSAIMNIECĪBAS SISTĒMAI 
 

Eiropas Savienības nostāja panākt lielāku atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 
energobilancē atstāj ietekmi ne tikai uz enerģētikas sektoru, bet arī uz lauksaimniecību, jo 
lauksaimniecības produkti un blakusprodukti ir viens no plašāk izmantotajiem resursiem 
biogāzes ieguvē. Lauksaimniecības blakusproduktu, piemēram, kūtsmēslu vai dārzeņu lakstu 
izmantošana elektroenerģijas, siltuma un vērtīga mēslojuma ieguvei ir vērtējama pozitīvi, jo 
veicina ciklisku materiālu izmantošanu lauksaimniecības sistēmās. Tomēr nereti izdevīgie 
elektroenerģijas iepirkuma nosacījumi ir veicinājuši pārāk lielas jaudas biogāzes staciju 
uzstādīšanu, kuru darbināšanai nepieciešams daudz vairāk substrāta nekā vietēji tas ir 
pieejams, tā palielinot materiālu plūsmu apjomu un sistēmas atkarību no ārējiem 
piegādātājiem. Lai sagādātu šos papildu nepieciešamos materiālus, palielinās transporta 
radītais piesārņojums, kā arī rodas problēmas, kas ir saistītas ar ilgtspējīgu pārraudzētā 
substrāta apsaimniekošanu. Līdz ar to ir nepieciešami vides indikatori, kas varētu vērtēt šādas 
pārmaiņas lauksaimniecībā no sistēmas viedokļa un balstās uz materiālu plūsmu analīzi. 

Darba gaitā tika izstrādāts vides indikatoru rīks, kas aptver galvenos agrovides 
indikatorus un industriālās ekoloģijas indikatorus, kuri pielāgoti izmantošanai mikrolīmenī – 
sistēmas robežas ir viena lauksaimniecības kompleksa robežas. Industriālās ekoloģijas 
indikatori dod iespēju novērtēt lauksaimniecības sistēmas materiālu izmantošanas ciklisko 
raksturu.  

Vides indikatoru rīks tika izmantots reālā lauksaimniecības kompleksā, kurā 2011. gadā 
tika iekļauta biogāzes stacija. Darba gaitā tika veikta paplašināta materiālu plūsmu analīze, 
iekļaujot arī ūdens un enerģijas analīzi un izdalot atsevišķi patērēto makroelementu 
daudzumu. Analīze tika veikta par 2010. gadu (pirms biogāzes stacijas darbības) un 2011. 
gadu (ar biogāzes stacijas darbību). Lauksaimniecības komplekss atrodas Sesavas pagastā 4 
km attālumā no Lietuvas-Latvijas robežas, to raksturo sekojoši parametri: 200 slaucamās 
govis; 540 ha aramzemes; 1 MWe biogāzes stacija. 

Iegūtie rezultāti liecina, ka biogāzes stacijai uzsākot darbību, lauksaimniecības sistēma ir 
kļuvusi par neto enerģijas eksportētāju. Primārās enerģijas patēriņš (elektroenerģija un 
dīzeļdegviela) pieauga no 4525 GJ līdz 5927 GJ, bet saražotie 20410 GJ enerģijas nosedza 
patērēto primārās enerģijas daudzumu. Substrāta sagādāšanai vietējie resursi – kūtsmēsli, 
skābbarība bija nepietiekami, lai nodrošinātu stacijas darbību ar pilnu jaudu. 
Lauksaimniecības sistēmā iegūto produktu un blakusproduktu apjoms ir tikai 31,2% no 
substrātu kopapjoma (masa visiem substrātiem normalizēta līdz 85% sausnas). Lai arī 
minerālā mēslojuma patēriņš sistēmā samazinājās par 24,5% no 270,8 t 2010. gadā līdz 204,3 
t 2011. gadā, lielais pārraudzētā substrāta daudzums izraisīja makroelementu pārpalikumu 
sistēmā, palielinot īpatnējo slāpekļa devu no 280 kg/ha līdz 400 kg/ha uz lopbarības zālāju 
laukiem biogāzes stacijas un fermas ēku tuvumā, tā pārsniedzot pieļaujamā slāpekļa normu 
(170 kg/ha) 1,7 reizes 2010. gadā un 2,3 reizes 2011. gadā.  

Secināts, ka vides ieguvumi, ko sniedz enerģija un mēslojums, kas iegūts no vietēji 
pieejamajiem blakusproduktiem, tiek atsvērts ar palielinātu virszemes ūdenstilpņu 
piesārņojuma risku un samazinātu lauksaimniecības pamatproduktu – graudu ražošanas 
apjomu. Aprēķinātais ekoefektivitātes indikators lauksaimniecības sistēmai, kas izteikts kā 
saražoto produktu un sniegto pakalpojumu tirgus vērtība pret patērēto materiālu daudzumu, 
samazinājās par 4,7%, no 119,4 LVL/t (2010.g.) līdz 113,7 LVL/t (2011.g.). Tas pierāda, ka 
nepiemērotas jaudas biogāzes staciju iekļaušana lauksaimniecības sistēmās veicina to 
materializāciju un samazina sistēmas ilgtspējību.  
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I.Podniece, S.N.Kalniņš (zinātniskais vadītājs) 
 

ENERGOSTRATĒĢIJU IZSTRĀDES METODIKA VALSTS UN 
PAŠVALDĪBAS LĪMENĪ 

 
Vides aizsardzība Austrumeiropas valstīs ir salīdzinoši jauna nozare, jo valstīs aiz t.s. 

dzelzs priekškara valdošās ideoloģijas īstermiņa politika bija visās nozarēs, t.sk., arī vides 
aizsardzības. Tas izskaidro tradīciju, pieredzes un izpratnes trūkumu šajā jomā, kas var traucēt 
veiksmīgas vides politikas izstrādē un realizēšanā. Diemžēl pēc neatkarības atgūšanas par 
valsts galveno motivāciju vides aizsardzības politikas sakārtošanā uzskatāmas starptautiskās 
saistības. 

Kā zināms, tad, ja nenotiek optimāla plānošana, vides aizsardzības politikas realizēšana 
var tikt konfrontēta ar valsts ekonomiskās attīstības tempiem. Līdz šim ES un starptautisko 
saistību izpilde Latvijā tika veiksmīgi nodrošināta nevis labas plānošanas un izpildes, bet gan 
valstij izdevīga bāzes gada (politiski-ekonomiskās pārstrukturizācijas laiks) noteikšanas dēļ, 
kas ļāva Latvijai, nepieliekot lielas pūles, sasniegt vēlamo rezultātu. Tomēr nākamā posma 
starptautiskajās saistībās pieņemto mērķu sasniegšanai būs nopietns izaicinājums, jo būs 
nepieciešama konsekventa, ilgtspējīga politikas plānošana un realizācija.  

Latvijas valsts starptautiskās saistības nosaka, ka Latvijai līdz 2020. gadam jāsasniedz 
ievērojams atjaunojamo resursu īpatsvara no primārā enerģijas patēriņa pieaugums, kā arī 
jāpaaugstina energoefektivitāte enerģijas gala lietotāja pusē un jāsamazina siltumnīcas efekta 
gāzu emisijas. Lai nodrošinātu šo valsts mērķu sasniegšanu enerģētikas nozarē, būtiski ir 
paaugstināt izstrādāto valsts līmeņa stratēģijas dokumentu kvalitāti. Ņemot vērā, ka liela daļa 
enerģētikas un energoefektivitātes jautājumu tiek risināts pašvaldību līmenī, nepieciešams lai 
pašvaldību energostratēģiju mērķi būtu sabalansēti un nodrošinātu valsts mērķu sasniegšanu. 

Bakalaura darbā ir  valsts un pašvaldības enerģijas stratēģiju izstrādes izpēte. 
Darba teorētiskajā daļā izpētītas Latvijas valstiskās saistības un mērķi ilgtspējīgā 

enerģētikā, kā arī pašvaldību un privātā sektora ieguldījums to sasniegšanā, kā arī tiks sniegts 
ieskats par politikas veidošanas metodiku. 

Darba praktiskajā daļā tika veikts novērtējums un salīdzinošā analīze par divu konkrētu 
dažādu līmeņu stratēģiju („Valsts enerģētikas stratēģijas 2030”(1.projekta) un „Krāslavas 
novada enerģijas stratēģijas”) veidošanas metodiku (vīzija, indikatori, kapacitāte, termiņi, 
riska analīze, prioritātes), kā arī izstrādāti priekšlikumi to uzlabošanai. Tāpat tika izstrādāta 
stratēģijas veidošanas metodika pašvaldībām, kas varētu tikt izmantota kā palīglīdzeklis 
Latvijas pašvaldību energostratēģiju izveidē. Izstrādātā metodika tika aprobēta ar konkrētas 
pašvaldības stratēģijas uzmetuma izveides piemēru. 
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I.Saulīte, A.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU 
IEVIEŠANAS NOVĒRTĒŠANA LATVIJĀ 

 
Pieaugot enerģijas pieprasījumam, aizvien aktuālāki kļūst ēku energoefektivitātes 

pasākumi. Lai saprastu, vai ir panākts enerģijas ietaupījums, nepieciešams veikt monitoringu. 
Visbiežāk ēku energoefektivitātes pasākumu rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu aprēķina 
ar divām metodēm – augšupejošo vai lejupejošo aprēķinu metodi. 

Augšupejošā aprēķinu („bottom up”) metode nozīmē to, ka enerģijas ietaupījums, kas 
sasniegts konkrēta energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma ieviešanas rezultātā, tiek mērīts 
kilovatstundās (kWh), džoulos (J) vai kilogramos naftas ekvivalenta (kgoe) un pieskaitīts 
enerģijas ietaupījumiem, kas iegūti citu konkrētu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
rezultātā. 

Lejupejošo aprēķinu („top down”) metode nozīmē, ka enerģijas ietaupījuma apjomu 
aprēķina, kā izejas punktu izmantojot valstu vai lielākā mērogā apkopotu ietaupījuma līmeni 
pa nozarēm. Pēc tam veic ikgadējo datu koriģēšanu saistībā ar ārējiem faktoriem, piemēram, 
grāddienām, strukturālām pārmaiņām, preču asortimentu utt., lai iegūtu mērvienību, kas būtu 
kopējās energoefektivitātes uzlabošanas patiess rādītājs. Šī metode nenodrošina precīzu 
uzskaiti detalizētā līmenī, nedz arī norāda uz cēloņu un seku sakarību starp pasākumiem un to 
izraisīto enerģijas ietaupījumu. Tomēr tā parasti ir vienkāršāka un lētāka un uz to bieži vien 
atsaucas kā uz “energoefektivitātes rādītājiem”, jo tā uzrāda norišu gaitu. 

Augšupejošā aprēķina metodē ne vienmēr iespējams enerģijas ietaupījumus noteikt kā 
starpību enerģijas patēriņam pirms un pēc energoefektivitātes pasākumiem. Sasniegtā 
enerģijas ietaupījuma lielums ir atkarīgs no energoefektivitātes pasākumu izpildes kvalitātes 
un ēkas ekspluatācijas pēc to īstenošanas. Lai arī tiek veikta ēkas siltināšana, paredzētais 
enerģijas ietaupījums netiek sasniegts cilvēku paradumu un komforta paaugstināšanās dēļ. Šo 
nesasniegto potenciālo enerģijas ietaupījumu sauc par „atsitiena” efektu („rebound effect”). 

Pavairošanas efekts („multiplier effect”) nozīmē, ka tirgū tiks ieviesti energoefektivitātes 
pasākumi vai iekārtas automātiski, bez tālākas varas iestāžu vai aģentūru iejaukšanās.  

Vēl viens faktors, kas ietekmē enerģijas ietaupījumu, ir „braucējs par brīvu” („free rider 
effect”). Tas ir gadījumos, kad cilvēki būtu veikuši energoefektivitātes pasākumus neatkarīgi 
no pieejamā līdzfinansējuma vai energoefektivitātes politikas programmas. 

Lejupejošā metodē tāpat kā augšupejošā metodē ir dažādi faktori, kas jāņem vērā, 
novērtējot enerģijas ietaupījumus. Kā viens no tādiem ir autonomais progress, kas var 
potenciāli raksturot ar virkni saistīto faktoru, kas ietekmē enerģijas patēriņa tendenci, 
piemēram, tehnoloģiju attīstība (inovācijas tehnoloģijās). Slēptie struktūras efekti („hidden 
structure effect”) raksturo jebkādas strukturālas izmaiņas kādā sektorā vai nozarē, savukārt 
cenas efekts („price effect”) ņem vērā enerģijas cenas elastību. 

Lai gan ievērojamu ietekmi rada dažādi ārējie apstākļi, piemēram, klimats, ēkas 
parametri, vislielākā ietekme ēkas enerģijas patēriņam ir no ēkā dzīvojošajiem cilvēkiem un to 
paradumiem, uzvedības, izglītības līmeņa, enerģijas izmaksām, nepieciešamā komforta 
līmeņa telpās un citiem faktoriem. 

 
 
 

  

87



K.Sondors, I.Dukulis (zinātniskais vadītājs) 
 
BIODEGVIELAS IEGUVES IESPĒJAS NO MIKROAĻĢĒM 
 

Mūsdienās biodegvielas ieguvei lielākoties tiek izmantoti eļļas augi un augi ar lielu cietes 
saturu. Šo augu audzēšanai izmanto lauksaimniecības zemes, kuras ir piemērotas pārtikas 
produktu audzēšanai. Pieaugot pārtikas produktu pieprasījumam, jāmeklē risinājumi, kas ļautu 
lauksaimniecības zemi izmantot efektīvākai biodegvielas izejvielu audzēšanai vai arī, kuriem 
nebūtu jāizmanto lauksaimniecības zemi. Viena no iespējām ir jaunāko paaudžu biodegvielas 
izejmateriālu ieguve no platībām, kuras nav piemērotas pārtikas produktu ražošanai, vai, ja tās 
izmanto, tad daudz intensīvāk. 

Iespējamais risinājums augstākminētajām problēmām ir biodegvielas ieguve no aļģēm. 
Vienšūnu aļģes sastopamas sālsūdeņos un saldūdeņos. Šo aļģu audzēšanai var izmantot 
notekūdeņus, tādā veidā nepatērējot izsīkstošos saldūdens resursus. Šie vienšūnu organismi 
satur līdz pat 60% eļļas. Intensīvas kultivācijas rezultātā iespējams iegūt līdz pat 30 reizēm 
vairāk eļļas nekā no ražīgākajiem eļļas augiem, t.i., līdz pat 136 tonnām biodegvielas no 
hektāra. Augšanas procesā viena tonna aļģu pārstrādā divas tonnas globālo sasilšanu 
veicinošo CO2 gāzi par dzīvībai nepieciešamo skābekli.  

Analizējot pieejamo informāciju par piemērotākajām mikroaļģu sugām biodegvielas 
ieguvei, var secināt, ka Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotākā ir Scenedesmus 
quadricauda. Tā ir saldūdens mikroaļģe ar eļļas saturu sausajā biomasā ~18.4%, biomasas 
pieaugumu dienā 0.19 g l-1, eļļas ražīgums dienā 35.1 mg l-1, kas arī nosaka šīs sugas 
piemērotību. 

Mikroaļģu kultivāciju var veikt atklāta tipa baseinos vai fotobioreaktoros (FBR). Katram 
no variantiem ir savi plusi un mīnusi. Atklāta tipa baseina izveide ir lētāka, toties tajos 
iespējams kultivēt tikai dažas sugas, jo iespējama parazītisko sugu un organismu invāzija, ir 
ievērojama ūdens iztvaikošana, samērā maza biomasas koncentrācija, gandrīz nekādus 
audzēšanai nepieciešamos faktorus nav iespējams kontrolēt. FBR izveides izmaksas ir lielas, 
toties tajā ir iespējams kultivēt gandrīz jebkuru mikroaļģu sugu. FBR audzēšanas faktori ir 
regulējami ar zināmām pielaidēm, iespējams iegūt lielu biomasas koncentrāciju, kas samazina 
ražas novākšanas izmaksas, toties bieži vien nepieciešama dzesēšana, kā arī regulāra tīrīšana, 
lai nesamazinātos gaismas piekļuve caur tvertņu sieniņām. 

Mikroaļģes piedāvā lielu potenciālu CO2 neitrālas biodegvielas ieguvei, bet lai šī 
biodegviela kļūtu konkurētspējīga, nepieciešams veikt šādus pasākumus: 

 izstrādāt efektīvākus FBR; 
 samazināt biomasas novākšanas, žāvēšanas un apstrādes izmaksas; 
 biomasas ieguvei atklāta tipa baseinos atlasīt vai pat ģenētiski modificēt 

konkurētspējīgākas mikroaļģu sugas. 
 
Pateicība 

Pētījums veikts, saņemot finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda, projekta ,,Atbalsts LLU 
maģistra studiju īstenošanai” ietvaros. Vienošanās Nr. 2011/0020/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/011. 
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Z.Sproģe, I.Veidenbergs (zinātniskais vadītājs) 
 
SILTUMA UTILIZĀCIJAS IESPĒJAS BIOMASAS ŽĀVĒŠANAS PROCESĀ 
 

Atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas ražošanā ir ilgtspējīgs un atbalstāms 
lēmums un risinājums, kas nodrošina ar vietējo resursu neatkarību, uzlabo ekonomiskos 
apstākļus un samazina CO2 emisiju apjomu atmosfērā, salīdzinot ar neatjaunojamo 
energoresursu izmantošanu. Taču, lai nodrošinātu efektīvu enerģijas ražošanu, ir nepieciešams 
apmierinošas kvalitātes energoresurss. Kā zināms, svaigas koksnes mitruma saturs ir 50-60%, 
kas nav piemērots enerģijas ražošanas vajadzībām. Lai iegūtu atbilstošas kvalitātes koksnes 
energoresursu (mitruma saturs apmēram 10%), ir nepieciešama tā žāvēšana, kas tiek 
nodrošināta piemērotās iekārtās – žāvētavās. 

Žāvēšana tiek realizēta, izmantojot piemērotu siltuma avotu. Darbā ir apskatīta lentes tipa 
žāvētava, kas realizē koģenerācijas stacijas saražoto siltumu, lai žāvētu koksnes skaidas, kas 
tiek izmantotas, lai ražotu kokskaidu granulas. Konkrētā žāvētava izmanto āra gaisu, ko 
uzsilda siltummaiņos, kuros tiek atdzesēts koģenerācijas stacijas izstrādātais siltums. 
Izmantojot nosūces tipa ventilatorus, žāvēšanas aģents (gaiss) tiek novadīts atmosfērā. 

Darbā ir izstrādāts lentes tipa žāvētavas modelis, kas aprēķina žāvēšanas procesa 
raksturlielumus: žāvēšanas laiku, kopējo siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, kā arī 
atsevišķu iekārtu un procesu enerģijas patēriņu, un arī izejošā materiāla mitruma saturu u.c. 
Šie raksturlielumi ir atkarīgi no ārgaisa relatīvā mitruma un temperatūras, kā arī žāvējamo 
kokskaidu plūsmas un tā sākotnējā mitruma satura. Izmantojot modeli, ir iespējams novērtēt 
žāvētavas siltumenerģijas patēriņu procesos, tādos kā ārgaisa uzsildīšana, skaidu uzsildīšana 
un liekā mitruma iztvaicēšana, kā arī iekārtu (ventilatoru, lentes pārvietošanas motoru) 
elektroenerģijas patēriņu. Ņemot vērā, ka konkrētās lentes tipa žāvētavas žāvēšanas vides  
maksimālā temperatūra ir 80oC, tad izejošā siltumnesēja temperatūra ir 50-55oC, ko arī 
aprēķina žāvētavas modelis pēc konkrētiem žāvēšanas procesa atkarīgajiem parametriem. Lai 
samazinātu žāvētavas siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, ir iespējams utilizēt izejošā 
siltumnesēja siltumu un optimizēt žāvētavas darbību.  

Ņemot vērā zemo izejošā siltumnesēja temperatūru, ir iespējami šādi siltuma utilizācijas 
veidi: siltumnesēja gaisa recirkulācija žāvēšanas vidē, kas nodrošinātu siltumenerģijas 
patēriņa samazināšanos, un siltumnesēja kondensācija, kas nodrošinātu elektroenerģijas 
patēriņa samazināšanos. Izmantojot žāvētavas modeli, ir iespējams šos procesus modelēt un 
optimizēt žāvētavas darbību, kā arī noteikt enerģijas ietaupījuma apmērus. 

Izmantojot siltuma utilizācijas iespējas, var palielināt žāvēšanas procesa efektivitāti, 
samazināt darbināšanas izmaksas, uzlabot granulu kvalitāti, kā arī samazināt nelietderīgu 
siltuma noplūdi atmosfērā, ko savukārt ir iespējams izmantot, lai uzlabotu žāvētavas darbības 
rādītājus. 
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E.Strode, A.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 
HIBRĪDVENTILĀCIJAS POTENCIĀLS ZIEMEĻVALSTU PILSĒTVIDĒ 
 

Pasaulē pieprasījums pēc enerģijas arvien pieaug. Saglabājas arī tendence paaugstināties 
izmaksām, kas saistītas ar enerģijas iegūšanu, pārveidošanu un nogādāšanu līdz patērētājam. 
Tāpēc Eiropā jau sen tiek domāts par enerģijas nelietderīgā patēriņa ierobežošanu. Turklāt 
pētījumi liecina, ka 40% no Eiropas enerģijas tiek izlietota ēkās, tātad tām ir vislielākais 
energoietaupījuma potenciāls. 

Mūsdienās, gan projektējot jaunas ēkas, gan rekonstruējot esošās, arvien plašāk tiek 
izmantota integrēta pieeja, kas fokusējas ne tikai uz norobežojošo konstrukciju 
siltumizolāciju, gaisa necaurlaidīgumu un siltuma atgūšanu, bet arī uz optimālu tādu 
ilgtspējīgu tehnoloģiju izmantošanu kā pasīvie saules ieguvumi, pasīvā dzesēšana, 
dienasgaisma un dabīgā ventilācija. 

Lai gan ir aplēsts, ka enerģijas patēriņš ventilācijai Eiropas Savienībā sastāda gandrīz 
10% no kopējā patēriņa, ilgtspējīgu ventilācijas sistēmu attīstība ir tālu aiz citām 
tehnoloģijām, līdz ar to noteikti ir jācenšas izstrādāt jaunas inovatīvas hibrīdās ventilācijas 
sistēmas. 

Hibrīdventilācija ir ventilācijas sistēma, kas izmanto un apvieno labākās iezīmes gan no 
dabīgās, gan mehāniskās ventilācijas. Līdz ar to ēkās iespējams sasniegt enerģijas patēriņa 
samazinājumu, vienlaikus saglabājot komfortablu un veselīgu telpu mikroklimatu. 

Arī Ministru kabineta noteikumi Nr.534 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”” nosaka, ka „lai ekonomētu 
enerģiju, priekšroka dodama telpu dabiskās ventilācijas sistēmām, paredzot apmaināmā gaisa 
daudzuma regulēšanas iespējas atbilstoši mainīgiem āra gaisa parametriem, bet, ja ar dabisko 
ventilāciju nav iespējams nodrošināt gaisa kvalitātes prasības apkalpojamā zonā, projektē 
mehāniskās ventilācijas sistēmas”. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, darba gaitā izvirzīts mērķis uz Rīgas Tehniskās universitātes 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēkas jaunbūves tehniskā projekta bāzes izvērtēt 
hibrīdventilācijas potenciālu ziemeļvalstu pilsētvidē, lai  uzlabotu ēkas energoefektivitāti, 
vienlaikus saglabājot nepieciešamo iekštelpu gaisa kvalitāti un termālo komfortu. 

Šim nolūkam tiek izmantota mainīgo enerģijas sistēmu simulācijas programma TRNSYS 
16, ar kuras palīdzību izstrādāts ēkas dinamikas datormodelis, ņemot vērā tās plānoto 
atrašanās vietu Rīgas pilsētā. 

Programmatūra modelē ēku kā atsevišķu komponentu virkni. Modeļa izveide ir sarežģīts 
process, jo pilnīgai sistēmas atspoguļošanai ir jāiekļauj pēc iespējas vairāk sistēmu 
ietekmējošo mainīgo, piemēram: 

a) būvniecības vietas klimatiskie apstākļi; 
b) dati par ārējām norobežojošajām konstrukcijām un lietoto materiālu būvfizikālajām 

īpašībām, kā arī virsmu laukumi; 
c) ārējo stikloto virsmu laukumi un stiklojuma tehniskie dati, paredzētā apēnošana; 
d) dati par paredzamo infiltrāciju, apkures, ventilācijas, dzesēšanas sistēmām, 

apgaismojumu un ieguvumiem. 
Ar simulācijas palīdzību tiek iegūti parametri, kuri palīdz prognozēt hibrīdventilācijas 

potenciālu Rīgā. Iegūtie rezultāti vispārināti pielietojami arī citās pilsētās ar līdzīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, tomēr jāņem vērā arī katras valsts likumdošana, kas reglamentē 
iekštelpu mikroklimata parametrus. 
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V.Suhova, F.Romagnoli un D.Blumberga (zinātniskie vadītāji) 
 

TRĪS BIOKURINĀMĀ VEIDU (MALKAS, ŠĶELDAS UN KOKSKAIDU 
GRANULU) SALĪDZINOŠĀ ANALĪZE: DCA PIEEJA 

 
Eiropas Savienības un arī Latvija politika ir vērsta uz atjaunojamo energoresursu, to starp 

biomasas, plašākas izmantošanas veicināšanu. 46% Latvijas teritorijas klāj meži. Līdz ar to 
zemākas kurināmā izmaksas, zemāka atkarība no importētiem energoresursiem un reģionālās 
attīstības veicināšana padara vietējo biomasu par stratēģiski svarīgu energoresursu. 

Šī pētījuma mērķis ir novērtēt trīs veidu koksnes kurināmā – malkas, šķeldas un 
kokskaidu granulu - potenciālo ietekmi uz vidi, ražojot siltumenerģiju katlumājā, ar dzīves 
cikla analīzes (DCA) metodi. Tika pieņemts, ka biokurināmais ir CO2 neitrāls, oglekļa 
dioksīds neizdalās, kurināmajam sadegot. 

Tika definēti 4 scenāriji: 1. scenārijs – sistēma balstās uz šķeldas, 2. scenārijs – sistēma 
balstās uz malkas, 3. scenārijs – sistēma balstās uz granulām, 4. scenārijs – sistēma balstās uz 
dabasgāzes (atskaites sistēma). Pētījumā izmantotā funkcionālā vienība – 1 MWh saražotās 
siltumenerģijas. 

Inventarizācijas dati tika iegūti no dažādiem avotiem: zinātniskās literatūras, Ludzas 
katlumājas, VASSI Vides monitoringa laboratorijas un Ecoinvent un GEMIS datubāzēm. 
Scenāriju modeļu izveide tika veikta SIMAPRO 7.3.3 programmā. Ietekmes uz vidi 
novērtējuma metode IMPACT 2002+. 

 
Att. 1.-4. scenāriju ietekmes uz vidi novērtējums gala punkta ietekmes kategorijās.  

 
Pētījuma ietvaros tika veikta jutības analīze dažiem svarīgiem parametriem, nosakot to 

svarīgumu kopējā apskatāmajā sistēmā. Transportēšanas distance nav jutīgs parametrs, bet 
katlumājas tehnoloģijas efektivitāte ir jutīgs parametrs, kas, pieņemot, ka 1.-3. scenārijos 
kurināmais nav CO2 neitrāls, klimata pārmaiņu kategorijas rezultāts palielinās vismaz 8 reizes 
biomasas scenārijos. Ietekmes uz vidi novērtējuma metodoloģijas salīdzinājums pierādīja to, 
ka IMPACT 2002+ lietojums ietekmes uz vidi novērtējumam pētījuma ietvaros ir piemērots. 

Attēlā ir 4 scenāriju ietekme uz vidi, izteikta punktos, gala punkta ietekmes kategorijās. 
Dabasgāzei ir vislielākā skaitliskā ietekme, tas ir neatjaunojamais fosilais kurināmais. 
Dabasgāzes negatīvā ietekme rodas galvenokārt sadegšanas procesā. Malkai lielākais rādītājs 
klimata pārmaiņu kategorijā, jo tai ir augsts CO emisiju faktors. Granulu enerģijas un resursu 
ietilpīgu ražošanas procesu dēļ (tie veido ap 60% kopējās ietekmes) ir vislielākā skaitliskā 
ietekme starp biomasas scenārijiem. 1. scenārijs (šķelda) rada vismazāko ietekmi klimata 
pārmaiņu kategorijā. Tās kopējā ietekme uz vidi ir vienmērīgi sadalīta starp ražošanas (36%), 
transportēšanas (31%) un sadedzināšanas (33%) procesiem. 

Pētījuma rezultāti tiek izmantoti turpmākajai interpretācijai un citu pētījumu veikšanai.  
  

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

4. scenārijs ‐ dabasgāze 2. scenārijs ‐ malka 1. scenārijs ‐ šķelda 3. scenārijs ‐ granulas

Resursi Klimata pārmaiņas Ekosistēmas kvalitāte Cilvēka veselība

Pt

91



J.Supe, G.Aizsils (zinātniskais vadītājs) 
 
DEGVIELAS EKONOMIJAS IESPĒJAS TRAKTORDARBOS 
 

Saimniecībās, pārejot no bijušajā Padomju Savienībā ražotās tehnikas uz jaunāku, kas 
ražota rietumvalstīs, nonāk pie bēdīga rezultāta. Degvielas patēriņš palielinās. Ja iepriekš 
strādājot ar vecu traktoru saimniecībās, kuru lauki izvietoti zonās, kur augsne ir smilšaina, 
degvielas patēriņš arot bija ap 10 litriem uz hektāra, tad, pārejot uz arvien jaunāku tehniku, 
saimnieki tos pašus laukus apstrādā jau ar patēriņu, kas ir ne mazāks par 15 -16 litriem uz 
hektāra – pat pie nosacījuma, ka tiek izmantots tas pats arkls un arts tādā pašā dziļumā. 
Smagākās augsnēs patēriņš bija ap 20 litriem uz vienu hektāru, tad tagad virs 35 litriem uz 
hektāru. Gan piekabināmās traktortehnikas izplatītāji, gan pašu traktoru izplatītāji un ražotāji 
apgalvo, ka jaunie traktori un agregāti ir palikuši ekonomiskāki (traktoru izplatītāji un 
tirgotāji pēdējā laikā šādu saukli gan vairs nelieto), tomēr zemniekam jārēķinās ar arvien 
pieaugošu degvielas patēriņu. 

Analizējot to, cik daudz degvielas izlieto traktors, veicot darbu, var secināt, ka tikai 
nelielu daļu no izlietotās enerģijas tas patērē lietderīgā darba veikšanai. 
 

 
Att. Degvielas izlietojums traktora darbības nodrošināšanai. 

 
Tomēr var izmainīt kopējo nepieciešamo enerģijas daudzumu, sekojot darba mašīnas 

tehniskajam stāvoklim un regulēšanai, dilstošo detaļu stāvoklim, vilkmes pretestību iespējams 
samazināt pat vairākas reizes. Vilkmes pretestība arklam ar nodilušiem lemešiem un kaltiem 
ir vismaz par 23% lielāka. Tāpat arī darba ātrums ietekmē augsnes pretestību – palielinot 
darba ātrumu robežās 5 – 10 km/h par 1 km/h nozīmē palielināt vilkmes pretestību par 5 - 9%.  

Motora jauda ir jāizmanto 90 - 95% robežās no maksimālās, jo katri 10% neizmantotas 
jaudas palielina degvielas patēriņu par 4 -5%. Ja nav iespējams maksimāli noslogot tehniku, 
tad ieteicams izmantot motora apgriezienu samazināšanas metodi – tā dot iespēju samazināt 
degvielas patēriņu daļēju slodžu apstākļos par vairāk kā 50%. Tomēr jānoskaidro, vai 
konkrētās tehnikas ražotājs atbalsta šādu metožu pielietojumu, jo ne visi ražotāji to atbalsta. 
Tomēr visi ražotāji norāda, ka motoru nekādā gadījumā nedrīkst pārslogot. 

Pareizi agregējot arī var samazināt degvielas patēriņu. Ieteicams samazināt (kur tas 
iespējams) darba ātrumu un palielināt darba platumu. Arkliem ar maināmu darba platumu 
ieteicams strādāt ar maksimālo tvērienu – var pat samazināt korpusu skaitu. Jāseko līdzi 
nepieciešamajam balastam un transporta darbos tas jāsamazina, vai vispār nav jāizmanto, bet 
darbos, kur nepieciešams liels vilces spēks, jāpalielina. Lauku darbos ieteicams izvēlēties tādu 
balasta un darba ātruma kombināciju, lai dzenošie riteņi izbuksētu 8 -12% robežās. Tādā 
veidā arī izdosies ieekonomēt degvielu. 
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A.Viļeito, F.Romagnoli (zinātniskais vadītājs) 
 
BIOMASAS IZMANTOŠANA VIENĢIMENES MĀJĀ 
 

Biomasa ir bioloģiski noārdāms augu, dzīvnieku vai mikroorganismu izcelsmes materiāls, 
piemēram, lauksaimniecības un mežsaimniecības produkti, blakusprodukti, atliekas un 
sadzīves atkritumi. Biomasa ietver arī gāzes un šķidrumus, ko iegūst bioloģiski noārdāmu 
organisko materiālu sadalīšanās procesā. Biomasas enerģija ķīmiskās pārveides rezultātā var 
tikt pārvērsta siltuma, mehāniskajā vai elektriskajā enerģijā. No biomasas var iegūt cieto 
(skaidas, šķeldu, malku, granulas), šķidro (bioetanolu, biodīzeļdegvielu, bioeļļas) un gāzveida 
(biogāzi, ūdeņradi un citas gāzes) kurināmo. Biomasu iespējams izmantot ne tikai kā 
kurināmo, bet arī dažādu šķiedru un citu produktu ražošanai. 

Nozīmīgākais vietējais bioenerģijas resurss Latvijā gan pēc apjoma, gan pielietojuma ir 
koksne. Īpaši aktīvi izmantot kurināmo koksni, kā arī citus alternatīvos kurināmā veidus gan 
globālā, gan vietējā mērogā sāka pēc septiņdesmito gadu enerģētiskās krīzes.  

Mūsdienās biomasas izmantošana apkures sistēmās kļūst ar katru dienu aktuālāka. 
Parādās aizvien vairāk iespēju un tehnoloģisko risinājumu izmantot alternatīvo enerģiju 
siltumam, elektroenerģijai.  

Darba gaitā tika izpētīta Latvijas tirgus situācija – pieejamo koksnes biomasas katlu 
daudzveidība, to jaudu diapazons un to darbības principa dažādība; kā arī sadarbībā ar Eiropas 
Savienības projektu „Eco-housing” tika savākti dati par Latvijas iedzīvotāju apkures 
paradumiem, attieksmi pret enerģijas taupīšanu mājsaimniecībās un energoefektivitātes 
pasākumiem. Lai būtu iespējams iegūt datus, tika izplatīta aptauja par enerģijas taupīšanu 
mājsaimniecībās „Eco-housing” projekta ietvaros.  

Iegūto datu analīzes laikā tika konstatēta vidēji cieša korelācija starp apkures un ūdens 
sildīšanas sistēmām, vairākos gadījumos respondenti atzīmēja, ka gan apkurei, gan ūdens 
sildīšanai izmanto vienu un to pašu enerģijas veidu.  

Latvijas situācijas izpēte kopumā deva iespēju saprast, ka Latvijas iedzīvotājiem ir plašas 
iespējas izmantot biomasu vienģimenes mājas apkurei, jo tirgus analīze liecina par biomasas 
katlu pieejamību arī mazās jaudās (līdz 100kW), bet diemžēl respondentu atzīmētās atbildes 
liecināja par to, ka biomasa kā apkures veids netiek plaši izmantots.  

Izstrādātais darbs var palīdzēt biomasas katlu ražotājiem apskatīt un izprast potenciālo 
lietotāju attieksmi pret biomasas apkures veidiem, kas varētu veicināt lietot biomasas apkures 
veidus un kas no tā attur.  
  

93



E.Zaķe, I. Lorence (zinātniskā vadītāja) 
 

KLIMATA PĀRMAIŅU MATEMĀTISKAIS MODELIS IZGLĪTOJOŠI 
STRATĒĢISKAJĀ SPĒLĒ 
 

Mūsdienās aizvien aktuālākas kļuvušas ar vidi un klimata pārmaiņām saistītās problēmas. 
Ar emisijām un pieaugošajiem atkritumu apjomiem nākas saskarties visām pasaules valstīm. 
Emisiju veidošanās ir cieši saistīta ne tikai ar industriju un komerciālajām iestādēm, bet arī 
katru indivīdu un viņa dzīvesstilu.  

Aizvien plašāk sastopams kļuvis jēdziens „neformālā izglītība”, un liela daļa skolēnu 
iesaistās dažādos ārpusskolas pasākumos, darba grupās, apmeklē seminārus un konferences 
u.c. Pēdējo gadu laikā strauji attīstījušās tehnoloģijas un gandrīz katrs skolēns izmanto datoru 
gan izklaidei, gan informācijas iegūšanai, kā arī ļoti pieprasītas ir kļuvušas dažādas 
datorspēles, kuras skolēni spēlē savā brīvajā laikā. Bakalaura darba mērķis ir papildināt Ievas 
Lorences izveidoto energoefektīvas un ilgtspējīgas mājas datormodeli, pievienojot emisiju 
aprēķināšanas un atkritumu apsaimniekošanas sadaļas. Datorspēles modeļa mērķauditorija ir 
vidusskolēni, un tas veidots, lai izglītotu sabiedrību ar vidi saistītos jautājumos. 

Datorspēles modelis sastāv no vairākiem sektoriem, un katra sektora beigās spēlētājs 
iegūst saražoto emisiju daudzumu no mājsaimniecības gada laikā, kas beigās tiek saskaitīti 
kopā un iegūts kopējais mājas saražotais CO2 apjoms. Spēlē apskatīti:  elektroenerģijas un 
siltumenerģijas taupīšanas sektors, atjaunojamo energoresursu izmantošanas sektors, 
atkritumu apsaimniekošanas sektors un lauksaimniecības sektors. Emisijas, kuras saražo katrs 
sektors, ir atainotas sešu pasaules valstu griezumā, un spēlētājam ir iespēja salīdzināt  katras 
valsts radītos CO2 apjomus.  Lai iegūtu ticamu rezultātu, vispirms spēlētājam datormodelī 
jāievada pamatdati par mājsaimniecību: vai tā atrodas pilsētā vai ārpus pilsētas, kā arī mājas 
iedzīvotāju skaitu.  

Elektroenerģijas taupīšanas sektorā spēlētājam, iekļaujoties sākotnēji piešķirtajā summā, 
jāiegādājas elektroiekārtas, mēģinot sasniegt pēc iespējas energoefektīvāku rezultātu. 
Atbilstoši iekārtai, mainās arī radīto emisiju apjoms, tādējādi spēlētājam ir iespēja  samazināt 
kaitīgo ietekmi uz vidi. Siltumenerģijas taupīšanas sektorā spēlētājam ir iespēja renovēt savu 
māju un izprast procesus, kuri ietekmē siltumenerģijas ietaupīšanu. Šajā daļā spēlētājam tiek 
uzskatāmi parādīts mājsaimniecības radītais emisiju apjoms pirms un pēc renovācijas. 
Savukārt atjaunojamo energoresursu izmantošanas sektorā spēlētājs iegūst informāciju, kā 
atšķirsies radītais emisiju apjoms atkarībā no mājas siltināšanai izmantotā apkures katla veida. 

Atkritumu apsaimniekošanas sektorā spēlētājam ir iespēja samazināt saražoto CO2 
emisiju apjomu, kas radies no darbībām, ko spēlētājs veic atkritumu apsaimniekošanas sakarā. 
Spēlētājam sākotnēji tiek piešķirta naudas summa, kurā iekļaujoties, jāveic pirkums, 
izvēloties dažāda veida pārtikas un saimniecības produktus, kuri rada atšķirīgu ietekmi uz 
vidi. Savukārt šis spēles līmenis ir saistīts ar nākošo spēles līmeni, kurā spēlētājam ir jāizvēlas 
veids, kādā viņš apsaimnieko atkritumus, parādot savus ikdienas paradumus. Atkarībā no tā, 
cik videi draudzīgā veidā atkritumi tiek apsaimniekoti, spēlētājs var samazināt emisiju 
apjomu, savukārt par katru gadā ietaupīto emisiju tonnu spēlētājam balvā tiek piešķirta naudas 
summa. Atkritumu apsaimniekošanas modelis papildināts arī ar pārvietošanās veida sadaļu, 
tādējādi, papildus no atkritumiem saražotajām emisijām, tiek pieskaitītas arī emisijas, kas 
radušās no konkrētā transportlīdzekļa, ko spēlētājs izmanto. Šajā daļā spēlētājs tiek izglītots 
atkritumu apsaimniekošanas jautājumos un iegūst informāciju par to, kā rīkoties, lai 
samazinātu radītās emisijas. Savukārt lauksaimniecības sektorā spēlētājam tiek parādīts, cik 
daudz emisiju tiek radīts gada laikā sešu pasaules valstu griezumā. 
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T.Zoss, D.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 
VIEDO TEHNOLOĢIJU LIETOJUMS MĀJSAIMNIECĪBĀS 
ELEKTROPATĒRIŅA KONTROLEI UN VADĪBAI 
 

Enerģijas resursu efektīva izmantošana ir īpaši aktuāla tēma tieši pašlaik, kad cilvēce 
mācās efektīvi izmantot atjaunojamos resursus. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta 
izkliedētās enerģijas ražošanai, šādai infrastruktūrai ļoti svarīga ir elektrisko tīklu vadība, un 
monitorings, kas nodrošina ikvienam elektriskajā tīklā pieslēgtajam enerģijas ražotājam vai 
patērētājam informāciju par tīklā pieejamiem resursiem. Viedās sistēmas būtība ir paralēli 
elektriskajam tīklam izveidot informācijas tehnoloģiju (IT) tīklu, kas var nodrošināt iepriekš 
minēto funkcionalitāti. 

Maģistra darbā tiek apskatītas iespējas un tehnoloģijas mājsaimniecības elektropatēriņa 
vadībai, kas, izmantojot IT infrastruktūru, atļauj patērētājam regulēt elektroiekārtu darbību 
atkarībā no elektroenerģijas cenām biržā un iestatītā laika, un dod arī iespēju samazināt 
enerģijas patēriņu maksimuma stundās. Ieviešot jaunās tehnoloģijas, ir jāvēršas pie tām 
patērētāju grupām, kurās būtu iespējams iegūt pēc iespējas lielāku elektroenerģijas patēriņa 
samazinājumu.  

Darbā tiek analizēti dati par mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņu 2010. un 2011. 
Gadā, lai saprastu, kāda ir enerģijas patēriņa tendence un, balstoties uz kopējo enerģijas 
patēriņu, varētu prognozēt kādas elektroiekārtas tiek izmantotas. Veidojot patēriņa grupas, 
dati par enerģijas patēriņu tiek salīdzināti ar statistikas datiem par elektroiekārtām 
mājsaimniecībās. Tādējādi, zinot elektroenerģijas patēriņu, ir iespējams prognozēt, kāds būtu 
iespējamais ieguvums, ieviešot viedās tehnoloģijas. 

Patērētāju iedalīšana grupās ir balstīta uz virkni pieņēmumu par patērētāju ieradumiem. 
Katrā patērētāju grupā tiek izvirzīta hipotēze par to, kādas iekārtas varētu būt segums 
konkrētajam enerģijas patēriņam, balsoties uz statistikas datiem un katras iekārtas vidējo 
enerģijas patēriņu, ņemot vērā arī to, ka arī elektroierīces izslēdz kādas citas elektroierīces 
esamību tanī pašā patēriņa grupā. 

Praktiskajā daļā iekārtas tiek uzstādītas mājsaimniecībā, lai noskaidrotu, ar kādām 
problēmām jāsaskaras, ieviešot viedās tehnoloģijas, un uzzinātu, vai šādas tehnoloģijas palīdz 
samazināt enerģijas patēriņu arī apstākļos, kad enerģijas patērētājs nepiedalās elektroenerģijas 
biržā. Nākotnē viedās tehnoloģijas mājsaimniecības līmenī būs pamats plašam 
elektroenerģijas resursu uzglabāšanas tīklam, kas dos iespēju maksimāli izmantot enerģiju, 
kas šobrīd netiek patērēta, jo tad, kad tā ir pieejama, trūkst patērētāju (saules, vēja enerģija). 
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K.Zvaigznītis, A.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 
APKĀRTĒJĀS VIDES IETEKME UZ ĶIEĢEĻIEM VĒSTURISKAJĀS 
CELTNĒS 
 

Vēsturisko ķieģeļu ēku saglabāšana un to energoefektivitātes paaugstināšana mūsdienās ir 
kļuvusi par aktuālu problēmu, jo energoresursu patēriņi pieaug, bet to apjomi zemes dzīlēs 
samazinās, un līdz ar to aug arī izmaksas. Paaugstinot energoefektivitāti, tiek samazināts 
energoresursu patēriņš, radušās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un iegūts ekonomiskais 
ietaupījums. Bet, lai veiktu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, vispirms ir 
jānosaka ēku tehniskais stāvoklis un kā to ietekmē apkārtējā vide. Vēsturiskās ēkas nevar 
siltināt no ārpuses, jo jāsaglabā to autentiskais izskats, tāpēc siltināt var tikai no iekšpuses, bet 
tas nozīmē to, ka ķieģeļu ārsiena nonāk daudz sliktākos apstākļos, tāpēc nepieciešams pirms 
tam veikt izpēti par tās esošo stāvokli. 

Latvijā ir izteikta sezonāla klimatisko apstākļu maiņa, kas izraisa vēsturisko ķieģeļu mūra 
stāvokļa pasliktināšanos. Rudeņos mūri pastiprināti ir pakļauti mitruma ietekmei, jo šajā 
periodā ir lieli nokrišņu daudzumi. Nokrišņi palielina arī gruntsūdeņu līmeni, un tādējādi tiek 
uzsūkts liels mitruma daudzums caur mūra pamatiem. Nākot ziemai, uz mūri graujoši 
iedarbojas sasalšanas – atkušanas cikls, kuru rezultātā rodas spēki no ūdens tilpuma 
palielināšanās ķieģeļu porās, tam sasalstot. Savukārt pavasarī ķieģeļu sienas žūst un tad  
visintensīvāk notiek ūdenī šķīstošo sāļu kristalizēšanās ķieģeļa struktūrā, un kristalizācijas 
spiediens rada graujošu efektu. 

20. gadsimtā sākās un mūsdienās, un tālākā nākotnē turpināsies pasaules industriālā 
attīstība, kas ir izraisījusi globālo sasilšanu, ko izraisa SEG. Atmosfēras piesārņojums atstāj 
negatīvu ietekmi uz vēsturiskajām ēkām, jo ķīmiskajās reakcijās starp SOx, NOx un atmosfērā 
esošo mitrumu veidojas sērskābe un slāpekļskābe, kas ar nokrišņu starpniecību nonāk mūros. 
Savukārt pēc tam mūrī notiek ķīmiskie procesi, kuru rezultātā rodas ūdenī šķīstošie sāļi 
(sulfāti, nitrāti), jo šīs skābes reaģē ar elementiem (Mg, Ca, K u.c.), kas atrodas gan ķieģeļos, 
gan mūrjavā. Ūdenī šķīstošie sāļi var rasties arī ķīmiskajās reakcijās starp ķieģeļos un mūrjavā 
esošajiem elementiem. 

Liela nozīme vēsturisko mūru tehniskā stāvokļa noteikšanai ir arī ķieģeļu stiprībai un 
ūdens uzsūces īpašībām, jo no šīm īpašībām ir atkarīga mūra ilgdzīvotspēja. Abi lielumi ir 
savstarpēji  saistīti – jo lielāka ķieģeļa ūdens uzsūce, jo mazāka tā stiprība, un otrādi. 

Testos iegūtie rezultāti pierāda, ka vēsturiskajiem ķieģeļiem ir lielas ūdens absorbcijas 
spējas, kas ir diapazonā no 19,4 – 25,8%, bet mūsdienās ražotajiem ķieģeļiem šī vērtība 
nepārsniedz 7%. Līdz ar to mūris ir spējīgs uzņemt lielāku mitruma daudzumu un samazinās 
ķieģeļu izturība, palielinās sala ietekme, un ūdenī šķīstošie sāļi pārvietojas vieglāk pa mūri, jo 
ūdens kalpo kā nesējvide. Vēsturisko ēku energoefektivitāte ir atkarīga gan no mitruma, gan 
sāļu satura mūrī. 
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L.Zvingule, D.Blumberga (zinātniskā vadītāja) 
 
VIDES PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA UN INDIKATORI 
 

Vides projekti ir viens no vides pārvaldībā izmantojamajiem instrumentiem vides 
stāvokļa uzlabošanai. Lai sasniegtu uzlabojumus, vides nozarē tiek īstenot virkne projektu – 
gan tehniski projekti, kas saistīti ar veco tehnoloģiju nomaiņu pret jaunu, gan projekti, kas 
vērsti uz sabiedrības vides apziņas paaugstināšanu un atbildīgas rīcības veicināšanu. Latvijā 
kopumā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā   bija pieejami neskaitāmi finanšu instrumenti, 
kas atbalsta dažādus projektus, tostarp vides projektu. Lielākoties finanšu līdzekļi nāk no 
Eiropas Savienība fondiem - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF). Papildus tam Latvija saņem finanšu līdzekļus arī no 
Eiropas Kopienas astoņām iniciatīvām Equal un Interreg ietvaros, kā arī piedalās dažādās 
citās ES finansētās programmās. Līdz 2010. gada maijam Eiropas Savienības fondi vides 
projektos ir ieguldījuši 553 miljonus latu, kas ir 17,4% no visu trīs fondu kopējā finansējuma. 
Papildus šiem finanšu līdzekļiem vides projektos ir ieguldīti arī Eiropas Kopienas finanšu 
resursi. Ir plānots, ka nākamajā plānošanas periodā 2014. – 2020. gadam ieguldījums vides 
nozarē netiks samazināts.  

Šobrīd atbildīgās institūcijas ir uzsākušas darbu pie jaunu programmu izveides un iepriekš 
īstenoto programmu uzlabošanas un papildināšanas. Lai uzlabotu finanšu resursu piešķiršanas 
mehānismu un nodrošinātu to, ka pieejamie finanšu resursi tiktu tērēti lietderīgi un ar to 
palīdzību varētu realizēt projektus, kas veicina Latvijas politikas stratēģisko mērķu 
sasniegšanu vides nozarē, ir būtiski saprast, vai un cik lielā mērā atbalstītās iniciatīvas atbilst 
vides politikas mērķiem un ir veicinājušas to sasniegšanu. Tāpat būtiski ir novērtēt, vai un 
kāda veida ietekmi ir radījuši jau īstenotie projekti un cik ilgstoša tā ir.  

Maģistra darba ietvaros tiek piedāvāts vides projektu vērtēšanas mehānisms visās projekta 
dzīves cikla stadijās – sākot no projekta idejas vērtēšanas, kas izpaužas kā projekta 
pieteikuma vērtēšana un beidzot ar projekta noslēguma vērtēšanu. Maģistra darbā galvenā 
uzmanība tiek vērsta uz projektu ietekmes un ilgtspējas novērtēšanu. Piedāvātā metodika ir 
aprobēta deviņiem vides projektiem: 

 Trīs projektiem, kas īstenoti Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
ietvaros; 

 Trīs projektiem, kas īstenoti Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros; 

 Trīs projektiem, kas īstenoti Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros. 

Aplūkotie projekti ir īstenoti laika posmā no 2005. gada līdz 2011. gadam.  
Metodikas pamatā ir novērtējuma matrica, kurā galvenie vērtēšanas kritēriji ir būtiskums, 

rezultativitāte, efektivitāte, ietekme un ilgtspēja. Katram no kritērijiem tiek piedāvāti 
indikatori, kas palīdz novērtēt un saprast, cik lielā mērā projekts veicinājis kritērija izpildi.  

Maģistra darba ietvaros ir izstrādāta uz rezultātiem vērstu vides projektu vērtēšanas 
metodika un indikatori, kas nākotnē ļautu efektīvāk novērtēt īstenojamo projektu 
rezultativitāti, ietekmi un ilgtspēju visos projekta dzīves cikla posmos. 
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LIETIŠĶO DATORSISTĒMU SEKCIJA 
 
D.Ahiļčenoka, O.Ņikiforova (zinātniskā vadītāja) 
 
UML SECĪBU DIAGRAMMAS IZVIETOŠANAS PROBLĒMAS UN TO 
RISINĀJUMU IZPĒTE 
 

Modeļvadāmā pieeja ir mūsdienās ļoti populāra programmatūras izstrādē, kur tiek veidoti 
modeļi, kuri atspoguļo sistēmu grafiskā veidā. Viens no veidiem, kā izmantot modeļvadāmo 
pieeju, ir UML diagrammu izmantošana.UML diagrammu izvietojums ir būtisks, lai cilvēks 
varētu saprast diagrammā attēloto - jo pareizāks izvietojums, jo vieglāk saprotama 
diagramma. Diagrammu izvietojuma problēma ir aktuāla, joprojām tiek pētīta, jo eksistē 
daudzi saistītie pētījumi, un problēma vēl nav līdz galam atrisināta. Pētījuma mērķis ir 
piedāvāt risinājumu, kas apkopo jau zināmas metodes un, ja tās nebūs piemērotas, meklēt 
risinājumu diagrammu izvietošanai UML secību diagrammās. 

UML ir vienota modelēšanas valoda, kas paredzēta sistēmas struktūras, uzvedības, 
arhitektūras, biznesa procesu un datu struktūru modelēšanai. UML 2.x versijas iekļauj  
13 dažādas diagrammas. Nozīmīgākās UML diagrammas ir klašu, aktivitāšu un secību 
diagrammas. UML diagrammas var iedalīt 2 klasēs - struktūras un uzvedības diagrammās. 

Secību diagramma ir viena no nozīmīgākajām UML diagrammām, jo ļauj attēlot sistēmas 
dinamiku. Secību diagramma var attēlot aktierus, klases, komponentes un to savstarpējās 
darbības (ziņojumi). Secību diagrammai raksturīgs specifisks izvietojums (vertikālā  - laika un 
horizontālā dimensija - objektu). Secību diagramma sastāv no objekta, tā dzīves līnijas, uz 
kuras ir vadības fokuss, un ziņojumiem, kurus objekti viens otram sūta. 

Visām diagrammām eksistē speciāli izvietojuma kritēriji, kurus ievērojot, diagrammas ir 
cilvēkam vieglāk saprotamas. Diagrammu izvietojuma kritēriji balstās uz cilvēku uztveres 
teoriju un Geštalt teorijas likumiem. Secību diagrammai eksistē gan uz visām diagrammām 
attiecināmi, gan specifiski kritēriji, jo šīs diagrammas uzbūve ir atšķirīga. Svarīgākie secību 
diagrammas izvietojuma kritēriji ir šādi: elementiem nevajadzētu pārklāties, pēc iespējas 
mazāks kopējais ziņojumu loku garums, kā arī jāsamazina īpaši garu loku ziņojumu skaits. 

Tā kā izvietojuma kritēriju diagrammām ir ļoti daudz, tad tas rada izvietošanas problēmas 
gan daudzuma ziņā, gan arī tāpēc, ka kritēriji var konfliktēt savā starpā. Lai izvietojuma 
problēmu atrisinātu, ir jāizvēlas piemērots algoritms, kurā kritēriji ir sadalīti pa prioritātēm un 
realizēti pa soļiem. 

Populārākās diagrammu izvietošanas pieejas ir topoloģijas formas metrikas, hierarhiskā, 
spēku virzīta pieeja, kā arī ģenētiskie algoritmi ir piemērojami izvietojuma izveidošanai. Trīs 
galvenie soļi, ko veic topoloģijas formas metrikas pieeja, ir planarizācija, ortogonalizācija un 
kompakcija. Ģenētiskie algoritmi pielieto mutācijas, mantošanu, selekciju un krustošanu.  

Secību diagrammai jāpiemēro tāds algoritms, kas paredzēts orientētam, ortogonāli 
veidotam grafam. Secību diagrammai piemērota būtu hibrīdveida pieeja, kur būtu apvienota 
topoloģijas formas metrikas pieeja ar ģenētiskajiem algoritmiem.  

Izvietojumu var realizēt secību diagrammai, par kuru informācija ir aprakstīta XML failā 
un šis fails satur arī izvietojuma koordinātas. Izvietojuma realizācijas pārbaudīšanai autore 
izmanto Sparx Enterprise Architect rīku, kurā importē XML failu ar jaunām secību 
diagrammas elementu un ziņojumu koordinātām. 

Autore secina, ka diagrammas izvietojums ir komplicēts uzdevums, ko varētu atrisināt 
izvēlētais algoritms (hibrīdpieeja), bet skaidra atbilde tiks noskaidrota tālākajos pētījumos. 
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K.Atajeva, V.Nazaruks (zinātniskais vadītājs) 
 
INTEGRITĀTES IEROBEŽOJUMU IZPĒTE DATU DEFINĒŠANAS 
VALODĀS 
 

Datu integritāte tās plašākajā izpratnē attiecas uz sistēmas resursu uzticamību visā 
sistēmas dzīves cikla laikā, tā ietver gan spēju apstrādāt atteikumus, gan arī datu automātisku 
atjaunināšanu. Ir svarīgi saglabāt datu integritāti pēc datu atjaunināšanas vai dzēšanas.  

Datus datubāzē ir iespējams ievadīt vai atjaunot divos veidos: manuāli vai ar XML 
dokumentu palīdzību. Ja ievada manuāli, tad datu integritātes ierobežojumus ir iespējams 
definēt ar strukturētas vaicājumu valodas (angl. Structured Query Language; SQL) palīdzību. 
Otrajā gadījuma — ar paplašināmās iezīmēšanas valodas (angl. Extensible Markup Language; 
XML) shēmas valodu palīdzību. Vispopulārākās un mūsdienās visvairāk pielietotās valodas ir 
XML Schema un dokumenta tipa definīcija (angl. Document Type Definition; DTD). SQL 
valodā definētie ierobežojumi, ja tādi eksistē, arī paliek spēkā. 

Pētījumā ir aprakstīta vairāku datu definēšanas valodu būtība (SQL, DTD, XML Schema) 
un šo valodu iespējas, kas nodrošina integritātes ierobežojumus. Pētījumā tiek piedāvāta no 
valodas neatkarīgu integritātes ierobežojumu klasifikācija, kas ietver SQL, DTD un XML 
Schema bāzes ierobežojumus. 

Analizējot iepriekšminēto valodu datu integritātes ierobežojumus, tika izveidota 
klasifikācija. Ierobežojumi tika sadalīti deviņās klasēs atkarībā no ierobežojumu būtības un 
nozīmīguma: 

1. Noklusējuma vērtība — uzstāda vērtību pēc noklusējuma; 
2. Esamība — nosaka, vai elements ir vai nav: vienmēr nav, nedrīkst nebūt vai var 

nebūt; 
3. Unikalitāte — definē, ka vērībai jābūt unikālai; 
4. Diapazons — definē pieļaujamo vērtību diapazonu; 
5. Atsauce — ierobežojums atsaucas uz kādu citu elementu; 
6. Elementu virkne — definē, kuriem elementiem ir jāparādās. Sakārtotas virknes 

gadījumā definē arī, kādā secībā elementiem ir jāparādās; 
7. Elementu izvēle — definē pieļaujamo vērtību klāstu, no kuriem ir jāizvēlas tikai 

viena vērtība; 
8. Elementu parādīšana — definē, cik reizes elementam ir jāparādās; 
9. Elementu struktūras ierobežojumi — nosaka elementu struktūru. 

 
Pētījuma gaitā, analizējot izveidoto klasifikāciju un tajā iekļautos ierobežojumus, tika 

atrastas SQL, DTD un XML Schema valodu līdzības, no kurām dažas ir šādas: 
 DEFAULT valodā SQL un DEFAULT valodā DTD; 
 NOT NULL valodā SQL un #REQUIRED valodā DTD; 
 NULL valodā SQL un EMPTY valodā DTD; 
 secība (“,”) valodā DTD un sequence valodā XML Schema; 
 izvēle (“|”)  valodā DTD un choice  valodā XML Schema; 
 obligāta parādīšanas (“+”) valodā DTD un minOccurs valodā XML Schema. 

 
Lielākā daļa apskatīto ierobežojumu ir DTD valodas ierobežojumi, kas liecina par to, ka 

DTD valoda ir mazāk pielāgojama, t.i., lielākā daļa ierobežojumu nav konfigurējami (angl. 
predefined). Visi apskatītie DTD valodas integritātes ierobežojumi var tikt nodrošināti arī ar 
SQL un XML Schema valodu līdzekļiem. 
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A.Bajovs, O.Ņikiforova (zinātniskā vadītāja) 
 

TRANSFORMĀCIJAS „MODELIS-KODS” PAMATPRINCIPU IZPĒTE 
 

Pašlaik ir izplatīta objektorientēta programmatūras izstrādes pieeja. Tā nosaka, ka 
projektēšanas posmā sistēmas koncepcija ir attēlota ar modeļa palīdzību. Parasti modelis ir 
aprakstīts ar vienotas modelēšanas valodas (angļu val. - Unified Modeling Language) 
palīdzību.  

Jau daudzus gadus pētnieki cenšas atrast veidu, kā var automātiski pārvērst modeli 
programmas kodā. Viņi mēģina specificēt un standartizēt šo procesu, kā arī piemeklēt labākas 
metodes koda ģenerācijai no modeļa. Taču pagaidām specifikāciju ir daudz vairāk nekā 
praktisko metožu, tāpēc labākais, ko piedāvā koda ģenerēšanas rīki, ir programmas skeleta, 
kurš pēc tam manuāli ir jāpapildina ar kodu, izveidošana. 

Modeļa pārvēršana kodā sauc par transformāciju. Tas ir mehānisms, kurš definē modeļa 
transformēšanas kodā konkrētus likumus. Transformācijas būtība ir šāda: vispirms ir jādabū 
modeļa tekstuālais atspoguļojums jeb meta-modelis, un pēc tam ir jāspecificē veids, kā to 
pārvērst kodā. Pirmais nav tik sarežģīts process, bet otrais pašlaik ir problēma. 

Taču lielākā vai mazākā mērā šo problēmu var atrisināt, neskatoties uz to, ka precīzu 
vadlīniju „modelis-kods” transformācijai neeksistē. Kā jau bija teikts, ir dažādi rīki, kuri ļauj 
no modeļiem automātiski ģenerēt programmas kodu. Taču citu autoru pētījumi liecina par to, 
ka populārākie rīki nevar garantēt pārāk kompleksa modeļa kvalitatīvu transformāciju kodā. 

Šādu rīku eksistence liecina par to, ka tomēr pastāv vairākas tehnikas un pieejas 
„modelis-kods” transformācijai. Pētījuma gaitā bija definēts, ka eksistē divas koda ģenerācijas 
pamatpieejas: uz apmeklējumiem bāzēta (angļ. - Visitor-based) un uz šabloniem bāzēta  
(angļ. - Template-based). Pirmā cenšas caurskatīt modeli un pati nolemj, kā tas ir jātransformē 
kodā, otrā šim nolūkam izmanto cilvēku definētos šablonus. 

Eksistē arī dažādi koda ģeneratoru tipi. Daži no tiem tikai nedaudz modificē jau esošu 
kodu. Daži var producēt pilnīgi jaunu kodu, izmantojot jau pieminētos šablonus. 

Darba gaitā bija izstudētas arī vairākas koda ģenerācijas tehnikas. Dažas no tām apraksta 
transformāciju veidu no dažādiem redzes viedokļiem, tomēr vairākām no šīm tehnikām ir kaut 
kas kopīgs. 

Izmantojot iepriekšminētos koda ģenerācijas tipus, tehnikas un pieejas, bija definēta koda 
ģeneratoru klasifikācija tādā veidā, ka katrai no koda ģenerācijas pieejām atbilst vairāki 
ģeneratoru tipi, kuriem savukārt ir pakārtotas dažādas tehnikas. Definēto klasifikāciju var 
izmantot, lai salīdzinātu populārākus koda ģenerācijas rīkus – kas ir plānots nākamajos 
pētījumos. Taču ar to nepietiek. Otrais, kas palīdzētu veikt rīku kvalitatīvu analīzi, ir to 
salīdzināšanas kritēriji. Darbā ir definēti dažādi kritēriji, pēc kuriem varētu efektīvi salīdzināt 
koda ģenerēšanas rīkus. 

Tātad, „modelis-kods” transformācija ir joma, kurā var veikt vēl daudz pētījumu, jo tās 
definējuma nepilnības problēma vēl joprojām pastāv. Par to liecina arī izveidotā koda 
ģeneratoru klasifikācija. Tika konstatēts, ka grūti padarīt to par stingru, jo vairākas koda 
ģenerācijas tehnikas var būt izmantotas vairākos koda ģeneratoru tipos. Tas ir īpaši raksturīgs 
apmeklējuma bāzētai koda ģenerācijas pieejai. Atšķirībā no klasifikācijas koda ģeneratoru 
salīdzināšanas kritērijus atrast ir daudz vieglāk. Autors uzskata, ka veidot ļoti sarežģītus 
kritērijus nav jēgas, jo tas jau attieksies uz koda ģeneratoru papildus funkcijām, kuri būtiski 
neietekmē koda kvalitāti un neievieš koda ģenerācijas jomā inovācijas. Nākamajos pētījumos 
ir plānots nedaudz papildināt jau esošos kritērijus un izmantot tos kopā ar klasifikāciju, lai 
veiktu koda ģenerācijas rīku analīzi. 
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S.Bajutins, A.Ņikitenko (zinātniskais vadītājs) 
 
TRAJEKTORIJAS PROGNOZĒŠANAS MODELIS PIELIETOŠANAI 
TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU ATBALSTA SISTĒMĀS 
 

Ceļu satiksmes negadījumi un avārijas ir nopietna sociāli ekonomiska problēma. Lielākajā 
daļā ceļu satiksmes nelaimes gadījumu cēlonis ir kļūdaina vai nepareiza autovadītāju rīcība, 
tai skaitā ātruma ierobežojuma pārkāpšana. Cilvēks var kļūdīties ātri mainīgā situācijā, kā arī 
var vienkārši nepaspēt laikus noreaģēt. 

Notiek intensīva izstrāde, un arvien vairāk cilvēku sāk strādāt pie intelektuālām 
transportlīdzekļu drošības un autovadītāju atbalsta sistēmām. Pasaulē notiek intensīvs darbs 
pie autonomiem transportlīdzekļiem, kas spētu droši piedalīties ceļu satiksmē un kuru vadība 
gandrīz pilnībā notiktu bez cilvēka iesaistīšanās. Bet šīs izstrādes vēl nav sasniegušas 
komerciālu briedumu. 

Vadītāju atbalsta sistēmas iedalās šādi: informatīvās sistēmas, atbalsta sistēmas, 
iejaukšanās sistēmas, pretavāriju sistēmas, pēcavāriju palīdzības sistēmas. Šajās sistēmās 
galvenokārt izmanto šāda tipa vides sensorus: augstas frekvences radari, LIDAR skeneri, 
videokameras vai stereokameras. 

Izvairīšanās no šķēršļiem ir viena no vissvarīgākajām problēmām autovadītāju atbalsta 
sistēmās, kā arī mobilu robotizētu aģentu vadībā vispār. Tā ir drošas braukšanas pamats. Lai 
izvairītos no sadursmes ar citu kustīgu vai nekustīgu objektu, ir jābūt, pirmkārt, spējai 
prognozēt sadursmes, un, otrkārt, spējai attiecīgi izmainīt savu braukšanas trajektoriju vai 
ātrumu pēc iespējamas sadursmes atklāšanas. 

Ir nepieciešams identificēt jeb atrast ienākošajā datu plūsmā interesējušus objektus. 
Piemēram, kājāmgājēju atklāšanas sistēmas identificē kājāmgājējus sliktas redzamības 
apstākļos. Dažreiz ir nepieciešams identificēt kustīgus objektus, kā arī to kustības virzienu. 
Informācija par kustīgiem objektiem un to virzienu ir ļoti derīga, jo tā var būt pamats rīcībai 
kritiskos apstākļos, kad, piemēram, uz ceļu pēkšņi izskrien cilvēks. 

Lielākai autonomijai, sarežģītāku lēmumu pieņemšanai, tai skaita nelielu maršruta 
izmaiņu operatīvai plānošanai, ir nepieciešams prognozēt ne tikai objektu kustības virzienu un 
momentānu ātrumu, bet arī to trajektoriju dažas sekundes uz priekšu. 

Ceļu satiksmes dalībnieku kustību trajektorijas var būt ļoti dažādas. Vienu un to pašu 
manevru dažādi vadītāji izpilda nedaudz atšķirīgi, un ieejas dati vienmēr atšķirsies. Tāpēc 
jābūt mehānismam, kā atpazīt un klasificēt kustību trajektorijas jeb manevrus. Noteiktās 
situācijās, piemēram, noteiktos pilsētas ielu krustojumos, braucošas mašīnas var parasti braukt 
pēc noteiktām, šai situācijai raksturīgām trajektorijām, veikt šai situācijai raksturīgus 
manevrus. Daudzās situācijās mēdz būt bīstami momenti, kurus grūti vai pat nav iespējams 
iepriekš paredzēt. Pilnīgi autonomam automātiskam braukšanas aģentam jābūt adaptīvam, lai 
spētu iemācīt konkrētām situācijām raksturīgas īpašības. Jo tās var būt noderīgas gan 
braukšanas drošībai, gan maršruta plānošanā. 

Autora piedāvātā objektu kustību trajektorijas prognozēšanas modeļa pamatā tiek 
izmantots neironu tīkla veids – hierarhiskā temporālā atmiņa (HTA). HTA pamatīpašības, kas 
tiek izmantotas kustību trajektoriju prognozēšanas modelī, ir: pašapmācība, uz laika bāzēta 
(temporāla) klasificēšana, klasificēšana un abstrakcija hierarhijā, automātiska prognozēšana. 

Modeļa pamatā ir divi galvenie moduļi: trajektorijas prognozēšanas modulis un tēlu 
atpazīšanas modulis. Aktivizētais attēlojums tēlu atpazīšanas modulī caur starpmoduļu saitēm 
pastiprina noteiktu neironu grupas aktivizāciju trajektorijas prognozēšanas modulī. Tas noved 
pie trajektoriju prognozes selekcijas. 
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V.Čistovskis, L.Novickis (zinātniskais vadītājs) 
 
PORTĀLU OPTIMIZĀCIJA MEKLĒŠANAS SISTĒMĀM 
 

Globālajā tīmeklī, tāpat kā reālajā pasaulē, pastāv nopietna konkurence. Portālu skaits ir 
mērāms miljonos. Tas nozīmē, ka pat, ja jums ir labs Web-lietojums, bet jūsu portālu ir grūti 
atrast, jūs zaudēsiet lielu daļu potenciālo portāla apmeklētāju. Par labām vietām meklēšanas 
rezultātos ir jācīnās. Ar šo jautājumu nodarbojas portālu optimizācija meklēšanas sistēmām 
(angļu val. - search engine optimization, SEO). 

Raksts ir veltīts SEO metodēm. Eksistē kompānijas, kas nodarbojas tikai ar meklēšanas 
optimizācijas jautājumiem. SEO pakalpojumi nav lēti, un kad projektam ir ierobežots budžets, 
SEO jautājumam bieži vien netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Tāpēc ir lietderīgi 
iepazīsties ar SEO metožu izmantošanu.  

Lapās ar meklēšanas rezultātiem atrodas atsauces, kuras parasti sauc par dabiskām 
atsaucēm vai organiskām (no angļu val. - organic listing). Daudzi analītiķi uzskata, ka 
interneta lietotāji vairāk uzticas šāda veida atsaucēm, nekā reklāmu atsaucēm. Tāpēc notiek 
intensīva cīņa par labākām pozīcijām meklēšanas rezultātos. 

Meklēšanas sistēmas ar indeksa palīdzību šķiro atsauces uz portāliem. Indekss, tas ir 
interneta spogulis. Saņemot no lietotāja vaicājumu, meklēšanas sistēma nemeklē atbildi 
globālajā tīmeklī, bet izmanto savu indeksu. Indeksā atrodas izanalizētās un sakārtotās lapas, 
kuras ir apmeklējis meklēšanas robots. 

Meklēšanas rezultātu šķirošanas algoritmi ir meklēšanas sistēmu izstrādātāju noslēpums. 
Tomēr galvenie parametri, ko ņem vērā meklēšanas sistēmas meklēšanas rezultātu šķirošanai, 
ir zināmi. Mainot portāla saturu un iedarbojoties uz šiem parametriem, var panākt, lai portāls 
nokļūtu redzamības zonā. 

Raksta mērķis ir uzzināt, kādas dokumentu īpašības meklēšanas roboti ņem vērā resursa 
indeksācijas laikā, kādas SEO metodes eksistē un kā pareizi tās var pielietot, lai palielinātu 
portāla svarīgumu attiecībā uz konkrētiem atslēgas vārdiem. 

Eksistē dažādas portālu optimizācijas metodes un paņēmieni. SEO speciālisti turpina 
strīdēties par katra paņēmiena efektivitāti. Lai noskaidrotu, kādu efektu dod dažādu SEO 
metožu pielietošana, tika nolemts veikt portālu optimizācijas metožu analīzi un 
eksperimentālo pētīšanu.  

Par pētīšanas objektu tika izvēlēts transporta un loģistikas tīmekļa portāls - elogmar.eu. 
Laika posmā no 2010. līdz 2012.gadām tika iegūti un salīdzināti eksperimentālie portālu 
optimizācijas dati. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, rakstā tiek dots SEO metožu 
salīdzinājums un tiek definētas rekomendācijas SEO metožu izmantošanai. Rezultātu analīzēs 
tika konstatēts, ka efekts no ārējās optimizācijas ir ievērojami lielāks nekā no iekšējās 
optimizācijas. Eksperimenta laikā, aktīvi pielietojot dažādus SEO paņēmienus, portāla 
elogmar.eu mēneša apmeklējumu skaitu izdevās palielināt no 94 līdz 459 apmeklējumiem. 

Liela uzmanība rakstā tiek veltīta arī JavaScript koda indeksācijas jautājumiem. Ir zināms, 
ka meklēšanas sistēmām nepatīk JavaScript kods. Ir grūti paredzēt meklēšanas robota 
uzvedību lapas indeksācijas laikā, atrodot JavaScript kodu. Tā kā šādus skriptus var atrast ļoti 
daudzos Web-lietojumos, ir svarīgi noskaidrot, kā pareizi izmantot JavaScript. Rakstā ir 
apskatīts, kā meklēšanas sistēmas indeksē JavaScript kodu un kā to labāk izmantot portālu 
optimizācijai meklēšanas sistēmām.  

Pētījumu rezultātā tika veikta SEO metožu salīdzinošā analīze un tika formulētas 
rekomendācijas metožu izmantošanai. Iegūtos rezultātus ir paredzēts izmantot citu portālu 
optimizācijai.  
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O.Gorbiks, P.Rusakovs (zinātniskais vadītājs) 
 

XML TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA ĒNOTĀJU PROGRAMMĒŠANAI 
TĪMEKĻA LIETOJUMOS 
 

Mūsdienās virtuālā realitāte ir viena no populārākajām IT nozarēm. Virtuālo realitāti var 
izmantot zinātniskās vizualizācijas nolūkos,  kā arī datorspēļu izstrādē. Eksistē dažādas 
metodes virtuālās realitātes implementēšanai globālajā tīmeklī. Šim nolūkam eksistē 
specializētas iezīmēšanas valodas – VRML, X3D, 3DMLW utt. Šīs valodas izmanto XML, lai 
attēlotu 3D ainu. Bez iezīmēšanas valodu lietošanas pastāv arī iespēja izmantot HTML5 
standartu un WebGL bibliotēku, kas ļauj izmantot tādam pašam nolūkam JavaScript valodu. 
Šīs tehnoloģijas izmanto dažādas pieejas. Vairākos gadījumos ir nepieciešami speciāli 
spraudņi. Savukārt WebGL izmantošanai tie nav vajadzīgi (izņemot Internet Explorer 
gadījumu). Pētījuma mērķis ir piedāvāt uzlabojumu ēnotāju programmēšanā, lai paātrinātu 
grafisko tīmekļa lietojumu izstrādes procesu un samazinātu jau izstrādātas programmatūras 
uzturēšanas izmaksas. 

Grafiskos lietojumos liela nozīme ir arī ēnotājiem (shaders). Ēnotāju koncepcija labi 
saskaņota ar virtuālo realitāti. Ēnotāju kodu programmētājam ir jāraksta kādā konkrētā 
ēnotāju valodā (GLSL, HLSL vai Cg), neskatoties uz to, ka visa 3D aina var būt uzrakstīta 
XML formā. Turklāt eksistējošajās metodēs nav iespējams izmantot ēnotāju kopu vienam 
objektam. Obligāti ir jābūt tikai vienam virsotņu-fragmentu ēnotāju pārim. Tas prasa no 
programmētāja ne tikai labas ēnotāju valodas zināšanas, bet sarežģī arī kopējās ainas kodu. 
Turklāt, pat uzrakstot kāda efekta kodu, to nevar atkārtoti izmantot citā sarežģītā ēnotājā, kurš 
arī izmato dažus efektus, jo ir nepieciešams manuāli apvienot to ar citu efektu kodu. 

Pētījuma rezultātā ir konstatēts, ka šo trūkumu var apiet, ja izmanto ēnotāju 
programmēšanai arī XML formātu ar iespēju automātiski apvienot dažus ēnotājus vienā 
virsotņu-fragmentu ēnotāju pārī. Pētījuma gaitā tika secināts, ka sarežģītas ēnotāju 
programmas var sadalīt vienkāršos uzdevumos, kurus vairs nevar sadalīt sīkāk. Izmantojot šo 
apgalvojumu, tika nodemonstrēts, ka sarežģītu ēnotāju programmēšanai var izmantot 
vienkāršu efektu kopu, kuru programmētājs izmantos XML formātā. Gadījumā, ja 
programmētājam nepietiks efektu no jau esošās efektu kopas, viņš var papildināt efektu 
bibliotēku ar saviem ēnotājiem un izmantot tos XML formātā. Lai sasniegtu šo mērķi, dažādi 
ēnotāji tika apvienoti automātiski, izmantojot divas dažādas pieejas: konveijera principu un 
interpolāciju. Apvienošanas rezultātā tiek iegūta sarežģīta ēnotāju programma, kura apvieno 
vēlamus efektus un kuru nevajag rakstīt manuāli. Rezultātā samazinās koda daudzums, kurš ir 
jāraksta izstrādātājam, un paātrinās sarežģītu ēnotāju izstrāde. Lai samazinātu servera 
noslodzi, tika konstatēta nepieciešamība glabāt kešatmiņā nokompilēto XML kodu, lai 
kompilācija nenotiktu pie katra pieprasījuma. Šī pieeja ļauj noslogot serveri ar kompilācijas 
uzdevumiem tikai jaunu izmaiņu ieviešanas gadījumā. 

Lai eksperimentāli pārbaudītu pētījumā izvirzītās idejas, tika izstrādāts programmatūras 
prototips, kurš ļauj izmantot XML formātu ēnotāju rakstīšanai. Eksperimentāli tika konstatēts, 
ka piedāvātā tehnika, pateicoties XML koda kompilācijai, ir pielietojama gan WebGL 
tehnoloģijai, gan XML-bāzētām valodām, tādām kā X3D, 3DMLW u.c. Tā ļauj samazināt laiku 
sarežģītu ēnotāju izstrādei. Turklāt šādā gadījumā izstrādei nav nepieciešami nekādi speciāli 
rīki – kodu var rakstīt jebkādā teksta redaktorā. Var būt arī gadījumi, kad izstrādātājam ir 
vajadzīgi efekti, kurus nav iespējams iegūt piedāvātajā veidā, jo tie ir pārāk sarežģīti un tos 
nevar sadalīt vienkāršos efektos. Tādā gadījumā izstrādātājiem nāksies pašiem rakstīt šāda 
veida ēnotājus, saglabājot iespēju izmantot tos izstrādājamā ainā XML formātā. 
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K.Gusarovs, O.Gorbiks, O.Ņikiforova (zinātniskā vadītāja) 
 
BRAINTOOL – RĪKS UML KLAŠU DIAGRAMAS ĢENERĒŠANAI 
 

UML klašu diagramma ir viens no galvenajiem objektorientētas sistēmas modelēšanas 
artefaktiem, kas attēlo izstrādājamās sistēmas struktūru un var kalpot par sava veida „tiltu” 
starp sistēmas izstrādātājiem un pasūtītājiem. Diemžēl UML nav sistēmu modelēšanas 
metodoloģija, kas definētu diagrammu veidošanas principus un likumus, bet ir tikai notācija, 
kas definē attiecīgo artefaktu sintaksi. Rakstā ir demonstrēts autoru izstrādātais rīks – 
BrainTool, kas ļauj iegūt UML klašu diagrammu no t.s. divpusložu modeļa, kurš reprezentē 
sistēmu ar divu savā starpā saistītu modeļu palīdzību – konceptu diagrammu datu struktūras 
attēlošanai un procesu diagrammu sistēmas uzvedības definēšanai. 

Pieejas pamatā ir pakāpeniskā modeļu transformācija, ejot no divpusložu modeļa caur 
starpmodeli uz UML komunikāciju diagrammu un no tās uz UML klašu diagrammu. 
Realizējot divpusložu modeļvadāmas pieejas atbalsta rīku un programmējot atbilstošās 
transformācijas, autori vienkāršoja sākotnēji definēto modeļu pārveidošanu, izņemot 
komunikāciju diagrammas veidošanas posmu. Rezultātā attiecīgo datu plūsmas struktūru 
definējošie koncepti uzreiz kļūst par klasēm klašu modelī. Un process, no kura iziet attiecīgās 
klases datu plūsma, tiek ierakstīts par šīs klases metodi. Vadoties pēc vairāku datu plūsmu 
tipu kombināciju analīzes, pieejā tiek definēti transformācijas likumi 5 veidu attiecībām starp 
klasēm: vispārinājumam, atkarībai, agregācijai, asociācijai un realizācijai. 

Atbilstoši modeļu transformācijas rīka arhitektūrai BrainTool, rīks sastāv no modeļu 
redaktora, modeļu repozitorija, modeļu validācijas moduļa, transformāciju redaktora un 
transformāciju repozitorija.  

Modeļu redaktors izveidotajā rīkā ir C# .NET valodā izveidotais interfeiss, kas ļauj uzdot 
divpusložu modeli tālākai transformācijai. Modeļu repozitorijs ir rīkā veidojamo modeļu 
glabātuve. Izveidotajā BrainTool rīkā par to kalpo XML failu kopa, katrs no kuriem sevī 
glabā gan izveidoto divpusložu sistēmas modeli, gan arī uzģenerēto UML klašu diagrammu. 
Šādā nolūkā raksta autori paši definēja vienkāršo XML shēmu, neizmantojot esošās modeļu 
XML serializācijas notācijas.  

Ievērojot to, ka problēmvides modeli veido cilvēks, kas var kļūdīties un definēt to 
nepareizi, pirms transformācijas veikšanas definētais modelis ir validēts – vai tas ir loģiski 
pareizs un var tikt transformēts citā modelī.  

Modeļu transformāciju redaktors ļauj uzdot jaunas transformācijas un labot esošās, 
uzglabājot tās speciālajā datubāzē – transformāciju repozitorijā. Raksta autori ir pieņēmuši 
lēmumu transformācijas, kas ir aprakstītas raksta otrajā nodaļā, veidot kā atsevišķas 
programmas Python valodā. Tas ļauj vienkārši pievienot rīkam jaunas transformācijas, kā arī 
modificēt un uzlabot esošās, nemainot rīka grafisko interfeisu – modeļu redaktoru.  

BrainTool rīks atbalsta ideju ģenerēt UML klašu diagrammu, ko var izmantot citos  
rīkos – gan tālākai rediģēšanai un uzlabošanai, gan arī koda ģenerēšanai no tās. Šim nolūkam 
tiek izmantots valodas XML dialekts – XMI (XML Metadata Interchange), kas ir modeļu 
apmaiņas standarts UML rīkos. Tomēr ar XMI ir saistīta problēma, ka katrā no UML 
modelēšanas un koda ģenerēšanas rīkiem, kur tiek izmantota UML klašu diagramma, tiek 
iebūvēta sava XMI modifikācija modeļu apmaiņai, tāpēc veiksmīgai BrainTool ģenerētai 
UML klašu diagrammas importēšanai citā rīkā ir nepieciešams katram atsevišķam rīkam 
veidot savu eksporta failu no BrainTool uzģenerētai UML klašu diagrammai. Pagaidām, 
kamēr modeļa apmaiņas standartizācija nav atrisināta pasaules mērogā, raksta autori realizēja 
UML klašu diagrammas importu SPARX Enterprise Architect rīkā, lai pārliecinātos, ka tas 
darbojas. Projekta dalībnieki turpina darbu pie BrainTool rīka 2.0 versijas izstrādes. 
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K.Ivenkovs, P.Rusakovs (zinātniskais vadītājs) 
 
IETVARA DJANGO ANALĪZE TĪMEKĻA LIETOJUMU IZSTRĀDEI 
PYTHON VALODĀ 
 

Mūsdienās daudzfunkcionālā tīmekļa lietojuma izstrāde nav triviāla. Tā potenciāli ietver 
liela skaita tehnoloģiju un rīku izmantošanu, kuru pareizā pielietošana un korektas 
savstarpējas mijiedarbības nodrošināšana ir darbietilpīgs process. Turklāt šādā izstrādē 
diezgan bieži tiek atkārtoti veiktas tipiskās, rutīnas darbības. Ietvaru izmantošana palīdz 
automatizēt daudzas no augstākminētajām darbībām, kā arī vienkāršot tīmekļa lietojuma 
izstrādes procesu kopumā. Tie ļauj abstrahēties no realizācijas rutīnas, nodrošina augstāka 
līmeņa piekļuvi un manipulāciju ar datiem un objektiem. Pētījuma mērķis ir izanalizēt dažas 
iespējas tīmekļa lietojumu izstrādes jomā, kuras sniedz Python valoda un Django ietvars. 

Python programmēšanas valoda ir mūsdienās populāra interpretējama, dinamiski tipizēta 
skriptēšanas valoda. Tās raksturiezīmes ir lasāma, lakoniska un efektīva sintakse, pilnībā 
objektorientēta un modulāra arhitektūra, liels iebūvēto un papildus bibliotēku un rīku klāsts. 
Python standarta bibliotēkā eksistē modulis (bibliotēka) cgi, kas atļauj veidot tīmekļa 
lietojumus, izmantojot CGI saskarni. CGI atbalsta pamata funkcionālu šādu lietojumu 
izveidei, tomēr sarežģīto lietojumu izstrāde ar tā palīdzību ir darbietilpīga un neefektīva. 

Python valodas Django tīmekļa ietvars ir izveidots kā instalējams Python valodas moduļu 
kopums. Tas piedāvā rīkus, kurus var izmantot tīmekļa lietojuma izstrādē. Django ietvars 
realizē MVC modeli. Modelis ir lietojumā izmantojamo datu apraksts. Katrs modelis Django 
ir speciālas iebūvētas pamatklases atvasinātā klase, kas apraksta vienu datubāzes tabulu. 
Django modeļi realizē ORM (Object-Relational Mapping), objektu – relāciju kartēšanu, 
atļaujot veidot no konkrētas datubāzes tehnoloģijas neatkarīgus lietojumus. Tika pierādīts, kā,  
izmantojot  ORM, darbs ar datubāzi kļūst vieglāks un vieglāk atkļūdojams augsta līmeņa 
saskarnes izmantošanas dēļ zemāka līmeņa rīku vietā. 

Šablons (Template) ir MVC komponentes „skats” (View) realizācija Django. Tas atbild 
par no modeļa saņemtu un ar kontrolleri (Controller) apstrādātu datu reprezentāciju tīmekļa 
lappušu veidā. Django uztur speciālās šablonu valodas realizāciju. Tīmekļa lappuses, kas 
izmanto šo šablonu valodu, parasti ir HTML faili ar dažiem specifiskiem tagu (tags) 
elementiem, kas ļauj izmantot Django šablonu valodas funkcijas. Tas atļauj viegli apstrādāt 
tīmekļa lappušu saturu (ievietot tajās mainīgus datus, lokalizēt tās utt.) pirms izvades 
lietotājam, kas būtiski atvieglo tīmekļa lappušu izveidi. Pētījumā tika secināts, ka šabloni 
nodrošina iespēju viegli atdalīt prezentācijas loģiku no pārējas loģikas, atbalstot sarežģīto 
tīmekļa lappušu izstrādi. 

Komponentes „skats” tipiskā funkcija ir nodrošināt mijiedarbību ar lietotāju (tīmekļa 
lappušu attēlošana un lietotāja ievadīto datu apstrāde). Ietvarā par skatiem tiek sauktas 
speciālas funkcijas, kas tiek izsauktas katru reizi, kad ietvars saņem no tīmekļa servera 
pieprasījumu apstrādei. Skata funkcija apstrādā modeļu datus un iegūtos datus nodod šablonā, 
kas attēlo tos vajadzīgajā veidā. Lai piesaistītu HTTP vaicājumus skatam, tiek lietotas URL 
konfigurācijas speciālajā lietojuma parametrā, kas izmanto regulāro izteiksmju (regexp) 
sintaksi. Tas vienkāršo izstrādi un palīdz vienkāršot lietojuma konfigurāciju tīmekļa serverī. 
Ietvars uztur arī citas iespējas, kuras atvieglo tīmekļa lietojumu izstrādi – piemēram, 
administratora vietnes automātiska ģenerācija, lokalizācija, sesiju/lietotāju piekļuves atbalsts, 
formu saņemto datu validācija, žurnālēšana. 

Pēc izpildītajiem eksperimentiem tīmekļa lietojumu izstrādes jomā, var secināt, ka gan 
Django, gan citu attīstīto tīmekļa ietvaru rīki palīdz būtiski samazināt tipisko tīmekļa 
lietojuma izstrādes uzdevuma darbietilpīgumu un palielināt izstrādātāja darba ražīgumu. 
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A.Jablokovs, P.Rusakovs (zinātniskais vadītājs) 
 
AJAX DROŠĪBAS PROBLĒMU SPECIFIKA 
 

Ajax lietošana pati par sevi neizslēdz nevienu no bīstamībām, un Ajax lietojumi ir 
pakļauti visiem tiem pašiem uzbrukumu veidiem, kuriem ir pakļauti tradicionālie tīmekļa 
lietojumi. Pētījuma mērķis - iespējami vairāk apskatīt uzbrukumus, kas ir raksturīgi tieši Ajax 
lietojumiem – jaunus uzbrukumu veidus, kas iespējami ar Ajax kombinēto tehnoloģiju 
palīdzību vai esošo uzbrukumu veidu paplašinātās iespējas, ko rada Ajax lietošana. 

Ajax lietošana uzbrucējam atklāj lielāko daļu lietojuma loģikas, jo daļa datu apstrādes un 
funkciju izsaukumi ir izvietoti klienta pusē. Tradicionālā tīmekļa lietojuma servera procesi 
lietotājam, tostarp uzbrucējam, ir kā melnā kaste. Katra no lietotāja puses funkcijām ir 
iespējamais uzbrukuma mērķis, tātad Ajax lietošana palielina potenciālo vājo vietu skaitu. Tas 
savukārt palielina varbūtību, ka kādai no tām izstrādātājs nebūs pielietojis visus 
nepieciešamos drošības pasākumus. Jebkura lietotāja puses funkcija var tikt modificēta vai 
neizpildīta vispār, kā arī uzbrucējs var patvaļīgi izsaukt kādu no šīm funkcijām, apejot to 
secību, kādu ir paredzējis izstrādātājs. 

Ajax lietojumu asinhronitāte var novest pie procesu sacensības gadījuma (Race 
condition). Tas nozīmē, ka divi procesi, kas izmanto vienus un tos pašus resursus, darbojas 
vienlaicīgi un var ietekmēt viens otra rezultātu, kas normālā gadījumā nedrīkst notikt. 

No servera viedokļa, nav būtiskas atšķirības starp pieprasījumiem, ko ir ģenerējis lietotājs 
ar savu darbību, piemēram, noklikšķinot uz kādas hipersaites, pogas vai apstiprinot HTML 
formu, un pieprasījumiem, kas tiek ģenerēti, izmantojot JavaScript un XMLHttpRequest 
objektu. 

Pētījuma gaitā uzmanība tika pievērsta arī XSS (Cross-site Scripting) uzbrukumiem. 
Aktīvie XSS ir tādi, kas prasa kaut kādu darbību no lietotāja, lai notiktu uzbrukums, 
piemēram, apmeklēt hipersaiti, kurā uzbrucējs caur parametru manipulāciju ir injicējis savu 
skriptu. Pasīvais XSS ir īpaši bīstams ar to, ka skripts skar visus lietotājus, kas apmeklē 
lappusi brīvprātīgi, nevis uzklikšķina uz speciāli izveidotas hipersaites. Šim uzbrukumam ir 
pakļautas tās lietojuma vietas, kurās lietojums atļauj lietotājam ievadīt HTML saturu. 

Tika konstatēts, ka Ajax lietošanas gadījumā XSS uzbrukums kļūst daudzreiz bīstamāks, 
jo uzbrucējs var injicēt skriptu, kas ar XMLHttpRequest objekta palīdzību sūta lietotājam 
neredzamus autentificētus HTTP pieprasījumus un izmanto Ajax lietojuma servera puses 
funkcijas, kas no servera puses izskatās kā normālas lietotāja darbības. Ajax lietojumā tiek 
ielādēta tikai viena lappuse, kas atjauno saturu asinhroni un pa daļām, tātad atšķirībā no 
klasiskā XSS gadījuma uzbrukums var ilgt visu lietotāju sesiju, jo netiek ielādētas citas 
lappuses. 

Autors secina, ka daļēja lietojuma loģikas atklāšana jeb lielāks caurspīdīgums ir cena, kas 
jāmaksā par asinhronitāti, un ar to cīnīties nevar, var tikai cīnīties ar tās sekām. Tas iekļauj 
katras individuālās funkcijas aizsardzību pret visiem tai iespējamajiem uzbrukumiem. 
Izstrādātājam būtu jārūpējas par to, lai no lietotāja puses nebūtu izsaucamas atsevišķi tādas 
funkcijas, kas var kompromitēt lietojuma drošību, kā arī būtu jāizvairās no sadrumstalotības 
procesos, kas prasa īpašu drošību. 

Savukārt, tika izskaidrots, dažreiz pat kvalificētais lietojumu izstrādātājs nevar aizsargāt 
Ajax lietojumu. Piemēram, pieprasījuma avota nenoteiktība ir problēma, kura nav novēršama 
viennozīmīgi, un tās pilnīgs risinājums būtu jāgaida no pārlūkprogrammu, nevis lietojumu 
izstrādātājiem. Ajax tehnoloģiju kopums XSS uzbrukumiem piešķir lielākas iespējas un 
padara tos bīstamākus, bet veids, kā XSS uzbrukumi tiek veikti, nav Ajax specifisks, tādēļ 
vairāk būtu jāsatraucas par aizsardzību pret XSS kopumā.  
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L.Kozačenko, O.Ņikiforova (zinātniskā vadītājā) 
 
MODEĻU TRANSFORMĀCIJAS REALIZĀCIJAS PAŅĒMIENU IZPĒTE 
 

Modeļvadāmā arhitektūra ir OMG standarts, kas paredz kvalitatīvāku un ērtāku 
programmatūras izstrādes procesu. Tā ir pieeja, kas atbalsta klasiskos programmatūras 
izstrādes dzīves cikla modeļus. 

Par pamatu modeļvadāmā arhitektūra izmanto modeļus. Modeļi ir svarīgākie artefakti, kas 
atspoguļo katra izstrādes procesa fāzes pabeigtību. Tie ir sistēmas vai tās daļas abstrakcija, 
kas aprakstīti, izmantojot formālu valodu. 

Formāla valoda ir modelēšanas valoda, modeļvadāmās arhitektūras ietvaros bieži izmanto 
UML. Taču, lai izmantotu modelēšanas valodu, sākumā tāda ir jāizveido. Par bāzi 
modelēšanas valodas izveidošanai izmanto meta modelēšanas valodu. UML balstās uz meta 
modelēšanas valodu MOF. MOF arī ir viens no OMG standartiem. 

Modeļvadāmā arhitektūra izmanto vairāku veidu modeļus. Pēc sistēmas prasību 
noskaidrošanas tiek izveidots no skaitļošanas neatkarīgs modelis – CIM. Pēc tam, kad ir 
veikta analīze, ir iegūts platformas neatkarīgs modelis – PIM. Pēc projektējuma veikšanas tiek 
izstrādāti viens vai vairāki platformas atkarīgi modeļi – PSM. Pašās beigās izveido pirmkodu. 

Modeļi savā starpā ir saistīti, tos saista transformācijas, kas pārveido vienu modeli citā. 
Arī transformācijas var iedalīt kategorijās: no modeļa uz modeli, no modeļa uz kodu. Pie 
kategorijas no modeļa uz modeli pieder CIM uz PIM, PIM uz PSM. Bet kategorijā modelis uz 
kodu ir PSM uz pirmkodu. 

Par transformāciju sauc procesu, kas automātiski pārveido avota modeli par mērķa 
modeli. Avota modelis var būt CIM, PIM vai PSM. Bet mērķa modelis ir modelis, kuru 
izveido transformācijas laikā, balstoties uz avota modeli. Par mērķa modeli var būt PIM, PSM 
un pirmkods.  

Transformācija ir sarežģīts process, kas sastāv no transformācijas definīcijas. Pati 
transformācijas definīcija satur vairākus transformācijas likumus. Bet transformācijas likumi 
glabā informāciju par avota un mērķa modeļu valodām, avotu un mērķa modeļu kopas 
elementiem, nosacījumiem, pēc kuriem izvēlas konkrēto kopas elementu, kā arī pašu 
transformācijas atspoguļojumu, kas norāda, kāds avota elements tiek atspoguļots par kādu 
mērķa modeļa elementu. 

Tāpat modeļiem ir nepieciešamas modelēšanas valodas, arī transformācijām ir 
nepieciešama formāla valoda. Eksistē daudz dažādu transformācijas valodu, kas radās tāpēc  
ka ilgu laiku OMG nedefinēja savu transformācijas valodas standartu. 

Transformācijas balstās uz transformācijas valodu, kas savukārt balstās uz kādu pieeju. 
Svarīgākas pieejas ir tiešās manipulācijas, relāciju pieeja, grafu transformācijas un hibrīdā 
pieeja. Katrai no šīm pieejām ir konkrētas transformācijas valodas, kas balstās uz to. 

Transformācijas valodas pārsvarā pielieto transformācijām no PIM uz PSM, PSM uz 
kodu, bet ne no CIM uz PSM, tāpēc šī veida transformācijas ir vāji attīstītas. Ir svarīgi 
apskatīt šo transformācijas veidu, lai arī šis posms tiktu automatizēts modeļvadāmās 
arhitektūras izstrādes procesa ietvaros. 

Tā kā CIM ir visvairāk saistīts ar problēmsfēru, tad daudzi pētnieki uzskata, ka CIM 
modeli ir iespējams veidot uz biznesa līmeņa ziņošanu. Taču tikpat labi var izmantot arī UML 
notāciju.  

Izmantojot biznesa līmeņa zināšanas, kuras var atspoguļot ar biznesa procesu un 
konceptus diagrammām. Diagrammas var transformēt balstoties, piemēram, uz grafu 
transformācijas pieeju iegūt PIM, kuru tālāk var pārveidot uz PSM un kodu. 
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A.Krilovs, O.Ņikiforova (zinātniskā vadītāja) 
 

ORACLE ADF TEHNOLOĢIJU IZPĒTE 
 

Pašlaik ir ļoti aktuāla tīmekļa programmatūras izstrāde. Ir daudzas tehnoloģijas, ar kuru 
palīdzību var viegli izstrādāt tīmekļa programmatūru. Viena no tām ir Oracle ADF  
(angļu val. - Oracle Application Development Framework) tehnoloģija.  

Jau daudzus gadus tīmekļa programmatūra tiek izstrādāta ar vizuāliem rīkiem. Tie mēģina 
automātiski ģenerēt kodu no dažādiem vizuāliem komponentiem. Šāda programmēšanas 
pieeja saucas par vizuālo programmēšanu. Līdz ar to izstrādātājam nav jāraksta papildu kodu. 
Šāda programmēšanas pieeja ļauj izstrādātājam sakoncentrēties uz programmatūras ārējo 
izskatu, nevis uz koda rakstīšanu. 

Katrs tīmekļa lietojums parasti sastāv no 2 moduļiem. Skats (angļu val. - View), kurā tiek 
aprakstīts lietojumu ārējais izskats vai Lietotāju Grafiskais Interfeiss (angļu val. - Graphic 
User Interface - GUI). Modelis (angļu val. - Model), kurā tiek aprakstīta piekļuve datiem un 
darbs ar tiem. Parasti tas saucas par Biznesa loģiku. Līdz ar to Lietotāju grafiskais interfeiss 
un piekļuve pie datiem tiek aprakstīti atsevišķos moduļos. Šāds izstrādāšanas princips saucas 
par Modelis-Skats Kontrolieris (angļu val. - Model View Controller - MVC) izstrādāšanas 
principu. Šis izstrādāšanas princips ļauj atdalīt biznesa loģiku no grafiska interfeisa. 

Biznesa loģiku var aprakstīt ar dažādām tehnoloģijām, tai skaitā Enterprise Java Beans 
(EJB), Biznesa komponenti (BC4J) utt. Šajā pētījumā autors izmantoja Biznesa komponentu 
tehnoloģiju, jo ar to palīdzību var viegli piekļūt datiem. BC4J – tehnoloģija, ar kuras 
palīdzību viegli var piekļūt datiem. Izstrādāšanas procesa Biznesa komponentu tehnoloģijā 
var iedalīt 3 daļās: Modelis, Skats un Izstrādāšanas modulis. 

Modelis - atspoguļo Entītijas, kuras tiek mapētas (angļu val. - mapping) uz datiem no 
datubāzes vai citas datu krātuves. 

Skats - atspoguļo izveidoto entītiju kolekciju. 
Izstrādāšanas modulis – nodrošina transakciju datubāzē caur jdbc (angļu  val. - Java 

Database Connectivity) draiveri vai citu mehānismu, kuru lietotājs var vienkārši uzrakstīt. 
Lietotāju grafiskā interfeisa izstrādāšanas procesu arī var iedalīt 3 daļās: Modelis vai Data 

Bindings (angļu val. -  Data Binding), Skats (angļu val. - View) un Kontrolieris (angļu val. -  
Controller). 

Modelis vai Data Bindings (angļu val. - Data Bindings) – atspoguļo iegūtos datus un 
metodes vienā konkrētā interfeisā. 

Skats (angļu val. -  View) – atspoguļo grafisko interfeisu. Parasti tās ir JSF (angļu val. - 
Java Server Faces) vai JSPX (angļu val. - Extensible Java Server Pages) lappuses. 

Kontrolieris (angļu val. - Controller) – atspoguļo lappušu pavedienus (angļu val. - Task-
flow). 

Darba gaitā bija izstrādāts vienkāršs tīmekļa lietojums ADF tehnoloģijā. Par Integrēto 
izstrādāšanas vidi (angļu val. - Integrated Development Enviroment - IDE) tika ņemts Oracle 
JDeveloper 11.1, par izstrādāšanas serveri (angļu val. - Application Server) tika ņemts Oracle 
Weblogic Server 11 un datubāze Oracle 11g. 
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V.Lapurins, O.Ņikiforova (zinātniskā vadītāja) 
 
UML KLAŠU DIAGRAMMAS VERSIJU ATTĪSTĪŠANAS ANALĪZE 
 

UML ir grafisku notāciju valoda, kuru izmanto aprakstot un projektējot programmatūru, 
balstītu uz objektorientētās izstrādes tehnoloģijām. UML piedāvā vieglāk saprotamu 
abstrakcijas līmeni, ļauj efektīvāk sadalīt sarežģītu sistēmu komponentēs. Šī tehnika paātrina 
komplicētas sistēmas izstrādi. 

UML ir domāts tam, lai nodrošinātu: 
 jaudīgu vizuālās modelēšanas valodu lietotājam; 
 iekšējās paplašināšanas iespējas; 
 maksimālu UML neatkarību no konkrētām programmēšanas valodām un izstrādes 

metodoloģijām; 
 formālu pamatu valodas viennozīmīgai interpretācijai; 
 programmatūras veidošanai domātu objektorientētu rīku paplašināšanas 

stimulēšanu. 
 
Klašu diagrammas ir viens no 13 pieejamiem UML 2 diagrammu veidiem, kas parāda 

sistēmas statisko struktūru. Diagrammas lomu dažādos programmatūras izstrādes posmos var 
iedalīt: 

  Analīzes posmā – pielieto, lai izveidotu sistēmas konceptu struktūru 
  Projektēšanas posmā – pielieto, lai papildinātu struktūru ar klašu atribūtiem, 

metodēm, visādiem ierobežojumiem. 
  Implementēšanas posmā – pielieto, lai transformētu diagrammu kodā, noteiktajā 

programmēšanas valodā.  
 
Klašu diagramma sastāv, pirmkārt, no klasēm, kuras parāda ar taisnstūri. Tajā norāda 

klases nosaukumu, atribūtu sarakstu un metožu kopu. Otrkārt, klašu diagrammā tiek 
atspoguļotas attiecības starp klasēm. Šīs attiecības ir asociācija, atkarība, vispārinājums, 
realizācija. 

 
Tika veiktas sekojošas izmaiņas. 
  Stereotipa (īpašu apzīmējumu, kas konkretizē klases būtību) nosaukumu no 2.4.1 

versijas ir pieņemts rakstīt ar lielo burtu. 
  Ir atļauts pielietot vairākus stereotipus vienam elementam jau no 2.0 versijas. 
  Klases atribūtiem un metodēm ir pieejamības lauks. Tajā tiek norādīts, vai šis 

elements ir publisks, privāts vai pasargāts. UML 1.5 versijā parādījās ceturtais 
apzīmējums – pakotnes pieejamība. Pakotnes elements ir pieejams savējā pakotnē. 

  No 2.0 versijas pēc pieejamības var pierakstīt slīpsvītru (/), kas parāda, ka šis 
elements (atribūts vai metode) ir atvasināts no kāda cita. 

  Pirms 2.0 versijas varēja izmantot diskrēto kārtu. Kārta parāda, cik inicializētu 
elementu var eksistēt attiecīgajā struktūrā. Diskrētas kārtas piemērs ir „0,2”. Tā 
norādīja uz to, ka elements mijiedarbojās vai ar diviem elementiem, vai ne arvienu. 
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A.Ņikiforovs, O.Ņikiforova (zinātniskā vadītāja) 
 
MODEĻVADĀMĀS PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDES PRINCIPU 
ATBALSTA ANALĪZE IBM SOFTWARE  ARCHITECT RĪKĀ 
 

Šobrīd pasaulē ir informācijas laikmets, kurā notiek straujas pārmaiņas. Sistēmu 
sarežģītība aug līdz ar jaunu valodu, tehnoloģiju plūsmu, taču laiks, kas ir nepieciešams jaunu 
sistēmu un risinājumu radīšanai ir jāsamazina. Lai cīnītos ar sarežģītību, tiek izmantota 
modeļvadāmās sistēmas izstrāde (angļu val. - Model-Driven Software Development – 
MDSD). MDSD ir pieeja, ko tās ideologi pozicionē, kā spējīgu vienkāršot sarežģītu sistēmu 
izstrādi. MDSD ir progresīva, iteratīva pieeja modeļu kopas izveidošanai sistēmas izstrādes 
procesā. Modeļi tiek izmantoti, lai vienkāršotu sistēmas aspektus. Modeļvadāmā izstrāde 
sākas ar platformas neatkarīgo modeli (PIM) un beidzas ar transformāciju uz platformas 
specifisko modeli (PSM). Ir vairāki modeļu transformācijas rīki, piemēram, Sparx Enterprise 
Architect, Eclipse, bet pētījums tiek veikts par IBM Software Architect (RSA) rīka iespējām. 
RSA iekļauj sevī implementēšanas lietojuma arhitektūru, dizainu un izstrādi. Modelēšanas 
rīks atbalsta UML2 notāciju, kas ļauj izmantot visus lietojuma arhitektūras aspektus, 
izmantojot standarta notāciju. Pirmo reizi UML valodu izveidoja Object Management Group 
(OMG) 1997. gadā. Kopā valodā ir ap 30 dažādu diagrammu tipu, kuras tiek iedalītas 3 
grupās. Kopā ir 13 oficiālās UML2 diagrammas, no kurām populārākās ir klašu, secību un 
lietošanas gadījuma diagrammas. Modeļvadāmās izstrādes pamats ir transformācija no PIM 
uz PSM modeli. Process, kur tiek transformēts viens modelis uz otru, tiek saukts par modeļu 
transformāciju. 

 
No izveidotajiem UML modeļiem rīks spēj ģenerēt HTML, PDF un XML ziņojumus, kā 

arī dokumentāciju, kuru var rādīt gan komandas biedriem, gan pasūtītājam. No modeļiem var 
ģenerēt gatavu kodu atkarībā no tā, kāds transformācijas profils tiks uzstādīts. RSA atbalsta 
C++, Java u.c. valodas. UML modeļu abstrakcija atvieglo veidojamās vai gatavās 
programmas darbības uztveri, jo nav jāiedziļinās kodā, bet gan vizuālos modeļos.  

3.attēlā ir parādīti daži ekrānuzņēmumi, kuros ir redzamas RSA iespējas koda ģenerēšanā. 
RSA tāpat atbalsta arī šablonu pielietošanu, kopā ir vairāk nekā 10 oficiālo šablonu [2], kuri, 
tāpat kā UML diagrammu tipi, ir klasificēti 3 daļās. Šablonu pielietošana klasiskajā 
programmēšanā ne vienmēr ir ātrs process, bet modeļvadāmajā izstrādē šablonu pielietošana 
aizņem ne vairāk kā 5 minūtes. Bez UML modeļiem RSA iekļauj sevī arī Java modeļu 
veidošanu, kas tieši specializējas Java sintakses veidošanā caur esošajiem modeļiem. RSA 
atbalsta arī reverso transformāciju, kura no Java programmas koda iegūst modeļus, kurus 
turpmāk var vizuāli apskatīties un labot tāpat kā izveidotos UML modeļus. Var secināt, ka 
RSA tomēr var ieviest kļūdu labošanu pirms modeļu transformācijas, bet šāda iespēja vēl nav 
piedāvāta. Nedrīkst aizmirst par abstraktās sistēmas veidošanas līmeņu dziļumu. No vienas 
puses, abstrakcija atvieglo uztvert sistēmu kā vienu veselu, bet, ja abstrakcijas līmenis ir 
augsts, veido sarežģītu sistēmu un gala rezultātā ģenerētais kods ir neloģisks.  
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J.Nikolajevs, G.Jekabsons (scientific advisor) 
 
AUTOMATIC RECOGNITION OF GEOGRAPHIC CONTEXT IN TEXTUAL 
DATA 
 

The amount of information on the internet grows exponentially. It is not enough anymore 
just to have a general access to this huge amount of data, instead it is becoming necessity to 
be able to use different kinds of automatic filters to retrieve just the information you actually 
want. One solution for the information filtering and retrieval is context analysis where one of 
the interesting contexts is the geographic context. 

The great majority of textual data is not linked to geographic context. Such linking would 
be very useful for information searching and structuring. Automated geoparsing can help in 
solving this problem by efficiently automating the linking of textual data to geographic 
identifiers (e.g., codes or geographic coordinates expressed as latitude-longitude). After that, 
these links can be used in search engines and other applications that can operate with 
geographic data. The geocoded texts can then also be linked with descriptions of the places as 
well as their photos, videos, etc. Such geoparsed texts can provide reader with additional 
information about the geographic context of the text. For example, when user places mouse 
cursor over an identified place name in text, a pop-up window can appear giving additional 
information about the geographic object. Identified geographic places can also be displayed 
on a geographic map. 

The paper studies the problem and methodology of geoparsing – recognition of 
geographic names in unstructured textual content for the aim of extracting geographic 
context. Based on the research, a geoparser system prototype is developed that is capable of 
analyzing unstructured text in automated mode, recognizing geographic information and 
marking geographic names. The prototype is oriented to analysis of texts with Latvian 
geographic names written in Latvian language. 

Architecture of a geoparsing system can be divided into two stages: data preparation and 
data presentation. The data preparation stage is performed periodically independently from 
user activities. For example, every hour the system connects to news feed of an external news 
source and downloads its news articles. These articles are then analyzed in order to identify 
potential geographic names which are then geocoded using a gazetteer database by retrieving 
a list of place name identifiers for the words. The list is then ranked and the words are linked 
to the most highly ranked results. Finally, the texts with the linked geographic information are 
stored in a database until further retrieval for presentation purposes. 

In the data presentation stage, the texts from the database are retrieved, linking the 
additional information to the identifiers got in the previous stage. The text with attached 
additional information can then be shown in the user interface. These processes in the 
presentation stage are performed only after user request. 

The developed geoparsing system prototype was empirically evaluated using real-world 
news articles. The empirical evaluation showed that the average rate of its geographic name 
recognition varies around 75-80% if one takes into account the incompleteness of the 
gazetteer database used in experiments, while the percentage is close to 100% if one considers 
only the place names stored in the database. All of this suggests that the developed geoparser 
can give a sufficiently high degree of recognition but the quality of the used gazetteer 
database can significantly worsen the results. 
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M.Pudāne, M.Kirikova (zinātniskā vadītāja) 
 
DZĪVOTSPĒJĪGO SISTĒMU MODELĪ SAKŅOTA ORGANIZĀCIJAS 
ZINĀŠANU UN INFORMĀCIJAS PLŪSMU IDENTIFICĒŠANA  
 
 

Raksta mērķis ir sasaistīt dzīvotspējīgo sistēmu modeli ar zināšanu un informācijas 
plūsmām, atspoguļojot organizāciju kā dzīvotspējīgu sistēmu, starp kuras pamatsastāvdaļām 
pastāvīgi vai noteiktos laika intervālos plūst zināšanas un informācija, kā arī identificēt 
zināšanu un informācijas plūsmas, atspoguļojot tās organizācijas modelī. DSM ir uz 
dzīvotspējīgo sistēmu teoriju balstīts modelis, ar kura palīdzību apraksta sistēmas spēju 
izdzīvot dinamiskā vidē. Tas satur piecas dažādas apakšsistēmas, no kurām katrai ir sava 
funkcionalitāte. Modelim nosacīti var izdalīt statisko un dinamisko daļu, kur statiskā daļa ir tā 
struktūra, savukārt dinamiskā – likumi un nosacījumi, pēc kuriem tas darbojas. 

DSM statiskā daļa jeb struktūra sastāv no 5 apakšsistēmām un 5 tipu saitēm, kas pastāv 
starp šīm sistēmām. DSM darbība notiek saskaņā ar Ešbija nepieciešamās daudzveidības 
likumu un četriem organizācijas principiem. Daudzveidības likums nosaka to, cik stāvokļos 
var atrasties sistēma, un to, ka sistēmas daudzveidība noteikti ir mazāka par ārējās vides 
daudzveidību. Tāpēc no zināšanu un informācijas plūsmu viedokļa ir nepieciešami mazinātāji 
(samazina uztveramo stāvokļu skaitu) un pastiprinātāji (palielina atbildes stāvokļu skaitu). 
Zināšanu un informācijas „tulkošanu” no vienas apakšsistēmas „valodas” otrā veic 
pārveidotājs. 

Lai identificētu zināšanu un informācijas plūsmu izcelšanās vietas un zināšanu un 
informācijas plūsmas, izstrādāta četru soļu metode: 

1. Noteikt mezglus, kuri satur vai iegūst informāciju no ārējās vides. 
2. Noteikt mezglus, kuri informāciju transformē zināšanās. 
3. Noteikt mezglu, kuram transformētās zināšanas ir nepieciešamas – mērķi.  
4. Savienojot 2. un 3. punktā iegūtos rezultātus, atrod plūsmas (att.). 

 
Izmantojot šo metodi DSM, tika iegūts zemāk parādītais grafs, kurā ar S1-S5 apzīmētas 

apakšsistēmas 1-5, ar Z – zināšanas, bet ar Info - informācija. 
 

 
 
Gadījumā, ja nepastāv vai ir traucētas viena vai vairākas no šīm informācijas vai zināšanu 

plūsmām, organizācija var nebūt dzīvotspējīga. Jāievēro, ka ne visas saites ir pastāvīgas, pie 
tam ne visas ir vienādas pārraidītā informācijas vai zināšanu daudzuma ziņā. 

Tālākie pētījumi šajā konkrētajā virzienā ir saistīti ar plūsmu mēra izveidi, kā arī zināšanu 
plūsmu barjeru noteikšanu DSM. 

112



 
 

J.Puriņš, P.Rusakovs (zinātniskais vadītājs) 
 
GRAFISKO IESPĒJU ANALĪZE PYTHON PROGRAMMĒŠANAS VALODĀ 
 

Pētījums ir veltīts grafisko lietojumu izstrādes iespējām Python programmēšanas valodā. 
Galvenā uzmanība tiek pievērsta grafiskās izstrādes ietvariem tkInter, wxPython, Kivy, 
pyGame, pyQT, un Python integrācijai ar Java platformu Jython. Tas nav gluži grafiskās 
izstrādes ietvars, bet tāda integrācija dod piekļuvi Java standarta bibliotēkām, tai skaitā arī 
grafiskās izstrādes bibliotēkām swing un awt. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas izstrādes 
iespējas piedāvā Python izstrādes ietvari, kas ir domāti grafisku lietojumu izstrādei, un šo 
ietvaru salīdzināšana. 

 Python atvieglo lielāku sistēmas izstrādi, jo to nodrošina objektorientētās 
programmēšanas (OOP) paradigma, moduļi un izņēmumi. Valodā nav jāveido no jauna tādus 
tipus kā saraksti, rakstzīmju virknes un vārdnīcas, jo ir iebūvēts objektu tipu atbalsts. Python 
ir nodrošināta automātiska atmiņas pārvaldība, kas izveidota ar drazu savācēju. Šai valodai ir 
arī savs trūkums salīdzinājumā ar tādām statiskām valodām, kā C un C++, Python valodā 
izveidotie lietojumi strādā lēnāk. Neskatoties uz šo trūkumu, Python plaši izmanto lietojumu 
grafisko lietojumu saskarņu veidošanā, sistēmu programmēšanā, tīmekļa lietojumu, spēļu 
veidošanai, citu sistēmu izstrādei. 

Python var pielietot daudz un dažādu lietojumu izstrādei, un tai skaitā arī ir iespējas 
izmantot šo valodu, lai izstrādātu grafiskus lietojumus. Lai izstrādātu grafiskas lietotāja 
saskarnes, var izmantot ietvarus tkInter, wxPython. Vēl viena veida grafiski lietojumi ir 
spēles, kuras var izstrādāt ar izstrādes ietvaru pyGame. Interaktīvus grafiskus lietojumus var 
arī izstrādāt ar Kivy ietvara palīdzību. 

tkInter ir atvērtā koda grafiskās lietotāja saskarnes ietvars, kas balstās uz TK bibliotēku, 
kura arī tiek izmantota Perl, Ruby, PHP programmēšanas valodās. Ietvarā ir iekļauti 25 widget 
tipi, plus dažādi dialogi un rīki, ar kuru palīdzību ir iespējams izstrādāt grafiskās lietotāja 
saskarnes, vienkāršus tīmekļa lietojumus, trīsdimensiju vizualizācijas un animācijas. Ja 
nepietiek ar standarta piedāvātajām funkcijām, var tikt paplašināts ar Python kodu, kā arī ar 
lielākām paplašinājuma pakotnēm kā Pwm, Tix un Pil. Izstrādātie lietojumi var tikt palaisti uz 
dažādām Unix, Windows versijām, Macintosh (sākot ar 8.0 versiju). 

wxPython ir Python interfeiss atvērtā koda bibliotēkai wxWidgets. wxWidgets, agrāk 
sauktai wxWindows, ir bibliotēka, kas oriģināli tika izveidota C++ programmēšanas valodai. 
Pats wxPython ir paplašinājuma modulis, kas ļauj izmantot wxWidgets klases. Ietvarā 
iekļautas vairāk kā 200 klases, kurās jau ir iekļauta funkcionalitāte, kas, piemēram, tkInter 
ietvarā ir pieejama, tikai izmantojot paplašinājuma bibliotēku. Izstrādātie lietojumi var tikt 
palaisti Windows, Macintosh un dažādās Unix saimes operētājsistēmās ar uzstādītu wxPython 
bibliotēku. 

Kivy ir visjaunākais atvērtā koda izstrādes ietvars, kas ir domāts interaktīvu grafisku 
lietojumu izstrādei ierīcēm ar skārienjutīgiem displejiem ar multi-touch atbalstu, tai skaitā 
interaktīvās spēles. Ietvarā iekļauts pāri 20 Widget, ar kuru palīdzību var izveidot dažādas 
animācijas un citus grafiskus objektus. Ar ietvaru izstrādātie lietojumi atbalsta 
operētājsistēmas Linux, Windows, Machintosh, Android un IOS. 

Autors secina, ka ietvarus var izmantot dažādās situācijās - ja ir nepieciešams ātri 
izstrādāt vienkāršu lietojumu, tad var izmantot Kivy un tkInter ietvarus; ja ir nepieciešams 
izstrādāt sarežģītāku grafisku lietojumu, tad var izmantot ietvaru wxPython, jo šis ietvars 
piedāvā plašāku iespēju klāstu. Izstrādājot lietojumu kādai noteiktai operētājsistēmai, var 
izmantot jebkuru ietvaru, izņemot, kad ir jāizstrādā lietojums mobilajām platformām IOS un 
Android. Šinī gadījumā var tikt izmantots ietvars Kivy, kas ir šīs platformas atbalsts.   
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A.Žukova, J.Eiduks (zinātniskais vadītājs) 
 
NOSQL DATUBĀZES SISTĒMU KLASIFIKĀCIJA 
 

NoSQL tehnoloģijas kļūst arvien populārākas. Iemesls - ir iespēja kompensēt relāciju 
datubāzes trūkumus. NoSQL piedāvā citādu pieeju datu glabāšanai un apstrādei, nekā to 
piedāvāja relāciju datubāzes. NoSQL (angļu val. - Not Only SQL – ne tikai SQL) termins 
kļuva pazīstams nesen, un to izmantoja, lai aprakstītu datubāzu tehnoloģijas, kuras parādījās, 
lai atbilstu tīmekļa mēroga (angļu val. - Web-scale vai Internet-scale) prasībām [1]. Tīmekļa 
mēroga lietojumi parasti operē ar lielu lietotāju skaitu, milzīgu sarežģīti apstrādājamu datu 
apjomu. Tradicionāla pieeja datu apstrādei, izmantojot relāciju datubāzes, kļuva neefektīva, 
un tāpēc sāka meklēt alternatīvu. 

Raksta mērķis ir izpētīt NoSQL datubāzes būtību, to arhitektūru, un dot ieskatu par 
populārākajām NoSQL datubāzēm.  

NoSQL termins tiek lietots, lai apvienotu visas datubāzes, kas neievēro relāciju datubāzu 
vadības sistēmu principus un ir piemēroti liela datu apjoma apstrādei tīmekļa mērogā. NoSQL 
datubāzu sistēmas, parasti, neizmanto shēmas un izvairās no sarežģītu vaicājumu un 
savienošanas operāciju izmantošanas. Šādas sistēmas cenšas veidot dalītas, atklātā koda, 
horizontāli mērogojamas, ar laiku nepretrunīgas. Tām ir vienkāršas replikācijas atbalsts un 
vienkārša lietojumu programmēšanas saskarne. 

Pēdēja laikā tika izstrādātas vairākas NoSQL datubāzes, bet tām visām ir kopīgas 
pazīmes: nestingras, viegli modificējamas shēmas; horizontāla mērogojamība. Ir izdalīti 4 
galvenie NoSQL datubāzes modeļi: atslēga/vērtība; dokumentu; kolonnu orientētas; grafu. 

Ir dažas citas datubāzes, kurās arī izmanto ne relāciju pieeju. Šīs datubāzes neietilpst 
NoSQL datubāzes modeļu kodolā, bet tās tiek sauktas par nestingrām NoSQL datubāzēm. Pie 
šīm datubāzēm pieskaita objektu orientētas un XML datubāzes. 

NoSQL datubāzes darbības principi ir bāzēti uz CAP (angl. Consistency – 
nepretrunīgums, Availability – pieejamība, Partition-tolerance – izturība pret nodalījumiem) 
teorēmas. Teorēma norāda, ka dalītā datubāzes sistēmā var nodrošināt tikai divus CAP 
teorēmas nosacījumus vienlaicīgi. Kurus divus no trim nosacījumiem nodrošināt ir atkarīgs no 
sistēmas arhitektūras. 

Relāciju datubāzu sistēmās, lai ievērotu transakciju drošumu, tiek izmantota ACID (angļu 
val. - atomicity – atomitāte, consistency – nepretrunīgums, isolation – izolēšana, durability – 
ilgums) pieeja. ACID noteikumi garantē, ka datubāze paliek nepretrunīga pat tad, ja tā tika 
sadalīta nodalījumos. Pēc CAP teorēmas, nodrošinot datubāzes nodalījumu nepretrunīgumu, 
datubāzes pieejamība samazinās. Nodrošinot stingru nepretrunīgumu, samazinot datubāzes 
pieejamību, tas novedīs pie mērogojamības problēmām. Lai atrisinātu šo problēmu, Dens 
Pritčets no eBay piedāvāja BASE (angl. Basically Available – pamatā pieejams, Soft state – 
nestingrs stāvoklis, Eventually consistent – iznākumā nepretrunīgs) pieeju. Šī pieeja izmanto 
funkcionālo nodalīšanu kā nodalīšanas metodi. Funkcionālā nodalīšana ir atkarīga no faktiski 
glabātiem datiem. Šī pieeja atļauj datiem būt pretrunīgiem starp atsevišķiem nodalījumiem 
kādu laika periodu un izmanto pastāvīgu ziņapmaiņu, lai dati rezultātā nekļūtu pretrunīgi. 

NoSQL tehnoloģijas netika izveidotas, lai aizvietotu relāciju datubāzes, tās tika 
izveidotas, lai atrisinātu specifiskās problēmas, kuras relāciju datubāzēs nav efektīvas. 
NoSQL pieeja piedāvā lielāku mērogojamību, tas nozīmē, ka, izmantojot to, var ātrāk 
apstrādāt lielāku datu apjomu, bet relāciju datubāzes piedāvā stingrāku datu nepretrunīguma 
mehānismu, lielākas vaicājumu iespējas un daudzgadīgu pieredzi. Tāpēc dažreiz lielāku 
priekšrocību var iegūt, savienojot abas datubāzu pieejas. 
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VADĪBAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 
 

O.Aksjonova, I.Šūpulniece (zinātniskais vadītājs) 
 

LIETOTĀJA TELPISKĀS VIZUALIZĒŠANAS SPĒJU IETEKME UZ 
CILVĒKA–DATORA SASKARSMI 
 

Eksistē sistēmas, kuru lietojamību un izmantošanas produktivitāti ietekmē sistēmas 
lietotāja telpiskās vizualizēšanas spējas. Daži gados vecāki cilvēki (ar zemām telpiskās 
vizualizēšanas spējām) ir iemācījušies no galvas, kā nosūtīt vai izlasīt e-pastu. Ja lietotāja 
saskarne tiek mainīta (piemēram, jaunāka MS Outlook versija) un pogu vizuālais izkārtojums 
mainās, tad šādi lietotāji vairs neprot nosūtīt/izlasīt e-pastu bez citu palīdzības. 

Dotajā darbā ir noskaidrots, cik lielā mērā telpiskās vizualizēšanas spēju līmenis iespaido 
cilvēka-datora saskarsmi un kādi paņēmieni grafiskās saskarnes izstrādē ir piemēroti 
lietotājiem ar dažādām vizualizēšanas spējām.  Pētījumā ir apskatītas sistēmas, kurās cilvēka 
un datora sadarbības rezultatīvums var mainīties atkarībā no konkrētā lietotāja vizualizēšanas 
spējām. Tiek piedāvāti risinājumi saskarnes veidošanā atbilstoši šīs saskarnes lietotāju 
vizualizēšanas spējām. Lai novērtētu, vai tiešām šie risinājumi strādā lietotāju labā, risinājumi 
tiek pārbaudīti eksperimenta veidā.  

Cilvēka–datora saskarsmes galvenais mērķis ir cilvēka–datora sadarbības uzlabošana, 
datoru taisot vieglāk lietojamu un lietotāja prasībām atbilstošāku. Cilvēka–datora saskarsme 
nav iedomājama bez vīziju sistēmas, ko noteiktā mērā raksturo telpiskās vizualizēšanas 
spējas. Cilvēka–datora saskarsme tiek nodrošināta ar saskarnes palīdzību. Lietotāja saskarne, 
kā cilvēka un datora sadarbības nodrošinājums, var tikt realizēta kā grafiskā lietotāja saskarne. 
Pētījumā ir noteikta savstarpējā sakarība starp telpiskās vizualizēšanas spējām un cilvēka–
datora saskarsmi.  

Lietotājam saprotamas un ērtas saskarnes izstrāde sekmē lietotāja mērķu sasniegšanu, 
prasību un vēlmju apmierināšanu. Lietotāja saskarnes izstrādi nosaka lietojamības vadlīnijas. 
Lietojamība ir saskarnes īpašība, kas apraksta rezultatīvuma un apmierinātības pakāpi, 
lietotājam izmantojot saskarni iecerētiem mērķiem. Lietojamības sasniegšanas rīks ir dizains. 
Dizaina izstrādes gaitā jāņem vērā lietotāja psihofizoloģiskās īpašības (piemēram, reakcijas 
laiks, krāsu gammas uztvere utt.). Informācija ir nolasāma no krāsas, tādēļ saskarnes izstrādes 
gaitā jāpievērš uzmanība izvēlētajām krāsām. Vērtību izvēlnes sarakstos pielietota lietotāja 
loģika, pareizā secībā izceltās primārās darbības pogas un vairāki tam līdzīgi paņēmieni 
atvieglo un paātrina cilvēka un datora sadarbību.  

Darba ietvaros tiek veikts eksperiments, lai noskaidrotu, cik lielā mērā telpiskās 
vizualizēšanas spēju līmenis iespaido cilvēka-datora saskarsmi. Eksperimenta dalībnieki ir 
abu dzimumu pārstāvji divās vecuma grupās (no 25 līdz 45 gadiem un no 45 līdz 65 gadiem). 
Eksperimenta dalībnieku telpiskās vizualizēšanas līmenis tiek pārbaudīts ar rotācijas 
iztēlojumā testa (Mental Rotation Test) palīdzību. Testēšanas rezultātā katra dalībnieka 
vizualizēšanas spēju līmenis tiek novērtēts kā zems, vidējais vai augsts. Eksperiments tiek 
veikts, izstrādājot veikala tīmekļa vietnes prototipu. Balstoties uz laiku, kurš tika patērēts 
pirkuma veikšanai, tiek novērtēts, kā lietotāja esošās vizualizācijas spējas ietekmē viņa 
saskarsmi ar datoru. Eksperimenta rezultāti ļauj secināt, ka lietotāji ar labi attīstītām 
vizualizēšanas spējām ir ātrāki un efektīvāki sadarbībā ar datoru. Taču veiksmīgi izstrādāta 
grafiskā saskarne uzlabo lietotāju ar zemām telpiskās vizualizēšanas spējām saskarsmi ar 
datoru.  
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U.Baufala, M.Bonders (zinātniskais vadītājs) 
 
DARBPLŪSMAS IZSTRĀDES RĪKI UN TO NOVĒRTĒJUMS 
 

Jebkurā biznesa sistēmā ir jābūt procedūrām, kuras ir izveidotas, lai uzlabotu efektivitāti, 
konsekvenci un kvalitāti. Diemžēl šīs procedūras ietekmē dažādi faktori, piemēram, 
darbinieki, kas lieto un pārvalda šīs procedūras, darbības. Pie šīm darbībām varētu būt 
pieskaitāmas, piemēram, darbinieka kļūdas, kas radušās darba sasteigšanas vai nepietiekamas 
apmācības dēļ. Līdz ar to kļūst aktuāls darbplūsmu pielietojums. Tās ļauj kontrolēt un vadīt 
sarežģītas aktivitātes un to mijiedarbību ar programmatūru un lietotāja veiktajām darbībām. 

Darbplūsma ir procesu kopa. Process raksturo darba aktivitātes laikā un telpā, lai  radītu 
un vadītu produktus un servisu. Process nodrošina resursu un darbību integrācijas un 
koordinācijas pamatus. Tādējādi efektīva procesu pārvaldība uzņēmumam ir ļoti svarīga. 
Process rakturo tikai organizatorisko funkciju strukturālos aspektus. Procesi var tikt sadalīti 
atsevišķās darbībās, kuras var izpildīt manuāli. Savukārt vairāki procesi var tikt apvienoti 
darbplūsmā, kur tie tiek izpildīti automātiski. Procesu automātisku izpildīšanu nodrošina 
darbplūsmu vadības sistēma. Darbplūsma specificē dažādu dinamisku objektu koordinētu 
uzdevumu izpildi. Uzdevums šajā gadījumā ir kaut kāds darbs, kas ir jāveic. Šis darbs var tikt 
precizēts vairākos veidos, piemēram, kā tekstuālā informācija e-pasta vai programmas veidā. 
Darbplūsmas uzdevumus parasti izpilda automatizēta sistēma pat tad, ja tie varētu tikt izpildīti 
manuāli. 

Darba mērķis ir novērtēt darbplūsmu izstrādes rīku efektivitāti un izveidot darbplūsmas 
risinājumu, izmantojot vienu no apskatītajiem izstrādes rīkiem. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti 
vairāki uzdevumi: iepazīties ar darbplūsmu arhitektūru un pielietošanas iespējām, iepazīties ar 
dažiem darbplūsmu izstrādes rīkiem un, izmantojot vienu no tiem, izveidot darbplūsmas 
risinājumu. 

Darba izstrādes gaitā tika izveidots risinājums, izmantojot vienu no apskatītajiem rīkiem – 
JIRA. Pārsvarā tas tiek pielietots projektu vadībai, problēmu uzskaitei un kļūdu izsekošanai. 
JIRA nodrošina arī darbplūsmu risinājumu izstrādi. Šajā vidē tika izstrādāts risinājums 
uzņēmuma jauno darbinieku reģistrācijai, to privilēģiju un pieejas tiesību maiņai un 
darbinieku datu dzēšanai. Lai specificētu risinājumu, bija nepieciešams apskatīt un iepazīt 
visus aspektus, kas ir būtiski šāda veida darbu vadīšanai, piemēram, darbinieku tiesības un 
pieejas dažādiem kontiem uzņēmumā, darbiniekus, kas atbildīgi par darbinieku kontu 
reģistrēšanu, pieteikumu apstrādes gaitu. 

Veidojot risinājumu, tika iepazīta JIRA vide un tās darbplūsmas veidošanas principi. 
Darbplūsmas risinājuma veidošana sastāv no vairākiem soļiem. Paši svarīgākie – darbplūsmas 
risinājuma projekta izveidošana, projekta problēmu definēšana, lietotāja skatu izveidošana un 
pašas darbplūsmas konstruēšana. 

Risinājuma izstrādes gaitā tika secināts, ka darbplūsmas risinājuma veidošana ir diezgan 
komplicēts process. Darbplūsmas risinājums sastāv no vairākām komponentēm, kurām savā 
starpā jābūt saistītām. Ja tās ir saistītas, tad darbplūsmas risinājums spēj darboties korekti. 
Pretējā gadījumā risinājuma darbībā ir novērojamas kļūdas. Kopumā darbplūsmas bāzēts 
risinājums ir ļoti strukturēts. Lietojot darbplūsmas, tiek uzlabota biznesa sistēmas datorizēto 
aktivitāšu kvalitāte un efektivitāte. 
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L.Bergmane-Behmane, A.Ābele (zinātniskais vadītājs) 
 

UZŅĒMUMA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS ANALĪZE UN BEZMAKSAS 
RISINĀJUMU PIEDĀVĀJUMS 
 

Informācijas sistēmas ir nozīmīga uzņēmuma infrastruktūras daļa. Tās palīdz vienkāršot 
biznesa procesus, automatizēt tos, veikt datu glabāšanu, uzturēsanu un tālāku izmantošanu, 
piemēram, atskaišu veidošanā.  

Pētījuma mērķis ir apzināt esošo situāciju konkrētā Latvijas pārdošanas uzņēmumā, 
apskatīt tur izmantotās informācijas sistēmas, ar kurām darba autore strādā ikdienā, izpētīt 
bezmaksas iespējamos risinājumus un piedāvāt aizstāt uzņēmumā esošās sistēmas ar to 
bezmaksas alternatīvām, kas nodrošinātu uzņēmumam nepieciešamo funkcionalitāti.  

Konkrētajā uzņēmumā ir gan resursu plānošanas sistēma, gan klientu attiecību 
pārvaldības sistēma, gan e-komercijas vietne, gan sadarbības, satura pārvaldības un 
dokumentu pārvaldības sistēma. Darba autore ikdienā strādā ar klientu attiecību pārvaldības 
sistēmu Microsoft Dynamics CRM un sadarbības portālu Microsoft SharePoint Server. 

Microsoft SharePoint Server ir viena no nozīmīgakajām uzņēmuma informācijas 
sistēmām, jo tajā var koplietot dokumentus, glabāt tos failu bibliotēkās, kā arī glabāt datus 
sarakstos. Šī sistēma arī nodrošina kalendāra koplietošanu, kā arī sistēmu var integrēt ar 
Microsoft Outlook un saņemt ziņojumus uz e-pastu.  

Microsoft Dynamics CRM netiek izmantota kā klientu attiecību pārvaldības sistēma. Tā 
tiek izmantota uzņēmuma šoferu uzdevumu izveidošanai, norādot, kur šoferim ir jāaizved 
prece, kuram klientam, uz kuru adresi un citu saistīto informāciju. Problēma, kāpēc CRM 
sistēma netiek izmantota pilnībā, varētu būt tāpēc, ka darbinieki nav izglītoti un nezina par 
sistēmas iespējām, kā tās varētu izmantot, kā arī nav cita darbinieka, kas varētu veikt 
apmācību. 

Informācijas sistēmu problēma ir tā, ka tās nav integrētas savā starpā un katrā sistēmā 
vieni un tie paši dati var tikt interpetēti atšķirīgi, piemēram, klienta nosaukums vienā sistēmā 
var tikt saīsināts, bet citā lietots pilnais nosaukums.  

Tāpēc, lai tiktu izmantotas sistēmu funkcionālās iespējas un likvidētas sistēmas, kuras 
netiek pilnvērtīgi izmantotas, attiecīgo sistēmu funkcijas var apvienot. Piemēram, šoferu 
uzdevumus var pārnest no Microsoft Dynamics CRM sistēmas uz Microsoft SharePoint 
Server.  

Darbā kā alternatīvas tiek meklētas satura pārvaldības sistēmas, kas varētu nodrošināt 
uzņēmumam nepieciešamo funkcionalitāti.  

Viena no alternatīvām ir satura pārvaldības sistēma Alfresco. Šī sistēma ir līdzīga 
SharePoint Server un nodrošina gandrīz tādas pašas funkcionālās iespējas. Galvenā sistēmu 
atšķirība ir tāda, ka Alfresco ir atklātā pirmkoda programmatūra. Šīs programmatūras iespējas 
ir dokumentu pārvaldība, tīmekļa satura pārvaldība, ierakstu, attēlu pārvaldību un citas 
iespējas.  

Darba gaitā tiks meklētas arī citas alternatīvas, un izpētes rezultātā šīs sistēmas tiks 
salīdzinātas savā starpā, lai noskaidrotu piemērotāko sistēmu, kas nepieciešamības gadījumā 
arī varētu aizstāt uzņēmumā esošo informācijas sistēmu.  
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M.Bērza, J.Šlihte (zinātniskais vadītājs) 
 
BIROJA PRODUKTIVITĀTES RĪKU MĀKOŅDATOŠANAS 
PAKALPOJUMU INTEGRĒŠANA KORPORATĪVO KLIENTU IT 
INFRASTRUKTŪRĀ 
 

Arvien populārāka kļūst mākoņdatošana un tās pakalpojumi, kas ļauj uzņēmumiem un 
privātiem klientiem, izmantojot interneta tīklu, pēc pieprasījuma piekļūt saviem datiem, 
dokumentiem un informācijai. Izplatīta problēma uzņēmumu un tieši korporatīvo klientu 
darbības sfērā ir informācijas tehnoloģiju izmaksu optimizēšana. Uzņēmumos IT izmaksas 
sastāda lielāko vairākumu. Izmaksu optimizēšanu ir iespējams panākt, ieviešot 
mākoņdatošanas pakalpojumus. Katram ir jāizvērtē, kurus no mākoņdatošanas 
pakalpojumiem ieviešot un pielietojot uzņēmums spēs samazināt savas izmaksas un gūt 
jūtamu labumu. 

Neapšaubāmi, lai veiktu problēmu risinājumu, vajag apskatīt, izanalizēt un pielietot kādu 
no mākoņdatošanas pakalpojumiem, kā arī integrēt tos korporatīvo klientu IT infrastruktūrā. 
Nepieciešams apskatīt mākoņdatošanas veidus, līmeņus un sastāvdaļas. Apskatīt un izanalizēt 
ar mākoņdatošanas pakalpojumiem saistītos rīkus un to integrēšanas iespējas korporatīvo 
klientu infrastruktūrā, lai spētu ieraudzīt mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas 
ieguvumus. 

Interneta vidē ir pieejami dažādi mākoņdatošanas rīki un pakalpojumi, kas spēj atvieglot 
un padarīt pieejamākus biroja produktivitātes rīkus. Izmantojot uzņēmumā mākoņdatošanas 
rīkus un to pakalpojumus, lietotāji pie sev vajadzīgiem datiem, informācijas un dokumentiem 
var tikt no jebkuras vietas un izmantojot jebkādu ierīci, kurai ir pieejams interneta 
pieslēgums. Mākoņdatošanas rīkiem ir jau minētās pozitīvās īpašības, bet iemesls, kādēļ 
daudzi uzņēmumi negrib savā darbībā izmantot mākoņdatošanas pakalpojums, ir datu 
drošības jautājums. Tieši datu drošība tiek minēta kā galvenais iemesls, kādēļ daudzi 
uzņēmumi vēl kavējas ar mākoņdatošanas pakalpojumu un rīku ieviešanu. 

Apskatot, izanalizējot un salīdzinot dažādus mākoņdatošanas rīkus, tika secināts, ka 
korporatīvajiem klientiem visatbilstošākais un piemērotākais būtu Microsoft Office 365 
mākoņdatošanas rīks. Tas sevī ietver tādas svarīgas funkcijas kā piekļuvi e-pastam, 
koplietojamam kalendāram, iespējai veidot video konferences, kā arī koplietot un rediģēt 
dokumentus, izmantojot zināmu programmatūru.  

Secināts, ka mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana dod uzņēmumiem zināmu 
labumu izmaksu optimizēšanas un resursu pārvaldības ziņā. Pētījumā apkopotā informācija 
liecina, ka korporatīvajiem klientiem savā darbībā ir izdevīgi ieviest mākoņdatošanas 
pakalpojumus. Ņemot vērā iestādes IT infrastruktūru un mākoņdatošanas pakalpojumu izvēli, 
IT izmaksu samazinājums var būt būtisks. Bet jāatceras arī tas, ka IT izmaksu ietaupījums 
nebūs redzams uzreiz, bet gan tuvāko trīs līdz piecu gadu laikā un tas var svārstīties no desmit 
procentiem un uz augšu. Viss ir atkarīgs no paša uzņēmuma un tā IT infrastruktūras. 
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A.Bērziņš, S.Bērziša (zinātniskā vadītāja) 
 
PROJEKTA UZDEVUMU PĀRVALDĪBAS RĪKU NOVĒRTĒJUMS 
 

Mūsdienās visu projektu izstrāde ir balstīta uz maksimāli efektīvu laika un finanšu 
izlietošanu. Viens no faktoriem, kas ietekmē laiku un izmaksas, ir efektīva un pārskatāma 
projekta uzdevumu pārvaldība. Viens no projekta uzdevumu pārvaldības risinājumiem ir šim 
mērķim paredzētu rīku izmantošana. Šie rīki nodrošina dažāda veida uzdevumu (uzdevuma, 
problēmas, kļūdas, izmaiņas u.c. darba vienumu ) izveidi, statusu kontroli, izpildes 
organizēšanu un dokumentēšanu. Projekta uzdevumu pārvaldības rīki ir daļa no projekta 
izmaiņu un kvalitātes pārvaldības; tie nodrošina arī zināšanu uzkrāšanu.  

Projektu vadītāji bieži vien neapzinās visas pieejamā rīka iespējas. Tāpat, uzsākot 
projektu, ir svarīgi atrast piemērotāko rīku un konfigurēt to atbilstoši projekta vajadzībām. 

Pētījuma mērķis ir novērtēt pieejamos projektu uzdevumu pārvaldības rīkus, to funkcijas, 
konfigurēšanas iespējas un izmantošanu.  

Darba gaitā ir apskatīti trīs atšķirīgi rīki, kas nodrošina projekta uzdevumu pārvaldību: 
Visual Studio Team Foundation Server, JIRA un Redmine. Katrs no projektu vadības rīkiem 
ir unikāls, tādēļ darbā ir apskatītas katra iespējas, funkcijas, izmaksas, kvalitāte un 
lietojamība. Tāpat ir novērtētas katra rīka stiprās un vājās puses izmantošanai dažādos 
projektos.  

Turpmāk pētījumā katrs no rīkiem tiks praktiski izmēģināts vienam projekta piemēram. 
Tiks analizētas katra rīka iespējas projektu veidošanā, izsekošanā un projekta datu vākšanā, kā 
arī pētītas katra rīka uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas gan no programmatūras viedokļa, 
gan rīka apkalpojošā personāla puses. Pēc izpētes un analīzes visi trīs rīki tiks salīdzināti.  

Pētījuma rezultāti būs izmantojami konkrēta projekta vajadzībām atbilstošākā projekta 
uzdevumu pārvaldības rīka izvēlē. Tāpat pētījuma rezultāti būs noderīgi lietotājiem, apzinot 
pieejamā projekta uzdevumu pārvaldības rīka iespējas.  
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E.Dubova, J.Šlihte (zinātniskais vadītājs) 
 
MĀKOŅDATOŠANAS IZMANTOŠANA UZŅĒMUMA PERSONĀLO 
DARBSTACIJU UN MOBILO IEKĀRTU PĀRVALDĪBAI 

Mākoņdatošana ir nozīmīgs pagrieziens informācijas tehnoloģiju jomā, jo tā ļauj izmantot 
programmatūru, infrastruktūru, platformu un mobilitāti kā pakalpojumu. Īpaši nozīmīga tā ir 
vidējiem un maziem uzņēmumiem, jo mākoņdatošanas pakalpojumu apmaksa ir par 
pieteiktajiem resursiem. Mūsdienās uzņēmums bez informācijas tehnoloģijām vairs nav 
iedomājams, un tās izmaksas uzņēmumam parasti sastāda lielu daļu no finansiālā budžeta. 
Mākoņdatošana ļauj samazināt informācijas tehnoloģiju izmaksas uzņēmumā.  

Mākoņdatošanas popularitāti sekmē arī mobilās tehnoloģijas, kas šobrīd strauji attīstās. 
Aizvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties jaunākās mobilās iekārtas, kas ļauj plaši izmantot 
interneta iespējas. Jaunāko mobilo iekārtu lietotāji vēlas izmantot tās arī darba vajadzībām.  

Personālo darbstaciju pārvaldība jau vēsturiski ir nozīmīga uzņēmuma IT daļa. Savukārt 
mobilo iekārtu pārvaldības jautājums ir aktualizējies līdz ar mobilo tehnoloģiju straujo 
attīstību un to lietotāju vēlmi izmantot šīs ierīces arī darba vajadzībām. 

Lai uzņēmums pieņemtu pareizu lēmumu saistībā ar personālo darbstaciju un mobilo 
iekārtu pārvaldības jautājumu, ir jāapskata šī brīža biznesa tendences, kas ietver cilvēku 
mobilitāti un mākoņdatošanas attīstību.  

Šobrīd ir pieejami vairāki mākoņdatošanas pakalpojumi, kas saistās ar personālo 
darbstaciju un mobilo iekārtu pārvaldību. Lai saprastu, kādas iespējas pieejamas uzņēmumam, 
ir jāapskata personālo darbstaciju pārvaldības nozīmīgākās funkcijas un mobilās iekārtas, to 
iedalījums un izmantotās operētājsistēmas. Ir jāaplūko šābrīža pārvaldības pakalpojumu 
piedāvājums.  

Apskatot mākoņdatošanas pārvaldības pakalpojumus, tika secināts, ka personālo 
darbstaciju pārvaldībai pieejams viens pakalpojums - Microsoft Windows Intune. Savukārt 
mobilo iekārtu pārvaldības pakalpojumu ir daudz vairāk. Būtiski ir izvēlēties pakalpojumu, 
kas nodrošina plašāku pārvaldības iespēju klāstu. Viens no šādiem mobilo iekārtu pārvaldības 
pakalpojumiem ir MaaS360, kas var būt apvienots arī ar Office 365 mākoņdatošanas 
pakalpojumu. 

 Mākoņdatošanas izmantošana ļauj dažāda lieluma uzņēmumiem nodrošināt uzņēmuma 
resursu pārvaldību par pieņemamu cenu. Turklāt šie pakalpojumi ir ar vieglu saskarni un nav 
nepieciešami papildus IT resursi, lai ar tiem varētu strādāt.  
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T.Guzenko, V.Minkēviča (zinātniskā vadītāja) 
 
TĪMEKĻA LIETOTŅU TESTĒŠANAS ĪPATNĪBAS IT PROJEKTA 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ 
 

Darbā tiek izskatīti divi galvenie jautājumi – saistības un atšķirības starp testēšanu un 
kvalitātes nodrošināšanu, kā arī tīmekļa lietotņu testēšanas galvenās īpatnības, kas nodrošina 
IT projekta kvalitāti lietotāju acīs un atbilstību vispārpieņemtajām prasībām un kritērijiem. 

Daudzi testētāji sauc sevi par QA inženieriem vai testēšanas inženieriem, un darba 
piedāvājumu sludinājumos ir daudz šādu neprecizitāšu. Darbā ir formulētas vadlīnijas, kas 
palīdzēs noteikt virzienu, kas ir īpaši lietderīgi topošajiem speciālistiem. 

Kvalitātes nodrošināšana ir kvalitātes pasākumi, kas nodrošina kļūdu neparādīšanos. 
Savukārt testēšana ir kļūdu meklēšana pirms tās atradīs lietotājs, rūpes par izstrādājamā 
produkta kvalitāti. Kvalitātes nodrošināšanas un testēšanas saistība ir procesā, kura mērķis ir 
uzlabot programmnodrošinājumu, kas nonāks pie lietotāja.  

Abu jomu atšķirības ir: kvalitātes nodrošināšana uzlabo programmnodrošinājuma kvalitāti 
pirms un izstrādes laikā; testēšana - kļūdu meklēšanas procesā. Tas nozīmē, ka kvalitātes 
nodrošināšana ir vērsta uz kļūdu rašanās novēršanu, bet testēšana - uz to meklēšanu. Testētāji 
vieni paši nevar nodrošināt programmatūras kvalitāti. Kvalitātes nodrošināšana ir visu 
izstrādes procesa dalībnieku uzdevums. Ļoti svarīgs faktors, kas ietekmē kvalitāti, ir paša 
izstrādes procesa plānošanas iestatīšana. 

Tīmekļa lietotņu testēšana ir sarežģīts process, jo testējamā sistēma ir balstīta uz interneta 
tehnoloģijām, ko veido dažādas vides, tādējādi kļūdas ir grūtāk atrast un izsekot. Tiek izskatīti 
galvenie tīmekļa lietotņu testēšana spriedumi, kas palīdzēs veidot testēšanas procesu 
efektīvāku un drošāku.  

Vairāku tīmekļa pārlūku testēšana – tīmekļa lietotņu īpatnības attēlot identiski lietotāju 
saskarnei un strādāt korekti visos populārajos pārlūkos. Tā kā pārlūku izstrādātāji iebūvē tajos 
savu funkcionālu, tīmekļa lietotņu darbība ir jāpielāgo vairākiem pārlūkiem, jo gadās, ka 
kļūdas var parādīties tikai konkrētajos. 

Vairāku platformu testēšana - tīmekļa lietotnes strādā vairākās platformās, tāpat kā 
vairāku tīmekļa pārlūku gadījumā, lietotāju saskarnes elementi var attēloties dažādi, tāpēc ir 
nepieciešama papildus testēšana. 

Kļūdas no klientu puses ir tikai simptoms, tās var būt arī atkarīgas no vides (klients, 
serveris, tīkls) – bez pilnīgas vides diagnosticēšanas ir grūti ar pārliecību noteikt, kāds tieši ir 
iemesls rada simptomu. Ja kāda no klientu vai servera puses daļām tiks izmainīta vai 
aizvietota, nav garantijas, ka kļūdu varēs atkārtot, tāpēc ir nepieciešams ideāli dublēt vidi, 
kurā strādās tīmekļa lietotne (operētājsistēma, tīmekļa pārlūka versija, datubāzes serveri, 
papildus komponentes, tīmekļa lietotnes serveri, serveru/klientu resursi, trafiks, tīkla 
caurlaides spēja). 

Kļūdas kodā un konfigurēšanā – ir pilnīgi jāpārliecinās, ka kļūdas tiešām eksistē, vai tās 
var vienkārši izlabot, rekonfigurējot sistēmu. 
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A.Kovaļčuks, R.Taranovs (zinātniskais vadītājs) 
 
INTERFEISU TRANSLATORA IZVEIDOŠANA „EMBEDDED LINUX” 
VIDĒ 

 
Modernajā pasaulē ir nepieciešama kvalitatīva datu apmaiņa starp dažādām iekārtām vai 

sistēmām. Šobrīd eksistē ļoti daudz visdažādāko interfeisu. Veidojot kādu sarežģītu vadības 
sistēmu, ir nepieciešams pielietot vairākus interfeisus vienlaicīgi, šeit arī veidojas galvenā 
problēma, kā nodrošināt vienlaicīgu interfeisu mijiedarbību. No problēmas izriet, ka ir 
vajadzīga kāda starpsistēma. Starpsistēma apvienos sevī datus no visiem interfeisiem un 
pārraidīs augstākām vadības iekārtām, caur kādu pieejamu un plaši izplatītu interfeisu, tāpēc 
arī tika piedāvāts interfeisu translators.  

Sakarā ar visu iepriekšminēto tika piedāvāta šāda interfeisu translatora koncepcija:  
  Nodrošināt datu savākšanu no vairākiem interfeisiem; 
  Nodrošināt datu pārraidi uz augstākām vadības iekārtām, caur plaši izplatīto 

komunikācijas interfeisu; 
  Nodrošināt pieslēgto iekārtu vadību no augstākiem vadības līmeņiem. 

Translatoram jābūt mazam enerģijas patēriņam, lai nodrošinātu translatora ilgāku darba 
laiku. Balstoties uz augstākizvirzītajām prasībām, tika pieņemts lēmums izveidot translatoru 
uz iegultas sistēmas bāzes, kas arī nodrošinās mazu izmēru, nelielu enerģijas patēriņu un 
izturību pret arējam iedarbēm.  

Viens no būtiskākajiem aspektiem ir saskarne ar augstākām vadības iekārtam. Kā 
augstākas vadības iekārtas var būt, piemēram, industriāla vadības sistēma. Lai nodrošinātu 
saskarni starp interfeisu translatoru un augstākām vadības iekārtām, tika pieņemts lēmums, 
izmantot IP tīklus. Tāda realizācija palielinās sistēmas pielietošanas iespējas, jo dotā pieeja 
atļauj izmantot internetu, jau kā gatavu pārraides vidi. 

Pētījumā ir  piedāvāts izveidot interfeisu translatora vadības programmu uz 
operētājsistēmas bāzes. Izvēlētā operētājsistēma ir „Embedded Linux. „ Embedded Linux” 
izvēles iemesls ir tas, ka tā ir atklātā pirmkoda operētājsistēma. Atklāts pirmkods dod ļoti 
plašas iespējas, sākot ar jau eksistējošas sistēmas funkcijas pārrakstīšanu un beidzot ar jaunu 
sistēmas funkciju veidošanu. Arī cena ir svarīgs izvēles aspekts. Linux operētājsistēma tiek 
izplatīta bez maksas. 

Linux dos interfeisu translatoram vairākas būtiskas priekšrocības: 
  Drošumu – vienas programmatūras daļas kļūmes gadījumā neietekmēs pārējo 

programmatūras daļu. Tāda translatora īpašība tiek nodrošināta ar plūsmām. Kur 
katra plūsma strādā tikai ar savu interfeisu, tas arī nodrošina  to, ka vienas vai 
vairāku plūsmu kļūdu gadījumā translatora programmatūra turpinās strādāt. 

  Efektīva aparatūras izmantošana – operētājsistēma ir aprīkota ar plašu dziņu 
bibliotēku. Tas atvieglo translatora izstrādi un to aparatūras izmantošanu. 

  Izstrādes atvieglošana – operētājsistēma aprīkota ar jau gatavām sistēmas funkcijām 
un dziņiem, kurus var izmantot programmatūras izstrādātājs. Uz doto momentu 
Linux operētājsistēma eksistē visdažādākās atvērtā koda programmatūras 
bibliotēkās, kuras var brīvi būt pielietot translatora izveidošanai; 

  Atkļūdošana un testēšana – Linux operētājsistēma ir aprīkota ar sarežģītu 
atkļūdošanas sistēmu, kas nodrošina kvalitatīvāku un vieglāku programmas izstrādi. 
Testēšana palīdz izstrādātājam ātrāk atrast kļūdas programmā. 
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A.Lelītis, J.Grabis (zinātniskais vadītājs) 
 

BIZNESA PROCESU MODEĻU IZMANTOŠANA PIEEJAS TIESĪBU 
IESTATĪŠANAI UZŅĒMUMA DATORSISTĒMĀ 

 
Pieejas tiesības ir svarīga informācijas sistēmu sastāvdaļa, kas nodrošina datu un sistēmu 

drošu darbību. Svarīgi rast risinājumu pieejas tiesību iestatīšanas automatizācijai, lai piešķirtu 
lietotājiem amata pilnvarām atbilstošas tiesības. Pieejas tiesību, kas neatbilst amata 
pilnvarām, kā arī atlaisto un atvaļinājumā esošo darbinieku pieejas tiesību esamība paaugstina 
konfidenciālas informācijas noplūdes risku. Nespēja operatīvi saņemt informāciju par 
darbinieku pieejas  tiesībām neļauj operatīvi izmeklēt incidentus, kas saistīti ar nesankcionētu 
piekļuvi datiem, kā rezultātā var paaugstināties informācijas noplūdes radītie zaudējumi. 
Darbinieku pieejas tiesību saskaņošana ar rakstisku iesniegumu var aizņemt daudz laika. Ja ir 
daudz informācijas sistēmu lietotāju, pieejas tiesību nodrošinājuma process ievelkas, kas 
savukārt rada darbinieku piespiedu dīkstāvi un finansiālus zaudējumus. Lietotāju apkalpošana 
aizņem daudz laika un prasa lielus cilvēkresursus, pieaugot uzņēmuma darbinieku skaitam. 

Pieejas tiesībām un to piešķiršanas kritērijiem ir jābūt aprakstītiem un dokumentētiem. 
Pieejas tiesībām jābūt vienkārši pārskatāmām un auditējamām. Lai administrētu pieejas 
tiesības, tiek ņemti vērā regulējošie dokumenti. Pieejas tiesību politikai jābūt apzinātai, 
dokumentētai un periodiski pārskatītai, un jātiek analizētai, bāzējoties uz biznesa vajadzībām 
un pieejas aizsardzības prasībām. Pieejas vadības kārtībai un katra lietotāja vai grupas pieejas 
tiesības precīzi jānoformulē pieejas vadības politikā. Pieejas vadības līdzekļi var būt gan 
loģiski, gan fiziski un tiem jābūt pārskatāmiem kopā. Lietotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem precīzi jāformulē biznesa prasības, kuras jāizpilda ar pieejas tiesību līdzekļiem. 

Pieejas tiesības iespējams izgūt no biznesa procesu modeļiem XML (Extensible Markup 
Language) formātā. Iegūto informāciju var izmantot pieejas tiesību grupu izveidei, ar kurām 
iespējams, balstoties uz lietotāja darba aprakstu, piešķirt lietotājam noteiktas grupas 
pamattiesības. Izmantojot pieejas tiesību vadības sistēmas IdM (Identity Manager), noteiktam 
lietotājam ir iespējams piešķirt tiesības, kas tam nepieciešamas darba uzdevumu realizēšanai 
uzreiz visās uzņēmuma informācijas sistēmās. IdM sistēma var ņemt datus no jebkāda 
iepriekš definēta datu avota, piemēram, biznesa procesa modeļa analīzes rezultātā izgūtas 
XML datnes, un ar aģentu palīdzību veikt šo datu sinhronizāciju ar visām konfigurācijas laikā 
definētajām uzņēmuma informācijas sistēmām. IdM sistēmas ļauj veidot darbplūsmas pieejas 
tiesību apstiprināšanai, kas samazina pieejas tiesību saskaņošanas laiku. Vairums IdM sistēmu 
nodrošina lietotājiem iespēju atjaunot aizmirstās sistēmu paroles. Pirmo reizi pievienojoties 
darbstacijai, lietotājam jāreģistrējas un jāatbild uz lietotāja identitātes noteikšanai 
izmantotajiem jautājumiem, uz kuriem paroles atjaunošanas gadījumā būs jāsniedz atbildes. 
Iespēja nomainīt paroli patstāvīgi samazina izmaksas lietotāju apkalpošanai, kā arī samazina 
lietotāju dīkstāves laiku, kamēr tiek atjaunoti paroles dati. 

IdM sistēmas ieviešana ir sarežģīts process. IdM sistēmas neatbalsta visas biznesa 
procesu realizēšanai izmantojamās informācijas sistēmas. IdM sistēmas pārsvarā ievieš 
noteiktas IdM sistēmas ražotāju konsultanti, kas veic programmēšanas darbus risinājumu 
pilnvērtīgai ieviešanai. 
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A.Masļeņņikovs, M.Bonders (zinātniskais vadītājs) 
 
DATU SINHRONIZĀCIJAS RISINĀJUMU NOVĒRTĒJUMS 
 

Ar sinhronizāciju saprot salīdzinājuma procesu un pēc nepieciešamības datņu 
pārrakstīšanu no dažādām mapēm saskaņā ar dotajiem kritērijiem. Tā ir noderīga, kad 
analoģiskie dati glabājas uz dažādiem datoriem, piemēram, mājās un ofisā, vai uz dažādām 
ierīcēm. Sinhronizēt datus var gan ar speciālām programmām, gan ar tīmekļa servisiem. Tā kā 
sinhronizācijas risinājumu ir ļoti daudz, pētījuma mērķis ir atrast un novērtēt iespējamos datu 
sinhronizācijas risinājumus un izvēlēties vienu, kas būs piemērotāks konkrētam gadījumam. 

Pētījuma pamatā ir situācija, kurā ir jāatrod piemērotāko sinhronizācijas risinājumu 
uzņēmumam, kas strādā pie vairākiem projektiem vienlaicīgi. 

Datu sinhronizācijas risinājumu novērtēšanai tiek izmantotas divas metodes - teorētiskā 
un praktiskā. Vispirms tiek atrasti un novērtēti 10 populārākie datu sinhronizācijas risinājumi 
pēc vairākiem kritērijiem. To starpā ir 5 datu sinhronizācijas programmas (Leanware Backer, 
Allway Sync, VuBrief, DSynchronize, GoodSync) un 5 tīmekļa servisi (ASUS WebStorage, 
SugarSync, Syncplicity, Wuala, Dropbox). Pēc datu sinhronizācijas risinājumu labākajām 
īpašībām tika izvēlētas 3 programmas, kuras bija vispiemērotākās situācijai: Leanware 
Backer, Allway Sync un GoodSync. No tīmekļa servisiem tika izvēlēti: ASUS WebStorage, 
Wuala un Dropbox. 

Datu sinhronizācijas risinājumu efektivitātes salīdzināšanai tie tika uzstādīti uz diviem 
datoriem, kuri ir savstarpēji saistīti ar LAN tīklu. Lai novērtētu sinhronizācijas procesa 
ātrumu un sistēmas noslogotību šī procesa laikā, tika sinhronizēti 500Mb kopējā apjoma dati. 
Visas programmas sinhronizēja šos datus vidēji 9 minūšu laikā ar vidējo ātrumu 900Kb/s. Bet 
sistēmu vismazāk noslogoja Leanware Backer – uz 9776K. Savukārt no tīmekļa servisiem 
visilgāk tos sinhronizēja ASUS WebStorage serviss – 2 stundas un 40 minūtes, bet visātrāk 
Dropbox serviss – 58 minūtes. Salīdzinot sistēmas noslogotību sinhronizācijas laikā, 
vislabākais rādītājs bija ASUS WebStorage servisam – 42596K, bet vissliktākais - Wuala 
servisam – 73444K.  

Tika pārbaudīts arī, vai datu sinhronizācijas risinājumi spēj sinhronizēt vairākas mapes 
vienlaicīgi. No tīmekļa servisiem tikai Dropbox ir šāda iespēja, bet no programmām šī iespēja 
ir GoodSync un Allway Sync. 

Veiktā datu sinhronizācijas risinājumu novērtēšana rāda, ka visslābākie no tiem 
efektivitātes un funkcionalitātes ziņā ir Dropbox tīmekļa serviss un GoodSync programma. 
Dropbox serviss ir visātrākais no apskatītajiem tīmekļa servisiem un viens no lētākajiem 
uzņēmumam. Savukārt GoodSync programma ir visērtākā un tā vienīgā spēj sinhronizēt datus 
bez starpniekiem un lokālā tīkla savienojuma. 

Šis pētījums varētu būt noderīgs jebkuram uzņēmuma vadītājam, gadījumā, ja viņam ir 
jāizvēlas labāko datu sinhronizācijas risinājumu uzņēmuma vajadzībām. Kā arī jebkurš cits 
lietotājs ar šī pētījuma palīdzību varēs atrast savām vajadzībām piemērotāko datu 
sinhronizācijas risinājumu. 
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K.Muskars, J.Kampars (zinātniskais vadītājs) 
 
REĀLĀ LAIKA DATU NOLIKTAVAS UN BIZNESA INTELEKTS 
 

Datu noliktavu tehnoloģija tiek izmantota, lai nodrošinātu ātru pieeju lielam apjomam 
agregātu un kalkulētu datu. Datu noliktavās tiek uzglabāti gan kompānijas vēsturiskie, gan 
pēdējo dienu dati. Datu noliktavu datu atjaunošanas process tradicionāli notiek periodiski. 
Biznesa intelekta risinājumi nodrošina pārskatus un informāciju kompānijas vadībai un 
analītiķiem lēmumu pieņemšanai. 

Aktuālāko datu attēlošana biznesa intelekta sistēmās ir viena no nozīmīgākajām 
problēmām. Katras datu noliktavas pārvaldībā datus ir nepieciešams maksimāli tuvināt 
aktuālākajai situācijai uzņēmumā. Reālā laika datu nodrošināšanas risinājumi pašlaik ir viena 
no galvenajām datu noliktavas attīstības tendencēm. Lielākās grūtības datu atjaunošana var 
sagādāt globālām kompānijām, kas darbojas vairākās laika joslās. Tradicionālajā datu 
atjaunošanas procesā var rasties gan datu kvalitātes, gan sistēmas veiktspējas problēmas. 
Izmantojot periodisko datu atjaunošanu, vienmēr būs aktuālāko datu aizkave datu noliktavā. 
Datu atjaunošanas procesa optimizācija ir būtiska, lai nodrošinātu datu noliktavas kvalitāti. 

Tehnoloģijas un paņēmieni, kas palīdz nodrošināt aktuālāko un vēsturisko datu attēlošanu 
pārskatos: 

 ROLAP tehnoloģija; 
 ETL procesa optimizācija; 
 Datu noliktavas atjaunošana reālā laikā. 

ROLAP shēma tiek izveidota, balstoties uz avota datu bāzi, tādējādi nodrošinot 
aktuālākos datus atskaitēs. Lai nodrošinātu vēsturisko datu uzglabāšanu un attēlošanu ar 
ROLAP tehnoloģijām, ir jāimplementē papildus datu bāzes objekti pagātnes informācijas un 
izmaiņu izsekošanai. ROLAP teorētiskās veiktspējas problēmas apjomīgas datu kopas un 
sarežģītu vaicājumu gadījumā mūsdienās, izmantojot datubāzu tehnoloģijas, vairs nav īpaši 
aktuālas.  

Datubāzu, kurās datu apstrāde notiek operatīvajā atmiņā, izmantošana var palīdzēt 
sasniegt lielisku sistēmas veiktspēju. Atmiņā darbojošies datubāzu risinājumi ir jauni, bet ļoti 
perspektīvi, un nākotnē uz tiem, iespējams, tiks balstīta liela daļa biznesa intelekta sistēmu. 

Datu atjaunošanas procesu var optimizēt, samazinot tā ilgumu vai periodu starp 
atjaunošanas reizēm. Identisku datubāzu tabulu telpu secīgu atjaunošanu un mainīšanu var 
izmantot, lai maksimāli pietuvinātu datu noliktavu datus reālajai situācijai. 

Ar „Oracle” datubāzu straumēm ir iespējams izsekot veiktās izmaiņas datu avota 
datubāzē. „Oracle” datu bāzu straumju izmantošanas shēmā ietilpst trīs datubāzes – avota, 
mērķa un izmaiņu pārvaldības. Lai izmantotu datubāzu straumes izmaiņu izsekošanā un 
ieviešanā, ir nepieciešams liels darba apjoms. Datubāzu straumes ir atzītas par grūti 
izmantojamām un neefektīvām, tādēļ tās tiek reti izmantotas. 

„Oracle Golden Gate” programmatūra nodrošina izmaiņu izsekošanu avota datubāzēs un 
to momentānu ieviešanu datu noliktavā. „Oracle Golden Gate” darbojas kopā ar „Oracle Data 
Integrator”, kas nodrošinu datu ielādes un transformācijas loģikas implementēšanu grafiskā 
vidē. „Oracle Golden Gate” ir viegli pielāgojams un ērti izmantojams risinājums. Lielākais 
šķērslis „Oracle Golden Gate” izmantošanā ir tā augstā cena. 

Risinājumi reālā laika datu nodrošināšanai jau pašlaik ir pieejami, bet to izmantošanu 
kavē to problemātiskā implementēšana vai augstā cena. Tuvākās desmitgades laikā noteikti 
parādīsies alternatīvi risinājumi reāla laika biznesa intelekta nodrošināšanai, kas padarīs tos 
lētākus un pieejamākus. 
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D.Pēterkops, V.Minkevičs (zinātniskais vadītājs) 

NOTIKUMU ŽURNĀLU DATU REĀLĀ LAIKA ANALĪZES 
IZMANTOŠANA DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS UZLABOŠANĀ 
 

Organizāciju datu un informācijas aizsardzības nodrošināšanai tiek izmantoti dažādi 
risinājumi – ugunsmūri, antivīrusu programmatūras, vienotās draudu pārvaldības sistēmas, kā 
arī daudzi citi līdzekļi. Šie līdzekļi procesu darbības laikā rada noderīgu informāciju - 
raksturojumu sistēmas darbības un drošības stāvoklim, kas tiek saglabāta sistēmas notikumu 
žurnāla failos. Ir būtiski, lai informācija, kas tiek ierakstīta notikumu žurnālos, tiktu analizēta 
pēc iespējās biežāk – ideālā gadījumā – reālā laikā. 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt uz lēmumu pieņemšanas metodēm balstītu metodi notikumu 
žurnālu datu analīzei reālā laikā. Metode paredz, ka apdraudējumi tiek klasificēti noteiktos 
apgabalos un tiek noteikts, kāds apdraudējums atbilst kādam riskam, lai reālā laikā ziņotu 
organizācijas drošības pārvaldniekam par iespējamiem draudiem sistēmas drošībai. 
Informācijas sistēmas drošības eksperts, kas lietotu uz šīs metodes izmantošanu balstītu 
programmatūru, būtu spējīgs pieņemt lēmumus savlaicīgāk un efektīvāk, tā pasargājot 
organizācijas informācijas sistēmas no apdraudējumiem. Pētījuma gaitā tika veikti 
eksperimenti ar notikumu žurnālu datiem: tos pārveidojot binārā formā, un, pielietojot 
lēmumu pieņemšanas metodes, tika noteikts vai konkrētie notikumu žurnālu dati rada 
apdraudējumu sistēmai. Apdraudējuma vērtēšanas skala ir balstīta uz eksperta vērtējumiem, 
tādēļ dažādiem ekspertiem iegūtie rezultāti var arī atšķirties. 

Uz lēmumu pieņemšanas metodēm balstīta pieeja notikumu žurnālu datu analīzē var 
sniegt būtisku atbalstu organizāciju drošības pārvaldnieku ikdienas darbā. Pētījums paredz, ka 
nākotnē varētu izstrādāt uz šo metodi balstītu,  reālu programmatūras rīku. 
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R.Pirta, R.Strazdiņa (zinātniskā vadītāja) 
 
IT KONTROLES VIDES IZVEIDES NEPIECIEŠAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS 
 

IT kontrole ir aktivitātes, ko veic sistēmas vai cilvēki, lai pārliecinātos, ka IT darbojas ar 
mērķi atbalstīt biznesu un palīdzēt sasniegt organizācijas mērķus. IT kontroles vide ir 
savstarpēji saistītu kontroļu kopums, kas tiek piemērotas integrētai IT videi. IT kontroles ir 
definētas un aprakstītas vairākos starptautiskos standartos un metodoloģijās, piemēram, 
COBIT, ITIL un ISO 27001, 27002. 

IT kontroles vides audits tiek veikts IT audita ietvarā, kā arī finanšu audita ietvarā (lai 
gūtu pārliecību par informācijas, ko apstrādā organizācijas izmantotās informācijas sistēmas, 
uzticamību). Auditējamie IT kontroles vides apgabali finanšu audita ietvarā ir - IT pārvaldība, 
izmaiņu pārvaldība/programmatūras izstrāde, datoru operācijas un piekļuves vadība (vadoties 
pēc PricewaterhouseCoopers izmantotajiem standartiem).  

Analizējot 2008. – 2010. finanšu gadu IT kontroles vides audita atzinumus (finanšu audita 
ietvarā), secināms, ka organizācijās konstatēto nepilnību attiecība pa auditējamiem 
apgabaliem ir šāda - 38% nepilnību piekļuves vadībā, 37% nepilnību datoru operācijās, 13% 
nepilnību izmaiņu pārvaldībā/programmatūras izstrādē, 12% nepilnību IT pārvaldībā. 
Būtiskākās biežāk konstatētās nepilnības ir: IS sistēmas nav aizsargātas ar parolēm, vai arī to 
drošības uzstādījumi ir neatbilstoši, ekstistē neaizvērti/nevajadzīgi lietotāju konti, rezerves 
kopijas tiek glabātas neatbilstošās vietās, izmaiņas IS pirms ieviešanas netiek testētas. 
Papildus novērots, ka vairākās organizācijās IT vadītājiem trūkst kompetences par visām IT 
veiktajām funkcijām/administrētajiem resursiem; IT infrastruktūras kontroles vai uzlabojumi 
bieži tiek veikti tieši pirms audita; kopējais apskatīto uzņēmumu iekšējais kontroles līmenis ir 
zems, visbiežāk – 2 (vadoties pēc COBIT definētajiem līmeņiem (0 neeksistējošs, 1 iesākts, 2 
atkārtojošs, bet intuitīvs, 3 definēts process, 4 vadīts un izmērāms, 5 optimizēts); vislabāk 
kontroles ir definētas bankās, starptautiskās korporācijas, kā arī uzņēmumos, kuros ir ieviesta 
kvalitātes vadības sistēma. 

Attēlos nr. 1., 2. un 3. aplūkojamas risku kartes 3 uzņēmumu grupām – 1. uzņēmumu 
grupa A (uzņēmumos nav IT pārvaldības un IT kontroles vides), 2. uzņēmumu grupa B 
(uzņēmumos ir IT pārvaldība, bet nav IT kontroles vides), 3. uzņēmumu grupa C (uzņēmumos 
ir IT pārvaldība un IT kontroles vide). 

 

       
1. att.  Uzņēmumu grupa A.  2. att.  Uzņēmumu grupa B.  3. att.  Uzņēmumu grupa C. 
 

Pētījuma rezultātā secināms, ka uzņēmumos, kuros ir IT kontroles vide, salīdzinot ar 
uzņēmumiem, kuros nav IT kontroles vides, auditā ir konstatēts mazāk trūkumu, līdz ar to 
pastāv arī mazāk ar IT saistīto risku; konstatēto IT risku potenciālā ietekme un iespējamība ir 
zemāka; IT pārvaldība ir augstākā līmenī; no IT ir lielāka atdeve, kas palīdz sasniegt labākus 
kvalitātes rādītājus. No minētajiem secinājumiem izriet, ka IT kontroles vides ieviešana 
organizācijās palīdzētu sasniegt labākus kvalitātes rādītājus tajās pamatdarbības jomās, kas ir 
atkarīgas vai cieši saistītas ar IT, papildus samazinot ar IT saistītos riskus.  
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V.Rodionovs, R.Taranovs (zinātniskais vadītājs) 
 

DATPLŪSMAS AIZSARDZĪBA BEZVADU SENSORU TĪKLOS 
 

Bezvadu sensoru tīkli ir attiecināmi uz kādā teritorijā izvietotiem sensoriem, kas novēro 
un ieraksta fiziskus notikumus vidē un virza savāktos datus uz bāzes staciju (noteci). Bezvadu 
sensoru tīkli mēra tādus vides parametrus kā temperatūra, skaņa, piesārņojuma līmenis, 
mitrums, vēja ātrums un virziens, spiediens, utt. 

Tāpat kā lielākajai daļai tīklu, arī bezvadu sensoru tīkli izmanto protokolu steku 
komunikācijas nodrošināšanai. Šis steks var sastāvēt no pieciem slāņiem: fiziskā, datu 
plūsmas, tīkla, transporta un lietojuma. Katrā slānī ir savi protokoli, kas atbild par savu 
komunikācijas daļu. 

Bezvadu sensoru tīklus var pielietot visdažādākajās lietojumu nozarēs, piemēram, armijas 
lietojumi, medicīnas un veselības aprūpes, gudrās mājas, apkārtējās vides uzraudzība, 
nelaimju/katastrofu atklāšana, transports un loģistika, industrija, drošība un novērošana. 

Tā kā katram lietojumam ir savas īpašības un nozares specifika, tad tiem var būt dažādi 
uzbrukumi, kas būs efektīvāki konkrētajam lietojumam. Piemēram, armijas lietojumiem šie 
uzbrukumi varētu būt noklausīšanās, fiziska uzlaušana, izsmelšana, izlikšanās un atrašanās 
vietas noteikšana, savukārt gudro māju gadījumā tie varētu būt noklausīšanās, izsmelšana, 
fabrikācija un pakalpojumatteice. 

Saskaņā ar iepriekšminētajiem faktiem sensoru mezgli ir pakļauti ne tikai naidīgiem vides 
apstākļiem, bet arī uzbrucējiem, kas tos var fiziski aiztikt. Uzbrucējs var arī sagrozīt vai 
pārkāpt mezgla komunikāciju politiku, lai iegūtu to savā kontrolē. Iegūtā kontrole pār 
mezgliem var tikt izmantota, lai iegūtu konfidenciālu informāciju, piemēram, datus par 
pacienta veselības stāvokli, un izmantot šo informāciju ļaunprātīgiem nolūkiem, kā arī pārraut 
vai sagraut tīkla darbību.  

Uzbrukumi var tikt veidoti no dažādām vietām, nolūkiem un ar dažādām pieejas 
privilēģijām, tad tos var iedalīt arī dažādās kategorijās, un tās ir: sensoru klases un klēpjdatoru 
klases, ārējie un iekšējie, kā arī aktīvie un pasīvie. 

Pastāv uzbrukumi, kurus var veidot vairākos tīkla slāņos, piemēram, datplūsmas analīze 
un pakalpojumatteice, vai tādi uzbrukumi, kas ir specifiski tikai konkrētam tīkla slānim, 
piemēram, traucējumu veidošana un fiziska uzlaušana (fizikālais slānis), sadursmes un 
izsmelšana (datu plūsmas slānis), sveicienu plūdi, noplūdes caurums, Sibila uzbrukumi (tīkla 
slānis) un daudzi citi uzbrukumi. 

Uzbrukumu un aizsardzības pieeju ir ļoti daudz. Pamatpieejas ir kriptogrāfiskās pieejas, 
autentifikācijas mehānismi, kā arī dažāda veida specifiskas aizsardzības metodes/pieejas 
konkrētam tīkla slāņa uzbrukumam Bezvadu sensoru tīkliem vajadzīgas vismaz šādas pamata 
drošības prasības: 

  Konfidencialitāte – tā ir tīkla spēja noslēpt ziņojumus no tāda uzbrucēja, kas pasīvi 
noklausās komunikāciju vidi, tādējādi padarot sūtāmo informāciju konfidenciālu un 
neiegūstamu trešajām personām.  

  Autentiskums – garantē to, kad komunikācijas notiek ar mezglu, kurš likumīgi var 
nodot un saņemt informāciju tīklā.   

  Integritāte – datu integritāte nodrošina to, ka informācija, kas tiek pārsūtīta, netiek 
samainīta sūtīšanas procesā nejauši vai arī ļaunprātīgi.  

  Pieejamība – nodrošina vajadzīgos pakalpojumus un resursu izmantošanu tīklā pat 
tad, ja tiek veikti dažādi uzbrukumi.  
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Ē.Tomsons, A.Ābele (zinātniskais vadītājs) 
 
„NOSQL”  UN RELĀCIJU TIPA  DATUBĀZU SALĪDZINĀJUMS 
 

Relāciju datubāzes ir jau vairākas desmitgades nobriedusi tehnoloģija, kas šajā laikā ir 
kļuvusi par dominējošo spēku datubāzu jomā. Jebkuram uzņēmumam ir liela motivācija 
izmantot relāciju datubāzes to plašā piedāvājuma un daudzo iespēju dēļ. 

Relāciju datubāzes ir piemērotas normalizētiem, strukturētiem datiem, kuru glabāšana tiek 
veikta uz vertikāli mērogojamām iekārtām. 

„NoSQL” datubāzes savukārt ir jauna tehnoloģija, ko radījusi nepieciešamība pēc 
savādākām pieejām datubāzu veidošanā. Šis datubāzu tips ir piemērots datubāzēm, kas strādā 
ar nestrukturētiem datiem. „NoSQL” datubāzes atsakās no sarežģītības, lai panāktu ātrdarbību 
un stabilitāti darbā ar ļoti lieliem datu apjomiem. Veidojot tipisku „NoSQL” datubāzi, tiek 
nodrošinātas tādas iespējas kā automātisko datu kopiju veidošana un nemanāma horizontālā 
mērogošana. 

Par „NoSQL” datubāzēm dēvē vairākas savā starpā ļoti atšķirīgu tipu datubāzes. 
Vispopulārākais tips ir dokumentorientētās datubāzes, kolonnu orientētās datubāzes un 
atslēgu-vērtību noliktavas. 

Dokumentorientētas datubāzes balstās uz ierakstu pilnas informācijas glabāšanu atsevišķa 
dokumenta ietvaros, kurus savstarpēji apvieno kolekcijās. Šādi tiek replicēta relāciju 
datubāzes ieraksta/tabulas struktūra. 

Kolonnu orientētās datubāzes balstās uz vienkāršotu tabulu modeli, kur katra ieraksta 
katram atribūtam eksistē atsevišķa rinda, kurā atrodas atslēga, laika zīmogs un vērtība. 
Atslēgu vērtību noliktavas izmanto maksimāli vienkāršu datu modeli, kurā katrai datu 
vienībai piešķir unikālu atslēgu datu ievietošanas datubāzē brīdī. Šīs datubāzes piedāvā ļoti 
maz iespēju, bet ir ļoti ātrdarbīgas. 

Kopumā „NoSQL” datubāzes piedāvā daudz vienkāršākas datubāzu arhitektūras un 
vienkāršākus datu modeļus, kuru galvenais mērķis ir piedāvāt efektīvus veidus, kā strādāt ar 
ļoti lieliem vai savstarpēji ļoti atšķirīgiem datiem. 
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T.Tumass, M.Bonders (zinātniskais vadītājs) 
 
SATURA PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS UN TO NOVĒRTĒJUMS 
 

Mūsdienu tīmekļa tehnoloģijas strauji attīstās un kļūst arvien populārākas, tāpat 
paplašinās arī datora izmantošanas sfēras un līdz ar to arī datora nozīme cilvēka dzīvē. Katru 
dienu globālajā tīmeklī tiek izveidotas tūkstošiem tīmekļa lapu un parādās jauni pakalpojumu 
veidi. Tīmekļa lapas satur milzīgu informācijas apjomu. Informācija var būt ne tikai teksta, 
bet arī video, audio vai attēlu veidā. Visu šo informāciju vajag kaut kā pārvaldīt un publicēt, 
tāpēc šim nolūkam tiek izmantotas sistēmas, kuras ļauj to izdarīt bez jebkādām grūtībām, tā ir 
satura pārvaldības sistēma.  

Satura pārvaldības sistēma ir programmatūra, kas ļauj pārvaldīt, publicēt un rediģēt 
jebkura tipa informāciju tīmekļa lapā un, lai to izdarītu, lietotājam nav jāprot kāda no 
programmēšanas valodām. Šo sistēmu izmantošana ir īpaši aktuāla, kad informācija tīmekļa 
lapā ir dinamiska un tiek bieži mainīta. Satura pārvaldības sistēmas var klasificēt pēc to 
mērķa, piemēram, dažām mērķis ir publicēt ziņojumus, rakstus, bet dažām - attēlus un video. 
Vispopulārākie satura pārvaldības sistēmu veidi ir ziņu portāls, blogs un forums, kā arī eksistē 
citas specifiskas satura pārvaldības sistēmas: grupprogrammatūras, e-komercijas, e-
apmācības, galerijas un viki. 

Darba mērķis ir veikt satura pārvaldības sistēmu pētījumu un analīzi. Apskatīt to 
arhitektūru, izstrādes pieejas, tehnoloģijas un veidus. Praktiskajā darba daļā ir aprakstīta  
populārāko bezmaksas un komerciālo satura pārvaldības sistēmu uzstādīšana, veikta to 
funkcionālo iespēju, drošības un izmantošanas ērtuma salīdzināšana. Mērķa sasniegšanai ir 
izvirzīti vairāki uzdevumi: apskatīt satura pārvaldības sistēmas būtību un tās izstrādes 
posmus, iepazīties ar tās uzbūvi un arhitektūru, apskatīt satura pārvaldības sistēmu veidus, 
noteikt populārāko satura pārvaldības sistēmu pēc statistikas datiem un, izmantojot statistiku, 
noteikt un uzstādīt trīs populārākās atvērtā koda satura pārvaldības sistēmas un trīs 
komerciālās sistēmas. 

Darba rezultātā tika izpētīta satura pārvaldības sistēmas būtība un uzbūve. Balstoties uz 
statistikas datiem, noteiktas populārākās satura pārvaldības sistēmas. Uzstādītas trīs 
bezmaksas atvērtā koda satura pārvaldības sistēmas – WordPress, Joomla!, Drupal un trīs 
komerciāla satura pārvaldības sistēmas – 1C-Bitrix, NetCat, UMI.CMS. Izpētīts šo sistēmu 
instalācijas process, funkcionalitāte, paplašinājumu skaits un to integrēšanas process, 
interfeisa ērtums un apgūšanas vieglums lietotājam bez programmēšanas zināšanām. Beigās ir 
salīdzinātas visas uzstādītās satura pārvaldības sistēmas pēc to drošības, lietojamības un pēc 
standarta komplektā ietilpstošo moduļu skaita.  

Pēc satura pārvaldības sistēmu uzstādīšanas un analīzes tika secināts, ka uzstādīšanas 
process visām sistēmām ir samēra viegls, tomēr lietotājam ir jābūt vismaz bāzes zināšanām 
par datubāzēm un programmēšanas principiem. Tīmekļa vietnes administrēšana caur satura 
pārvaldības sistēmu nav sarežģīta, jo lielākoties interfeiss ir saprotams un „lietotājam 
draudzīgs”. Tomēr katrai sistēmai piemīt tādi trūkumi kā paplašinājumu uzstādīšanas un 
sistēmas atjaunošanas problēmas, kurus nevar atrisināt bez programmēšanas zināšanām. 

Kopumā satura pārvaldības sistēmas ļauj lietotājam vai uzņēmuma darbiniekam bez 
jebkādām speciālām tehniskām zināšanām viegli rediģēt, publicēt un pārvaldīt informāciju 
tīmekļa vietnē, kas samazina kopējās uzturēšanas izmaksas. Tomēr, ja ir nepieciešams 
paplašināt funkcionalitāti, uzstādīt vai atjaunot satura pārvaldības sistēmu, tad ir jāizmanto 
speciālistu palīdzību. 

130



 
 

T.Vasiļenkova, S.Bērziša (zinātniskā vadītāja) 
 

PROJEKTA TĪMEKĻA VIETNES IZVEIDES PROGRAMMATŪRAS 
ANALĪZE 
 

Mūsdienās eksistē daudzas kompānijas, gan komerciālas, gan nekomerciālas, kuras 
realizē pēc lieluma un nozares atšķirīgus projektus, piemēram, tehniskos, organizatoriskos, 
ekonomiskos, sociālos un jauktos. Katrā nozarē, īstenojot projektu, komanda saskaras ar 
dažādām problēmām. Pirmkārt, jāstrādā ar ļoti lielu informācijas un dokumentu apjomu. 
Otrkārt, jānodrošina kvalitatīva projekta vadīšana, un treškārt, jānodrošina efektīva komandas 
sadarbība. Bieži sastopama situācija, kad visi komandas dalībnieki neatrodas vienā ofisā. Līdz 
ar to ir nepieciešama vienota vieta, kurā glabāt visu informāciju un dokumentus par projektu. 
Tāpat komandas dalībniekiem ir nepieciešama iespēja sadarboties un sazināties, apmainīties 
ar informāciju, rediģēt, izveidot un ielādēt dokumentus, nosūtīt uzdevumus, reģistrēt un 
rediģēt kļūdas, pievienot notikumus kalendārā, izveidot blogus utt. Visu to var nodrošināt, 
izveidojot projekta tīmekļa vietni.  

 

 
Šodien var lietot dažādas tehnoloģijas projekta komandas sadarbības vietnes veidošanai, 

no tām populārākās ir SharePoint un Wiki tehnoloģijas. 
Darba pētījuma mērķis ir novērtēt tehnoloģijas, kas nodrošina projekta vietnes izveidi un 

uzturēšanu. Darba gaitā ir apskatītas trīs pieejamās tehnoloģijas: SharePoint Server, 
Confluence (Wiki tehnoloģija) un Google Sites. Šīs tehnoloģijas nodrošina iespēju izveidot un 
uzturēt projekta vietni. Darbā ir izpētīta arī projekta vietnes struktūra. 

Analizējot informāciju par apskatītajām tehnoloģijām, ir secināts, ka projekta vietnes 
izveide nodrošina biznesa procesu automatizāciju, informācijas vadību, komandas sadarbības 
produktivitātes paaugstināšanu, izmaksu samazināšanu un jaunu biznesa virzienu attīstīšanu. 
SharePoint Server un Confluence var izmantot lieliem projektiem, bet Google Sites 
tehnoloģiju ir lietderīgi izmantot maziem projektiem, kuriem nevajag lielu datu aizsardzību, 
kad vietne ir vairāk informatīva un sazināšanās vieta. 

Turpmāk pētījumā praktiski tiks izveidotas un salīdzinātas trīs projekta tīmekļa vietnes, 
lietojot iepriekš minētās tehnoloģijas. Pētījuma rezultātus varēs izmantot projekta tīmekļa 
vietnes programmatūras izvēlē un izveidē. 
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LOĢISTIKAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU SEKCIJA 
 
S.Bodrovs, S.Paršutins (zinātniskais vadītājs) 
 
ĢENĒTISKĀS PROGRAMMĒŠANAS IZMANTOŠANA AUTONOMA 
AĢENTA VADĪŠANAI DISKRĒTĀ VIDĒ 
 

Mākslīgais intelekts ir viena no perspektīvākajām informātikas nodaļām. Viens no 
mākslīgā intelekta aktuālākajiem uzdevumiem ir automātiskā programmu izveidošana. 
Manuāla algoritmu izstrāde ir darbietilpīgs process, tādēļ šī uzdevuma izpildi ir vērts uzticēt 
datoram. Evolucionārā skaitļošana ir viens no visvairāk izmantotajiem mākslīgā intelekta 
virzieniem, kas tiek veiksmīgi pielietots automātiskai programmu izveidei. Plaši tiek 
izmantotas tādas pieejas kā ģenētiskie algoritmi un ģenētiskā programmēšana. Ģenētiskā 
programmēšana ir ģenētisko algoritmu pielietojums, kura rezultātā tiek automātiski izveidota 
vai modificēta programma (aģenta loģika), kas spēj atrast pareizu vai vismaz tuvinātu definētā 
uzdevuma risinājumu. Tās pamatideja ir dabiskās atlases principa izmantošana. Ideja ir šāda: 
īpaši piemērotiem aģentiem tiks pielietots krustošanas operators, kādai citai daļai – mutācijas 
operators. Pēc metožu pielietojuma tiek izveidoti jauni aģenti, kuri veido nākamo paaudzi. 
Tās aģenti kļūst piemērotāki apkārtējai videi, salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes aģentiem. 

Aģenta vadīšanas uzdevums ir klasisks, kuru var atrisināt ar ģenētiskās programmēšanas 
palīdzību. Pētījuma uzdevumu realizācijai tika paņemts un modificēts aģenta vadīšanas 
uzdevums no Džona Kozas (John Koza) grāmatas „Genetic programming: On the 
Programming of Computers by Means of Natural Selection”. Izvēlētās problēmas apraksts: 
šūnveida (diskrētā) pasaulē, kurā nejauši izmētāta barība, eksistē aģents. Aģentam ir enerģijas 
krājums, kas tiek tērēts tā aktivitātes laikā. Lai izdzīvotu, viņam regulāri jāvāc barību un 
jāpapildina enerģijas krājumus. 

Darba mērķis ir izpētīt un analizēt ģenētisko programmēšanu un izmantot to autonoma 
aģenta vadīšanai diskrētā vidē. Mērķa sasniegšanai bija nepieciešams izpētīt un aprakstīt 
ģenētiskās programmēšanas principus, aprakstīt un realizēt programmatūru virtuālā aģenta 
apmācībai ar ģenētisko programmēšanu, izpildīt praktiskus eksperimentus, apkopot 
eksperimentos iegūtos rezultātus un veikt to analīzi. 

Darba rezultātā tika izpētīti ģenētiskās programmēšanas principi un to darbība. Izstrādāta 
programmatūra autonoma aģenta vadīšanai diskrētā vidē, kas implementē ģenētiskās 
programmēšanas algoritmu, realizē virtuālā aģenta apmācību un vizuāli attēlo aģenta 
pārvietošanos spēles laukā. Izmantojot izveidoto programmatūru, tika veikti dažādi 
eksperimenti aģenta labākas uzvedības loģikas veidošanai: algoritma sākotnējo funkciju 
labāko un sliktāko kopu noteikšana, paaudžu attīstīšana ar dažādu aģentu skaitu tajās, paaudžu 
attīstīšana ar dažādu aģenta sākotnējās enerģijas daudzumu, paaudžu attīstība ar dažādu 
sākotnējo aģenta ĢP-koka dziļumu, paaudžu attīstība ar dažādu mutācijas procentu, paaudžu 
attīstīšana ar dažādu uz jauno paaudzi kopējamo vecāku procentu. Eksperimentos tika 
analizēta tikai pirmā ģenētiskās programmēšanas procesa palaišana. 

Apkopojot eksperimentu rezultātus, var secināt, ka ir atrasta labākā un sliktākā algoritma 
funkciju kopa, kā arī ir atrasti labākie sākotnējie parametri (aģentu skaits paaudzē, aģentu 
sākotnējā enerģija, aģentu ĢP-koka sākotnējais dziļums, mutācijas procents, vecāku procents 
paaudzē) algoritmam ar sliktāko funkciju kopu. Ar labāko un sliktāko (pēc optimizācijas) 
algoritma funkciju kopu tika iegūti aģenti, kuru uzvedības loģika palīdzēja savākt ēdiena 
maksimumu. Sekojot izveidotajai loģikai, aģenti visefektīvāk izgāja klasisko celiņu („Santa-
Fe taka”), kas ir standarts un tiek izmantots citu ģenētisko algoritmu un risinājumu 
salīdzināšanai. 
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A.Boguševiča, A.Petrakova, L.Andersone, J.Petuhova (zinātniskā vadītāja) 
 
ZELTA ATRADNES SISTĒMAS DARBĪBAS IMITĀCIJAS MODELĒŠANĀ 
BĀZĒTĀ ANALĪZE  
 

Piedāvātais pētījums ir imitācijas modelēšanas izmantošana zelta atradnes sistēmas 
darbības analīzē. Darbā tiek apskatīta zelta atradnes sistēma, kuras darbības pamatā ir kravas 
mašīnu-ekskavatoru sistēma. Projekts tika izstrādāts modelēšanas konkursa „IIE/Rockwell 
Student Simulation Competition” ietvaros. Šo konkursu organizēja starptautiska asociācija IIE 
(Industrial Engineering), kura ir dibināta 1948. gadā un nodarbojas ar izglītību, apmācību, 
pētījumiem un izstrādnēm rūpniecības organizēšanas jomā. No konkursa rīkotājiem tika iegūti 
dati par zelta atradnes sistēmu, kas ļāva analizēt tās darbību un piedāvāt rekomendācijas un 
risinājumus sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, kā arī dažādu tehnisko resursu 
izmantošanas optimizācijai. Analīzes veikšanai modelēšanas vidē Arena tika izstrādāts 
imitācijas modelis, kas attēlo pētāmās zelta atradnes sistēmas darbību. 

Zelta atradnes sistēmas dziļākai izpētei tika izveidots tās konceptuālais modelis, kas 
sastāv no vairākām komponentēm. Modelēšanas mērķi ir tehnisko resursu izmantošanas 
efektivitātes analīze un lielāka zelta rūdas apjoma iegūšana; sistēmas pamatelementi - 3 
ekskavatori, 30 kravas mašīnas; ieejas dati – tukšo un piekrauto kravas mašīnu braukšanas 
ātrumi, kravas mašīnu iekraušanas un izkraušanas laiki, laiks starp ekskavatoru salūšanām,  
ekskavatoru labošanas laiki, kā arī zelta atradnes darbības laiks (2 maiņas dienā pa 9 stundām, 
30 dienas mēnesī). Sistēmas darbības posmi – četras rakšanas fāzes; izejas dati jeb 
analizējamie parametri ir ekskavatoru noslodze, atkritumu un zelta rūdas iegūtais apjoms, 
vidējais izmantojamo kravas mašīnu skaits atbilstoši rakšanas fāzēm un vidējais rindas 
garums pie drupinātāja. Konceptuālā modeļa attēlošana ir iespējama dažādos veidos, darbā 
tika izmantotas četras visplašāk pielietojamās pieejas: komponentu saraksts, procesa plūsmu 
diagramma, biznesa procesa loģikas plūsmu diagramma un aktivitātes cikla diagramma. 

Zelta atradnes modelēšanā izmantots Arena Professional versijas vidējais modelēšanas 
līmenis. Izmantojot moduļus, izveidots dinamisks, diskrēts un stohastisks imitācijas modelis. 
Darbā tiek realizēta modeļa eksperimentu plānošana un veikšana, lai noteiktu rūdas apjoma 
izmaiņas likumsakarības, ja tiek mainīti vairāki vadības parametri. Šajā nolūkā veikts pilns 
faktoriālais eksperiments un regresijas analīze. Raksturojošais parametrs ir saraktās zelta 
rūdas daudzums tonnās 30 dienu laikā. Izvēlētas 4 faktoriālās pazīmes – ekskavatoru skaits, 
kravas mašīnu skaits, sistēmas darbības fāze un ekskavatoru laiks starp remontiem. Pilnajā 
faktoriālajā eksperimentā veikti 16 modelēšanas gājieni. Pēc pilnā faktoriālā eksperimenta 
veikšanas, izveidots daudzfaktoru lineārās regresijas modelis, kas izskaidro 77,24 % no 
iegūtās rūdas daudzuma izmaiņām. Jutīguma analīzes rezultātā noteikts, ka ekskavatoru skaits 
un kravas mašīnu skaits ir nozīmīgi faktori ar varbūtību 0,95, turpretī sistēmas darbības fāze 
un laiks starp ekskavatoru salūšanām – nav nozīmīgi. 

Darba gaitā tika veikta zelta atradnes iekraušanas-izkraušanas darbu optimizācija. 
Optimizācijas  uzdevums bija noteikt modelējamās sistēmas parametru optimālās vērtības. 
Optimizācija tika veikta, pielietojot Arena modelēšanas vidē iebūvēto optimizācijas rīku 
OptQuest. Optimāla risinājuma meklēšanā OptQuest pielieto tādas meklēšanas stratēģijas kā 
izkliedētā meklēšana, neironu tīkli un meklēšana ar aizliegumiem. Pamatojoties uz iegūtajiem 
optimizācijas rezultātiem, zelta atradnes sistēmas parametru optimālās vērtības ir 18 kravas 
mašīnas, 3 ekskavatori un drupinātāju skaits vienāds ar 3. Mainot modelētās sistēmas 
parametrus atbilstoši atrastajam optimālajam risinājumam, vidēji tiek iegūtas 495 000 t zelta 
rūdas 30 dienu laikā. 
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A.Galiņina, S.Paršutins (zinātniskais vadītājs) 
 
OPTIMĀLĀ TELEKOMUNIKĀCIJAS RISINĀJUMA IZVĒLE 
ELEKTRISKO SKAITĪTĀJU DATU NOLASĪŠANAI UN PĀRVADALDĪBAI 

 
Latvijai pievienojoties Eiropas Savienībai, arvien aktuālāks kļūst jautājums pars efektīvo 

telekomunikācijas risinājuma ieviešanu elektrisko skaitītāju datu nolasīšanai un pārvaldībai. 
Tāpēc galvenais izvirzītais mērķis ir sagatavot iespējamo telekomunikācijas risinājumu 
sarakstu elektrisko skaitītāju datu nolasīšanai un pārvaldībai un, pielietojot daudzkritēriju 
lēmumu pieņemšanas metodes, atlasīt Latvijas valstij piemērotāko risinājumu kopu, skatoties 
gan no tehniskās, gan arī no ekonomiskās puses. Elektroenerģijas patērētāju blīvums pilsētās 
un laukos atšķiras vairākas reizes, līdz ar to ir nepieciešams atsevišķi novērtēt iespējamo 
telekomunikācijas risinājumu piemērotību pilsētu un lauku rajoniem. 

Automātiskā datu nolasīšanas sistēma (AMR – Automatic meter reading) ir sistēma, kurā 
dati tiek pārsūtīti no patērētāja līdz pakalpojuma sniedzējam, nepiesaistot cilvēku resursus. 
Dažas no AMR nodrošināmām funkcijām ir – informācijas automatizēta vākšana un pārraide 
(pēc pieprasījuma vai pēc grafika) no skaitītājiem līdz datu vākšanas un glabāšanas serverim; 
savlaicīgas un uzticamas informācijas piegāde par patērētajiem energoresursiem; datu 
plūsmas augsta drošuma un datu vākšanas augstas efektivitātes nodrošināšana (nodrošinot 
datu drošumu, tiek minimizēts kļūdu skaits, kas rodas datu nolasīšanas un pārraides procesā; 
roku darbs, kas ir potenciālais kļūdu avots, tiek aizvietots ar modernām telekomunikācijas 
tehnoloģijām); informēšana par ārkārtējām situācijām (nesankcionēta pieeja, bojājumi); 
savākto datu eksportēšana uzskaites sistēmās, datu bāzēs u.c. 

Pētījuma gaitā tika izskatīti divi jautājumi, risinot kurus var pakāpeniski tuvināties 
problēmas risinājumam. Šie jautājumi palīdzēja secīgi izprast uzdevuma būtību, plašāk izpētīt 
problēmas vidi un sagatavot precizētu telekomunikācijas risinājumu sarakstu. Izvirzītie 
jautājumi ir saistīti ar telekomunikācijas tehnoloģijām un to novērtēšanu: 

1. Iespējamo risinājumu analīze – šī jautājuma risināšanai tika pētīta pasaules un 
Latvijas pieredze telekomunikācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā. Tas deva ieskatu 
par definētas situācijas attīstību tirgū, sasniegumiem telekomunikācijas tehnoloģiju 
jomā. Pamatojoties uz to, tika izveidots iespējamo risinājumu saraksts, kas iekļauj 
šādas telekomunikāciju tehnoloģijas – PLC; Iezvanpieeja, izmantojot GSM mobilos 
sakarus; Iezvanpieeja, izmantojot fiksētā telefona līnijas; xDSL; Ethernet; Wi-Fi; 
Zigbee; GPRS/EDGE; UMTS; WiMAX, Bluetooth; Mbus; DLMS; RS-232; RS-485. 

2. Risinājumu novērtēšana un atlase atbilstoši pielietošanas piemērotībai pašreizējos 
Latvijas apstākļos – šī jautājuma risināšanai tika veikta alternatīvu raksturojošo 
kritēriju noteikšana. Ir svarīgi zināt, no kuras puses ir jāvērtē un jāraksturo šī 
uzdevuma risinājumi: šajā gadījumā tās ir ekonomiskā un tehniskā puses, tāpēc 
kritēriju kopai jāsatur abu virzienu kritēriji. To var pamatot ar Latvijai raksturīgu 
resursu trūkumu – piedāvājot kādu risinājumu, ir jāaprēķina, lai pietiktu finansējums 
un lai konkrēta tehnoloģija būtu pieejama. Par novērtēšanas kritērijiem tika  
noteikti – ieviešanas, apkalpošanas un tehniskā atbalsta izmaksas; energoefektivitāte 
(enerģijas patēriņš); speciālistu apmācības nepieciešamības un grūtības līmenis; 
sistēmas un datu drošības koeficients; atbilstība standartiem (ietver sevī ražotāju 
atbalstu un attīstības iespējas nākotnē); pakalpojumu sniedzēja reputācija. 

Turpinot pētījumu, plānots iegūt Latvijai piemērotu alternatīvu sarakstu un piedāvāt AS 
„Latvenergo” optimālo telekomunikācijas risinājumu pilsētu un lauku rajoniem. 
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V.Gersons, M.Gasparoviča (zinātniskā vadītāja) 
 
INDUKTĪVĀS APMĀCĪBAS METOŽU IZMANTOŠANA DATU 
KLASIFIKĀCIJĀ 
 

Mūsdienās ir pieejami daudzi algoritmi datu klasifikācijai, tomēr nevienu no tiem nevar 
uzskatīt par pilnīgu. Līdz ar to ir nepieciešams aprobēt jau esošos datu klasifikācijas 
algoritmus un izstrādāt jaunus. 

Darba mērķis - izpētīt induktīvās klasifikācijas algoritma BEXA pielietošanas iespējas 
reālu bioinformātikas datu klasifikācijā. 

Darba gaitā tika veikta literatūras analīze, pētīti BEXA algoritma teorētiskie pamati, 
izstrādāta specializēta programmatūra datu klasifikācijas veikšanai, izmantojot BEXA 
algoritmu, kā arī tika izmantota atvērtā pirmkoda programmatūra WEKA salīdzinošo 
algoritmu darbības analīzei. Datu klasifikācijas algoritmi tika pārbaudīti uz vairākām reālām 
bioinformātikas datu kopām (nosaukumus skatīt 1.attēlā). Katrā eksperimentā tika veikta 
desmitkārtīga šķērsvalidācija. 

Izpētot induktīvās klasifikācijas algoritma BEXA darbības principus reālās 
bioinformātikas datu kopās, redzams, ka algoritmam ir tendence klasificēt datus ar 
skaitliskām vērtībām ar salīdzinoši zemāku precizitāti (vidēji par 10-15%) kā mūsdienās labāk 
zināmajiem algoritmiem JRip un PART (A att.). Savukārt datus ar nominālām vērtībām 
algoritms BEXA klasificē līdzvērtīgi JRip un PART algoritmiem, turklāt būtiski labāk kā 
algoritms PRISM (B att.). 

 

 
Att. Pareizi klasificēto pētījuma objektu skaits (%) skaitliskām (A)  

un nominālām vērtībām (B). 

No rezultātiem var secināt: 
1. Pašreizējie rezultāti liecina, ka BEXA algoritms ir piemērotāks datu klasifikācijai ar 

nominālām vērtībām. 
2. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, plānots izpētīt un izstrādāt algoritma BEXA 

izplūdušās versijas (FuzzyBEXA un FuzzyBEXA 2), kuras potenciāli varētu būt 
piemērotākas bioinformātikas datu analīzei. 
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I.Haritonova, V.Boļšakovs (zinātniskais vadītājs) 
 
METAHEIRISTISKO METOŽU LIETOŠANA TRANSPORTLĪDZEKĻU 
MARŠRUTĒŠANĀ 
 

Transportlīdzekļu maršrutēšanas problēmai ir liela praktiska nozīme reālajā dzīvē. Tā tiek 
atspoguļota daudzās praktiskās situācijās, piemēram, cilvēku transportēšanā, produktu 
pārvadāšanā, piegādes servisā, pat atkritumu savākšanā. Visām problēmām, kuras var uzskatīt 
par transportlīdzekļu maršrutēšanas problēmām, ir liela ekonomiska nozīme, kas ir bijusi 
lieliska motivācija gan uzņēmumiem, gan dažādiem pētījumiem, lai mēģinātu atrast labākās 
metodes, kuras spētu atrisināt transportlīdzekļu maršrutēšanas problēmu un uzlabotu 
transportēšanu. 

Darba mērķis ir izpētīt transportlīdzekļu maršrutēšanas problēmu un pielietot iegūtās 
zināšanas definētās problēmas atrisināšanai specializētā programmatūrā HeuristicLab, kas 
atbalsta metaheiristisko algoritmu lietošanu transportlīdzekļu maršrutēšanas uzdevuma 
optimizācijā. 

Transportlīdzekļu maršrutēšanas problēma ir raksturīga kombinatoriskās optimizācijas 
problēma, kuras galvenais uzdevums ir atrast labāko algoritmu jeb metodi problēmas 
risināšanai. Bāzes modelis visām maršrutēšanas problēmām ir ar ierobežotu tilpumu,  
kur ir viens depo, kas ir sākuma un beigu punkts katram maršrutam, katram 
transportlīdzeklim ir noteikts tilpuma ierobežojums un klientiem ir noteikts pieprasījums, kas 
mērīts vienībās, kas atbilst transportlīdzekļu ietilpībai. Risinot maršrutēšanas problēmu, 
mērķis ir samazināt kopējās izmaksas, apmeklējot visus klientus maršrutos, ievērojot 
noteikumu nepārkāpt transportlīdzekļa ietilpības ierobežojumus, kā arī, piemēram, noteiktus 
preču piegādes laikus utt. 

Maršrutēšanas uzdevumi tiek risināti ar eksaktajām metodēm, kas balstītas uz ceļojošā 
pārdevēja problēmu un piemērotas vienkāršiem gadījumiem. Aproksimācijas algoritmi un 
heiristikas tiek pielietotas jau sarežģītākos gadījumos, kad, piemēram, definēti dažādi 
ierobežojumi, kā arī metaheiristikas, kuras darbojas uz zināmām nejaušībām un ir orientētas 
uz optimāla rezultāta sasniegšanu sarežģītās problēmās. Par metaheiristiskām metodēm tiek 
atzītas vismaz sešas: imitācijas un determinētā atkvēlināšana, tabu meklēšana, skudru 
sistēmas, neironu tīkli un ģenētiskie algoritmi. 

Metaheiristisko metožu pielietošana maršrutēšanas uzdevumā detalizēti ir parādīta reāla 
uzņēmuma praktiskā uzdevuma risināšanā. Uzdevums ietver 88 veikalu tīklu, kas izvietoti 
visā Latvijā. Uzdevuma risināšanā tiek pielietota programmatūra HeiristicLab. Izvēlētas 
metodes: ģenētiskie algoritmi un to galvenie operatori – mutācijas un krustošanās. 
Nepieciešams atrast optimālus maršrutus preču piegādei. 

Pēdējo desmit gadu laikā metaheiristikas tiek ievērojami plaši pētītas, lai rastu efektīvus 
risinājumus un metodes transportlīdzekļu maršrutēšanas problēmai. 
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J.Kipāns, J.Merkurjevs (zinātniskais vadītājs) 
 
IMITĀCIJAS MODELĒŠANAS IZMANTOŠANA INFORMĀCIJAS UN 
KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU JOMĀ 
 

Šobrīd informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir attīstījušās tiktāl, ka tās 
sastopam gandrīz uz katra soļa. Tāpat saskaramies arī ar problēmām, kuras tiešā vai netiešā 
veidā rada IKT. Lai risinātu šīs problēmas, varam izmantot dažādus līdzekļus, un viens no 
līdzekļiem var būt imitācijas modelēšana. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt imitācijas modelēšanas pielietošanu informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju jomā. Ir noskaidrots, kā tieši imitācijas modelēšana tiek izmantota 
un kādi uzdevumi tiek risināti IKT jomā. 

 Imitācijas modelēšanu var izmantot dažādu IKT uzdevumu risināšanai, piemēram, jaunu 
IKT risinājumu izveidei vai veco uzlabošanai, IKT standartu izpētei un analīzei, kā arī to 
uzlabošanai un jaunu radīšanai, dažādu jaunu protokolu izveidei. Piemēram, var jaunu 
procesoru izveide, kurā imitācijas modelēšana tiek izmantota kā analīzes rīks, ar kuru tiek 
pārbaudīts, kā darbojas procesors, vai uzdevumi un procesi tiek izpildīti ātri vai lēni, kā arī 
nosaka, kāda ir kritisko procesu izpilde. Vēl viens piemērs ir jauna tīkla servisa izveide, kurā 
tiek modelēta pieprasījumu apkalpošana, šajā gadījumā ar imitācijas modelēšanu tiek noteikts, 
cik ilgi notiek katra pieprasījuma apkalpošana, kā arī cik liela veidojas pieprasījumu rinda. 

Lai risinātu kādu IKT uzdevumu, izmantojot imitācijas modelēšanu, ir jāzina, kā to lietot 
šīs problēmas risināšanai. Vai nu imitācijas modelēšanu izmanto kā modelēšanas rīku, vai kā 
analīzes rīku, vai arī abus kopā.  

Lai pielietotu imitācijas modelēšanu noteiktam uzdevumam, ir jālieto rīki, kurus 
izmantojot var veiksmīgi izpildīt uzdevumu un analizēt iegūtos rezultātus. Parasti 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzdevumu risināšanai ar imitācijas modelēšanu 
pielieto dažādus rīkus, ar kuriem uzdevumu var gan risināt, gan arī veikt analīzi. Protams, ne 
visi rīki ir piemēroti noteiktu uzdevumu risināšanai, tāpēc pirms izvēlēties rīku, ar kuru risinās 
uzdevumu, ir jānosaka, vai rīks atbilst risināmā uzdevuma apjomam, sarežģītībai un citiem 
svarīgiem parametriem. Imitācijas modelēšanas eksperti var izmantot gan dažādus imitācijas 
modelēšanas rīkus, gan programmējamus rīkus, piemēram, Surge, gan rīkus ar esošu 
interfeisu, piemēram ARENA. 

Viena no problēmām, ar kuru parasti sastopas, risinot dažādus uzdevumus, izmantojot 
imitācijas modelēšanu, ir tāda, ka imitācijas modelēšana ir laikietilpīga, kā arī bieži vien ir 
nepieciešami lieli resursu apjomi, gan finansiāli, gan tehnoloģiski. Protams, svarīgs faktors 
šajā problēmā ir imitācijas modelēšanas rīka izvēles piemērotība, jo, izvēloties nepareizu rīku, 
augstākminētās problēmas kļūst nozīmīgas. 
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M. Korņevs, G. Merkurjeva (zinātniskā vadītāja) 
 

IMITĀCIJAS MODELĒŠANĀ BĀZĒTA TRANSPORTLĪDZEKĻU 
KUSTĪBAS GRAFIKPLĀNA KLASTERU ANALĪZE UN OPTIMIZĀCIJA 

 
Transportlīdzekļu kustības grafikplāns palīdz sadales centriem nodrošināt preču piegādi 

katram klientam jeb veikalam. Šī uzdevuma izpildīšanai sadales centrs izmanto taktisko 
nedēļas piegādes plānu. Taktiskais nedēļas piegādes plāns ir vadlīnija, kas nosaka, kādos 
apjomos un kādās nedēļas dienās ir nepieciešams veikt piegādi uz katru noteiktu veikalu. 
Parasti tiek izmantots viens plāns visa gada garumā, kas nav ļoti efektīvi, jo gada griezumā 
pieprasījums nav vienmērīgs. Līdz ar to plāns prasa veikt daudz korekciju, lai tas vairāk 
atbilstu reālajai situācijai. 

Ir prātīgāk izmantot ne vienu, bet vairākus plānus, kas būtu sastādīti, ņemot vērā vairākas 
tipiskas nedēļas pieprasījuma likumsakarības. Šī pieeja dod iespēju minimizēt plāna 
korekciju, ja tā vispār būs nepieciešama. Mērķa īstenošanai ir izvirzītas trīs funkcijas: 

 atrast optimālu nedēļu grupu daudzumu, 
 noteikt katras nedēļas piederību atbilstošai grupai, 
 noteikt likumsakarības, kas klasificē nedēļas.  

Uzdevuma risināšanai ir pielietots klasterizācijas k-vidējo algoritms katras nedēļas 
noteikšanai attiecīgajam klasterim ar vairākām k vērtībām. K-vidējo sadalošais algoritms 
sadala elementu kopu uz iepriekš zināmo k klasteru skaitu. Katram risinājumam ir pielietota 
silueta metode optimālo klasteru skaita meklēšanai. Katra punkta silueta vērtība norāda uz to, 
cik līdzīgs ir šis punkts citiem punktiem viena klastera robežā salīdzinājumā ar punktiem, kas 
atrodas citos klasteros. Risinājums ar lielāko siluetu vērtību ir pieņemts par optimālo 
risinājumu.  

 
Att. Siluetu metodes rezultāts un klasteri ar pozitīvu siluetu vērtību. 

 
Gadījuma izpētē ir atrasts optimālais klasteru skaits k=4, un lēmumu koks,  kas attēlo 

lēmumu likumus, ir izveidots, pamatojoties uz optimālo risinājumu. 
Nedēļu klasifikācijai ir izmantots klasifikācijas koka veids – NB koks (NBTree). 

Klasifikācijas NB satur elementus no lēmuma koka un no Naivā Baijesa klasifikatora. Šis 
algoritms ir līdzīgs klasiskajam kokam, tikai gala virsotnes ir izveidotas kā Naivais Baijesa 
klasifikators. Tas piedāvā klasifikāciju ar lielāku precizitāti. Iegūtais modelis ir pārbaudīts ar 
10-kārtas šķērsvalidāciju un vidējais pareizi klasificētu nedēļu daudzums ir saskaitīts. 

Rezultātā ir iegūti 3 tipiskie pieprasījuma paraugi, kas atšķiras ar vidējo pieprasījumu un 
dienu, kurā ir maksimālais pieprasījums. Ceturtais klasteris satur nedēļas, kas nav raksturīgi 
nevienam paraugam, un līdz ar to tipiskais pieprasījuma paraugs tam netiek veikts. Izveidotais 
klasifikācijas modelis klasificē pareizi 98.08% no visām nedēļām. 
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S.Kovaļonoka, O.Soško (zinātniskā vadītāja) 
 
DAUDZEŠELONU PIEGĀDES ĶĒDES IMITĀCIJAS MODEĻA IZSTRĀDE 
 

Krājumu vadīšana ir viena no būtiskākajām uzņēmuma biznesa funkcijām. Klasiski 
krājumu vadības analītiskie modeļi ir paredzēti viena ešelona krājumu vadīšanai laikā, kad 
mūsdienās uzņēmumi ir iesaistīti daudzešelonu piegādes ķēdēs. Parasti daudzešelonu piegādes 
ķēdes gadījumā izmanto secīgu pieeju, kad katra ešelona optimizācija notiek atsevišķi. 
Alternatīva pieeja ir daudzešelonu krājumu vadības optimizācija, kad krājumu vadības 
parametri visiem ešeloniem tiek rēķināti vienlaicīgi, ņemot vērā gala patērētāja pieprasījuma 
vērtību. Izmantot secīgu pieeju krājumu vadībai daudzešelonu piegādes ķēdē nav efektīvi, jo 
tā neapskata visu piegādes ķēdi kopumā, bet katru ešelonu atsevišķi. Analītiskajos modeļos 
pieprasījuma apjoma definēšanai izmanto normālo sadalījumu, bet, tā kā reālajā dzīvē 
pieprasījums var būt ļoti mainīgs, algoritmu efektivitāte jāpārbauda, izmantojot imitācijas 
modeļus. 

 
Att. Krājumu vadīšana daudzešelonu piegādes ķēdē. 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt daudzešelonu piegādes ķēdes imitācijas modeli, kuru var 
izmantot krājumu vadības uzdevumu risināšanai.  

Pētījuma gaitā ir izstrādāts imitācijas modelis piegādes ķēdei, kura sastāv no piegādātāja, 
diviem ešeloniem un patērētājiem. Patērētāju pieprasījums ir stohastisks. Darba eksperimenta 
daļa sastāv no četriem etapiem: krājumu vadības algoritmu izvēle, algoritmu parametru 
vērtību aprēķināšana, imitācijas modeļa izstrāde, kur jāpievērš uzmanība modelēšanas laikam 
un nepieciešamo atkārtojumu skaitam, un algoritma darbības novērtējums, balstoties uz 
iegūtajiem rezultātiem.  

Ir apskatīti divi algoritmi: Min-Max algoritms un s-Q un novērtēta to darbība. Balstoties 
uz iegūtajiem rezultātiem, var secināt, ka šajā piegādes ķēdē Min-Max algoritms ir efektīvāks, 
jo kopā ar augsto servisa līmeni tajā ir mazākas izmaksas. 
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J.Krauklis, S.Paršutins (zinātniskais vadītājs) 
 

RĪKA MICROSOFT SQL SERVER DATA MINING IZMANTOŠANA KRŪTS 
VĒŽA DIAGNOSTIKAS DATU ANALĪZĒ 
 

Krūts vēzis ir viens no izplatītākajiem vēža tipiem un pēc saslimšanas un mirstības 
gadījumu skaita attiecības sievietēm, tas ieņem pirmo vietu pasaulē (pēc 2008. gada 
statistikas). Tāpēc tā ir ļoti aktuāla problēma. Arī datu analīzes un datu ieguves metodes 
mūsdienu dzīvē tiek pielietotas arvien plašāk un vairāk. Ņemot vērā šos divus faktorus, tika 
izvēlēta šāda darba tēma. Darba ietvaros tika apskatīta klasterizācija ar Microsoft Clustering 
datu ieguves algoritmu. Šis algoritms piedāvā divas klasterizācijas metodes: 

 K-vidējo klasterizāciju (k-means), 
 Cerības maksimizēšanas klasterizāciju (Expectation Maximization). 

K-vidējo klasterizācija balstās uz attālumu, bet cerības maksimizēšanas klasterizācija uz 
varbūtiskiem mēriem. Katram eksperimentam tika veidoti seši datu ieguves modeļi, katrai 
klasterizācijas metodei trīs modeļi ar dažādu klasteru skaitu (10, 2 un sistēmas heiristiski 
izvēlētais klasteru skaits). Tika noskaidrots, ka datu ieguves modelis ar diviem klasteriem nav 
uzticams sarežģītiem datiem, kur ir daudz raksturojošo atribūtu, jo bieži var rasties situācija, 
kad, piemēram, pirmā un otrā klasterī ir vairāk ierakstu, kur ir konstatēts vēzis, tad jebkurš 
jauns ieraksts arī tiks klasificēts kā vēža slimības gadījums. Arī sistēmas izvēlēto klasteru 
skaits, izmantojot heiristikas, ne visos gadījumos ir uzticams, jo tika fiksētas situācijas, kad 
tika izveidots tikai viens klasteris, kas rada jau iepriekš aprakstīto problēmu, ka visi ieejošie 
objekti tiek klasificēti kā vienas un tās pašas klases pārstāvji. Tomēr dažos eksperimentos 
heiristiski izvēlētais klasteru skaits deva labāku rezultātu par modeli, kur bija desmit klasteru. 

Apkopojot veikto eksperimentu rezultātus, tika iegūti zemāk redzamie rezultāti kopējai 
klasifikācijas kļūdai. Tur tika attēlota vidējā vērtība, ņemot vērā visus trīs modeļus katrai no 
metodēm, divus labākos vai tikai labāko modeli katram eksperimentam: 

 

 Cerības maksimizēšanas klasterizācija 

Vidējā 
KKK 

Visi modeļi Divi labākie modeļi Labākais modelis 

0.38 0.31 0.26 

Labākais rezultāts 
KKK 

22% 

 

 K-vidējo klasterizācija 

Vidējā 
KKK 

Visi modeļi Divi labākie modeļi Labākais modelis 

0.35 0.32 0.30 

Labākais rezultāts 
KKK 

24% 

 
Var secināt, ka Microsoft SQL Data Mining rīkus ir iespējams izmantot kā līdzekli krūts 

vēža diagnostikai. Piesaistot datu ieguves procesam ekspertus no medicīnas jomas, būtu 
iespējams izveidot precīzāku modeli, kas novestu pie vēl labāka rezultāta. 
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R.Pokrovskis, S.Paršutins (zinātniskais vadītājs) 
 

MĀKSLĪGO NEIRONU TĪKLU IZPĒTE UN ANALĪZE TĒLU 
ATPAZĪŠANAS UZDEVUMOS 
 

Mūsdienās strauji attīstās mākslīgā intelekta sfēra, tajā skaitā mašīnapmācība, ģenētiskie 
algoritmi, neiroskaitļošana un neironu tīkli. Neironu tīklu uzdevums ir imitēt tādas smadzeņu 
funkcijas kā apmācība, pielāgošanās, runas ģenerēšana, tēlu atpazīšana un citus grūti 
īstenojamus uzdevumus. 

Autors uzskata, ka apmācītais neironu tīkls var būt ekspertsistēmas veidošanas pamatā, 
tāpēc darba mērķis ir atbildēt uz jautājumu: „Kādā veidā un cik efektīvi var pielietot 
mākslīgos neironu tīklus tēlu atpazīšanas uzdevumos?” 

Pētījuma mērķis ir izpētīt un aprakstīt mākslīgo neironu tīklu darbības pamatprincipus. 
Mērķa sasniegšanai tika izpildīti vairāki uzdevumi: informācijas ievākšana un teorijas analīze, 
datu sagatavošana analīzei, eksperimentu veikšana ar OrangeCanvas un MultipleBack-
Propagation programmatūras palīdzību un iegūto rezultātu analīze un apkopošana. 

Pētījumā tiek apskatītas divas neironu tīklu realizēšanas metodes – pašorganizējošā 
neironu tīkla kartēšana un atgriezenisko kļūdu izplatīšanās metode. Uzdevuma ietvaros tika 
pielietotas šādas metodes: plaušu un krūšu vēža diagnozes prognoze (diagnosticēšana). 
Piedāvātie dati atspoguļo klīnisko gadījumu skaitlisko aprakstu, kuri tiek iegūti ar aspirācijas 
biopsijas1 palīdzību. Datu kopām bija atšķirīgi atribūti, atribūtu tipi un to skaits. Eksperimenta 
laikā tika iegūti šādi rezultāti: 
 

Metode 
Kļūda 1. datu 
kopai 
(Plaušu vēzis) 

Kļūda 2. datu 
kopai 
(Krūts vēzis) 

Kļūda 3. datu 
kopai 
(Krūts audi) 

Pašorganizējošā neironu tīkla 
kartēšana 

18% 19% 23% 

Atgriezenisko kļūdu izplatīšanās 
metode 

40% 44% 4% 

 
Pētījuma gaitā ir noskaidrots, ka pašorganizējošā neironu tīkla kartēšana strādā pietiekami 

efektīvi ar visām apskatītajām datu kopām (vidējā kļūda ir 20%), savukārt atgriezenisko kļūdu 
izplatīšanās metode uzrādīja ne visai labu kopējo efektivitāti, ar vissliktāko kļūdas vērtību 
44%, tomēr ar šo metodi tika panākts arī vislabākais rezultāts ar precizitāti tuvu ideālajai – 
kļūda ir tikai 4%.  

Analizējot metožu kļūdas, var secināt, ka tās ir ļoti atšķirīgas. To var izskaidrot tā, ka 
piedāvātajās datu kopās ir atšķirīgi atribūti, kas savukārt  nozīmē, ka, pirms izvēlēties kādu no 
metodēm, jāanalizē apskatāmie dati, lai sasniegtu labāku rezultātu. 

 

 

                                                           
1Aspirācijas biopsija jeb FNA biopsija (fine needle aspiration) – ar tievas adatas palīdzību paņemts šūnu 
paraugs no veidojuma citoloģiskai izmeklēšanai. Dažkārt lieto arī cistu izsūkšanai ar šļirces palīdzību. 
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A.Pumpa, S.Paršutins (zinātniskais vadītājs) 

ĢENĒTISKĀS PROGRAMMĒŠANAS IZMANTOŠANA AUTONOMU 
AĢENTU VADĪŠANAI PERIMETRA AIZSARGĀŠANAI 

Viena no svarīgākajām mākslīgā intelekta problēmām ir likt datoram automātiski izpildīt 
darbības bez norādes uz to, kā tas jādara. Viens no šīs problēmas risinājumiem ir ģenētiskā 
programmēšana. Ģenētiskā programmēšana ir uzdevumu risināšanas metode, kurā tiek 
izmantoti ģenētiskie algoritmi. Tā ir bāzēta uz bioloģiskās evolūcijas principiem. Ģenētiskā 
programmēšana izmanto tādus bioloģiskus jēdzienus kā selekcija, krustošana un mutācija. Šos 
jēdzienus ģenētiskajā programmēšanā sauc par ģenētiskajiem operatoriem. Ģenētisko 
operatoru loma - samazināt meklēšanas telpu tā, lai nepazaudētu vajadzīgo risinājumu. 
Ģenētiskās programmēšanas rezultātā tiek izveidota datorprogramma, kura risina tai doto 
uzdevumu. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt ģenētiskās programmēšanas principus un pielietot tos aģentu 
vadīšanai perimetra aizsardzības uzdevumā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izveidota 
aģenta vide un izstrādāta programmatūra, kura implementē ģenētiskās programmēšanas 
algoritmu. Perimetra aizsardzības uzdevumam tika izveidota nepārtraukta vide ar saviem 
noteikumiem un ierobežojumiem, kurā eksistē viens vai vairāki aģenti. Aģentu uzdevums ir 
aizsargāt bāzi no ienaidnieku uzbrukumiem. 

Ģenētiskās programmēšanas algoritma pielietošanas rezultātā tiek iegūta aģentu loģika, 
kas ir vislabāk piemērota perimetra aizsardzībai. Indivīdu piemērotība tiek novērtēta ar 
perimetra aizsardzības imitācijas palīdzību. Katra indivīda piemērotība ir vienāda ar iznīcināto 
ienaidnieku skaitu, kas izteikts procentos. Ģenētiskās programmēšanas algoritms, kas 
nepieciešams aģenta loģikas ieguvei, sastāv no diviem posmiem. 

Pirmajā posmā notiek sākuma paaudzes ģenerēšana un katra paaudzes indivīda 
piemērotības novērtēšana. Pēc piemērotības novērtēšanas notiek apstāšanās kritērija pārbaude, 
ja apstāšanās kritērijs ir sasniegts, tad algoritms beidz savu darbu, pretējā gadījumā algoritms 
pāriet pie otrā posma. 

Otrajā posmā notiek nākamās paaudzes ģenerēšana un piemērotības novērtēšana. Jaunās 
paaudzes ģenerēšanā tiek izmantoti indivīdi no iepriekšējās paaudzes. Ar selekcijas palīdzību 
izvēlētie indivīdi tiek modificēti un saglabāti jaunajā paaudzē. Pēc piemērotības novērtēšanas 
notiek apstāšanās kritērija pārbaude, ja apstāšanās kritērijs ir sasniegts, tad algoritms beidz 
savu izpildi, pretējā gadījumā otrais posms atkārtojas. 

Aprakstītā algoritma realizācijai tika izmantota Java programmēšanas valoda. Veicot 
eksperimentus, tika analizēta ģenētisko operatoru un citu parametru ietekme uz algoritma 
darbības laiku, vidējo un maksimālo indivīda piemērotību. Iegūtie rezultāti rāda, ka vislielākā 
ietekme uz algoritma darbības laiku ir koka dziļuma ierobežojumam un koka ģenerēšanas 
stratēģijai. 

Kad darbs izpildīts, var secināt, ka ģenētiskā programmēšana ir piemērota aģentu 
vadīšanas uzdevumiem. Atkarībā no uzstādījumiem ģenētiskās programmēšanas algoritms var 
ātrāk atrast uzdevuma risinājumu. Neskatoties uz to, ka ģenētiskā programmēšana var dot 
labu rezultātu, ģenētiskās programmēšanas pielietošanai aģentu vadīšanā ir liels trūkums, kas 
ir saistīts ar piemērotības noteikšanas sarežģītību, kas ietekmē uzdevuma risināšanas ilgumu. 
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J.Rozenbergs, A.Lektauers (zinātniskais vadītājs) 
 
HTML5 BAGĀTINĀTO INTERNETA LIETOTŅU IESPĒJU ANALĪZE 
MOBILO TIEŠSAISTES RISINĀJUMU IZSTRĀDĒ 

 
Pēdējos gados ļoti strauju attīstību piedzīvo mobilās tehnoloģijas. Jau vairākus gadus 

mobilās ierīces veiktspējas ziņā ir pielīdzināmas tradicionāliem biroja datoriem. Tāpat arī 
plaši tiek attīstīta mobilā interneta pieejamība, kas nodrošina to, ka informācijas apjoms un tās 
apmaiņa arī mobilajās ierīcēs vairs nav šķērslis. To visu vēl papildina mākoņskaitļošanas 
risinājumi, kas ļoti labi iekļaujas mobilo tiešsaistes risinājumu koncepcijā, jo informācija ir 
pieejama visur, kur ir pieejams internets. 

Šajā darbā ir izpētīts topošais HTML5 standarts un tā piedāvātās iespējas dažādu mobilo 
lietotņu izstrādē. HTML5 ir nākamā iterācija HTML standarta attīstībā pēc HTML 4.01 
standarta, kas ir ratificēts 1999. gadā. Aktīvs HTML5 atbalsts ir uzsākts 2011. gada sākumā, 
bet šobrīd tas vēl joprojām atrodas izstrādes procesā. Atšķirībā no tā priekšgājējiem, topošajā 
HTML5 standartā liels uzsvars ir likts uz dažāda veida multivides satura atbalstu, kā arī tas ir 
īpaši piemērots modernu mobilo tiešsaistes risinājumu izstrādei. Pašlaik norit aktīvs darbs pie 
HTML5 standarta ratificēšanas un viens no galvenajiem uzstādījumiem HTML5 standarta 
izstrādē paredz, ka tam vienlīdz labi ir jāatbalsta visa veida ierīces, arī mobilās. Ir paredzēts, 
ka HTML5 standarts tiks ratificēts un kļūs par oficiālu standartu 2014. gadā. 

Ņemot vērā to, ka pasaulē arvien vairāk pieaug viedtelefonu lietotāju skaits, pieaug arī 
pieprasījums pēc risinājumiem, kas pilnībā izmantotu šo viedtelefonu piedāvātās iespējas. 
Sākotnēji, tikai izstrādājot specializētas lietotnes, kas paredzētas konkrētai mobilajai 
platformai, bija iespējams izmantot pilnu viedtelefonu iespēju klāstu. Pašlaik, līdz ar HTML5 
attīstību, ir pavērtas iespējas daudz plašākam mobilo lietotņu atbalstam, kas nav piesaistītas 
tikai un vienīgi kādai konkrētai mobilajai platformai. Divi no galvenajiem ieguvumiem šādai 
pieejai – tiek ievērojami saīsināts laiks, kas nepieciešams tāda mobilā risinājuma izstrādei, kas 
ir lietojams uz dažādām mobilajām platformām (piemēram – iOS, Android un WP7), kā arī 
tiek ievērojami samazinātas izstrādes izmaksas, jo būtībā tiek realizēts viens risinājums visām 
mobilajām platformām, nevis atsevišķs risinājums katrai mobilajai platformai. 

Balstoties uz veikto analīzi, ir izstrādāta uz HTML5 bāzētu mobilo lietotņu izstrādes 
metodika un ir piedāvātas rekomendācijas par to, kādos gadījumos efektīvāk ir izstrādāt 
mobilo risinājumu, kam pamatā ir topošais HTML5 standarts, vai arī tomēr izvēlēties izstrādāt 
šo mobilo risinājumu atsevišķi katrai mobilajai platformai. Izstrādātās metodikas praktiskai 
aprobācijai ir realizēti divi mobilo lietotņu prototipi – mobilā interneta tīmekļa vietne, kas 
būvēta, izmantojot HTML5 piedāvātās iespējas un mobilā lietotne, kas paredzēta tieši 
Android mobilajai platformai. 

Prototipu izstrādes gaitā ir secināts, ka HTML5 jau šobrīd piedāvā plašu iespēju klāstu 
mobilo lietotņu izstrādei. Ja nav nepieciešama tieša piekļuve tādām viedtelefona funkcijām 
kā, piemēram, fotokamera, mikrofons vai vibroelements, tad ir ieteicams izstrādāt tieši uz 
HTML5 balstītu mobilo lietotni, jo tā attiecīgi uzreiz būs pieejama uz dažādām mobilajām 
platformām, kas atbalsta šo topošo standartu. Šajā gadījumā gan jārēķinās ar mobilās lietotnes 
ātrdarbības zudumiem, kas saistīts ar to, ka mobilā lietotne tiks darbināta, izmantojot mobilās 
ierīces tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis kā atsevišķa mobilā lietotne. 

Ir izpētīti arī tādi risinājumi, kur tiek izstrādāts specializēts ietvara risinājums konkrētai 
mobilajai platformai, kas attiecīgi dod pieeju mobilās ierīces funkcijām, bet pati mobilā 
lietotne tiek izstrādāta, balstoties uz topošo HTML5 standartu.  
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J.Sultanova, S.Paršutins (zinātniskais vadītājs) 
 
DATU IEGUVES METOŽU IZMANTOŠANA KUŅĢA SLIMĪBU DATU 
ANALĪZĒ  
 

Medicīnas problēmu uzdevumos ir svarīga diagnozes precizitāte, jo tā ir cieši saistīta ar 
cilvēkiem. Lai sasniegtu augstu datu precizitātes pakāpi, jāpielieto vairākas tehnoloģijas. Šīs 
tehnoloģijas palīdz apstrādāt datus un iegūt no tām zināšanas. Pētījumā tika pielietoti k-
tuvāko kaimiņu klasifikators, C4,5 un Naivais Baijesa algoritmi. Tie ir izvēlēti, jo ir vieni no 
izplatītākajiem un viegli realizējamākajiem algoritmiem. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt un analizēt kuņģa čūlas medicīnas datus ar datu ieguves 
metodēm, izmantojot iepriekš minētos algoritmus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki 
uzdevumi: Izpētīt un aprakstīt datu pirmapstrādes metodes, kuras tiks pielietotas datu 
sagatavošanai; Izpētīt un aprakstīt datu ieguves metodes, kuras tiks izmantotas datu analīzei; 
Veikt datu sagatavošanu analīzei; Apgūt datu apstrādes rīku Orange Canvas un pielietot to 
sagatavoto datu analīzei; Apkopot iegūtos rezultātus un veikt to analīzi.  

Darba gaitā tika izmantoti medicīnas dati ar dažādiem atribūtiem (piem., svars, augums, 
dzimums, vecums utt.), kuri kopumā sniedz informāciju par pacienta veselību. Tā kā jau no 
paša sākuma tika sniegti nepilnīgi dati, bija jāveic to pirmapstrāde – aizpildot tukšās vietas, lai 
sagatavotu izmantošanai atbilstošajā programmatūrā.  

Šim nolūkam tika izvēlēta Orange Canvas programmatūra, jo tā iekļauj sevī 
nepieciešamos algoritmus un vizualizē to darbību shēmas veidā. Pēc algoritma darbības tika 
iegūti rezultāti un aprēķināta kļūda (tab.). 
 

Metode Kļūda 
K-tuvāko kaimiņu klasifikators 27.6% 
Naivais Baijesa algoritms 19.8% 
C4.5 algoritms 21% 

 
Vadoties pēc algoritma sasniegtajiem rezultātiem un balstoties uz savu pieredzi, ārstam 

jāpieņem lēmums, vai pacientu nosūtīt papildus analīžu veikšanai vai nē. 
Pētījumā secināts, ka izmantotie algoritmi, pielietojot Orange Canvas  programmatūru ar 

vizualizācijas iespēju, ļauj ārstam novērtēt pacienta iespējamību saslimt ar kuņģa čūlu. 
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I.Šarajevs, V.Boļšakovs (zinātniskais vadītājs) 
 
ĢENĒTISKĀS PROGRAMMĒŠANAS PIELIETOŠANA SIMBOLISKAJĀ 
REGRESIJĀ 
 

Pētījuma mērķis ir veikt ģenētiskās programmēšanas (ĢP) padziļinātu izpēti, apskatīt ĢP 
aspektus simboliskās regresijas problēmas atrisināšanas uzdevumā un aprobēt izpētītās 
metodes uz etalonuzdevumu datiem. Simboliskā regresija ir plaši pielietojama daudzās jomās. 
Tā, piemēram, simboliskā regresija var būt viegli pielietota sistēmas trūkstošo parametru 
atgūšanai, kad šiem parametriem ir definēts regresijas modelis simboliskā veidā. 

Dotajā pētījumā ir apskatīta un aprakstīta simboliskās regresijas problēmas definīcija un 
būtība, veikta ģenētiskās programmēšanas izpēte un aprakstīti tās darbības pamatprincipi. 
Īpaša uzmanība ir pievērsta soļiem, kurus ir nepieciešams veikt ĢP pielietošanai simboliskās 
regresijas uzdevuma risināšanai. 

Ģenētiskā programmēšana ir automatizēta metodika, kas ir paredzēta datorprogrammu 
meklēšanai un optimizācijai tādā veidā, lai iegūtās programmas labāk risinātu lietotāja 
uzdevumu. Ģenētiskā programmēšana balstās uz pieņēmumu, ka datorprogrammu var uzskatīt 
kā koka struktūras. 

Pēc darba principa ĢP ir līdzīga ģenētiskā algoritma metodei, tomēr pastāv svarīgas 
atšķirības starp metodēm. Ģenētiskajos algoritmos risinājumu kodēšanai tiek lietotas skaitļu 
virknes, kas pārstāv konkrētu problēmas risinājumu. Katrā iterācijā ir novērtēta šo virkņu 
atbilstošā risinājuma piemērotības vērtība, un labākās no tām sajauc savā starpā, veidojot 
jaunas paaudzes. Savukārt ģenētiskā programmēšana operē ar risinājumiem 
(datorprogrammām), kas ir reprezentēti funkciju un terminālu koka veidā. 

Regresija ir statistiska metode, kuru lieto, lai prognozētu mainīgā vērtību, kas ir atkarīgs 
no viena vai vairākiem neatkarīgajiem mainīgajiem. Regresijas metodes pielietošanas 
rezultāts ir regresijas modelis. Regresijas analīze tiek plaši izmantota datu vērtību 
prognozēšanā, kur tās izmantošana pārklājas ar mašīnas apmācības jomu. Simboliskā regresija 
jeb funkcijas identifikācija ietver sevī procesu, kurā iegūtie dati jeb statistika ir pietuvināta 
(aproksimēta) ar piemērotu matemātiskās izteiksmes formulu. Var atzīmēt, ka simboliskās 
regresijas nozīme palielinās, pieaugot risināmo uzdevumu sarežģītībai. 

Pielietojot ģenētisko programmēšanu simboliskās regresijas uzdevumā, indivīds ir kodēts 
koka veidā, kuram terminālie mezgli ir konstantes un ieejas mainīgie, bet funkcionālie mezgli 
ir matemātiskas funkcijas un operatori. Indivīdu piemērotības novērtēšanai pastāv vairākas 
metodes: relatīvā kļūda, Pirsona kvadrātiskā kļūda u.tml. 

Lai dziļāk izpētītu ĢP metodes, kas paredzētas simboliskās regresijas uzdevumam, darbā 
ir atrisināts praktiskais uzdevums, pielietojot specializētu programmlīdzekli. Pētījuma 
praktiskās daļas atrisināšanai tiks pielietots HeuristicLab programmlīdzeklis. Dotajā 
programmatūrā ir realizēta gan simboliskās regresijas uzdevumu risināšanas iespēja, gan 
ģenētiskās programmēšanas metode. Programmlīdzeklis ir izvēlēts tādēļ, ka tam ir ērta 
lietotāja saskarne un jaudīga metožu komponentu realizācija. 

Pētījuma gaitā bija izpētīts teorētiskais materiāls, kurā ir aprakstīts ĢP un simboliskās 
regresijas definīcija un tās būtība. Ir noteikta ĢP loma simboliskajā regresijā un ir novērtēta 
izmantotā rīka spēja risināt simboliskās regresijas uzdevumus.  

145



 
 

V.Vasiļonoks, V.Boļšakovs (zinātniskais vadītājs) 
 
OPTIMIZĀCIJAS RĪKA PARADISEO IZPĒTE UN ANALĪZE 

 
Lielu uzņēmumu vadībā bieži rodas plānošanas un optimizācijas uzdevumi, kuru 

risināšanai ir jāpielieto specializētas kombinētas optimizācijas metodes. Mūsdienās eksistē 
pietiekami daudz programmatūru, kurās šīs metodes ir realizētas. Tomēr tāda programmatūra 
bieži ir paredzēta ļoti specifisku problēmu risināšanai. Viens no rīkiem, kas ietver sevī plašu 
funkcionalitāti un metodes, kas var tikt pielietotas plašam uzdevumu klāstam, ir ParadisEO 
optimizācijas rīks. 

Šajā darbā ir izpētīts optimizācijas rīks ParadisEO, ir analizēta un aprakstīta tā 
funkcionalitāte un iespējas. Apskatītais rīks ir salīdzināts ar citiem līdzīgiem rīkiem. Pētījumā 
tāpat ir detalizēti apskatīti optimizācijas algoritmi, kas ir realizēti lietojumprogrammā. 
ParadisEO rīka aprobācijai ir izvēlēts un definēts praktiskais uzdevums. Ar uzdevumu ir 
veikti eksperimenti, pielietojot daļiņu spieta optimizācijas (particle swarm optimization) 
algoritmu, un ir interpretēti un aprakstīti eksperimentu rezultāti. 

ParadisEO (PARallel And DIStributed Evolving Objects) ir baltās kastes objektorientēts 
optimizācijas struktūrietvars. Sistēmas pamatā ir speciāla skaitļošanas bibliotēka, kas ir 
balstīta uz šabloniem, un ANSI-C++ struktūrietvars, t.i., programmēšanas valoda ir C++. Šis 
rīks ir balstīts uz metaheiristiskiem algoritmiem. ParadisEO platformai ir bezmaksas licence. 
Līdz ar to atbilstošu programmatūru var lejupielādēt bez maksas no oficiālā izstrādātāju avota. 
Pēc izstrādātāju ieteikumiem, lai instalētu ParadisEO (Windows OS), ir nepieciešams izmantot 
Microsoft Visual Studio 9 2008.  

Tiek apskatīti un aprakstīti ParadisEO optimizācijas rīka moduļi: 
   izdalītie objekti - struktūrietvars tika izstrādāts evolūcijas algoritmiem;  
   kustīgie objekti - ietver sevī uz viena risinājuma balstītu metaheiristiku;  
   daudzkritēriju izdalītie objekti - ietver sevī meklēšanas mehānismus, lai atrisinātu 

daudzkritēriju optimizācijas problēmas; 
   paralēli izdalītie objekti - ietver paralēlus un dalītus metaheiristikas modeļus un to 

hibridizāciju. 
ParadisEO arhitektūra ir daudzslāņaina un modulāra, tāpēc tā ļauj sasniegt īpaši augstu 

elastīgumu un pielāgošanās spēju, hibridizāciju, pirmkoda un izstrādāto optimizācijas modeļu 
atkārtotu izmantošanu. 

Darbā ParadisEO rīks ir salīdzināts ar citiem rīkiem pēc sekojošiem kritērijiem: risināmās 
problēmas tipi, statistiskā instrumenta pieejamība, hibridizācijas vai paralēlas metaheiristikas 
pieejamība, programmēšanas valoda, struktūrietvara tips, licences tips. Šie kritēriji ir svarīgi 
rīka ērtai pielāgošanai uzņēmuma problēmas risināšanai. Tāpat ir jāatzīmē, ka ParadisEO 
rīkam nav grafiskā interfeisa un risināmās problēmas rezultātus var apskatīt tikai skaitliskā 
veidā. Salīdzinot rīkus, tika secināts, ka ParadisEO ir viens no jaudīgākajiem mūsdienu baltās 
kastes optimizācijas rīkiem. 

Risinot Rastrigina funkcijas optimizācijas etalonuzdevumu, ir apskatīta gan daļiņu spieta 
optimizācijas algoritma darbība, gan arī mijiedarbība starp ParadisEO komponentiem. Ņemot 
vērā iegūtos rezultātus, var secināt, ka optimizācijas rīka iestatīšana nav sarežģīta. Analizējot 
veikto eksperimentu rezultātus, var noteikt optimizācijas risinājuma parametrus, kuri ir 
piemērotāki dotā uzdevuma risināšanai. 
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A.Veļičko, P.Dorogovs (zinātniskais vadītājs) 
 
UZ TĪKLA UZVEDĪBAS ANALĪZI BĀZĒTAS ĻAUNPRĀTĪGU DARBĪBU 
ATKLĀŠANAS SISTĒMAS IZMANTOŠANA SCADA TĪKLOS 
 

Procesu vadības sistēmas (Process Control Systems – PCS) ir sistēmu kopums, kas 
attālināti kontrolē un uztver sensoru signālus. Pārraudzības, vadības un datu iegūšanas sistēma 
(Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA), ko parasti sauc par dispečervadības 
sistēmu, ir procesu vadības sistēmu apakškopa, kas pārvalda sistēmas ļoti lielos ģeogrāfiskos 
apgabalos. SCADA sistēmas veido kritiskas infrastruktūras, kas saistītas ar energoapgādes 
aprīkojumiem, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī liela mēroga transporta 
sistēmām, piemēram, starpvalstu dzelzceļiem. 

Pašlaik Latvenergo tiek izmantota discpečervadības sistēma, kuras funkcionalitāte pilnīgi 
apmierina tās darbībai izvirzītās prasības, tomēr tīkla drošības paaugstināšanas jautājums 
vienmēr paliek aktuāls. Sakarā ar to, ka elektroenerģijas ražošana un sadale ir valsts kritiskas 
infrastruktūras galvenā sastāvdaļa, uz Latvenergo dispečervadības sistēmu ir iespējams 
„kiber-teroristu” uzbrukums. Šādi uzbrucēji izmantos visus pieejamos un grūti pieejamos 
līdzekļus un informācijas avotus, lai iegūtu detalizētu izpratni par SCADA sistēmām un to 
iespējamo ievainojamību, kā arī par konkrētā uzņēmumā izmantojamās dispečervadības 
sistēmas tīkla drošības trūkumiem. Atšķirīgo integrējamo sistēmu sarežģītības dēļ, tīkla 
inženieri bieži vien nespēj novērst papildu slogu, kas apdraud sistēmas drošību. Darba mērķis 
ir uzlabot kopējo SCADA sistēmas drošības pakāpi, izmantojot modernus informācijas 
tehnoloģijas risinājumus.  

Tīkla drošības risinājumi ir ugunsmūri, pretvīrusu programmatūra, ielaušanās atklāšanas 
sistēmas, pretielaušanās sistēmas, tīkla uzvedības analīzes un tīkla uzvedības anomāliju 
noteikšanas sistēmas. Ielaušanās atklāšanas sistēma (Intrusion Detection System – IDS) atklāj 
uzbrukumu tīklam vai datorsistēmai un seko līdzi datiem, kas plūst no vienas datorsistēmas uz 
otru datorsistēmu. Pretielaušanās sistēma (Intrusion Prevention System – IPS) novērš 
uzbrukumu datortīklam vai datorsistēmai, neļaujot iztvert vai bojāt datus. Tīkla uzvedības 
analīzes (Network Behavior Analysis – NBA) sistēma analizē datu plūsmu datu pārraides laikā 
datortīklos un piedāvā efektīvus analīzes rezultātus reālā laikā. Tīkla uzvedības anomāliju 
noteikšanas (Network Behavior Anomaly Detection – NBAD) sistēma, pamatojoties uz 
informāciju par to, kādai jābūt normālai datu plūsmai datu pārraides laikā, identificē novirzes 
un atklāj neuzticamus procesus. 

Kaut arī pašlaik Latvenergo netiek izmantotas ielaušanās atklāšanas un pretielaušanās 
sistēmas, tomēr AS „Latvenergo” interesē jautājums par šo sistēmu funkcionalitāti. Tieši 
tādēļ, izmantojot iegūto informāciju, tiks modelēts AS „Latvenergo” SCADA tīkls. 

Šīm nolūkam var izmantot speciālo tīkla modelēšanas programmatūru, piemēram, Boson 
Netsim, OMNet++, OPNET Modeler vai SSFNet. OMNet++ un SSFNet ir atklāta pirmkoda 
programmatūra, bet pārējiem ir pieejamas demonstrācijas versijas. OMNet++ ir grafiska 
lietotāja saskarne, kura nav pieejama SSFNet, tieši tādēļ modeļa izstrādei tika izvēlēts 
OMNet++ modelēšanas līdzeklis. 

Pašlaik tika sastādīts konceptuālais SCADA tīkla modelis un, balstoties uz to, izstrādāts 
SCADA tīkla modelis ar OMNet++ palīdzību. Nākamais solis ir uzbrukumu imitēšana un 
modeļa papildināšana ar nepieciešamiem aizsardzības mehānismiem. Iegūto rezultātu analīzes 
gaitā tiks izstrādāta funkcionālo prasību matrica un ieteikumi SCADA tīkla drošības 
paaugstināšanai.  
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R.Žuks, J.Bikovska (zinātniskā vadītāja) 
 
ECLIPS IMITĒJOŠĀS SPĒLES IZMANTOŠANA PIEGĀDES ĶĒDES 
DARBĪBAS MODELĒŠANĀ 
 

Mūsdienu sociālekonomiskajā situācijā konkurētspējīgu, jaunās paaudzes speciālistu 
sagatavošana ir viena no aktuālākajām problēmām. Darba devēji prasa no topošajiem 
speciālistiem ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī pieredzi un spēju pielietot iegūtās 
zināšanas praksē. Līdz ar to apmācības veids, kas balstās tikai uz gatavo zināšanu sniegšanu, 
izrādās ne visai efektīvs. Tāda situācija izraisa nepieciešamību plašāk izmantot jaunas, aktīvas 
apmācības metodes. Viens no līdzekļiem, kas realizē šādu pieeju, ir biznesu imitējošas spēles, 
kas efektīvi ļauj izprast biznesa vidi. Apmācība ir tikai viena no biznesa imitējošo spēļu 
pielietošanas iespējām. Tās var izmantot arī pētījumu veikšanā, profesionālā atlasē u.c. 

Biznesa imitējošās spēles izmanto dažādās jomās, bet šajā pētījumā tiek izskatīta spēļu 
pielietošana krājumu vadības jomā. Krājumu vadība ir viena no problēmām, kura tiek risināta 
piegādes ķēdes ietvaros. Mūsdienās gandrīz visi uzņēmumi darbojas kādas piegādes ķēdes 
ietvaros, līdz ar to pētījuma tēmu var uzskatīt par aktuālu. 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un realizēt ECLIPS spēles scenāriju MS Excel vidē, kas 
modelē daudzešelonu piegādes ķēdes darbību un sniedz rekomendācijas par efektīvas krājumu 
vadības politikas izvēli. 

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 
  Izpētīt piegādes ķēdes jēdzienu un krājumu vadības algoritmus. 
  Izpētīt biznesa imitējošo spēļu jēdzienu, pielietošanas iespējas un spēles piemērus 

piegādes ķēžu vadības jomā.  
  Izstrādāt ECLIPS imitējošās spēles scenāriju un attiecīgu piegādes ķēdes darbības 

modeli. 
  Veikt eksperimentus ar izstrādāto modeli un iegūto rezultātu analīzi.  

 
Att. Piegādes ķēdes shēma. 

 
Izstrādātajā ECLIPS spēles scenārijā ir realizēta piegādes ķēde, kas ir balstīta uz reāla 

uzņēmuma piegādes ķēdi. Tā sastāv no 5 posmiem (gala patērētājs, mazumtirgotājs, 
izplatītājs, ražotājs un izejvielu piegādātājs), kuri ir saistīti tā, kā ir redzams 1. att. Spēles 
mērķis ir minimizēt modelējamā uzņēmuma izmaksas, uzturot servisa līmeni virs 95%. 
Galvenie lēmumi, kurus ir jāpieņem spēles dalībniekiem, ir preču pasūtīšanas momenta 
noteikšana un pasūtījuma apjoms. 

Spēles modelis imitē piegādes ķēdes darbību, izmantojot divus dažādus krājumu vadības 
algoritmus: periodiskās pārbaudes un nepārtrauktās pārbaudes. Rezultātā, salīdzinot iegūtos 
rezultātus, ir iespēja secināt, kuru algoritmu ir efektīvāk pielietot šajā situācijā, un veikt 
attiecīgas rekomendācijas. 
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TELEKOMUNIKĀCIJU SEKCIJA 

 

A.Agejevs, O.Ozoliņš (zinātniskais vadītājs) 

 

INFORMĀCIJAS CAURLAIDES SPĒJAS NOVĒRTĒJUMS ROZĀ UN 

KVAZIBALTĀ TROKŠŅA GADĪJUMĀ 
 

Lai izpildītu pieprasījumu pēc ātras un kvalitatīvas informācijas apmaiņas, tiek veidoti 

aizvien ātrāki un drošāki informācijas pārraides standarti. Piemēram, 1981. gadā NMT 

tehnoloģijas informācijas pārraides ātrums bija tikai 1.2 kbit/s, bet maksimālais otrās 

paaudzes (GSM-1800) mobilo sakaru datu pārraides ātrums ir 296 kbit/s, mūsdienās jau tiek 

lietoti arī 3. (UMTS) un 4. (LTE) paaudzes mobilo tehnoloģiju standarti. Tomēr praksē 

gandrīz vienmēr reālais datu pārraides ātrums ir mazāks nekā teorētiskais, tas ir atkarīgs no 

daudziem faktoriem, piemēram, no trokšņu daudzuma sakaru kanālā. 

Darbā tika izveidota aprēķinu metode, kuras pamatā ir signālu jaudas spektrālo blīvumu 

sadalīšana nolasēs ar soli ∆f un informācijas caurlaides spējas aprēķins katrā nolasē atsevišķi. 

Informācijas caurlaides spēja noteiktā frekvenču joslā (GSM-1800 200 kHz) tiek iegūta, 

saskaitot nolašu informācijas caurlaides spējas. Izmantojot trokšņu jaudas spektrālo blīvumu 

sakarības  un  , tika aprēķinātas trokšņu teorētiskās jaudas 

spektrālo blīvumu vērtības pie astoņiem dažādiem jaudas līmeņiem . Koeficienti 

 un  tika aprēķināti tā, lai vienādās frekvenču joslās trokšņiem būtu vienādas 

jaudas. Laboratorijā tika nomērīti rozā un kvazibaltā trokšņa jaudas spektrālie blīvumi, 

iestādot funkciju ģeneratorā 20, 50, 100, 200, 500, 750, 1000 un 1500 mV trokšņu līmeni, 

iegūtās vērtības ar koeficientiem tika pielāgotas, lai nomērītās trokšņu jaudas būtu vienādas ar 

teorētiski aprēķinātajām. Aprēķinos izmantotā derīgā signāla jauda ir konstanta visā 

frekvenču joslā - PS=1W. 

Rezultātā var secināt, ka vienādās frekvenču joslās pie vienādām jaudām rozā trokšņa 

gadījumā ir lielāka signāla/trokšņa attiecība ( ), līdz 

ar to arī lielāka informācijas caurlaides spēja nekā kvazibaltā trokšņa gadījumā. Ja 

SNR=const, tad 

informācijas caurlaides 

spēja ir lineāri atkarīga no 

kanāla frekvenču joslas F, ja 

F=const, tad informācijas 

caurlaides spēja ir 

logaritmiski atkarīga no 

SNR. Rozā trokšņa 

gadījumā teorētiskā 

informācijas caurlaides 

spēja ir daudz lielāka nekā 

kvazibaltā trokšņa gadījumā 

(5.1>3.75 Mbit/s), bet 

eksperimantālie rezultāti 

atšķiras par ≈0.12 Mbit/s, 

kas skaidrojams ar to, ka 

mērījumu rezultātos 

iegūtajos trokšņu jaudas 

spektrālajos blīvumos ir 

novērojamas fluktuācijas. 

1.att. Informācijas caurlaides spēja kvazibaltā un rozā trokšņa 

gadījumā (teorija). 

2.att. Informācijas caurlaides spēja kvazibaltā un rozā trokšņa 

gadījumā (eksperiments). 

149



 
 

                                       Tabula  
Joslas platuma salīdzinājums 

G.Karulis, O.Ozoliņš (zinātniskais vadītājs) 
 
OPTISKO IEVADES–IZDALES MULTIPLEKSORU ANALĪZE SISTĒMĀS 
AR VIĻŅGARUMDALES BLĪVĒŠANU 
 

Optiskie ievades–izdales multipleksori (OADM) var ievadīt vai izdalīt individuālus 
pārraides kanālus vai kanālu grupas no pārraides sistēmas. OADM mūsdienās tiek realizēti 
gan komerciāliem, gan nekomerciāliem nolūkiem un tiek ražoti no dažādām viļņa garumu 
filtrēšanas tehnoloģijām, kā, piemēram, šķiedru Brega režģi (FBG), plāno kārtiņu filtri (TFF) 
un mikroriņķa rezonatori (MRR).   

Pētījumā tika realizēta četru kanālu 
DWDM pārraides sistēmas shēma ar 
viena kanālu OADM (1.att.). Raidītāja 
bloks sastāv no četriem kanāliem, kur 
katrs no tiem ietver datu avotu, kodu 
formētāju, nepārtrauktā lāzera avotu un 
ārējo modulatoru. Uztvērēja bloks 
sastāv no optiskā filtra, PIN 
fotodiodes, elektriskā filtra un 
elektriskā signāla analizatora, bitu 
kļūdas attiecību (BER) nolasīšanai. 
Savukārt pārraides līnijas bloks sastāv no standarta vienmodu optiskās šķiedras (SSMF), kurai 
pa vidu uzstādīts OADM. Simulāciju gaitā tika mainīts gan pārraides ātrums, gan OADM 
izmantotais filtra tips. Tika izmantoti divi pārraides ātrumi – 2.5 Gbit/s un 10 Gbit/s un trīs 
dažādi filtra tipi – lorenca filtrs, supergausa filtrs un paceltā kosinusa filtrs, kuriem tika 
noteikts efektīvais -3dB caurlaides joslas platums, kā arī novērtēta šķērsrunas un ienesto 
zudumu ietekme.  

Apskatot iegūtos rezultātus (tab.), var novērot, ka vismazāko caurlaides joslas 
platumu, lai nodrošinātu BER 1e-12 pie 2.5 Gbit/s 
pārraides ātruma, uzrādīja supergausa filtrs, bet pie 10 
Gbit/s labāko rezultātu uzrādīja lorenca filtrs. Lorenca 
filtrs uzrāda labāku rezultātu, jo, palielinot pārraides 
ātrumu, signāla spektra platums pieaug un lorenca 
filtrs nodrošina visplatāko signāla filtrēšanu. Savukārt, 
novērtējot šķērsrunu (2.att.) starp pievienoto un 
nomesto kanālu, augstākās BER vērtības gan pie 2.5 
Gbit/s, gan 10 Gbit/s uzrāda 
paceltā kosinusa filtrs, jo 
tam amplitūdas kvadrāta 
pārvades funkcijas forma ir 
pietuvināta ideāla filtra 
formai, kā arī slāpēšanas 
koeficients ir daudz lielāks, 
tādējādi no blakus kanāliem 
ietekme ir daudz mazāka, 
salīdzinot ar abiem pārējiem 
filtriem. 
 

 2.5 
Gbit/s 

10 
Gbit/s 

Lorenca  7.75 9.2
5 

Supergausa 6.75 10.
75 

Pacelta 
kosinusa 

7 11 

1.att. Simulācijas shēma. 

2.att. Šķērsruna pie 2.5 Gbit/s un 10 Gbit/s. 
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L.Kolosko, O.Ozoliņš (zinātniskais vadītājs) 
 
OPTISKO ŠĶIEDRU SAVIENOJUMA ZUDUMU MEHĀNISMU ANALĪZE 
UN NOVĒRTĒJUMS 
 

Optisko šķiedru savienošanas procesā ir jāievēro daudz būtisku priekšnosacījumu, lai 
izvairītos no zudumu veidošanās optisko šķiedru savienojumos. Optisko šķiedru savienojuma 
zudumu mehānismi, kas apraksta zudumus optisko šķiedru savienošanas laikā, ir savienojamo 
šķiedru centrālās ass leņķiskā, sāniskā un gareniskā nobīde, diametru neatbilstība jeb serdeņa 
un apvalka diametra nesakritība, skaitlisko apertūru atšķirības, eliptiskums un 
koncentriskums, savienojamo šķiedru serdeņa un apvalka profila neatbilstība un laušanas 
koeficientu atšķirība, kā rezultātā rodas atstarošanās zudumi. Sāniskās un gareniskās nobīdes 
ienes būtiskus zudumus optisko šķiedru savienojumos. 

Lai noskaidrotu ienesto zudumu vērtības sāniskās un gareniskās nobīdes gadījumā, 
pētījumā tika veikti gan matemātiski aprēķini, gan eksperimentālie mērījumi. Sāniskos 
nobīdes zudumus var raksturot ar sakarību,

 

2

2

2
1

2
1

2
cos

2















 

a

d

a

d

a

d


 , bet gareniskās 

nobīdes gadījumā ar sakarību 
 2

2

tan ssa

a





 , kur a- rādiuss, d - sāniskās nobīdes lielums, s -

gareniskās nobīdes vērtība. Eksperimentālajā daļa tika izveidots mērījuma makets, kura 
galvenās sastāvdaļas ir gaismas diode, jaudas mērītājs un XYZ pozicionieris, ar kuru 
palīdzību tika izpētīti zudumi standarta vienmodu optisko šķiedru (9/125 μm) savienojumos 
centrālās ass sāniskās un gareniskās nobīdes gadījumā. Mērījumi tika veikti pie diviem 
gaismas viļņa garumiem – λ=1310 nm un λ=1550 nm, teorētiski aprēķini pie λ=1310 nm. 

Zemāk redzamajos attēlos apkopoti teorētiskie un mērījumu rezultāti, salīdzinot teorētiski 
(skat. 1. un 2.att.) un mērījumos iegūtās (skat. 3. un 4. att.) raksturlīknes redzams, ka centrālā 
sāniskā nobīde ienes daudz būtiskākus zudumus nekā gareniskā nobīde. Sāniskā nobīde par 
2,5 μm var izsaukt 0,7 dB lielus zudumus, gareniskās nobīdes gadījumā nobīde par 2,5 μm 
radīs 0,2 dB lielus zudumus. Teorētiski un praktiski iegūtajām raksturlīknēm ir  līdzīgs 
raksturs, bet pilnība nesakrīt, jo, izveidojot aprēķinu metodiku, tika pieņemts, ka gaisma 
izplatās tikai serdenī, bet praktiski daļa gaismas izplatās arī apvalkā. Vienmodu optisko 
šķiedru gadījumā, palielinoties gaismas viļņa garumam, samazinās zudumi, jo gaismas viļņa 
garuma logā pie 1550 nm vājinājuma koeficienta vērtība ir mazāka kā pie 1310 nm. 

 
1. att. Sāniskās nobīdes teorētiskie zudumi.  
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3. att. Sāniskās nobīdes zudumi SMF. 

 2.att. Gareniskās nobīdes teorētiskie zudumi.  
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4. att. Gareniskās nobīdes zudumi SMF. 
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Att. Visu krāsaino trokšņu summārais jaudas  
spektrālais blīvums. 

E.Kropačova, O.Ozoliņš (zinātniskais vadītājs) 
 
INFORMĀCIJAS CAURLAIDES SPĒJAS APRĒĶINS VAIRĀKU 
KRĀSAINU TROKŠŅU GADĪJUMĀ 
 

Informācijas caurlaides spēja tiek mērīta bitos sekundē, un tā parāda lielāko bitu skaitu 
sekundē, ko var pārraidīt sakaru kanālā bez kļūdām: 

 
kur W-frekvenču josla, P-signāla jauda, N0/2-trokšņa jaudas spektrālais blīvums. Diskrētam 
sakaru kanālam bez atmiņas caurlaides spēja norāda lielāko pārraides ātrumu, kāds ir 
sasniedzams. Tādējādi, ja pārraides ātrums R ir mazāks par C, tad lieliem ziņojumu bloku 
garumiem ir maza kļūdas iespējamība, respektīvi, katram R<C pastāv kodu secība (2nR,n) ar 
maksimālo kļūdu varbūtību λn→0. 

Trokšņi ir traucējumi, kuriem ir 
nepārtraukta gadījuma signāla forma bez 
lieliem izlēcieniem un vienmērīgs, 
nepārtraukts jaudas spektrālais blīvums. 
Reālā sakaru kanālā uz pārraidāmo signālu 
iedarbojas daudzi trokšņu avoti, tādējādi 
vienā kanālā var būt vairāku krāsu trokšņi, 
kas summējas, radot traucējumus pārraidē 
(skatīt attēlu). Krāsaino trokšņu jaudas 
spektrālais blīvums ir proporcionāls . 

Izšķir piecus galvenos krāsainu trokšņu 
veidus: baltais (α=0), rozā (α=1), brūnais 
(α=2), zilais (α=-1), violetais troksnis  
(α=-2). 

Pētījuma ietvaros 10kHz frekvenču 
josla tika sadalīta  divos sakaru kanālos  

(0-5kHz un 5-10kHz), kuros tika aprēķināta informācijas caurlaides spēja dažādu krāsainu 
trokšņu kombināciju gadījumā. Tuvāk aplūkosim rezultātus pie signāls-troksnis attiecības 
60dB. Sakaru kanālā 0-5kHz lielākā informācijas caurlaides spēja C=191559 biti/s ir brūnā un 
violetā trokšņa summas gadījumā. Sakaru kanālā 5-10kHz lielākā informācijas caurlaides 
spēja C=193166 biti/s ir rozā un brūnā trokšņa summas gadījumā, jo pie augstām frekvencēm 
šo abu trokšņu jaudas spektrālais blīvums tiecas uz 0. Tādējādi pie zemām frekvencēm 
vismazāko ietekmi rada trokšņu kombinācijas ar brūno un violeto troksni, savukārt pie 
augstām frekvencēm - kombinācijas ar rozā un brūno troksni. Frekvenču joslās 0-5kHz un 5-
10kHz mazākā informācijas caurlaides spēja C=171124 biti/s un C=167229 biti/s ir visu 
krāsaino trokšņu summas gadījumā.  

Ja uz sakaru kanālu neiedarbojas violetā vai zilā trokšņa avots, tad vēlams ir izmantot 
frekvenču joslu pie augstākām frekvencēm, jo brūnam un rozā troksnim pie šīm frekvencēm 
jaudas spektrālais blīvums ir tuvs 0. Ja sakaru kanālā novērojamas krāsaino trokšņu 
kombinācijas ar violeto troksni, tad jāizmanto zemās frekvences, jo, palielinoties frekvencei, 
paraboliski pieaug violetā trokšņa jaudas spektrālais blīvums. 
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J.Mežiels, A.Ozols (zinātniskais vadītājs) 
 
HOLOGRAMMU KOHERENTĀ PAŠPASTIPRINĀŠANĀS VIĻŅU 
FRONTES INVERSIJAS ĢEOMETRIJĀ 
 

Šī manis izvēlētā bakalaura darba tēma ir ļoti aktuāla gan dažādās lāzeru sistēmās, 
nelineārās spektroskopijas pētījumos, gan arī telekomunikācijās - šķiedru optikā, piemēram, 
šeit VFI izmanto, lai sakaru kabelī samazinātu dispersiju. 

Darba mērķis bija izpētīt, vai ir iespējama koherentā pašpastiprināšanās četru viļņu 
jaukšanas ģeometrijā un ja ir, tad cik liela tā ir? Līdz šim, pētot šo fizikālo parādību, neieguvu 
pozitīvus rezultātus, jo nekādu 
pašpastiprināšanos nenovēroju 
(zemāk dotajā 1. attēlā parādīti 
rezultāti As-S-Se kārtiņā 
pārbaudītajai pašpastiprināšanai). Ja 
būtu novērojama šī 
pašpastiprināšanās, tad par to 
liecinātu VFI pašpastiprināšanās 
pieaugums virs vieninieka. 

  
 

 1. att. Pašpastiprināšanās mērījumi 
VFI ģeometrijā As-S-Se kārtiņā (VFI 
PP (vienības) ir viļņu frontes 
inversijas pašpastiprināšanās relatīvās 
vienībās). 

 
Secinu, ka tomēr vajadzētu būt iespējamai pašpastiprināšanās parādībai četru viļņu 

jaukšanas ģeometrijā, jo divu viļņu jaukšanas ģeometrijā šī parādība gan tika novērota  
       (2.att.), turklāt diezgan iespaidīga  
      (pašpastiprināšanās As-S-Se 

kārtiņā bija par 70%, savukārt 
organiskajiem savienojumiem  

     aptuveni 10-20%), tāpēc 
eksperimenti obligāti ir jāturpina. 
Piemēram, mainot ieejas staru 
jaudas vērtības, kā arī jāpamēģina 
ņemt materiālus ar augstākām 
difrakcijas efektivitātes vērtībām 
un tad varbūt izdosies  ieraudzīt  

     meklēto – koherento  
  pašpastiprināšanos četru viļņu 

jaukšanas ģeometrijā. 
 

  
                2. att. Pašpastiprināšanās rezultāti divu viļņu  
                      jaukšanas ģeometrijā (As-S-Se kārtiņā). 
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V.Mironova, O.Ozoliņš (zinātniskais vadītājs) 
 
OPTISKĀS LĪNIJAS JAUDAS BUDŽETA APRĒĶINS UN ANALĪZE 
 

Jaudas budžeta aprēķins ir viens no pamata optiskās sakaru sistēmas projektēšanas 
etapiem, kura galvenais mērķis ir nodrošināt, lai kopējā optiskās sakaru līnijas zudumu vērtība 
nepārsniegtu raiduztvērēja darba specifikācijas. Ja optiskajā līnijā esošo zudumu summa ir 
lielāka par raiduztvērēja noteikto optiskās jaudas budžetu, optiskā sakaru sistēma nestrādās. 

Pētījums tika veikts, gan teorētiski aprēķinot 4 km garas optiskās līnijas jaudas budžetu 
pie 1550nm viļņa garuma, gan veicot dotās optiskās līnijas jaudas budžeta mērījumus. 
Teorētiski aprēķinātā jaudas budžeta vērtība tika izteikta kā kopējo šķiedras zudumu vērtība, 
saskaitot optiskajā šķiedrā visus esošos zudumus. Aprēķini tika apkopoti tabulā, kurā tika 
ievadīti visi nepieciešamie lielumi – šķiedras zudumi, metinājumu un savienotāju zudumi, 
novecošanās zudumi un kabeļa labojumu zudumi. Mērījumi tika veikti ar divām mēriekārtām – 
jaudas un zudumu mērītāju Rifocs 523B un optisko reflektometru YOKOGAWA AQ7260. Ar 
Rifocs 532B tika nomērīta optiskās šķiedras ieejas un izejas jauda, kuru starpība ir optiskās 
līnijas zudumu vērtība. Optiskā reflektometra mērījumu rezultāti tika nolasīti no iegūtajām 
reflekogrammām. 

Pirmajā attēlā ir parādīts shematisks jaudas budžets, un no tā ir redzamas optiskās līnijas 
jaudas budžeta sastāvdaļas. Optiskajā līnijā pārraidāmās jaudas vērtība nedrīkst būt lielāka par 
uztvērēja pārslodzes jaudu un mazāka par uztvērēja minimāli nomērāmo jaudu. Kopējā 
šķiedras zudumu vērtība, kas ir metinājumu, savienotāju, pašas optiskās šķiedras un 
novecošanās zudumu summa, nedrīkst pārsniegt optiskajā līnijā pārraidāmas jaudas vērtību. 
Otrajā attēlā redzamā diagramma attēlo gan aprēķinātās, gan nomērītās optiskās līnijas 
zudumu vērtības. No diagrammas ir redzams, ka mērījumu vērtības, kas iegūtas ar jaudas un 
zudumu mērītāju, ir tuvas teorētiski aprēķinātai zudumu vērtībai, mērījumu atšķirība ir 5.8%. 
Optiskā reflektometra mērījumu vērtības nav tik precīzas, mērījumu atšķirība no teorētiski 
aprēķinātās zudumu vērtības ir 46%, kas ir izskaidrojams ar to, ka reflektometrs ir ierīce, ko 
lieto, lai noteiktu optiskās līnijas defektu vietas, nolasot zudumus no iegūtajām 
reflektogrammām, ir grūti noteikt precīzu jaudas līmeni līnijas sākumā un beigās, kas saistīts 
ar reflektometra ierobežojumu - „nāves” zonu.   

 

 
 

1.att. Optiskās līnijas jaudas budžeta              2.att. Zudumu vērtību novērtējums.                 
diagramma.  
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ELEKTRONIKAS EKCIJA 
 
D.Kolosovs, E.Beķeris (zinātniskais vadītājs) 
 
AR HAOTISKĀM BINĀRĀM SECĪBĀM SALĀGOTĀ FILTRA 
IZMANTOŠANA CDMA SISTĒMĀS 
 

Salāgotais filtrs tiek veidots, sintezējot tādu lineāro ķēdi, kuras impulsa reakcija līdzinās 
laikā apgrieztam un nobīdītam filtrējamajam signālam. 

Daudzpiekļuves sistēmās ar dalīšanu pēc koda filtrs jāsalāgo ar šim kanālam atbilstošu 
kodējošu bināro secību. 

Salāgotā filtra izejas signāla nevienmērībām ir divi cēloņi: pirmkārt – oscilējošas 
kodējošo secību autokorelācijas funkcijas; otrkārt – augsts uztveramās kodējošās secības 
korelācijas līmenis ar citām uztvērējā pienākošo signālu kodējošām secībām. 

Daudzpiekļuves sistēmās ar dalīšanu pēc koda haotisko secību izmantošana pamatojama 
ar labām iespējām saģenerēt vairāk secību, nekā tas īstenojams ar klasiskiem paņēmieniem 
(M-secības, Golda secības), pie tam ar labākām statistiskām īpašībām. Reāli savstarpējās 
korelācijas vērtības haotiskiem signāliem ir zemas pietiekami īsām secībām (līdz 30 
elementiem). 

Haotisko secību ģenerēšanai tika izmantots loģistiskais attēlojums, pieņemot, ka diskrētās 
secības vērtībām xi > 0.5 atbildīs binārās secības elements ar vieninieka vērtību; pārējām – ar 
nulles vērtību.  

Izmantojot daudzpiekļuves sistēmās kanāla kodēšanai haotiskās binārās secības un 
izvēloties to garumus, jāmeklē kompromiss, lai no vienas puses autokorelācijas funkcijas 
pacēlumi neatstātu lielu iespaidu (pārāk īsās secības) un nezustu haotisko secību statistiskais 
pārākums par klasiskām secībām (garākām par 30 elementu secībām). 

CDMA kanāla uztvērējam ar salāgoto filtru nav jānodrošina atbalsta signālu ģenerācija un 
sinhronizācija, kā tas būtu nepieciešams, veicot uztveršanu ar korelātoru.  

Sistēmu, kurās tiek izmantota salāgota filtrācija, trūkums attiecībā pret sistēmām, kurās 
izmantoti korelātori, ir darbība ar autokorelācijas funkcijām, kuras īsām secībām ievērojami 
atšķiras no ideālām. 

Eksperimentāli konstatēts, ka 7 – 10 elementu garām secībām, izveidojot divkanālu 
sistēmu ar salāgoto filtru, informatīvo bitu klātbūtne un prombūtne nav atšķiramas. 15 
elementu garām secībām divkanālu sistēma ir realizējama. 
 

 
U. Laidiņš, E. Beķeris (zinātniskais vadītājs).  
 

HAOTISKU NESĒJSIGNĀLU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS DATU 
PĀRRAIDĒ 
 

Haotisku signālu izmantošana pārraides sistēmās ir diezgan jauna interešu sfēra, kas 
pasaulē parādījusies ap pagājušā gadsimta 90. gadiem. Kopš tā laika daudzus ir ieinteresējusi 
iespēja izmantot haotiskus signālus informācijas pārraidei. 

Pēc definīcijas haoss ir aperiodiska ilgtermiņa uzvedība deterministiskā sistēmā, kam 
piemīt liela jūtība pret sākuma nosacījumiem.  

Pastāv vairākas haotisku signālu īpašības, kurām pateicoties haosa lietošana ir perspektīva 
sakaru sistēmās. Kā galvenās šeit varētu minēt platjoslīgo spektru un trokšņiem līdzīgo 
struktūru. Haotiski signāli ir neperiodiski, un tiem ir nepārtraukts spektrs, kurš bieži vien 
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aizņem ļoti platu joslu. Sakaru sistēmās platjoslas spektrs ļauj pārraidīt vairākus signālus 
(platās spektra joslās) bez traucējumiem no citiem pārraides signāliem, kuri tiek pārraidīti tajā 
pašā frekvenču joslā. 

Līdzība troksnim padara pārraidāmo signālu praktiski neredzamu. Izmantojot haotiskās 
manipulācijas tiek krietni uzlaboti drošības rādītāji. Ja tiek pārraidīta bitu secība [1 0 1 0 1 0 1 
1 0 0] ar vienu bitu sekundē, tad 1.attēlā parādīts ar haosu manipulēts signāls raidītāja izejā, 
izmantojot CSK (Chaos Shify keying) manipulāciju.   
 

         1.att. Signāls raidītāja izejā   2.att. Signāls + troksnis uztvērēja ieejā 
 

2. attēlā parādīta nosūtītā signāla un trokšņa(Eb/No=20dB) summa. Visi 10 biti tika 
atjaunoti. 

Darbā tiek apskatīti vairāki haosa manipulācijas veidi - CSK, COOK ar vienu un diviem 
haosa ģeneratoriem, DCSK, CDSK, FM-DCSK, FM-COOK. Tiek veiktas vairāku shēmu 
datorsimulācijas un salīdzinātas to BER raksturlīknes.  

Haotiski signāli ir viegli ģenerējami. Lai to izdarītu darbā, galvenokārt tiek lietots 
loģistiskais vienādojums. Tādejādi ir iegūts haosa ģenerators, kurš sastāv no 4 elementiem – 
diviem pastiprinātājiem, reizinātāja un summatora.  

Definīcijā tika pieminēta jūtība pret sākuma nosacījumiem – tas nozīmē, ka kaut vai 
nedaudz pamainot sākuma spriegumu vai pastiprinātāja koeficientu tiek iegūts pavisam cits 
haotisks signāls. Tas ievērojami apgrūtina ģeneratora struktūras noteikšanu, kā arī nozīmē to, 
ka tādejādi iespējams ar vienu ģeneratoru izveidot daudz dažādus signālus. 

Tā kā haotiski signāli ir neregulāri, to autokorelācijas funkcija ātri rimst. Tādēļ signālus 
no dažādiem ģeneratoriem var uzskatīt par nekorelējošiem, praktiski ortogonāliem. 

Haotiskajās komunikāciju sistēmās iespējams realizēt arī daudzpiekļuvi. Darbā ir parādīta 
MA-CSK sistēmas uzbūve un veikta arī tās dotorsimulācija.  

Pagaidām datu pārraides ātrums un bitu kļūdu varbūtība šādām sistēmām nav 
konkurētspējīga ar tradicionālajām sistēmām, taču savu vietu drošu pārraides sistēmu vidū tā 
ir atradusi.  

Haosa bāzētās komunikāciju sistēmas tiek iedalītas divās grupās - koherentās un 
nekoherentās. Koherentajām sistēmām ir nepieciešama precīza haotiskā nesēja kopija, lai 
uztvērējā to būtu iespējams reģenerēt. Parasti tas tiek veikts ar sinhronizācijas procesu. 
Nekoherentām sistēmām nav šāda nepieciešamība. Nekoherentā uztveršana notiek dažādos 
veidos, bet galvenais princips ir izmantot tās signāla īpašības, kuras iespējams skaidri vienu 
no otras atdalīt (izmantojot raksturīgās deterministiskās pazīmes vai izveidojot kādu 
noteiktu pārvades un uztveršanas secību).  
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 M.Bečs, M.Greitāns (zinātniskais vadītājs) 
 
REĀLA LAIKA 3D PASĪVA DATORREDZE 
 

Jau vairāk kā 20 gadus pasaulē notiek ļoti aktīvi pētījumi 3D jomā. Mūsdienās ir ļoti labi 
izstrādātas tehnoloģijas, kas apkārtējo 3D pasauli spēj notvert un parādīt 2D telpā. Ar 3D 
telpas informācijas iegūšanu un atainošanu joprojām ir problēmas. Pieprasījums pēc 3D ir ļoti 
liels un tāpēc ir izstrādātas ļoti labas aktīvas stereo sistēmas, kā piemēru varu minēt Microsoft 
Kinect. Šādu sistēmu acīmredzamais trūkums ir iedarbība uz aplūkojamo scēnu un ļoti iero-
bežotais darbības rādiuss. Pasīvās stereosistēmas potenciālu vislabāk parāda dabiskā cilvēka 
redzes sistēma, kas spēj smadzenēs apstrādāt stereo attēlus un iegūt vajadzīgo 3D informāciju. 

Stereo sistēmas matemātiskais pamatojums ir samērā vienkāršs. Iegūstot informāciju par 
scēnu no vismaz diviem dažādiem skatupunktiem ģeometriski ir iespējams izrēķināt attālumu 
līdz visiem, abos attēlos redzamajiem, atbilstošajiem scēnas punktiem. Tātad no diviem 
atbilstošajiem punktiem xL un xR, zinot kameru lēcu fokusu f un attālumu Tx starp kamerām, 
izmantojot triangulāciju, var atrast attālumu Z līdz scēnas punktam P:  

      (skat. 1.att.)    (1) 

1. att. Attālums ar triangulāciju. 2. att. Aprēķinātā dziļuma karte (xL – xR). 
Galvenais stereo redzes mērķis ir precīzas dziļuma kartes iegūšana, kas, vizuāli un 

izmantojot formulu (1), arī precīzi parāda katra pikseļa reālo attālumu līdz objektam. Atbil-
stošo punktu xL un xR, atrašanu netriviālu padara vairāki apstākļi: Pirmkārt aplūkojot scēnu no 
vairākiem skatpunktiem jau pēc būtības tiek iegūta dažāda informācija, veidojas aizsegšanas 
un dažāda apgaismojuma apgabali. Otrkārt kļūdas rodas attēla iegūšanas procesā, sensoru 
neidentiskuma, diskretizācijas, kvantēšanas un dažādu trokšņu dēļ. 

Darbā ir izpētīti un izmēģināti vairāki populārākie stereo algoritmi. Vienkāršākie, tikai uz 
pikseļu kross-korelāciju balstītie, izceļas ar ātrdarbību un lielu kļūdu skaitu dziļuma kartē. 
Palielinot salīdzināšanas apgabala lielumu uz, piemēram, 15x15 pikseļiem, to precizitāti var 
uzlabot. Šāds WSAD algoritms, uz testa stereo attēlu pāriem, sasniedza ~84% lielu precizitāti. 
Diemžēl optimāla salīdzināšanas loga izmēra izvēle nav skaidri definēta. Augstākas preci-
zitātes sasniegšanai lokālās salīdzināšanas dati ir jāoptimizē pa visu dziļuma kartes virsmu. 
Izmantojot dinamisko programmēšanu, tika izmēģināts korelācijas datus optimizēt pa attēla 
rindām, kas precizitāti nedaudz uzlaboja (~86%). Vislabākos rezultātus deva visas dziļuma 
virsmas globālas optimizācijas algoritms Graph-Cuts (~95%). Tam tika implementēts papil-
dus nosacījums, ka, tuvas krāsas apgabaliem attēlā, dziļuma vērtība mainās maz. Algoritma 
mīnuss ir tā ilgais izpildes laiks un manuālā optimizācijas parametru atrašana. 

Ir izveidota pirmā reāla laika (~1 fps) stereo sistēmas testa versija MATLAB vidē. 
Sistēma priekšapstrādē veic attēlu rektifikāciju un lēcas kropļojumu izlabošanu. Tās pamatā ir 
WSAD algoritms, kura ātrdarbība ir optimizēta, pielietojot integrālo attēlu. Papildus ir 
uzstādīts kross-korelācijas minimālais slieksnis un vājas tekstūras apgabalu nofiltrēšana. 
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DATORIZĒTĀS PROJEKTĒŠANAS SEKCIJA 
 
K.Bērza, L.Zilgalve, M.Dobelis (zinātniskais vadītājs)  

 
ARHITEKTŪRAS PROJEKTA VIZUALIZĀCIJA AR VAIRĀKU 
PROGRAMMU IZMANTOŠANU 

 
Darba mērķis bija izpētīt tradicionālo ceļu no arhitektūras projekta rasējuma līdz vizuālai 

prezentācijai, ko parasti veic ar dažādu programmu palīdzību, kā arī izpētīt un apgūt 
animācijas filmiņu veidošanu un padziļināt zināšanas par vizualizācijas programmu lietošanu. 
Pētījumā aplūkotas Latvijas arhitektūras projektēšanas praksē biežāk lietotās programmas 
Autodesk AutoCAD (pamatmateriāla iegūšana), Autodesk 3ds Max (reālistiska attēla 
renderēšana) un Adobe Photoshop (apkārtējās vides integrācija). 

 AutoCAD programmu lieto 2D rasējumu veidošanai, kā arī 3D datorizētās projektēšanas 
uzdevumu risināšanai.  

 2D rasējumā visas izmaiņas katrā rasējumā ir jāsinhronizē manuāli pašam 
lietotājam; 

 2D rasējums un 3D modelis nav savstarpēji sasaistīti. Modeļa veidošana notiek 
manuāli.  

3ds Max ir 3D grafikas un animāciju veidošanas un rediģēšanas profesionālā funkcionālā 
programmu sistēma. Tās nozīmīgākās priekšrocības ir: 

 viegli izveidojamas scēnas, nomainot materiālus no plašā bibliotēkas klāsta; 
 ērts modeļa labiekārtojuma objektu (koki, krūmi, u.c.) ievietošanas programmas 

spraudnis VRAY PROXY, kad veido viena objekta (Instance) kopijas, ļaujot 
ievērojami samazināt darba faila lielumu; 

 realitātei tuvināto objektu dažādošanas iespēja, sagriežot, izmainot izmērus, 
mērogojot utt. ar SCATTER spraudņa palīdzību; 

 ērta vizualizējamo arhitektūras objektu orientācija pret debesspusēm un novietošana 
jebkurā ģeogrāfiskajā punktā uz zemeslodes, kā arī ērta reālās saules gaismas simulācija; 

 animācijas filmēšana iespējama ar divu veidu kamerām – viena ir pastāvīgi 
nomērķēta uz konkrētu punktu (target), bet otra – vienmēr seko kameras “ceļam” (free). 

Photoshop ir grafiskā rediģēšanas programma, ko izmanto attēlu pēcapstrādē. 
Programmas galvenās priekšrocības ir renderētā attēla “apdzīvošanas” iespēja, piešķirot tam 
noskaņu ar debesu, labiekārtojuma, cilvēku, ēnu u.c. elementu palīdzību. Šobrīd daudzu 
programmu pilnas kapacitātes iespējas praksē netiek izmantotas, līdz ar to, lai izveidotu 
realitātei maksimāli tuvinātu prezentāciju, ir nepieciešams izmantot vismaz trīs dažādas 
programmas. 

Pētījumā noskaidrots, ka padziļinot lietotāja izglītības līmeni un sagatavotību, kā arī 
maksimalizējot programmu izmantošanas spēju kapacitāti, produktīvi var veidot ekspozīciju 
materiālus un dažādās funkcijas apvienot vienā līdz divās programmās. Tomēr augstas 
kvalitātes un profesionāla rezultāta sasniegšanai vienmēr būs nepieciešams vairāku 
programmu lietojums. 

 
 
 
 

 
 
1.att. Pētījuma ietvaros renderētais attēls               2.att. Rezultāts pēc sākotnējā attēla 
programmā 3ds Max.     apstrādes programmā Adobe Photoshop.  
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D.Bula, M.Dobelis (zinātniskais vadītājs) 
 
SKETCHUP MODEĻA RENDERĒŠANAS PRIEKŠROCĪBAS AR V-RAY 

 
Darba mērķis ir patstāvīgi izprast renderēšanas spraudņa V-Ray īpatnības SketchUp vidē, 

lietojot vienu vai vairākus arhitektūras modeļus kā pētījuma objektus un izmantot iegūtās 
zināšanas renderējot SketchUp modeli. 

Renderējot ar V-Ray SketchUp vidē vai jebkurā citā renderēšanas programmā, ir jārēķinās 
un jāizprot trīs galvenie faktori, kas ļoti būtiski ietekmē attēla kvalitāti: apgaismojums, 
materiāli un virsmas simulācijas. 

V-Ray SketchUp vidē sākotnējie iestatījumi ir jau uzstādīti un, lai atvieglotu darbu ar šo 
spraudni, daži specifiski aspekti ir jau konfigurēti. Taču, lai panāktu zināmu efektu, ir 
jārēķinās ar dažādu elementu konfigurācijām, kā arī ir jābūt zināšanām, ar kādiem rīkiem 
panākt vēlamo rezultātu. 

V-Ray SketchUp vidē ir nodrošināta, t.s. globālā iluminācija (GI), kas palīdz vieglāk 
uzstādīt apgaismojumu visai scēnai. GI koncepts ir vienkāršs – dabiskais apgaismojums no 
ārienes apgaismo interjeru caur logiem, tādējādi interjers renderējot neizskatās tumšs, kaut 
gan netiek lietots atsevišķs apgaismojums. Svarīgi ir vides iestatījumi: kontrolējot objektu 
krāsu kontrastu ar GI (izvēloties GI krāsu, kas iespaido visu renderējamo attēlu un krāsas 
koncentrāciju), ne mazāk svarīga ir pamata krāsa un tonis, ko var konfigurēt arī šajā sadaļā. 

Papildus apgaismojumu V-Ray vidē piedāvā punktveida apgaismojums (norādot vēlamo 
gaismas krišanas virzienu) un gaismas plaknes, kuru izmantojot nav jādomā par gaismas 
krišanas leņķiem, izlīdzinot apgaismojuma gala rezultātu, atļaujot regulēt  spilgtumu, gaismas 
plaknes lielumu un atļaujot gaismas plaknei būt neredzamai, kā arī pieļaujot iespēju gaismas 
plaknei izstarot gaismu no abām pusēm.  

Viena no svarīgākajām sadaļām ir materiālu piešķiršana. Piešķirot objektam materiālus, ir 
iespēja mainīt to īpašības un izveidot jaunus materiālus. Materiālam var uzdot krāsu, 
caurspīdīgumu, veidot tam apakšslāņus, kuri piešķir objekta materiālam gaismu atstarojošus 
efektus vai gaismu izstarojošas īpašības, kuras var lietot gaismas objektiem vizualizējamajā 
scēnā. 

Galvenās priekšrocības, lietojot V-Ray spraudni SketchUp vidē, ir esošo materiālu relatīvi 
ātras uzlabošanas iespējas, lai panāktu vēlamo renderēšanas gala rezultātu. Ērts un viegli 
saprotams interfeiss, kā arī jau esošie spraudņa konfigurācijas dati, piedāvā renderēšanu jau 
darba sākumā, lietotājam pašam neveicot būtiskas manipulācijas ar spraudņa elementiem. 

Spraudnis piedāvā plašas gaismas avotu izvēles iespējas – sākot no sākotnējos 
iestatījumos pieejamajām apgaismojuma iespējām, līdz viegli uzstādāmām gaismas plaknēm 
vai arī piešķirot objektiem izstarojošas īpašības. Pozitīvi vērtējama ir spraudņa integrācija 
SketchUp programmā, tādējādi lieki netērējot laiku un resursus, lai eksportētu objekta modeli 
uz specializēto renderēšanas programmu.  
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S.Freimane, M.Dobelis (zinātniskais vadītājs) 
 

VIDEOPREZENTĀCIJAS VEIDOŠANA STARPTAUTISKAM 
ARHITEKTŪRAS KONKURSAM  

 
Mūsdienu cilvēkiem ir jābūt ar plašām zināšanām, tai skaitā arī arhitektiem. Vairs 

nepietiek tikai ar spēju izprast konstrukcijas un iemaņām rasēšanā, bet ir nepieciešamas arī 
zināšanas datorizētajā vidē. Pieaugot prasībām arhitektūras jomā, paaugstinās arī 
starptautiskajos konkursos iesniedzamo materiālu kvalitatīvais un kvantitatīvais apjoms. To 
lieliski pierāda starptautiskais arhitektūras konkurss 4th Advanced Architecture Contest CITY-
SENSE, kurš norisinājās jau ceturto reizi un kurā piedalījās vairāk nekā 280 dalībnieku no 90 
dažādām valstīm. Lai piedalītos konkursā, vairs nepietiek ar priekšlikuma skici, bet ir 
nepieciešams detalizēts grafiskais materiāls – planšetes, ka arī ir jāiesniedz vienu minūti gara 
videoprezentācija, kas atspoguļotu galveno arhitektūras domu un papildinātu grafisko daļu. 

Darba mērķis bija izveidot videoprezentāciju starptautiskam konkursam. Lai sasniegtu 
mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: pirmkārt, jāveic izmantojamo programmatūru analīze, 
uz kuras pamata būtu iespējama objektīva izvēle; otrkārt, jāizveido arhitektūras objekta 
modeli izvēlētajā programmatūrā – šajā gadījumā 3ds Max vidē; treškārt, jāveic kvalitatīvu 
videoprezentācijas montāžu ar izvēlēto programmatūru Adobe Premiere. 

Videoprezentācijas sagatavošana sastāvēja no trīs galvenajiem posmiem. 
1. posms – nepieciešamo programmatūru analīze un izvēle.  
Pirmais posms bija  vislaikietilpīgākais un visatbildīgākais, jo bija jāpārliecinās, ka 

izvēlētā programmatūra ir vislabākais risinājums konkrētajam uzdevumam un gala rezultāts 
būs vēlamajā līmenī. Tika izvēlētas 3ds Max un Adobe Premiere programmatūras. 3ds Max 
programmatūra ļauj izveidot kvalitatīvu 3D arhitektūras modeli, izvietot kameras video 
veidošanai, kā arī tai ir augstas kvalitātes renderēšanas iespējas. Savukārt Adobe Premiere ir 
lieliska videomontāžas programmatūra, kas sniedz ļoti plašas iespējas, īpaši dažādu efektu 
lietošanā. 

2. posms – darbs 3ds Max vidē. 
Ievērojot programmatūras priekšrocības, tika veiktas dažādas modelēšanas darbības, kuru 

gala rezultāts kalpoja kā pamatmateriāls tālākai videoprezentācijas sagatavošanai. Viss 
modelēšanas process sastāvēja no: 

a) 3D arhitektūras objekta modeļa izveidošanas; 
b) objektu kustības izveidošanas; 
c) kameru un to trajektoriju izveidošanas; 
d) apgaismojuma parametru uzstādīšanas; 
e) kadru renderēšanas (saglabājot kā videofailus *.avi formātā) 

3. posms – darbs Adobe Premiere vidē. 
Programmatūra tika izmantota, lai iegūtu kvalitatīvu gala produktu, kuru var iesniegt  

konkursā. Galvenās pamatdarbības ar programmatūru bija: 
a) visu vajadzīgo izejas failu ielāde; 
b) videofragmenta montāža; 
c) galīgā videofragmenta saglabāšana *.avi formātā. 

Darba rezultātā tika secināts, ka mūsdienu tehnoloģiskajā pasaulē ir virkne dažādu 
programmatūru, kuras piedāvā ļoti plašas iespējas. Apgūstot jaunākas programmatūras 
arhitekti atvieglo savu darbu un paaugstina tā kvalitāti. Darba procesā izvēlētās 
programmatūras ļāva pilnībā sasniegt izvirzīto mērķi – izveidot kvalitatīvu video prezentāciju, 
kā arī iesniegt šo darbu starptautiskā arhitektūras konkursā. 
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B.Ose-Zaļā, Z.Veide (zinātniskā vadītāja) 
 

PAPILDINĀTĀS REALITĀTES TEHNOLOĢIJAS IZMANTOŠANA 
STUDENTU TELPISKĀS UZTVERES ATTĪSTĪŠANAI 

 
Mūsdienu tehnoloģiju pasaulē jebkurš objekts un tā radīšana ir netieši saistīta ar tēlotāju 

ģeometriju (TĢ) un inženiergrafiku (IG), jo pirms jaunā produkta ražošanas nepieciešams 
radīt tā reālu vai digitālu prototipu. Savukārt prototipa dizains, tehnoloģisko komponentu 
savietošanas u.tml. ir tieši saistīti ar TĢ un IG. Viss sākas ar iztēli, kā objektam jāizskatās. 
Bet bez telpiskās uztveres šo darbu paveikt ir praktiski neiespējami. RTU sagatavo dažādu 
nozaru topošos speciālistus, kas studiju laikā vai pēc studijām strādā tikpat atšķirīgu nozaru 
uzņēmumos. Šiem studentiem ir svarīgi attīstīt telpisko uztveri, ko panāk, apgūstot TĢ un IG 
kursu.  

Mūsdienās telpiskās uztveres attīstīšanai tiek izmantoti dažādi līdzekļi un metodes, bet 
pētījumā apskatīta papildinātās realitātes tehnoloģijas lietošana. Papildinātā realitāte ir 
jēdziens, ar kuru saprot stāvokli starp reālo un virtuālo realitāti. Savukārt papildinātās 
realitātes tehnoloģijas ir tehnoloģiskie līdzekļi, ar kuriem panāk papildinātās realitātes vidi. 
Šādas tehnoloģijas pirmo reizi pielietotas ASV 20. gs. 90. gadu sākumā militārajā jomā – 
aviācijā, kur piloti augstā kvalitātē veica lidojumu simulācijas. Vēlāk šīs tehnoloģijas sāka 
lietot arī medicīnā, mašīnbūvē, arhitektūrā u.c. 

Darba mērķis ir noskaidrot, kā papildinātās realitātes tehnoloģijas ietekmē studentu 
telpiskās uztveres spējas. Pētījumā izvirzīti divi uzdevumi: 

1. Iepazīstināt TĢ un IG kursu apgūstošos studentus ar papildinātās realitātes 
tehnoloģisko rīku – programmatūru AR-DEHAES – un veikt pētījumu par tai 
piesaistīto uzdevumu AR-BOOKS izpildi. 

2. Veikt studentu pašnovērtējumu par telpisko uztveri pirms un pēc AR-DEHAES 
programmatūras lietošanas, izmantojot kvalitatīvo pētījumu metodi – testveida 
anketu. 

Anketu izpildīja 32 TĢ un IG studenti: 20 apģērbu un tekstila tehnologi, 12 aviācijas 
inženieri. Šie studenti ar minēto programmatūru strādāja pirmo reizi, tāpēc viņu 
pašnovērtējums ir objektīvi vērā ņemams. Svarīgākie secinājumi veiktajā pētījumā ir šādi. 

 Uzsākot TĢ un IG kursu, 53% studentu bija priekšzināšanas, kas iegūtas pamatskolā 
vai vidusskolā, bet visi studenti savas telpiskās uztveres spējas novērtē kā labas 
(50%) un vidējas (50%). 

 19% studentu vienmēr, uzsākot grafisko darbu, spēj iztēloties rezultātu. Pārējie to 
spēj tikai reizēm. 

 Visi studenti atzīst, ka, strādājot ar AR-DEHAES, spēj labāk izprast objekta 
neredzamo punktu un šķautņu novietojumu telpā. 

 Visi studenti, izņemot vienu, ieteiktu lietot šo programmatūru arī citiem TĢ un IG 
kursu apgūstošajiem studentiem. 

 62,5% studentu norāda, ka programmatūrai ir arī savi trūkumi, kuri būtu jānovērš, 
piemēram, jāpalielina objektu pelēkās krāsas kontrasts virsmām, kā arī lietojuma 
valodai vajadzētu būt vismaz angļu, ja ne latviešu. 

 81% anketēto atzīst, ka pēc darba ar AR-DEHAES ir vieglāk uztvert un iztēloties 
objektus telpiski, no kā var secināt, ka papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdz 
studentiem attīstīt telpisko uztveri. 
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I.Rudzāte, M.Dobelis (zinātniskais vadītājs) 
 

BIM LIETOJUMA POTENCIĀLS ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS 
BIROJA IKDIENĀ 

 
Arhitektūras projektēšanas process ir ilgstošs un dažādās projekta izstrādes un realizācijas 

stadijās diferencēts. Ierastās datorizētās projektēšanas programmas (CAD) nodrošina ar 
nepieciešamajām funkcijām gan 2D, gan 3D projektēšanā, taču, progresējot projekta radošajai 
un darba organizācijas pieejai, attīstās progresīvās BIM (Building Information Modelling) 
koncepcijas lietojums arhitektūras projektēšanā. Būves informācijas modelēšana jeb modelis 
atbalsta ilgtspējīgu projektēšanas procesu, jo tas ļauj izvairīties no darba neprecizitātēm, 
informācijas zuduma būvju konstruktīvajos risinājumos un atbalsta efektīvu resursu 
izmantošanu. Pasaules prakse rāda, ka, lietojot BIM, tiek veicināta jauna pieeja – kompleksa 
arhitektūras projektēšana vienā inteliģentā būves modelī, radot ēkas telpisko apjomu dažādu 
ietekmes faktoru simulāciju, konstruktīvo risinājumu un arī materiālu izmaksu kontekstā. 
Maiami zinātnes centrs (Grimshaw Architects) tika modelēts ar BIM, simulējot aktīvos un 
pasīvos solāros risinājumus, gaisa plūsmas un ūdens sistēmas ēkas telpiskajā apjomā – tas ir 
pieteikums enerģiju taupošai 21. gadsimta ilgtspējīgai arhitektūras projektēšanai. 

Darba mērķis bija izpētīt un salīdzināt Latvijas mazo arhitektūras projektēšanas biroju 
darba procesu, lai noskaidrotu BIM lietojuma iespējas un tendences biroju darbā. Lai 
sasniegtu mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 

 izpētīt arhitektūras projektēšanas biroju darbu datorizētajā vidē;  
 salīdzināt projektēšanas programmu lietojumu projektēšanas stadijā;  
 izdarīt secinājumus par BIM lietojumu un tā iespējām.  

Pētījums veikts, apkopojot informācijas avotus un veicot intervijas. Darba ietvaros tika 
apskatīti trīs mazie arhitektūras biroji (~10 un vairāk darbinieku piedalās konkursos un 
projektē sabiedriskās un dzīvojamās funkcijas objektus). Intervējot biroja darbiniekus, tika 
noskaidrots projektēšanas process un programmatūru lietojuma tendences, sistematizējot 
iegūtos datus pēc projektēšanas stadijām. Apskatīto biroju projektēšanas procesu var iedalīt 
divos posmos: 1) biroji rada ēkas skici un galveno būvapjoma modeli, pārsvarā veidojot 
brīvrokas skices vai lietojot SketchUp, AutoCAD, ArchiCAD; 2) nākošā stadija prasa ēkas 
detalizāciju, veicot to jau minētajās programmās, kā arī 3D modeļa renderēšanu tādās kā 
Artlantis vai V-ray. Biroja darbinieki atzīst, ka nelieto BIM, jo darbinieku datorsagatavotība ir 
dažāda un nav pietiekamu zināšanu par BIM koncepciju. 

Darba rezultātā tika secināts, ka mazie projektēšanas biroji nelieto BIM koncepciju. 
Biroju efektivitāti pazemina dubults darbs – lielāks laika patēriņš, ievadot tos pašus ēkas datus 
2D, 3D un datu apjomos, darbu pārstrādāšana neizslēdz kļūdas, tomēr darbinieku iemaņas 
BIM programmatūrās (izplatītākās ArchiCAD, Revit) ir pietiekamas, bet netiek lietotas praksē, 
nereti darbinieku paaudžu atšķirību dēļ – joprojām pastāv tendence izstrādāt projektus „ar 
roku”. Projektu radīšanas ciklā iesaistītie dalībnieki pārsvarā izmanto Latvijas būvniecības 
mērogam ierastus modelēšanas rīkus (AutoCAD, SketchUp), jo tie ir pieejami un izplatīti citos 
projektēšanas birojos (ērtāka sadarbība). Lielākie BIM lietojuma ieguvumi mazajiem birojiem 
ir sadarbības veicināšana (lokāla, starptautiska, uz ilgtspējīgas arhitektūras inovācijām vērsta), 
neprecizitāšu mazināšana (aug darba kvalitāte) un laika patēriņa optimizācija projektu izstrādē 
(palielinās darba produktivitāte). Lai to nodrošinātu, BIM koncepcijas apguve un lietojums 
jāveicina studiju ietvaros kā kompleksi uzdevumi dažādu specialitāšu studentiem, jo tam ir 
potenciāls turpmāk – konkursos un pēckrīzes periodā, kā arī darba kvalitātes celšanai un 
kontrolei jāievieš valsts un pašvaldības arhitektūras pasūtījumu realizācijā.  
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T.Senaviratne, M.Dobelis (scientific advisor) 
 
DEVELOPMENT OF A 3D MODEL OF A SYNCHRONOUS GENERATOR 
FOR FEA STUDIES 
 

Low total harmonic distortion of back Electro Motive Force (EMF) waveforms is an 
important characteristic of synchronous generators. To study this characteristic Finite Element 
Analysis (FEA) is used. For an accurate calculation of the magnetic field a 3D model is 
developed which enables consideration of the anisotropy of the applied magnetic materials 
and the different configurations along the three axes. A numerical calculation of a 3D 
magnetic field and the analysis of synchronous type electrical machines require an adequate 
three dimensional model of the analysed electrical machine.  

To achieve the goal a SolidWorks software was used. SolidWorks offers easy way to 
operate with 3 dimensional views, interface and intelligent type of tools. In further FEA 
studies using a special Add-In ElectromagneticWorks it is possible to analyse the 
electromagnetic field in three dimensional vector space. 

In the process of the developing of the geometric model the following guidelines were 
taken in to account. 

1. Two layer short pitched stator winding. 
2. Relatively large non-magnetic gap. 

These two factors have to be altered in-order to study the effect of Total Harmonic 
Distortion (THD) in synchronous generators. For that purpose different variants or 
configurations of the same model were developed varying only the above mentioned two 
factors. The “design table” feature in SolidWorks was used to manipulate with these 
configurations. Figure shows one of the six developed configurations “blk5” for the designed 
model. 

This model can be imported in to any file format and can be used in any other 3D CAD 
software and any other FEA software. The developed 3D model 
includes several geometrically different but topographically the 
same configurations with 8 variable parameters such as non-
magnetic gap, insulation gap, rotor teeth length, stator width and 
thickness of a teeth (Table). This allows the preparation of series of 
numerical simulations for optimization purposes. The model will be 
imported into a 3D FEA software like QuickField or Maxwell 3D 
for electromagnetic simulations and will be studied with different 
3D views of the model to create FEA calculations. 

Table  
Configurations of the developed model of synchronous generator 

2 nd 2 nd Teeth Stator Teeth Air
winding insulation length frame thickness gap

blk0 18 3 85 220 6,5 5 4 4
blk1 15 3 85 230 6 5 4 4
blk2 12 3 85 230 5 5 5 4
blk3 9 2 90 230 7 5 5 5
blk4 5 2 90 220 7,5 4 6 5
blk5 0,5 0 90 220 8 4 7 5

No. of 

magnets

No. of 

permanent 

magnets

Geometric parameters  of sinchronous  machine, mmConfigu‐ 

ration 

name
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D.Sermons, I.Štrāls, M.Dobelis (zinātniskais vadītājs) 
 

CAD UN BIM KONCEPCIJAS PROGRAMMU SALĪDZINĀJUMS 
 
Mūsdienās arhitektu, inženieru, būvnieku darbs nav iedomājams bez datorizētās 

projektēšanas. Projektēšanas datorprogrammu piedāvājums ir ļoti plašs, dodot lietotājam 
maksimāli daudz iespēju. Programmas var iedalīt divās grupās – klasiskajās CAD un BIM 
(Building Information Modelling) tipa projektēšanas programmās. Nav noslēpums, ka strādāt 
ar BIM koncepcijas programmu var efektīvāk nekā ar klasisku CAD tipa programmu, jo, 
veidojot jebkuru elementu, tas tiek attēlots vienlaicīgi visās projekcijās. Savukārt CAD tipa 
programmās katrs rasējuma elements visos skatos ir jāveido no jauna, izmantojot vektoriālus 
elementus – līnijas, lokus un pildījumus.  

Darba mērķis bija noskaidrot, cik liela ir laika starpība praksē, rasējot vienu un to pašu 
objektu ar CAD un BIM tipa programmu. Lai sasniegtu mērķi, tika veikta populārāko BIM un 
CAD programmu izpēte. Eksperimenta veikšanai tika izvēlētas AutoCAD (CAD) un 
ArchiCAD (BIM) programmas. Darba gaitā tika sagatavota tehniskā dokumentācija nelielam 
arhitektūras objektam, attēlojot 1. un 2. stāva plānus ar būvasīm (1. un 2. att.), kā arī vienu 
raksturīgo griezumu (3. att.) ar katru no programmām.  

1.att. 1. stāva 
plāns. 

2.att. 2. stāva 
plāns. 

3.att. Griezums. 

Darba procesā tika fiksēts patērētais laiks un rezultāti apkopoti tabulā (Tabula). 
Apkopojot eksperimentā iegūtos rezultātus, var secināt, ka, projektējot vienkāršu arhitektūras 
objektu, BIM programmas ļauj sagatavot dokumentāciju daudz ātrāk nekā CAD programmas. 
Neliela objekta gadījumā kopējā laika patēriņa atšķirība ir aptuveni 20 minūtes jeb par 39% 
ātrāk. Atsevišķus darba posmus var paveikt par 25-64% ātrāk. Rasējumi tiek sagatavoti ātrāk, 
jo, pirmkārt, to ļauj BIM koncepcija, un, otrkārt, būvasīm, sienām, logiem, dažādiem 
objektiem utt. ir pieejamas izmēru sagataves. 

Projektēšanā BIM tipa programmas ir daudz efektīvākas, savukārt CAD programmas 
ieteicams izvēlēties, ja ir jāzīmē nelieli, vienkārši zīmējumi, piemēram, shēmas, diagrammas, 
tabulas u.tml. 

Tabula 
Rasējumu sagatavošanai patērētais laiks ar AutoCAD un ArchiCAD programmām 
Darba posmi Ar AutoCAD (min, sec) Ar ArchiCAD (min, sec) Laika starpība, % 

1. stāva plāns 15 min 47 s 11 min 32 s -26,9 
2. stāva plāns 10 min 22 s 7 min 49 s -24,6 
Asis, izmēri 9 min 19 s 5 min 33 s -40,4 
Griezums 13 min 36 s 4 min 58 s -63,5 
Augstuma atzīmes 3 min 54 s 2 min 17 s -41,5 

Kopā: 52 min 58 s 32 min 20 s -39,0 
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J.Skobelkina, M.Dobelis (zinātniskais vadītājs) 
 
RHINO LIETOŠANA MAZO ARHITEKTŪRAS FORMU PROJEKTĒŠANĀ 

 
Rhinoceros (Rhino) ir Robert McNeel Associates kompānijas izstrādāts savrups un 

komerciāls, uz NURBS balstīts. 3D modelēšanas rīks. Programmatūru plaši lieto industriālajā 
dizainā. Darba mērķis bija izpētīt Rhino programmatūras iespējas arhitektūras mazo formu 
projektēšanā. Darba gaitā tika veikta iepazīšanās ar programmu un realizēta tās praktiska 
izpēte. 

Rhino ir pieejamas speciālas sīkprogrammas jeb spraudņi (Plug-In) arhitektiem, no 
kuriem izplatītākie ir Geometry Gym BIM Rhino and Grasshopper, Pointools 4 Rhino un 
VisualARQ. Tāpat kā daudzas citas modelēšanas programmatūras, arī Rhino ir aprīkota ar 
skriptu valodu, kas balstīta uz Visual Basic valodu un SDK, kas ļauj lasīt un rakstīt Rhino 
failus tieši.  

Rhinoceros 3D ir ieguvis popularitāti arhitektūras dizainā, daļēji pateicoties Grasshopper 
pielikumam, jo mūsdienās daudzi jaunie avangardiskie arhitekti izmanto parametriskās 
modelēšanas principus. Sākotnēji  parametrisko arhitektūru arhitekti izstrādāja sadarbībā ar 
programmētājiem un mazajās arhitektūras formās to varēja samērā viegli īstenot. Tagad ir 
kļuvis iespējams lietot šīs iespējas bez profesionālu programmētāju iesaistīšanas, piemēram, 
izmantojot Rhino pielikumu Grasshopper. Objektu veido kā vienotu mainīgu organisku  
formu un to izstrādā, izmantojot ģeneratīvos algoritmus. 

Grasshopper ir grafisks algoritmu redaktors, kas ir integrēts Rhino 3D un ļauj dizaineriem 
eksperimentēt šādu formu veidošanā. Atšķirībā no RhinoScript, Grasshopper nav 
nepieciešamas zināšanas par programmēšanu vai skriptu, un tas netraucē dizaineriem veidot 
sarežģītas formas un to savienojumus. 

Radot sarežģītas formas objektus, projektēšanas process parasti sākas no ļoti vienkārša 
pirmā līmeņa jeb slāņa, kam tiek pievienoti citi slāņi. Šo līmeņu sastāvā ir noteiktu formu 
hierarhijas, katra ar savu  loģiku un parametriem. Līmeņi ir savstarpēji saistīti, un to locekļi 
ietekmē viens otru. 

Dizains  satur  lielu parametru kopumu un aprēķinu metodes, kas notiek caur algoritmu 
plūsmu. Izmainot vienu parametru, var izmanīt visa dizaina sistēmu. Dizaina objekts ir 
algoritma galaprodukts, kas var tikt mainīts atkarībā no algoritma izmaiņām. Dizaina procesā 
Grasshopper  programmas paletē  jāatrod attiecīgos komponentus no paneļiem un jāizveido 
savienojumus starp šiem komponentiem, lai radītu savu dizaina algoritmu un redzētu rezultātu 
Rhino darbavietā. Ja skripts ir kodēta un abstrakta algoritma versija, Grosshopper rāda 
algoritma vizuālo versiju diagrammas veidā, kas ir vieglāk saprotama dizainerim un 
arhitektam.  

Darba rezultātā ir secināts, ka Rhino programma un tās pielikumi paver plašu izziņu lauku 
arhitektiem, taču projektēšanas process, izmantojot šo programmu un pielikumu Grasshopper, 
ir sarežģīts un laikietilpīgs, prasa pamatīgu iedziļināšanos un priekšzināšanas. Projektēšanas 
gaita, lietojot šo programmu tiek apgriezta otrādi – sākumā ir jāizdomā forma, kurai ir 
jāpiemeklē attiecīgs algoritms, un tad tas jāmodificē attiecīgi vēlamajam rezultātam. 

165



 
 

A.Vagale, M.Dobelis (zinātniskais vadītājs) 
 

3D UN BIM RĪKU LIETOJUMS ARHITEKTŪRAS PROJEKTA DZĪVES 
CIKLĀ 

 
Arhitektūras projekta izstrāde ir sarežgīts un darbietilpīgs process. Projekta izstrāde sastāv 

no vairākiem etapiem, kur katra etapa rezultātam ir jābūt pārliecinošam un viegli uztveramam 
arī nespeciālistam, jo no tā ir atkarīgs, vai projekts būs dzīvotspējīgs. Šajā darbā tiks izpētīts 
un analizēts, kā vislabāk sasniegt katra arhitektūras projekta izstrādes etapa vēlamo rezultātu, 
izmantojot vairākus arhitektūrai piemērotus 3D un BIM rīkus.  

Darba mērķis ir izstrādāt rekomendāciju kopumu 3D un BIM rīku izmantošanai dažādos 
arhitektūras projekta izstrādes etapos. Lai sasniegtu mērķi, tika sistematizēti un izpētīti 
arhitektūras projekta izstrādes modeļi un to etapi, kā arī izpētītas dažādu lietotņu 
izmantošanas iespējas dažādos projekta izstrādes etapos. Darba gaitā tika izstrādāts un 
apkopots rekomendāciju kopums dažādu lietotņu izmantošanai arhitektūras projekta dzīves 
ciklā, kas tika apkopots shēmas veidā. (Att.)  

 
Att. Jauna objekta arhitektūras projekta izstrādes etapi. 

 
Darba procesā tika izpētīti izstrādes modeļi trīs dažādiem projektu veidiem: jauns objekts, 

objekta rekonstrukcija un objekta renovācija vai arhitektūras objekta restaurācija. Tika 
analizēts tieši jauna objekta arhitektūras projekta modelis, jo citos, iepriekšminētajos, 
arhitektūras projekta izstrādes modeļos sastopami tādi paši etapi, kā jauna objekta projekta 
izstrādes modelī. Tika pētītas un piemeklētas atbilstošākās 3D un BIM lietotnes katram 
projekta izstrādes etapam, atbilstoši etapa uzdevumam un vēlamajam rezultātam. Kopumā 
tika izpētītas trīspadsmit 3D grafiskās lietotnes un septiņas BIM  lietotnes. 

Izveidojot rekomendāciju kopumu, var secināt, ka pirms izvēlēties 3D grafisko lietotni, 
kurā strādāt, vēlams sākumā izvēlēties BIM lietotni. Tad, balstoties uz izstrādāto 
rekomendāciju kopumu, kas apkopota shēmā (Att.), jāizvēlas piemērotāko lietotni 3D modeļa 
veidošanai. Visefektīvāk ir izmantot lietotnes, kurās ir vienkārši datu exporta un importa 
procesi. Tas ieekonomēs laiku un neradīs vizuālus defektus. Sekmīgu sadarbību, piemēram, 
starp ArhiCAD un Cinema 4D nodrošina speciāls papildmodulis Cinema 4D add-on for 
ArchiCAD. 

Svarīgi jau mācību procesā apgūt vairākas Latvijā izmatojamās BIM lietotnes, tādas kā 
ArhiCAD un Revit Architecture.  Izpētes rezultātā tika konstatēts, ka Revit Architecture 
vislabākā sadarbība un datu apmaiņa ir ar Maya un 3D studio MAX. Ja tiek lietots ArhiCAD, 
tad 3D modeli izdevīgi veidot ar Cinema 4D. Iesācējiem būtu ieteicams sākt ar Google 
SketchUp, jo ir vienkāršs tā apgūšanas process un diezgan labā līmenī ir nodrošināta datu 
apmaiņa ar abām BIM lietotnēm. 
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ĢEOMĀTIKAS SEKCIJA 
 

I.Aleksejenko, M.Kaļinka (zinātniskais vadītājs) 
 
ĢEODĒZISKO MĒRĪJUMU UNIKĀLA KODĒŠANA AERONAVIGĀCIJĀ 
 

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (International Civil Aviation Organization - 
ICAO) ir izvirzījusi kvalitātes prasības noteikta veida ģeodēziskām datu vienībām. Kvalitātes 
prasības ir precizitāte, izsekojamība un integritāte jeb viendabīgums. 

Izsekojamību nepieciešams nodrošināt visā datu lietošanas laikā, sākot no to iegūšanas 
brīža līdz izņemšanai no aeronavigācijas procesiem. Ikviens, kas veic darbības ar 
aeronavigācijas datiem, atbild par izsekojamības nodrošinājumu.  

Ģeodēzisti, veicot novērojumus uz lauka, ir datu radītāji aviācijas vajadzībām. 
Novērojumiem uz lauka ir ierobežotas izsekojamību garantējošu pierādījumu radīšanas 
iespējas. Tradicionāli Latvijā novērojumu numerācijai izmanto četru ciparu kombināciju. 
Katram ģeodēzistam tā ir savādāka un tai nav vienota pamatojuma. 

Aeronavigācijā izsekojamības radīšanai, pirmo reizi fiksējot novērojumu elektroniskā 
vidē, nepieciešams veikt unikālu numerāciju, kas ļauj viennozīmīgi identificēt uzmērīto 
objektu un konkrēto punktu,  kuram veikts novērojums. 

Unikālās numerācijas pamatā var izmantot Civilās Aviācijas aģentūras piešķirtos divus 
beidzamos burtus ICAO četru burtu unikālajā lidostu kodējumā. Kodējuma pirmie divi burti 
apzīmē valsti. Latvijas gadījumā EV, tad seko divi lidostu apzīmējoši burti. Piemēram, EVRA 
ir starptautiskās lidostas Rīga unikālais ICAO kods. 

Unikālā numerācija Latvijas teritorijai satur 10 simbolus (burtus un ciparus): 
1. ICAO 4 burtu koda divi pēdējie burti 2. un 3. apgabalam, piemēram, Ventspils 

lidosta VA. 1.apgabalam ICAO 4 burtu koda divi pirmie burti EV. 
2. Četri simboli, kas norāda datu vienības vietu vai numerāciju pēc kārtas, piemēram, 

pirmais 0001, Ziemeļu skrejceļa slieksnis 0036 vai pirmais manevrēšanas ceļš 
ALFA. 

3. Divi burti, kas ir noteikta veida datu vienības angliskais saīsinājumus, piemēram, 
skrejceļa slieksnis „treshold” TH vai šķērslis „obstacle” OB. 

4. Divi cipari novērojumiem pēc kārtas uz datu vienību, piemēram, pirmais 
novērojums 01 vai desmitais novērojums 10. 

Uz lauka instrumentā kodējot Ventspils lidostas skrejceļa 03 sliekšņa pirmo novērojumu 
numerācija ir: VA0003TH01. 

Unikālā numerācija ļauj viennozīmīgi identificēt uzmērāmo objektu aeronavigācijas 
speciālistiem un novērojamo punktu ģeodēzistiem. Kā arī ļauj radīt izsekojamību katram 
novērojumam uz lauka un sniedz iespēju aeronavigācijas speciālistiem viegli uztvert uzmērītā 
objekta aprakstošo informāciju (metadatus). 
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J.Butlere, M.Reiniks (zinātniskais vadītājs) 
 

AUGSTUMA NOTEIKŠANA GR1 PUNKTAM «21000» 
 
Gr1 ir punktu kopa, kas tieši sasaista Latvijas 

teritoriju ar Starptautisko smaguma spēka 
standartizācijas tīklu IGSN71, kuros noteiktas Zemes 
smaguma spēka absolūtās vērtības un tiek novērotas 
Zemes smaguma spēka izmaiņas. Valsts gravimetrisko 
pamattīklu veido trīs Gr1 punkti: Rīgā, Popē 
(Ventspils novads) un Višķos (Daugavpils novads). 

Rīgā, Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 
pulksteņa pagraba zemākajā stāvā atrodas Gr1 
gravimetrijas punkts «21000» (att.). Līdz 2011. gadam 
šim absolūtās vērtības gravimetrijas punktam 
augstums nebija noteikts ar nepieciešamo precizitāti. 

Gravimetrisko mērījumu precizitāte ir atkarīga no 
daudziem faktoriem, t.sk. no punkta ģeodēziskā 
platuma, apkārtējās vides topogrāfijas, plūdmaiņām, 
augstumiem, blīvumiem, instrumenta dreifa, 
atmosfēras spiediena, apkārtējās vides temperatūras 
u.c. faktoriem. Tomēr izmantotā punkta augstuma 
nenoteiktības ievieš vislielākās korekcijas 
gravimetriskajos mērījumos, tāpēc ir svarīgi pēc 
iespējas precīzāk zināt gravimetrijas punkta augstumu. 

Gr1 punkta «21000» augstuma noteikšanai tika pielietotas 2 dažādas augstuma 
noteikšanas metodes: hidrostatiskā nivelēšana ar NivComp elektronisko nivelieri (precizitāte 
1-2 mm) un ģeometriskā nivelēšana ar Sokkia C410 optisko nivelieri (precizitāte 0.5 mm). 

Abās metodēs gājiens tika sadalīts vairākās sekcijās (tab.), izmantojot pulksteņa pagrabā 
esošos starppunktus. Kā arī gan vienā, gan otrā metodē tika veidots slēgts gājiens – sākot un 
beidzot gājienu ar LU Botāniskajā dārzā esošo punktu Rīga «21884». 

          
Tabula 

Gr1 punkta augstuma noteikšana. Rezultātu salīdzināšana 

Punkts no - uz 
Ar Sokkia C410 
(2011.g. maijs), 

mm 

Ar NivComp 
(2012.g. aprīlis), 

mm 

Atšķirība, 
mm 

21884 – B +25.5  +32  -6  
B – F -4514.5 -4518  +4  

F – 21000 -6088.5  -6093  +4  
21884 – 21000 -10577.5  -10579  +2  

standartkļūda σ = ±0.43  ±1.0   
 
2011. gada augusta mēnesī mērījumus pulksteņa pagrabā ar ģeometrisko nivelēšanu veica 

arī „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”. Iegūto rezultātu atšķirība nepārsniedz 1 
mm. No veiktajiem mērījumiem var spriest par precīzu un pārbaudītu paaugstinājumu 
aprēķinu. Tomēr praktiskam pielietojumam nepieciešami arī punktu augstumi normālo 
augstumu sistēmā (BAS-77). Šobrīd oficiāli pieejams ir punkta Rīga „21884” darba augstums 
8.36 m. Pēc Latvijas pāriešanas uz jauno augstuma sistēmu (EVRS) 2013. gada aprīlī varēs 
aktualizēt arī Gr1 «21000» punkta augstuma vērtību. 

Att. Gr1 punkts «21000». 
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D.Haritonova, J.Balodis (zinātniskais vadītājs)  
 

PLŪDMAIŅU EFEKTA NOVĒROJUMU VĒSTURE 
 

Katrs Zemes virsmas punkts ir pakļauts divu spēku ietekmei: pievilkšanās spēka, kuru 
nosaka Zemes visas masas pievilkšana, un centrbēdzes spēka, kuru rada Zemes rotācijas 
kustība. Šo divu spēku rezultējošais vektors ir vērsts uz Zemes iekšieni. Tā garums atspoguļo 
smaguma spēka spriegumu apskatāmajā punktā, bet virziens nosaka svērteņa līnijas virzienu 
šajā punktā. 

Tomēr šī vektora moduļa lielums un virziens nevar būt apskatīti kā konstantes, jo gan 
Saules, gan Mēness gravitācijas spēks ietekmē šo punktu. Pievilkšanās spēks mainās laikā 
kopā ar abu debess ķermeņu izvietojumu. Jūras brīvā virsma nepārtraukti seko līmeņa 
virsmai, kas ir perpendikulāra perturbētai svērteņa līnijai. Šī parādība ir okeānu plūdmaiņu 
iemesls. 

Senās Ēģiptes, Grieķijas un Romas civilizācijas, no kurām līdz mums nonāca pirmie 
vēsturisko faktu pieraksti, attīstījušās Vidusjūras krastos, kur plūdmaiņas ir gandrīz 
nemanāmas un tāpēc praktiski nepiesaista uzmanību. Plūdmaiņas nav minētas arī Bībelē. 

Plūdmaiņu pirmo raksturojumu deva romiešu naturālists un rakstnieks Plīnijs savā darbā 
“Naturalis Historia” m.ē. 77. gadā. Viņš pirmoreiz izdarīja secinājumus par plūdmaiņu 
iemesliem un atzīmēja to sakarību ar Saules un Mēness fāzēm. 

Viduslaiku sākumā fakts par plūdmaiņu pastāvēšanu un to sakarību ar Mēnesi bija 
vispārpieņemts. Tomēr kopumā tolaik plūdmaiņu pētīja maz. Tas bija saistīts galvenokārt ar 
viduslaiku zinātnieku māņticību un reliģiskajiem aizspriedumiem. 

Sākot no renesanses laikmeta, kad zinātnes sāka strauji attīstīties, arī jūrniecība 
progresēja. It īpaši tā bija attīstījusies Anglijā, un plūdmaiņu izpēte bija tās neatņemama daļa. 
Jau 13. gadsimtā Anglijas kapteiņi sastādīja speciālas grāmatas – “ratterus”, kurās ierakstīja 
dažādus ziņojumus, tostarp arī par plūdmaiņuNo 1545. gada sāka izmantot plūdmaiņu tabulas 
(ostas tabulas) ar ziņām par uzplūdu momentiem noteiktās ostās atkarībā no Mēness fāzes. 

Tomēr tie visi bija nedroši mēģinājumi apkopot uzkrātās zināšanas bez saprašanas par 
novērojamo parādību iemesliem. 

1687. gadā izcilākais angļu matemātiķis Īzaks Ņūtons publicēja savu darbu “Dabas 
filozofijas matemātiskie principi”, kurā aprakstīja vispasaules gravitācijas likumu. Šis likums 
bija svarīgākais solis plūdmaiņu dabas zinātniskā izpratnē. Tomēr Ņūtona plūdmaiņu statiskā 
teorija neļāva saprast plūdmaiņu parādību patiesā rakstura daudzveidību. 

1775. gadā Pjērs Simons Laplass publicēja plūdmaiņu “dinamisko teoriju”, kurā tika 
novērsts Ņūtona statiskās teorijas galvenais trūkums – hipotēze par parādības statisko 
stāvokli, kura patiesībā nepārtraukti mainās. Šīs teorijas ietvaros Laplass ieguva 
vienādojumus plūdmaiņu kustībai uz rotējošās Zemes un sniedza to risinājumu ar pieņēmumu, 
ka okeāns pārklāj visu Zemi ar līdzenu kārtu. Diferenciālie vienādojumi, kurus izveda 
Laplass, parādīja iespēju izteikt plūdmaiņu mainīgumu atkarībā no laika noteiktajos punktos 
vienkāršo harmonisko svārstību rindas summas veidā. Tādējādi Laplass lika pamatus 
vispārējai plūdmaiņu priekšaprēķina praktiskajai metodei, kuru sauc par harmonisko analīzi. 
Arī mūsdienās tā ir pamatmetode plūdmaiņu priekšaprēķinos praktiskiem nolūkiem. 

Zemes plūdmaiņu pētījumiem paredzētais pirmais instruments ir horizontālais svārsts, 
kurš bija izgudrots 1832. gadā. Svārsta pirmā ideja pieder Hengleram. Savukārt Zollners 
uzlaboja instrumentu, ieviesa novērojumu praksē, un tāpēc tas ir nosaukts viņa vārdā. 

Horizontālā svārsta piekaramo diegu nepilnības mudināja Reber-Pašvicu konstruēt 
piekaru uz metāliskiem balstiem. Tieši šis aparāts pirmoreiz reģistrēja svērteņa nobīdes 
Zemes plūdmaiņu ietekmē. Šiem ierakstiem nebija laba kvalitāte, un tagad tiem ir tikai 
vēsturiska nozīme. Tomēr tiem bija svarīga loma plūdmaiņu pētījumu attīstībā. 1890. gadā trīs 
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stacijas – Strasbūra, Potsdama un Tenerife – , kas bija aprīkotas ar Reber-Pašvica 
horizontālajiem svārstiem, demonstrēja svērteņa periodisko nobīžu esamību. 

1876. gadā Kelvins pievērsa uzmanību pašas Zemes deformācijas ietekmei un parādīja, ka 
Zemi vairs nevar apskatīt kā absolūti cietu ķermeni. No tā laika tiek uzskatīts, ka Zemes 
ķermenis tiek deformēts plūdmaiņu ietekmē tādā pašā veidā kā okeāni, tikai mazākā mērā. 
Kelvins parādīja, ka katras plūdmaiņu potenciāla izraisītās parādības (okeāna plūdmaiņas, 
svērteņa līnijas nobīdes, smaguma spēka variācijas) amplitūdas tiek sagrozītas sakarā ar 
Zemes virsmas deformācijas ietekmi. Šos Kelvina uzskatus turpmāk apstiprināja dažādi 
novērojumi un kopā ar seismoloģijas datiem un datiem par pola kustību sekmēja Zemes 
elastīgo īpašību pētījumus. 

Tā kā Zemes cietās virsmas plūdmaiņas ir relatīvi neievērojamas, instrumenti to 
konstatēšanai tapa ilgu laiku, līdz plaši pieejami kļuva precīzie pārveidotāji un skaitliskais 
pieraksts. 

Pirmie mērījumi bija par plūdmaiņu novirzes novērojumiem. Tad parādījās liels 
daudzums slīpuma mērītāju, kuru konstrukcija būtiski nav mainījusies. Var izšķirt divas 
grupas: mazie instrumenti, kuri rāda svārsta kustību vai burbuļa kustību šķidrumā, un lielākas 
sistēmas, kuras mēra šķidruma kustību garā caurulē. Pirmās grupas instrumenti parasti 
attiecināmi uz īsas bāzes slīpuma mērītājiem, un tie galvenokārt tiek ierīkoti dziļurbumos, lai 
panāktu atbilstošu termālo stabilitāti un samērā zemu dreifa efektu. Otra instrumentu grupa 
pārstāv garas bāzes sistēmas, kuras parasti tiek veidotas tuneļos, un to garums sasniedz dažus 
desmitus metru un pat vairāk. Pastāv arī neliels daudzums instrumentu – to garums sasniedz 
dažus simtus metru, kuri ir uzstādīti zemes virsmas tuvumā. 

Tāds pats iedalījums ir deformāciju un sprieguma mērinstrumentiem: pastāv ļoti īsas 
bāzes sistēmas – vairākums no tām ir ierīkots dziļurbumos, garākie instrumenti uzstādīti 
tuneļos, un ļoti gari instrumenti, kuri izmanto lāzera staru, uzstādīti – daži uz virsmas, daži 
pazemē. Viena cita plūdmaiņu deformāciju jutīgu instrumentu grupa ietver riņķa lāzera 
žiroskopus; tie nosaka novirzes, kuras maina instrumenta orientāciju attiecībā pret Zemes 
rotācijas asi. 

Vēsturiski, otrais Zemes plūdmaiņu efekta konstatēšanas veids ir gravitācijas izmaiņu 
novērošana. Tādi mērījumi ir svarīgi spiediena plūdmaiņu (t.i., atmosfēras un okeāna 
spiediena) efektu mērīšanai. Zemāka trokšņu līmeņa plūdmaiņu gravimetrs ir supervadītāju 
gravimetrs, kurā supervadītāju sfēra ir ievietota magnētiskajā laukā šķidra hēlija temperatūrās. 
Tas nodrošina sistēmu ar ļoti zemu trokšņu līmeni (it īpaši garos periodos) un mazu dreifa 
efektu. Tomēr atšķirībā no gravimetriem ar atsperi supervadītāju instruments nav 
pārvietojams. Turklāt, lai iegūtu spiediena plūdmaiņu precīzus mērījumus, gravimetriem jābūt 
kalibrētiem līdz ļoti augstai precizitātei – vismaz līdz 10–3, ko ļoti grūti nodrošināt. 

Jaunākās Zemes plūdmaiņu mērīšanas metodes ietver kosmiskās ģeodēzijas tehnoloģijas. 
Pozicionēšanas tehnikas, tādas kā ļoti garas bāzes interferometrija (VLBI) satelītu 
lāzerlokācija (SLR) un GNSS, ir jutīgas pret visiem pārvietojumiem, ieskaitot arī plūdmaiņas. 
VLBI datus izmantoja cietķermeņa plūdmaiņu novērošanai, un tagad tiem ir pietiekami laba 
precizitāte spiediena plūdmaiņu noteikšanai. Pašlaik pieejamās datu sērijas var nodrošināt 
plūdmaiņu komponenšu amplitūdas labākas par 1 mm. Tomēr, VLBI dati ir pieejami tikai 
dažās stacijās. Plūdmaiņu kustības var noteikt, izmantojot arī GNSS, kuru globālais tīkls 
ietver pietiekami lielu staciju daudzumu. Satelītu lāzerlokācija precīzi nosaka Zemes garozas 
reakcijas uz spiediena plūdmaiņu svārstībām. Satelītu altimetru datus izmanto okeāna 
plūdmaiņu karšu sastādīšanai. Labāki plūdmaiņu modeļi ir nepieciešami okeānu plūdmaiņu 
spiediena modeļiem. 
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K.Morozova, I.Janpaule (zinātniskā vadītāja) 
 
LV’98 UN GOCE ĢEOĪDU SASAISTE 

 
Darba mērķis bija aprēķināt sakarību starp diviem ģeoīdiem un noteikt transformācijas 

parametrus starp tiem. Parametru noteikšana ļauj piesaistīt vienu sistēmu pie otras ar noteiktu 
nesaisti. Šim mērķim tika izmantota Helmerta transformācija, kas ietver 7 parametrus: 

 

, 
 
kur 
 - transformācijas vektors 
 Xi - sākotnējais vektors 
Parametri: 
 ∆X - novirzes vektors 
 μ - mēroga koeficients 
 α, β, γ - rotācijas parametri 
 
Darbā tika izmantotas GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) 

ģeoīda ģeodēziskās koordinātas, LV’98 ģeoīda ģeodēziskās koordinātas, kas savukārt tika 
pārveidotas ģeocentriskajās koordinātās, izmantojot PHOTOMOD GeoCalculator.  

Zemāk dots šo ģeoīdu īss apraksts. 
GOCE – gravitācijas lauka un stabilo okeānu plūsmu izpētes misija nodrošina augstas 

izšķirtspējas telpiskas gravitācijas gradienta datus, lai uzlabotu Zemes gravitācijas lauka un 
ģeoīda globālos un reģionālos modeļus. GOCE satelīts tika palaists 2009. gadā 17. martā.  

LV’98 – Latvijas ģeoīda modelis, kas savienots kopējā tīklā ar Igauniju un Lietuvu. 
Ģeoīda modelēšanai tika izmantoti gravimetriskie dati un kosmiskā pavadoņa ERS-1 
altimetriskie mērījumi. Rezultāts tika savienots ar pārbaudītiem valsts augstākās klases 
ģeodēziskajiem punktiem.  

Aprēķinot parametrus starp šiem ģeoīdiem, nesaistes ir diezgan ievērojamas: pa X asi 
maksimālā nesaiste ir 0,37 m, pa Y asi maksimālā nesaiste ir 0,58 m un pa Z asi maksimālā 
nesaiste ir 0,29 m. Vidējā nesaiste pa X asi ir -0,0003 m, pa Y asi vidējā nesaiste ir -0,0007 m 
un pa Z vidējā nesaiste ir -0,0015 m. Minimālā nesaiste pa X asi ir 0,002 m, pa Y minimālā 
nesaiste ir 0,001 m un pa Z minimālā nesaiste ir 0,001 m. Vidējā kvadrātiskā kļūda ir  
0,144 m. 

Tik lielas nesaistes var izskaidrot ar to, ka, GOCE tika piesaistīts starptautiskās Zemes 
atbalsta koordinātu sistēmas (ITRS - International Terrestrial Reference System) realizācijai – 
ITRF2005 un Eiropas augstumu sistēmai EVRS (European Vertical Reference System), 
savukārt LV’98 modelis tika piesaistīts LKS-92 koordinātu sistēmai un Baltijas 1977. gada 
normālo augstumu sistēmai.  
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M.Normanda, J.Balodis (zinātniskais vadītājs) 
 
GALILEO ATTĪSTĪBAS CEĻŠ 

 
20. gs. beigās, laikā, kad Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēki 1995. gada 17. jūlijā 

paziņoja par to Aizsardzības departamenta izstrādātās Globālās pozicionēšanas sistēmas  
(GPS – Global Positioning System) pilnas darbības spējas1 sasniegšanu, Eiropas zinātnieki, 
saprotot, ka tai nepieciešama sava globālās navigācijas satelītu sistēma (GNSS – Global 
Navigation Satellite System), aizsāka darbu pie Eiropas ģeostacionārā navigācijas pārklājuma 
servisa (EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service) programmas 
izstrādes, kas ir pirmā Eiropas GNSS programma. EGNOS ir Eiropas kosmosa aģentūras, ES 
un Eiropas Gaisa navigācijas drošības organizācijas (European Organization for the Safety of 
Air Navigation - EUROCONTROL) kopīga iniciatīva. Tās sākotnējo darbību fāze tika uzsākta 
2005. gadā. GALILEO programma, kas ir Eiropas Komisijas un Eiropas kosmosa aģentūras 
kopīga iniciatīva, ir šīs pirmās programmas turpinājums.  

GALILEO programmas izstrādāšanu rosināja zinātniskās sacensības gars un izvirzīto 
mērķu sasniegšana. Daži no tiem salīdzinājumā ar ASV GPS ir uzskaitīti zemāk:   

 Eiropas suverenitātes jautājums. GPS ir izstrādājis un to pārvalda ASV Aizsardzības 
departaments, turpretim GALILEO ir civilā (ES valstu) pārvaldījumā.  

 GPS negarantē servisu vai neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, 
turpretim GALILEO nodrošinās sertificētu servisu.  

 Eiropai, izstrādājot savu sistēmu, tiks nodrošināta politiskā ietekme, it īpaši tādās 
jomās kā gaisa transports un potenciālais pielietojums militārā jomā.  

 GALILEO uzlabos Eiropas kosmosa tehnoloģiju līmeni un ļaus Eiropas industrijai 
kļūt par vēl efektīvāku spēlētāju GNSS tirgus pasaulē. 

GALILEO sistēmas arhitektūra ietver kosmosa segmentu, Zemes segmentu un lietotāju 
segmentu. GALILEO kosmosa segments sastāvēs no 30 satelītiem, kas būs izvietoti trīs 
plaknēs. Katrā plaknē ir plānots izvietot 9 satelītus un papildus vienu (neaktīvu) rezerves 
satelītu ‘stand-by’ režīmā, lai neveiksmes gadījumā satelītu zvaigznāju būtu iespējams ātri 
atjaunot. Izvēlēta ir vidējā Zemes orbīta, kuras augstums virs Zemes ir 23 222 km. Augstums 
izvēlēts tā, lai zvaigznāja atkārtojuma cikls būtu 10 apriņķojumi 17 dienās. Orbītas slīpums ir 
56 grādi. GALILEO satelītu izvietošana orbītās ar lielāku slīpumu pret ekvatoriālo plakni 
nekā GPS sniegs labāku pārklājumu Ziemeļeiropas platuma grādos. Tā ir teritorija, kuru GPS 
labi nenosedz. GALILEO kosmiskā kuģa aptuvenā masa ir 700 kg un tā projektētais darbības 
laiks pārsniedz 12 gadus. 

GALILEO Zemes segments iekļaus sensoru staciju tīklu, kontroles centrus un 
augšupielādes stacijas. Globālais komunikācijas tīkls savstarpēji sasaistīs centrus un stacijas. 

GALILEO lietotāja segments sastāvēs no satelītu navigācijas uztvērējiem, kuru dažādība 
ir paredzēta dažādu GALILEO servisu izmantošanā. 

GALILEO nodrošinās 4 pamata servisus. Šie servisi tiks nodrošināti visā pasaulē un 
neatkarīgi no citām sistēmām vai arī GALILEO signālus kombinējot ar citām sistēmām: 

 GALILEO atvērtais serviss (Open Service - OS) būs pieejams bez maksas, 
salīdzinājumā ar citām GNSS sistēmām tas nodrošinās augstāku pozicionēšanas un 
laika izpildījumu.  

 GALILEO dzīvības drošības serviss (Safety of Life - SoL) ir paredzēts drošībai -
kritiskiem lietotājiem (piem., tādiem, kas saistīti ar jūras, aviācijas un dzelzceļa 
transportu, kur pielietojumi vai darbība prasa augstu snieguma un drošības līmeni, 
piedāvājot uzlabojumus, kas iekļauj integritātes funkcijas nodrošināšanu, t.i., 
brīdinājumus par sistēmas darbības traucējumiem, kas sasniegs lietotāju noteiktā 
trauksmes izziņošanas laikā). Šo servisu sertificēs atbilstoši standartiem un 
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darbībām, piemēram, Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (International 
Civil Aviation Organisation - ICAO) SBAS (Space Based Augmentation Systems, 
piemēram, EGNOS) standartiem, kas šobrīd ir sasniedzis pilnas darbības spēju un ir 
stabilā nepārtrauktas darbības režīmā. Arvien plašāka kļūst EGNOS izmantošana 
saimnieciskajā darbībā, navigācijā, transportā un lauksaimniecībā. 

 GALILEO komerciālais serviss (Commercial Service - CS) nodrošinās pieeju 
diviem papildus signāliem, kas ļaus pārraidīt datus ar lielāku ātrumu un ļaus 
lietotājiem uzlabot precizitāti. Signāli būs šifrēti. Šim servisam ir plānota servisa 
garantija.   

 GALILEO valsts kontrolētais serviss (Public Regulated Service - PRS) tiks 
piedāvāts tikai valdības autorizētiem lietotājiem, kur nepieciešams augstāks 
aizsardzības līmenis (piem., paaugstināts robustums pret nesankcionētiem GNSS 
signālu traucējumiem). PRS signāli būs šifrēti un piekļuve servisam tiks kontrolēta, 
izmantojot valdības apstiprinātu drošas atslēgas mehānismu.    

Turklāt GALILEO atbalsts meklēšanas un glābšanas (Search and Rescue - SAR) servisam 
ataino Eiropas ieguldījumu starptautiskās COSPAS-SARSAT programmas meklēšanas un 
glābšanas aktivitātēs. GALILEO dos ieguldījumu vidējā Zemes orbītas meklēšanas un 
glābšanas sistēmā (Medium Earth Orbit Search and Rescue system - MEOSAR).  

GALILEO programmas izstrādi un ieviešanu var iedalīt četros posmos: 
Pirmais posms – 2003.g., GALILEO sistēmas Testbed V1 (algoritmu apstiprināšana).  
Otrais posms – 2005.g, GALILEO sistēmas Testbed V2. No 2005. līdz 2008. gadam ir 

palaisti divi GALILEO testa satelīti - GIOVE-A 2005. gada decembrī un vēl joprojām ir 
aktīvs; GIOVE-B tika palaists 2008. gada aprīlī un tas darbojas, kā plānots. Uz GIOVE-B 
pirmo reizi kosmosā tiek testēts pirmais māzera pulkstenis. GIOVE-B pirmo reizi pārraida arī 
GALILEO MBOC signālu (savstarpēji saskaņots GPS un GALILEO signāls). 

Trešais posms – 2010.-2012.g., apstiprināšana orbītā (IOV – in-orbit validation) tiks 
veikta, izmantojot četru satelītu zvaigznāju, daļu no Zemes segmenta un sarežģītus sistēmas 
simulatorus. 2011. gada 21. oktobrī no Gviānas kosmosa centra - Kourou Franču Gviānā, tika 
palaisti pirmie divi IOV GALILEO satelīti. Atlikušo 2 IOV satelītu palaišana ir plānota 2012. 
gada septembrī, savukārt divu pirmo pilnas darbības spējas (FOC – full operation capability) 
satelītu palaišana ir plānota līdz 2012. gada beigām. Šajā posmā tiks testēts arī augstas 
precizitātes komerciālais serviss. Paredzēts apstiprināt GALILEO kosmosa, zemes un lietotāju 
segmentu, veicot plašas satelītu zvaigznāja un ar to saistītā Zemes segmenta pārbaudes un 
darbības orbītā un uz zemes. Eiropas kosmosa aģentūra 2013. gadā plāno palaist trīs satelītus  
ar Sojuz nesējraķeti (vienlaicīgi iespējams palaist 2 satelītus), 2014. gadā plānots palaist divus 
satelītus ar Sojuz nesējraķeti un vienu satelītu ar pārveidoto Ariane 5 ES "Galileo" nesējraķeti 
(vienlaicīgi iespējams palaist 4 satelītus) un 2015. gadā - divus satelītus  ar Ariane 5 ES 
"Galileo" nesējraķeti.  

Ceturtais posms – ja viss norit kā plānots, tad, sākot no 2014. gada, sākotnējā darbības 
spēja (IOC -initial operation capability) ar 4 IOV un 14 saražotajiem kosmosa 
transportlīdzekļiem nodrošinās atvērto servisu, meklēšanas un glābšanas servisu un šifrēto 
valsts kontrolēto servisu. 

Savulaik tika plānots, ka GALILEO sistēma pilnvērtīgi sāks darboties 2010. gadā un kopš 
tās koncepcijas izstrādes sākuma tā pārdzīvojusi gandrīz divas desmitgades ilgu nobriešanas 
periodu. Sistēmas ieviešanu kavējuši dažādi tehniski, politiski un budžeta apstākļi. Šobrīd 
globālās navigācijas satelītu sistēmas GALILEO pilna darbības spējas sasniegšana tiek 
plānota laika posmā no 2019. gada līdz 2020. gadam. 

 
1Pilna darbības spēja nozīmē, ka sistēma ir sasniegusi visas prasības, kas noteiktas dažādos formālā 

snieguma un prasību dokumentos. Šis Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku paziņojums ir vairāk kā 20 gadu 
izpētes, izstrādes un sistēmas ieviešanas darbību – no koncepcijas līdz realitātei – kulminācija. Programma tika 
izveidota 1973. gadā un pirmais GPS satelīts - Block I izstrādes modelis - tika palaists 1978. gada februārī. 
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M.Safonova, I.Aleksejenko (zinātniskais vadītājs) 
 
STRŪVES ĢEODĒZISKĀ LOKA PUNKTU VIZUALIZĀCIJA, 
IZMANTOJOT ATVĒRTĀ KODA GRAFISKĀS PROGRAMMAS 
 

Strūves ģeodēziskais loks ir triangulācijas mērījumu ķēde, kas stiepjas no Hammerfestas 
Ziemeļnorvēģijā līdz Izmailas pilsētai pie Melnās jūras. Triangulācijas ķēdes kopgarums ir 
2822 kilometri. Strūves ģeodēzisko loku uzmērīja laika posmā no 1816.līdz  1855. gadam. 
Uzmērījumi bija sadalīti četros posms - katrā no posmiem tika uzmērīti triangulācijas trijstūri 
un bāzes līnijas. Posmu galapunktos veica ģeodēziskos un astronomiskos novērojumus. 
Latvijas teritorijā ir divi savietotie ģeodēziski-astronomiskie punkti – Bristene un Jēkabpils. 

Punktu Bristene un lauka observatoriju ierīkoja ģeodēzijas pamatlicējs Krievijas impērijā 
Karls Frīdrihs Tenners no 1826. līdz 1828. gadam. Bristene ir Lietuvas meridiāna loka 
ziemeļu galapunkts, atrodas Jaunjelgavas novadā. Jēkabpils punktu ierīkoja Strūves 
ģeodēziskā loka uzmērījumu idejas autors Vilhelms Strūve laika posmā no 1822. līdz  
1827. gadam. Tas ir Zemgales meridiāna loka Dienvidu galapunkts, tas atrodas Jēkabpilī, 
Strūves parkā. 

Atvērtā koda programmatūras ir programmatūras, kuras drīkst lietot, kopēt, izplatīt, 
mainīt un uzlabot. Lai programmu varētu saukt par brīvā koda programmu, ir jābūt 4 
nosacījumiem - to drīkst: brīvi izmatot jebkuriem nolūkiem, pētīt un mainīt programmas 
pirmkodu, kopēt un izplatīt sākotnējo programmas versiju un izplatīt savu mainīto programmu 
ar nosacījumu, ka ir pieejams pirmkods. 

Izpētot 3 plašāk lietotās atvērtā koda programmatūras - Google SketchUp, 3DVIA un 
Blender. Trīsdimensionālu modeļu izveidei vislabāk atbilst Google SketchUp programmatūra, 
jo modeļus ir intuitīvi vienkārši veidot, ir plašas failu eksporta iespējas un ir videoaplikācija, 
kas ir lielisks papildinājums 3D attēliem. 

Ģeodēziskā informācija par Strūves ģeodēziskā loka punktiem ātrāk un vieglāk 
uztverama, to vizualizējot – attēlu, shēmu un trīsdimensionālo modeļu veidā. 

Punkti Bristene un Jēkabpils sākotnēji nebija saistīti ar ģeodēziskiem novērojumiem un 
kalpoja kartēšanas darbiem Krievijas impērijā, taču punktu atrašanās vietu tuvums ģeodēzisko 
darbu vadītājiem - Strūvem un Tenneram - ļāva attīstīt ideju par zinātnisku mērījumu 
veikšanu Zemes patieso izmēru precizēšanai. Minēto iemeslu dēļ Bristene (1.att) un Jēkabpils 
(2.att) ir pirmie punkti Latvijas teritorijā, kas tiek trīsdimensionāli vizualizēti. 

   
1. att. Punkts Bristene.    2. att. Punkts Jēkabpils. 
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D.Smeķe, O.Metuma (zinātniskā vadītāja) 
 
PUBLISKĀ SEKTORA PIEEJAMĪBAS ANALĪZE LATVIJĀ, IZMANTOJOT 
PROGRAMMU ARCGIS 

 
Publiskais sektors ietver valsts pārvaldi, vietējo 

pašvaldību pārvaldi un regulējošās iestādes. Galvenā 
atšķirība starp publisko un privāto sektoru ir tā, ka 
publiskā sektora mērķis nav gūt peļņu, bet gan 
nodrošināt iedzīvotājiem vienlīdzīgus pakalpojumus. 
Analīzē apskatītas valsts tiešās pārvaldes iestādes. 

Analīzei izmantota ĢIS programma ArcGIS un tās 
paplašinājums Network Analyst, kur, balstoties uz ceļu 
tīklu, veikta apkalpošanas zonas analīze. Tās rezultātā 
tiek aprēķinātas apkalpošanas zonas no noteikta punkta 
vai punktiem definētā attālumā. Analīzei izvēlētais 

attālums ir 50 km, jo Administratīvo teritoriju un 
apdzīvotu vietu likumā noteikts, ka attālums no katras 
apdzīvotas vietas novadā līdz novada administratīvajam 
centram nedrīkst pārsniegt 50 km, tādējādi 50 km 
izvēlēts kā attālums, kurā publiskā sektora iestādes ir 
uzskatāmas par pieejamām. 

Viens no piemēriem, kur redzams, ka iestādes 
pieejamība ir nodrošināta gandrīz visiem Latvijas 
iedzīvotājiem, ir Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
(1.att.). NVA vienlīdzīgu pakalpojumu nodrošinājumu 
panāk, veidojot nelielas nodaļas, kur klientu 
pieņemšana notiek dažas reizes mēnesī, tādējādi bez 

lieliem papildus izdevumiem pakalpojumi tiek 
nodrošināti daudz tuvāk lielākai daļai iedzīvotāju. 

Savukārt maza nodaļu skaita gadījumā 50 km 
apkalpošanas zonā atrodas tikai neliela daļa valsts 
teritorijas. Piemēram, Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras (LĢIA) gadījumā Latvijā ir 
tikai 6 nodaļas (2.att.), līdz ar to lielākajai daļai 
iedzīvotāju pakalpojumi atrodas šīs analīzes ietvaros 
definētā nepieejamā attālumā. Turklāt, šajā gadījumā 
daļa nodaļu atrodas ļoti tuvu viena otrai, tomēr ir 
teritorijas, kur nav nevienas nodaļas. 

Kopumā var secināt, ka Latvijā ir atsevišķi 
reģioni, kur publiskā sektora pieejamība ir slikta, neatkarīgi no iestāžu nodaļu skaita, arī 
palielinoties nodaļu skaitam, palielinās to koncentrācija kādā reģionā, bet atsevišķas teritorijas 
tāpat paliek „nepieejamas” (3.att.). Publiskā sektora pieejamību samazina arī to 
nevienmērīgais izvietojums Latvijas teritorijā. Lai palielinātu publiskā sektora pieejamību, 
maza nodaļu skaita gadījumā būtu nepieciešams palielināt nodaļu skaitu, attīstīt e-
pakalpojumus, kā arī izvietot nodaļas vienmērīgi visā Latvijas teritorijā. Savukārt liela nodaļu 
skaita gadījumā – optimizēt, izsvērt nodaļu pārvietošanu, lai apkalpošanas zonas nepārklātos, 
bet nodrošinātu pieejamību visiem iedzīvotājiem. 

1.att. NVA nodaļas un 50 km 
apkalpošanas zonas ap tām.

2.att. LĢIA nodaļas un 50 km 
apkalpošanas zonas ap tām. 

3.att. Teritorijas, kurās ir slikta esošā 
publiskā sektora pieejamība neatkarīgi no 

iestāžu nodaļu skaita. 
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V.Sproģis, I.Aleksejenko (zinātniskais vadītājs) 
 
GLOBĀLĀ ZEMES SMAGUMA SPĒKA VĒRTĪBU SALĪDZINĀŠANA 
LATVIJAS TERITORIJAI 
 

Attīstoties un pilnveidojoties tehnoloģiskām iespējām, var iegūt augstas precizitātes 
Zemes smaguma spēka vērtības, izmantojot satelītu misiju gravitācijas datus. Satelītu misijas 
īsā laika periodā iegūst vispārēju Zemes gravitācijas lauka modeli. Satelītu misijas ir daudz un 
dažādi ir to izvirzītie zinātniskie izpētes mērķi. Iegūtie gravitācijas lauka modeļi atšķiras, 
tāpēc nepieciešams tos salīdzināt. Latvijas teritorijā ir iespējams salīdzināt kādas un cik lielas 
atšķirības ir starp šiem modeļiem. 

Zemes smaguma spēku vērtību salīdzināšanai ir nepieciešams izvēlēties programmatūru, 
kas dod iespēju ērti un viegli tos salīdzināt. Viena no tādām programmatūrām ir GOCE User 
Toolbox (GUT), ko izstrādājušas Eiropas pētniecisko institūtu un industriju komandas 
saskaņā ar Eiropas Kosmosa aģentūras līgumu. Tā ir atvērtā koda programmatūra. GUT 
programmatūras paketē iespējams aprēķināt ģeoīda augstumu, augstuma un gravitācijas 
anomālijas, kā arī citus ar ģeodēziju un okeanogrāfiju saistītus parametrus. 

Salīdzināšanai tika izvēlēti četri globālie gravitācijas lauka modeļi. Trīs jaunākie modeļi, 
kas veidoti tikai no satelīta novērošanas datiem – GO_CONS_GCF_2_TIM_R3 (izstrādāts 
2011. gadā no GOCE misijas datiem), AIUB-GRACE03S (izstrādāts 2011 gadā no GRACE 
misijas datiem) un EIGEN-6S (izstrādāts 2011. gadā no GOCE, GRACE un LAGEOS misiju 
datiem).  

Ceturtais modelis ir EGM96, kas izstrādāts 1996. gadā no satelīta novērošanas, sauszemes 
gravitācijas un altimetrijas datiem. EGM96 tika izvēlēts kā pamatmodelis, ar kuru tika 
salīdzināti trīs jaunākie modeļi, lai pārliecinātos, vai tikai no satelīta novērošanas datiem var 
iegūt korekti aprakstošu īso viļņu gravitācijas lauka modeli. Vēl viens būtisks arguments 
EGM96 izvēlei ir tāds, ka tas ilgā laika posmā ir pierādījis savu korektumu, turklāt tas tiek 
izmantots kvaziģeoīda augstuma modelī LV΄98 un aviācijas industrijā.  

Sākotnēji visiem četriem modeļiem tika aprēķināts ģeoīda augstums. Visiem modeļiem 
uzrādās vienmērīga ģeoīda augstuma maiņa D-R virzienā no 17 līdz 25 metriem. Savstarpēji 
starp ģeoīda augstumiem liela atšķirība nav vērojama, vienīgi AIUB-GRACE03S modelis 
neuzrāda ieplakas esamība Rīgas jūras līča Z-A daļā. Atšķirības ģeoīdu augstumos vērojamas, 
salīdzinot trīs jaunākos modeļus pret EGM96 modeli. Atšķirību amplitūda svārstās divu metru 
robežās. Lielākā atšķirība (-1,4 m) ir AIUB-GRACE03S modelim Rīgas jūras līcī, bet 
sauszemes teritorijā vērojamā starpība ir 1 m robežās. EIGEN-6S atšķirības ir izkliedētas pa 
visu Latvijas teritoriju un svārstās 1,2 m robežās, bet GO_CONS_GCF_2_TIM_R3 atšķirības 
ir vienmērīgākas un tikai 0,9 metru robežās, lielākā atšķirības ir -0,7 m. 

Aprēķinot un salīdzinot brīvā gaisa anomālijas, modeļiem parādās tipiskākās gravitācijas 
anomālijas vietas – Rīgas jūras līcis, Vidzemes augstiene, Austrumkursas un Rietumkursas 
augstienes. Vienīgi AIUB-GRACE03S gravitācijas anomālijas neuzrāda tik izteiktu ainu. 
Atšķirībā no EGM96 modeļa: GO_CONS_GCF_2_TIM_R3 ir ap 30 mGal, EIGEN-6S ir ap 
40 mGal, bet AIUB-GRACE03S ir ap 52 mGal. Visiem trim modeļiem lielākās starpības ir 
tipiskākajās gravitācijas anomāliju atrašanās vietās.  

Izvērtējot visas minētās atšķirības, secināms, ka GO_CONS_GCF_2_TIM_R3 dod 
pietiekami labus rezultātus Latvijas teritorijā, kā arī piekrastes zonā. GOCE satelīta 
novērošanas datus var izmantot gravitācijas lauka modeļa izveidei, ko var papildināt ar 
sauszemes gravitācijas datiem, tādējādi uzlabojot gravitācijas lauka modeli īso viļņu 
diapazonā. 
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 BŪVMATERIĀLU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU SEKCIJA 

 
A.Bikovs, E.Labans (zinātniskais vadītājs) 

 
DENDROLIGHT® KOKSNES ŠŪNMATERIĀLA TERMISKĀS 
UZVEDĪBAS SKAITLISKĀ MODEĻA IZVEIDE UN VALIDĀCIJA 

 
DendroLight® ir salīdzinoši jauns koksnes materiāls, kura ražošana sākās 2010. gadā 

Ventspilī. Materiāla izgatavošanas process sastāv no koka dēļu profilēšanas un to salīmēšanas 
perpendikulāros slāņos, kuri vēlāk tiek atkārtoti sazāģēti plātnēs, orientējot perpendikulāri 
dēļa garenplaknei. Rezultātā tiek iegūts šūnmateriāls, kura masa ir līdz pat 40% mazāka 
salīdzinājumā ar pilna šķērsgriezuma koksnes elementu. Tā galvenās pielietošanas sfēras ir 
integrēšana sendvičkonstrukcijās (1.att.), kuras tiek izmantotas mēbeļu ražošanai vai arī 
uzstādītas kā pašnesošas norobežojošās konstrukcijas. 

Darbā tiek pētītas DendroLight® koksnes šūnmateriāla termiskās īpašības un veidots 
skaitliskais modelis galīgo elementu datorprogrammā ANSYS (2. attēls.) termiskās uzvedības 
simulēšanai. Tika izveidots DendroLight® koksnes šūnmateriāla telpiskais un plakaniskais 
termiskais modelis (1. un 2.att.). Ar modeļu palīdzību, definējot katra atsevišķa materiāla 
termiskās īpašības un pieliekot virsmas temperatūru rādītājus, var konstatēt siltuma plūsmas 
intensitāti caur elementa šķērsgriezumu, līdz ar to arī konstrukcijas termisko uzvedību 
atkarībā no laika. 

Modeļa validācijai tika izmantoti iepriekš iegūti eksperimentālie dati, kas noteikti, testējot 
divu veidu paraugus atbilstoši EN ISO 8990:1996 standartam. Tomēr secināts, ka standarta 
atskaites datu precizitāte un apjoms ir nepietiekams, lai veiktu kvalitatīvu rezultātu 
salīdzinājumu, tādēļ tika izveidots precīzākas mēriekārtas projekts turpmākiem pētījumiem. 

Pētījuma ietvaros ir secināts, ka ar galīgo elementu metodi ir iespējams sekmīgi veikt 
sarežģītu šķērsgriezumu termisko analīzi. Siltuma plūsmas intensitātes atšķirība starp 
eksperimenta datiem un galīgo elementu modeļa rezultātiem nepārsniedz 5% pie attiecīgām 
virsmas temperatūrām. Tomēr kopējais elementa siltuma caurlaidības koeficienta 
(konduktivitāte) aprēķina rezultāti atšķiras par 40% no eksperimenta datiem, kas prasa 
papildus eksperimentālās pārbaudes. 

 

 
1. att. Telpiskais termiskais modelis. 

 

 
2. att. Plakaniskais termiskais modelis. 
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Ģ.Būmanis, A.Sprince (zinātniskā vadītāja) 
 
BETONA AGRĀS ŠĻŪDES DEFORMĀCIJU EKSPERIMENTĀLA IZPĒTE 
 

Betons ir viens no galvenajiem un plašāk izmantotajiem konstruktīvajiem materiāliem 
pasaulē. Konstrukcijām kļūstot arvien sarežģītākām un augstākām, aizvien svarīgāk kļūst 
izmantot materiālus ar uzlabotām stiprības un deformatīvajām īpašībām. Viens no 
perspektīvākajiem virzieniem betona attīstībā ir ar šķiedrām pastiprināts augsta snieguma 
betons (FRHPC – fiber reinforced high performance concrete). Šis betona veids apvieno sevī 
gan augstas stiprības betona, gan arī augstu īpašību betona īpašības. 

Pievienojot betonam šķiedras, tiek iegūts kompozītmateriāls ar uzlabotām 
mehāniskajām un deformatīvajām īpašībām. Ar šķiedrām pastiprinātam betonam ir lielāka 
plaisāšanas noturība, kas ir īpaši svarīga īpašība augstu īpašību betoniem. Šiem betona 
veidiem ir raksturīgs palielināts cementa daudzums sastāvā un zema ūdens-cementa 
attiecība, kas nosaka palielinātus deformatīvos procesus betona cietēšanas sākumā. Augstu 
īpašību betonam piemīt trūkums – plaisāšana, kas īpaši aktīvi izpaužas betonam agrā 
vecumā. Deformatīvo īpašību noteikšana ir nozīmīgs noteikums noturīgu un ilgtspējīgu 
būvju projektēšanā. Šļūdes un rukuma deformācijas betona struktūrā ir sarežģītas dabas 
problēma, īpaši betonam agrā vecumā, kad betona fizikāli-mehāniskās īpašības vēl ir 
veidošanās procesā. Bieži šļūdes deformācijas betonā noved pie pārmērīgām izliecēm 
lietderīgo slodžu iedarbības rezultātā, kas spēj ietekmēt konstrukciju elementu sniegumu 
ekspluatācijas laikā. No laika atkarīgas deformācijas, tādas kā šļūde un rukums, ir jānovērtē, 
lai raksturotu augstu īpašību betonu darbību agrā vecumā. 

Lai noskaidrotu betona šļūdes patieso darbību pielikto spiedes spriegumu ietekmē, 
veikts šļūdes pētījums FRHPC betona sastāvam. Pētījums ietver augstas stiprības betona 
rukuma, pielikto spiedes spriegumu izraisītās šļūdes deformāciju pētījumu agrā betona 
vecumā. Papildus noteiktas betona mehānisko īpašību izmaiņas, pieaugot betona vecumam. 

Pētījuma galvenais uzdevums ir noskaidrot PVA šķiedru ietekmi augstas stiprības 
betona darbībā agrā šļūdē pie spiedes spriegumiem betona agrā vecumā. PVA šķiedras 
betonam pievienotas 0, 0.6 un 0.8% apjomā no cementa masas un betona vecums 
slogošanas brīdī bija 1, 4, 7 un 14 dienas. Izvēloties dažādu betona vecumu slodzes 
pielikšanas brīdī, var iegūt betona šļūdes deformāciju attīstības tendenci un to atkarību no 
PVA šķiedru daudzuma. Betona paraugiem pielikti konstanti spiedes spriegumi pret 
attiecīgā vecuma spiedes stiprību, kas ir 0.25 no graujošajiem. Iegūtās zināšanas palīdzēs 
izprast augstas stiprības betona darbību spiedes spriegumu ietekmē, kā arī noteikt šļūdes 
izmaiņas, pieaugot betona vecumam. Pētījums balstās uz spiedes šļūdes eksperimentālajiem 
pētījumiem, kas veikts augstas stiprības betonam atšķirīgos betona vecumos. 
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J.Daukšts,  G.Šahmenko (zinātniskais vadītājs) 
 
ĒKU ĀRSIENU SILTINĀJUMA MATERIĀLA AIZSARGPĀRKLĀJUMA 
SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJA 
 

Lielākā daļa  dzīvojamo māju Latvijā ir būvētas pagājušajā gadsimtā. Latvijā no 1946.–
1990.gadam celtajiem mājokļiem netika pievērsta uzmanība siltumtehnisko parametru 
nodrošināšanai. Šo ēku energopatēriņš vidēji ir 200 līdz 300 kW/m2 gadā. Iestājoties Eiropas 
savienībā, Latvijas Republika ir akceptējusi Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības 
Padomes 2002.gada 16.decembrī pieņemto direktīvu 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti. 
Latvijas Republikā no 2008.gada līdz 2011.gadam pieņemti vairāki normatīvie akti par valsts 
un ES Struktūrfondu atbalstu daudzdzīvokļu ēku renovācijas veikšanai. Veiktajiem 
renovācijas darbiem jānodrošina iestrādāto siltumizolācijas materiālu siltumtehnisko īpašību 
saglabāšanos visā ekspluatācijas periodā. 

Darba mērķis ir analizēt iespējamos siltumizolācijas materiālu aizsardzības sistēmu 
veidus, to konstruktīvos risinājumus, trūkumus un priekšrocības ekspluatācijas laikā, noteikt 
optimālo apmetuma biezumu, ņemot vērā ūdens absorbciju un mehānisko izturību. 

Darba uzdevums ir apkopot pieejamo informāciju par ārsienu siltinājuma aizsardzību pret 
klimatisko apstākļu ietekmi, teorētiski pārbaudīt apmetuma mehānisko izturību iespējamām 
triecienslodzēm, izmantojot ANSYS datorprogrammu. Praktiski pārbaudīt ūdens absorbciju 
siltumizolācijas materiālu polistirola EPS 100, vates ISOPOL un putustikla dažādu biezumu 
SAKRET ražotajam fasādes apmetumam BAK, tā mehānisko izturību triecienslodzei un 
perforējošai slodzei. 

Darba teorētiskajā daļā apskatītas divas siltinājuma materiāla aizsargsitēmas: ventilējamā 
fasāde un apmetuma fasāde. To atšķirīgā specifika ārējo klimatisko apstākļu ietekmei uz 
siltinājuma materiāliem. Ventilējamās fasādes izmanto minerālvates un putustikla 
siltinājumam. Apmetuma fasādes konstrukciju izmanto polistirola, minerālvates un putustikla 
siltinājumiem. 

Darba ietvaros, izmantojot ETAG 004 noteikto nepieciešamo mehānisko izturību 
dažādām fasādes zonām, ar datorprogrammu ANSYS veikti teorētiskie mehāniskās izturības 
aprēķini dažādiem apmetuma slāņa biezumiem, no 5 mm līdz 30 mm, un mehāniskās 
atkarības izmaiņām atkarībā no izmantojamā siltinājuma materiāla. Teorētiskajos aprēķinos 
tika noskaidrots, ka polistora un minerālvates apmetuma mehānisko izturību palielina 
armējošā sieta pielietošana, bet putustikla siltinājumam apmetuma mehānisko izturību maz 
ietekmē armējošā sieta pielietojums. 

Lai veiktu apmetuma ūdens absorbcijas un mehāniskās izturības pārbaudes iepriekš 
minētajiem siltinājuma materiāliem, tika izgatavots apmetums, izmantojot fasādes apmetumu 
BAK rūpnīcas SAKRET un AS „Valmieras stikla šķiedra” armējošo sietu SSA-1363-
4(100)SM. Ūdens absorbcija apmetumā ir atkarīga no atmetuma slāņa biezuma un 
izmantojamā siltinājuma materiāla. Palielinoties apmetuma slāņa biezumam, pieaug arī ūdens 
absorbcija, kas pazemina sistēmas kopējo salturību. Mehāniskā izturība tiks pārbaudīta 
laboratoriski apmetuma perforācijai un ietekmei uz mehānisko triecienu ar jaudu 10J un 3J.  

Optimizējot siltinājuma apmetuma aizsargslāni, jāņem vērā ūdens absorbcijas lielumu un 
mehānisko izturību. 
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S.Filatovs, G.Šahmenko (zinātniskais vadītājs) 
 
EFEKTĪVAS SILTUMIZOLĀCIJAS IEGŪŠANA UN IZPĒTE 
 

Šodien esošie būvniecības likumi un standarti pieprasa siltuma caurlaidības vērtību (U) 
jumtiem un sienām ap 0.2 W/(m2·K), kas nozīmē 15-20 cm biezus siltumizolācijas slāņus. 
Tādi noteikumi sagādā problēmas arhitektiem. Arī daudzām iekārtām, modifikācijām un 
tehniskām ierīcēm biezi izolācijas slāņi bieži vien nav piemēroti. Tādēļ tiek meklēti augstas 
efektivitātes siltumizolācijas materiāli. Darba mērķis ir iegūt efektīvu siltumizolāciju no 
pieejamiem materiāliem un tehniskām iespējām. Tas nosaka pētījuma uzdevumus: 1) veikt 
literatūras un citu informācijas avotu izpēti par efektīvu siltumizolāciju; 2) izvēlēties 
materiālus un īstenot eksperimentālus pētījumus par efektīvas siltumizolācijas iegūšanu un 
pārbaudi; 3) veikt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus. 

No literatūras var secināt, ka tradicionālā izolācija kā izolatoru izmanto gaisu. Tāpēc 
gaisa siltumvadītspēja ar vērtību 0,025 W/(m·K) ierobežo efektivitātes palielināšanu tāda 
veida materiāliem.  Lai pārvarētu ierobežojumus, tiek izstrādātas jaunas metodes, kas balstītas 
uz mikroporu struktūru, vakuuma tehnoloģiju, speciālu gāzu aizpildījumu. Šādas metodes 
pierādīja, ka izolācijas tehnoloģija var sasniegt siltumvadītspējas vērtību ap 0.004 W/(m·K), 
kas ļauj veidot izolācijas slāņus, kuri ir 5-10 reizes plānāki par parasto siltumizolāciju.  

Viens no augstās efektivitātes siltumizolācijas pārstāvjiem ir vakuuma izolācijas paneļi. 
Vakuuma izolācijas panelim ir trīs pamatkomponenti, starp tiem pildījums, kurš nodrošina 
mehānisku stiprību un siltumizolāciju, novēršot gāzes molekulu brīvu kustību, tādējādi 
samazinot siltumapmaiņu caur gāzes vadītspēju, un  apvalks, kurš nodrošina aizsardzību pret 
gaisa un tvaika iekļūšanu pildījumā. Vakuuma izolācijas paneļa ilgmūžība ļoti atkarīga no 
apvalka efektivitātes. Eksperiments tika virzīta uz vakuuma siltumizolācijas iegūšanu. Kā 
pildījums tika izmantoti putupolistirols, fibrolīts, keramzīts, mikrosilīcijs. 

Vispirms tika veikti siltuma vadītspējas mērījumi maisos bez vakuuma. Pēc tam tika 
izsūkts gaiss un testi atkārtoti. Eksperimentu rezultātā iegūtie dati apkopoti tabulā.  

Tabula 
Pildījuma materiālu siltumvadītspēja 

Materiāls: λ bez vakuuma [W/(m·K)]: λ ar vakuumu [W/(m·K)] 
Putuplasts 0.04100 0.04100 
Fibrolīts 0.05886 0.05774 

Keramzīts 0.09603 0.09601 
Mikrosilīcijs 0.04517 0.02267 

 
Kā redzams no tabulas, pirmajiem trim paraugiem atšķirība ar vakuumu un bez tā gandrīz 

nav vērojama, un to var uzskatīt par nenozīmīgu. Tika secināts, ka tādu rezultātu cēlonis ir 
vakuuma siltumizolācijai nepiemērota poru struktūra. 

Mikrosilīcija panelim izdevās samazināt siltuma vadītspēju 2 reizes. Neskatoties uz to, 
iegūtais rezultāts atpaliek no literatūrā uzrādītajām vērtībām - λ = 0.004[W/(m·K)]. Tādu 
atšķirību var izskaidrot ar sekojošiem cēloņiem: 1) eksperimentā izmantots neatbilstošs 
mikrosilīcijs; 2) veidojot paneli,  netika ievērots mitruma režīms; 3) eksperimenta laikā panelī 
iekļuva neliels gaisa daudzums, kuru nevarēja pamanīt; 4) paneļu formas nodrošināšanai 
izmantotās kartona kastes malas varēja radīt siltuma tiltus. Turklāt paneļu virsma pēc 
vakuumēšanas kļuva nelīdzena, kas varēja dot neprecīzus  mērījumus. 

Var secināt, ka paneļa kvalitātes uzlabošanai ir nepieciešams radīt piemērotākus 
apstākļus, kā arī jāizmanto profesionālas iekārtas. Kopumā šai efektīvas izolācijas iegūšanas 
metodei ir attīstības perspektīva, uz ko rāda gan pasaules prakse, gan iegūtie eksperimenta 
rezultāti. 
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O.Gaidukova, G.Šahmenko (zinātniskais vadītājs) 
 
OPTIMĀLA BETONA DISPERSĀ STIEGROŠANA 

 
Pētījumā tiek apskatīta betona optimālās dispersās stiegrošanas problēma ar dažādu veidu 

fibru palīdzību. Mūsdienās ir svarīgi, lai būvniecība būtu ekonomiski izdevīga, ātra un 
kvalitatīva. To var panākt, izmantojot inovatīvās tehnoloģijas, materiālus. Uzskatu, ka 
šķiedrbetons ir viens no tādām inovācijām, kaut disperso stiegrošanu izmantoja jau sensenos 
laikos. Zirga krēpes izmantoja kaļķu javā, senie ēģiptieši ieraudzīja, ka, mālam pievienojot 
salmus, meldrus, aitas vilnu, mājokļa sienas mazāk plaisā un iegūst lielāku stiprību. Tā  radās 
samans – mūsdienu fibrobetona sencis. 

Maģistra darba mērķis ir izpētīt šķiedrbetona būtību, saprast tā pielietojuma priekšrocības 
un trūkumus, kā arī praktiski pārbaudīt šķiedrbetona un šķiedru deklarētās īpašības. 
Zinātnieku galvenais mērķis – atrast, izprast un modificēt šķiedras tā, lai tās varētu aizvietot 
stiegrojumu dzelzsbetona konstrukcijās, kas, savukārt, būtiski samazinātu celtniecības darbu 
izmaksas, kā arī uzlabotu betona vājās puses. Vairākas zinātnes izmanto dabas pētījumus, 
stiegrots audums mums palīdz katru dienu - cilvēka organisms izveidoja šķiedru sistēmu – 
muskuļus un to audus, kas palīdz izturēt lielus spriegumus. 1874. gadā angļu celtnieks 
A.Berards patentē betona piedevu – vairāku materiālu neviendabīgu maisījumu. 1918. gadā 
francūzis H. Asfelds izgudroja tērauda un koka šķiedru stiegrošanu. 1900. gados azbesta 
fibras jau izmantoja betonā. 1943.gadā Lielbritānijā ieguva pirmo fibrobetonu. Pakāpeniski 
attīstoties zinātnei, tika atklāti dažādi fibru veidi. Pašlaik celtniecības praksē izmanto stikla, 
tērauda, sintētiskās, nesen sāka pielietot dabiskās fibras, lai stiegrotu smilšu-cementa 
matricas. Prognozē, ka tuvākajā nākotnē šo fibru saraksts tiks papildināts ar jauniem 
nosaukumiem, kas varēs vēl labāk uzlabot betona struktūru un īpašības. 

Maģistra darba uzdevums – praktiski iepazīties ar inovatīvām fibrobetona izmantošanas 
tehnoloģijām, piemeklēt optimālāko plānās konstrukcijas sastāvu, praktiski pārbaudīt dažādu 
šķiedru veidu pielietošanas efektivitāti plānām konstrukcijām, veikt šķiedrmateriālu darba 
mehānismu salīdzināšanu.  

Darbā ir apkopota informācija par šķiedrām un šķiedrbetona būtību, to pielietošanas 
priekšrocībām un trūkumiem, veikta dažādu šķiedrmateriālu salīdzinošā analīze. Darbā pētīti 
tādi šķiedru veidi kā metāliskās šķiedras, stikla šķiedras, sintētiskās šķiedras, dabiskās 
šķiedras un to apvienošana. 

Darba ietvaros ir praktiski aprēķināti un pārbaudīti fibrobetona sastāvi, kas ļāva noteikt un 
pārbaudīt šķiedrbetona fizikāli-mehāniskās īpašības. Fibrobetona raksturlielumu salīdzināšana 
veikta attiecībā pret nestiegrotu betonu. 

Par darba izstrādes iemeslu kalpoja praksē pielietoti tiltu nenoņemamie veidņi. To 
izmantošana samazināja izmaksas, atviegloja un izdevīgi paātrināja tādu objektu būvniecību 
kā Dienvidu tilta 1. un 2. kārtas, tilta pār Ventu Ventspilī, kā arī šogad tos pielietos Krišjāņa 
Valdemāra un Daugavgrīvas ielas krustojuma satiksmes mezgla rekonstrukcijā. Darbā 
pielietoti konstrukciju standarta veidņi, ko pielieto ražošanā, kā arī no jauna izstrādāts 
fibrobetona sastāvs. Sastāvu veidi atšķiras ar pielietoto šķiedru veidiem. 
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M.Jankaitis, A.Korjakins (zinātniskais vadītājs) 
 

 DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU PASTIPRINĀŠANA AR  
KOMPOZĪTMATERIĀLIEM BĪDĒ  

  
Esošās inženiertehniskās infrastruktūras modernizācijas jautājums Latvijā ir viens no  

svarīgākajiem jau vairāk kā divdesmit gadus. Tiltu klāju, siju un kolonnu, ēku, stāvvietu un 
citu būvju nolietojumu var saistīt ar konstrukciju novecošanu, vides izraisītu degradāciju, 
sliktu sākotnējo projekta vai konstrukcijas izpildījumu, uzturēšanas kvalitāti un nejaušiem  
negadījumiem. Darbs tika izstrādāts, pamatojoties uz aktuālo problēmu Latvijā, kas saistīta ar 
konstrukciju, kas būvētas pirms Eirokodeksu ieviešanas, nepietiekamo nestspēju un šo 
konstrukciju pastiprināšanu. Mūsdienās arvien plašāk konstrukcijās izmanto 
kompozītmateriālus, tāpēc arī šie materiāli tika izvēlēti kā galvenais pētniecības objekts.  

Darba mērķis bija apskatīt kompozītmateriālu īpašības un pielietojumu esošo 
dzelzsbetona konstrukciju pastiprināšanai bīdē un liecē un veikt pastiprinājuma bīdē 
teorētiskās nestspējas analīzi. Ir aplūkoti vairāki kompozītmateriālu veidi, to galvenās 
priekšrocības un trūkumi, raksturīgās materiāla īpašības un izbūves tehnoloģija. Pētījumā 
apskatīja teorētiskās nestspējas aprēķinus dzelzsbetona siju pastiprinājumam, kas strādā bīdē.  

Teorētiskie aprēķini tika veikti, izmantojot oglekļa šķiedras kompozītmateriālu īpašības. 
Tika apskatīts dzelzsbetona sijas pastiprinājuma veids, tai pielīmējot šķiedru polimērmateriālu 
no sāniem, U–veidā un pilnībā aptinot siju.  

Mainot sijas ārējos ģeometriskos parametrus – augstumu un platumu un 
kompozītmateriāla izmērus, tika veikta kompozītmateriālu optimizācija. Aprēķinos tika 
izmantota kompozītmateriālu ražotāja (Sika) piedāvātā aprēķinu metodika (balstās uz 
Starptautiskās Betona federācijas ziņojumu nr.14).   Papildus  tika  apskatītas J. F. Chen un  

J.G. Teng izstrādātā metodika, kā arī Itālijas Nacionālas Pētniecības padomes izveidotā 
metodika. Tika salīdzināti ar šīm metodēm iegūtie teorētiskie aprēķina rezultāti.  
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J.Jefimova, G.Šahmenko un A.Sprince (zinātniskie vadītāji) 
 

BETONA ŠĻŪDES PROBLĒMU IZPĒTE DZELZSBETONA 
KONSTRUKCIJĀS 

 
Šļūde ir neelastīgas deformācijas, kas attīstās ilgā laika posmā zem pastāvīgas slodzes. 

Konstrukciju projektēšanā un ekspluatācijā ir jāņem vērā šis nozīmīgais deformāciju rādītājs. 
Tāpēc ir svarīgi izprast tās cēloņus un prast pielietot iegūtās zināšanas, lai samazinātu tās 
ietekmi. 

Šļūdi ietekmē daudz dažādu faktoru: sastāvdaļas (cements, pildvielas, plastifikatori, 
piedevas); sprieguma-stiprības attiecība; ūdens-cementa attiecība; vecums pie slodzes 
pielikšanas; paraugu forma, izmēri, izotropija; glabāšanas nosacījumi (mitrums, temperatūra, 
apkārtējās vides kvalitāte) u.c., kas noteikti praktiskos novērojumos un eksperimentālos 
pētījumos.  

Mūsdienās jau ir izveidoti vairāki šļūdes modeļi betonam ar dažādiem sastāviem, kā arī ir 
izveidotas šļūdes aprēķina metodikas, datorprogrammas, lai varētu to prognozēt un ievērtēt 
projektētajās konstrukcijās.  

Darbā tika atspoguļoti svarīgākie šļūdes aspekti, kā arī tika veikts praktisks pētījums. 
Eksperimentālajā pētījumā pārbaudīti jauni augstas stiprības betona sastāvi ar dažādu 
polivinilalkohola (PVA) šķiedru daudzumu, četros dažādos agrīnos vecumos pie maz 
mainīgiem apkārtējās vides apstākļiem. 

Eksperimentāli tika noteikta prizmatiskā spiedes stiprība, izejot no tās ir aprēķināts slodžu 
līmenis; noteiktas elastīgās deformācijas un elastības modulis; noteiktas šļūdes deformācijas 
un aprēķināts šļūdes koeficients. 

Vislielākā prizmatiskā spiedes stiprība līdz noslodzei bija novērojama 14 dienu veciem 
paraugiem, etalona spiedes stiprība pārsniedza pārējās par 20 un 10 Mpa, bet vismazākā 
spiedes stiprība bija 1 dienas vecajiem  0.4 un 0.8 sastāva paraugiem, par 6 Mpa mazāka par 
etalona stiprību. Visos vecumos ir novērots stiprības pieaugums, ja salīdzina stiprības 
rādītājus pirms un pēc šļūdes eksperimenta, kas liek secināt, ka betona cietēšana – 
hidratēšanās turpinās arī zem spiediena, gaissausos apkārtējās vides apstākļos.  

Salīdzinot Elastības moduļus, redzams, ka vislielākie elastības moduļi ir 4 dienas vecam 
0.4 paraugam, un tas ir par 75% vairāk nekā vismazākajiem elastības moduļiem, kas noteikti 4 
dienas veciem 0.8 sastāva paraugiem. 

Vislielākās šļūdes deformācijas parādīja vienas diena vecie paraugi, bet vismazākās 14 
dienu paraugi. Ja salīdzinām  šļūdes lielumu vienā vecumā starp dažādiem sastāviem, tad 
redzams, ka vislielāko šļūdes deformāciju  uzrāda 0.4 sastāvs un vismazāko 0.8 sastāvs. 

Savukārt vismazākais šļūdes koeficients bija etalona un 4 dienas vecam 0.4 sastāva 
paraugam, 14 dienu vecam 0.8 sastāva paraugam, un vislielākais 1 dienu vecam 0.4 sastāva 
paraugam. Tātad no tā var secināt, ka betona sastāvi ar vismazāko šļūdētspēju ir etalona 
paraugi un 7 dienas un vecāki 0.8 sastāva paraugi .  

No iegūtajiem eksperimentālajiem datiem secināms, ka jaunizveidotie betona maisījumi ir 
ar līdzvērtīgām stiprības īpašībām un labākām ilgtspējības īpašībām nekā references sastāvs. 

Iesāktie eksperimentālie testi tiks turpināti, lai noteiktu precīzākas jauno, augstas stiprības 
betona maisījumu fizikāli mehāniskās īpašības. 

Noslēgumā var secināt, ka šļūdes izpēte ir plašs lauks. Izveidojot arvien jaunus, 
mūsdienīgākus betona sastāvus un attīstoties tehnoloģijām , tiks atklāti arī jauni paņēmieni tās 
pētīšanai, noteikšanai un prognozēšanai, projektējot drošas un ilgtspējīgas konstrukcijas.  
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E.Kamendere. K.Bondars (zinātniskais vadītājs) 
 

KĀ MAINĀS MŪRA ĪPAŠĪBAS, IZVĒRTĒJOT SĀĻU TERMISKĀS 
IZPLEŠANĀS EFEKTU UN SĀĻU RADĪTOS SPRIEGUMUS PORĀS 

 
Problēma, kas skar mūru degradāciju un restaurāciju, it īpaši vēsturiskajās ēkas, vēl nav 

aktualizējusies un pievērsusi pietiekami lielu inženieru un materiālu izplatītāju uzmanību, kā 
tas būtu nepieciešams, ņemot vērā plašo mūra apbūvi visā Eiropā.  

Trūkst informācijas par fizisko mehānismu, kas ir atbildīgs par sāļu radītās degradācijas 
rašanos. Izvirzītas divas galvenās hipotēzes – termiskā izplešanās un kristalizēšanās radītais 
spiediens.  Sāļiem un porainajiem mūra materiāliem ir dažādi tehniskās izplešanās koeficienti, 
piemēram, nātrija hlorīdam (NaCl) 0-100°C temperatūrā tilpums palielinās par 0,9 %, bet 
granītam un kalcītam pie tādas pašas temperatūras tilpums palielinās par 0,3%. Sāls 
kristalizācija noris brīdī, kad ūdens iztvaiko, spriegumi uz kristālu virsmas rada plaisas 
ķieģeļu mikrostruktūrā. Pie sāļu kristalizēšanās radītā spiediena pieskaita arī hidratāciju. 
Rodoties hidratācijai, sāļu kristāli izplešas, radot spiedienu. Nātrija sulfāta Na2SO4 molārais 
tilpums ir 53cm3/mol, bet glaubersālim MgSO4 molārais tilpums ir 220cm3/mol. Ēkai ar 
regulāru dienas/nakts ciklu sāļu hidratācija var būt par iemeslu mūra stiprības izmaiņām. 

Savā darbā izanalizēju pieejamos datus par Rīgas Doma baznīcas mūru piesāļojumu. 
Vislielākais piesāļojums ir ar kālija nitrātu KaNO3 (≈53%) un nātrija sulfātu Na2SO4 (≈30%) 
un visos paraugos bez izmaiņām parādās nātrija hlorīds NaCl. Būtiskākie rezultāti un 
secinājumi: 

1. 30 % Na2SO4 pie temperatūras 0°C var radīt 4,38 MPa lielu spiedienu uz poru 
sieniņām. 5% NaCl var radīt 1,4 MPa lielu spiedienu. Radītais papildus spiediens ir 
atkarīgs no poru izmēriem. NaCl sāļi sasniedz 3 MPa lielu spiedienu porās ar 
izmēriem mazākiem par 5,2 nm, bet Na2SO4 šādu spiedienu rada materiālos, kuru 
poru izmēri ir mazāki par 100 nm. 

2. 5% NaCl spēj palielināt termālo izplešanos par 40%; 
3. Mūri satur 1,40 SO3. Attiecīgie masas zudumi ir ≈5,05%, līdz ar to vietās, kur mūris 

ir veidots no dolomīta akmeņiem, iespējams mūra šķērsgriezuma samazinājums. 
4. Mūros ir augsts higroskopisko sāļu saturs, kas piesaista papildus mitrumu.  
5. Radītais kristalizācijas spiediens ir atkarīgs ne tikai no materiāla poru izmēriem, bet 

arī no temperatūras. Grafikā parādīts kristalizācijas spiediena pieaugums atkarībā no 
konstrukcijas temperatūras. 
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P.Kara, A.Korjakins (zinātniskais vadītājs) 
 
NANOBETONA RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS 
 

Mūsdienās nanotehnoloģijām ir liela ietekme gandrīz uz visu, kas mums ir apkārt. Maza 
mēroga materiālus ar daļiņu diametru nanometru diapazonā jau lietoja pirms ilga laika. 
Piemēram, ķīnieši izmantoja melno oglekli, kas tika iegūts sadedzināšanas procesā, krāsošanai 
ilgu laiku pirms Carbon Black tika izmantots riepās 1930. gadā, un ievērojami uzlabojās pēc 
Otrā pasaules kara ikgadējā megatonnas automašīnu riepas ražošanā. Viens no vēsturiski 
iespaidīgiem objektiem ar izmantotiem nanomēroga dekoratīviem efektiem ir Lycurgus kauss, 
kas datēts ar romiešu laikiem: zelta un sudraba putekļi ar daļiņu izmēru aptuveni 70 
nanometri. Kopš Nobela prēmijas laureāts Ričards Feinmans (Richard Feynman) ir iesniedzis 
savu slaveno lekciju "Ir ļoti daudz vietas apakšā" 1959.gadā, ir veikti daudzi revolucionāri 
sasniegumi fizikā, ķīmijā un bioloģijā, kas ir pierādījuši, ka ar Feinmana idejām var manipulēt 
eksperimentus ārkārtīgi mazā mērogā, molekulārā un atomārā līmenī, t.i., nanolīmenī. Tāpēc 
nanotehnoloģija nav jauna zinātne un nav arī jauna tehnoloģija. Tomēr daudzi revolucionārie 
notikumi tika veikti pagājušā gadsimtā, atgriežoties pie saviem senajiem ceļiem un attīstot tos 
ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību un pieeju. 

Ir divas saistītas un samērā jaunas metodes top-down un bootom-up, kas ļauj manipulēt ar 
materiāliem un procesiem nanomērogā, piedāvājot iespēju radīt jaunus makro materiālus un 
produktus ar jaunām īpašībām. Nanotehnoloģiju attīstība ir  devusi lielu pienesumu 
būvniecības biznesam, īpaši betona, tērauda un stikla jomā: betons kļūst stiprāks un vieglāk 
iestrādājams, tērauds - stingrāks un stikls - pašattīrošs. Stiprības palielināšana ir arī daļa no 
centieniem samazināt vides apbūvi ar efektīvu resursu izmantošanu. Tas tiek panākts gan 
pirms būvniecības procesa, samazinot piesārņojumu, ražojot materiālu (piem., cementu), un 
arī ekspluatācijas laikā, efektīvi izmantojot enerģiju, pateicoties uzlabotiem siltumizolācijas 
materiāliem. 

Struktūru un materiālu īpašību pārzināšana nanomērogā veicina jaunu pielietojumu un 
produktu attīstību, lai uzlabotu celtniecības materiālu īpašības. Betons ir plaši pielietots 
konstrukciju materiāls, un tā īpašībām ir būtiska ietekme uz industriju, tāpēc cementa 
modelēšanai ir jāpievērš īpaša uzmanība un jāveic tā nanostruktūras pētījumi. 

Šajā pētījumā tika veikts pārskats par nanotehnoloģiju pielietošanu  būvniecības sektorā. 
Atkritumu borsilikāta (DRL) un svina silikāta (LB) stikla lauskas pēc drupināšanas tika 
papildus samaltas ūdens vidē ložu planetārajās dzirnavās un izmantotas kā mikro pildviela 
suspensijas veidā, daļēji aizstājot cementu, tādējādi taupot dabīgās izejvielas un samazinot 
CO2 izmešu daudzumu atmosfērā. Malšanas procesā, izmantojot top-down metodi, tika 
iegūtas nanodaļiņas ar daļiņu izmēru aptuveni 500 nanometri. Iegūtā fluoriscentā stikla 
suspensija tika iestrādāta betonā.  

Labākos spiedes stiprības rezultātus sasniedza maisījumi ar DRL un LB suspensijām 
(maltam 90 minūšu laikā un ūdens/stikls attiecībām 160/90 un 125/125), aizstājot cementu par 
20% un 30% no svara. DRL 160/90/90 suspensija uzrādīja labākus rezultātus vēlākā vecumā 
un augstāko rezultātu 112 dienu vecumā – 84MPa, salīdzinot to ar visiem eksperimenta sērijas 
rezultātiem šajā pētījumā un pārsniedzot kontroles maisījuma stiprību 72 MPa. LB 
125/125/90 suspensija arī parādīja interesantus rezultātus, labākā stiprība spiedē tika sasniegta 
70 MPa ar 30% stikla atkritumu saturu.  
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M.Kaviera, D.Bajāre (zinātniskā vadītāja) 
 
SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI NO LAPU KOKU ŠĶIEDRĀM 

 
Pasaulē arvien populārākas kļūst dažādas kustības, kas saistītas ar veselīgu, ekoloģisku un 

videi draudzīgu dzīvesveidu. Šāds dzīvesveids ietver ne vien videi draudzīgu preču 
izmantošanu, bet arī to, kāds ir to pagatavošanas process, cik efektīvi tiek izmantoti dabas 
resursi. Latvijā, ar mežiem bagātā valstī, viens no perspektīviem atjaunojamajiem dabas 
resursiem ir koksne. Lai gan pēdējā desmitgadē meža nozare ir kļuvusi par vienu no 
visaktīvākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, kopējā mežrūpniecības saražotās 
produkcijas devumā dominē pirmapstrādes sektors, kas veido 66%. Tāpēc, ņemot vērā 
pasaules un Eiropas piemēru, viens no veidiem, kā būtiski paaugstināt pievienoto vērtību no 
koksnes izgatavotiem produktiem, ir koksnes izmantošana netradicionālu, ekoloģisku 
būvmateriālu izgatavošanā. 

Maģistra darbā tika izstrādāts ekoloģisks siltumizolācijas materiāls no lapu koku 
šķiedrām. Līdz šim Eiropā un pasaulē kokšķiedru siltumizolācijas ražošanā izmantotas tikai 
skujkoku šķiedras, jo kā saistvielu iespējams izmantot dabiskos skujkoka sveķus. Aizvietojot 
tradicionāli lietoto skujkoku koksni ar lapu koku koksni, atstājot tās resursus jomām, kur tā ir 
neaizstājama, pavērtos jaunas iespējas līdz šim neizmantotu resursu izmantošanai. Kā 
izejvielas būtu izmantojamas ātraudzīgas koku sugas, krūmi, kā arī graudzāļu, kaņepju, linu 
pārstrādes atkritumi, kuri līdz šim nav izmantoti. Siltumizolācijas materiāla ražošana tiktu 
balstīta uz vietējo izejvielu un resursu pārstrādi, kas ar samērā zemu pievienoto vērtību līdz 
šim tiek eksportēts, izmantots kā kurināmais vai netiek pielietots vispār. Līdz ar to jauns, 
Latvijā ražots un dabai draudzīgs siltumizolācijas materiāls veicinātu ekoloģisko būvniecību 
un „zaļo” dzīvesveidu.  

Tika veikta lapu koku un linu šķiedru, kā arī siltumizolācijas tirgū pieejamo gatavo 
kokšķiedru produkciju izpēte ar skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM). Eksperimentāli 
kombinējot lapu kokšķiedras ar linu šķiedrām un līmvielu, tika iegūts jauns siltumizolācijas 
materiāls ar tilpummasu no 76,64 kg/m3 līdz 127,06 kg/m3, siltumvadītspējas vērtību no 0,039 
W/mK līdz 0,044 W/mK un labām skaņas absorbcijas spējām. 

Papildus izgatavotajam siltumizolācijas materiālam, izveidots starpsienu 
kompozītmateriāls no jaunās kokšķiedru siltumizolācijas un ģipškartona loksnēm. Tādējādi 
jaunā tipa lapu koku šķiedru siltumizolācijas materiāls, kas iegūts no atjaunojamām dabas 
izejvielām, pavērs perspektīvu kompozītmateriālu izmantošanai ne tikai kā labu 
siltumizolācijas un skaņizolācijas materiālu, bet arī kā ekoloģisku starpsienu risinājumu ar 
augstu ugunsdrošību. 

Analizējot kokšķiedras siltumizolācijas ražošanas un pielietošanas tendences pasaulē un 
Eiropā, kā arī ņemot vērā eksperimentālos rezultātus un veiktās pārbaudes, varam secināt, ka 
kokšķiedru siltumizolācijas ražošanai no lapu koku šķiedras ir labas perspektīvas kā Latvijā 
ražotam, dabai un cilvēkam draudzīgam, kā arī efektīvam siltumizolācijas materiālam ar 
plašām izmantošanas iespējām. 
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D.Krūmiņa, D.Bajāre (zinātniskā vadītāja) 
 
OBJEKTĀ IESTRĀDĀTĀ TRANSPORTBETONA CIETĒŠANA LAIKA 
APSTĀKĻU IETEKMĒ 

 
Palielinoties būvniecības apjomam, īsāku termiņu sasniegšanai aktuāla kļūst betonēšana  

neatkarīgi no laika apstākļiem. Ziemas apstākļos visi procesi celtniecībā kļūst dārgāki - liela 
uzmanība ir jāvelta dažādiem papildus pasākumiem, kas spēj nodrošināt kvalitatīvas 
būvniecības procesu. Tās ir papildus izmaksas pasūtītājam par resursiem - gan materiāliem un 
mehānismiem, gan darbietilpību. Objekta būvniecības izmaksas ziemas darbiem vidēji pieaug 
par 10–15% salīdzinājumā ar vasaras izmaksām. Rūpnīcās izgatavotā betona īpašības bieži 
vien ir neatbilstošas rūpnīcas izsniegtajai atbilstības deklarācijai, kas atkarīgs no daudziem 
faktoriem. Baidoties no betona nekvalitatīvas iestrādes un neatbilstošas kopšanas, sākotnējā 
cietēšanas laikā pie negatīvas gaisa temperatūras rūpnīcas piegādā betonu ar augstākiem 
mehānisko īpašību rādītājiem, kas ir nelietderīga resursu tērēšana. Līdz ar to, lai betona 
rūpnīca neciestu zaudējumus, tā ir spiesta pacelt cenu. Būvobjektā iestrādātā betona 
mehānisko īpašību rādītājus iespējams pārbaudīt, noņemot kontrolkubiņus no katras betona 
partijas un ļaujot tiem cietēt līdzvērtīgos apstākļus kā būvē iestrādātajam betonam, t.i., reālos 
klimatiskos apstākļos. Bieži nākas saskarties ar to, ka būvnieks no transportbetona partijas 
noņemtos kontrolkubiņus neglabā līdzvērtīgos apstākļos, bet novieto tos apsildāmos 
celtniecības moduļos vai ienes telpās, tādējādi gūstot pārliecību, ka 28. dienā uz laboratorijas 
pārbaudi aizvestie kubiņi sasniegs nepieciešamos stiprības rādītājus. Tā rezultātā celtniecības 
dokumentācijā netiek atspoguļota reālā betona stiprība būvobjektā.  

Darba mērķis - izpētīt objektā piegādātā transportbetona cietēšanas dinamiku pirmajās 28 
dienās atkarībā no apkārtējās vides temperatūras jeb reāliem klimatiskajiem apstākļiem, kā arī 
salīdzināt iegūtos rezultātus ar betona ražotāju izsniegto atbilstības deklarāciju un sertificētā 
laboratorijā iegūtajiem testēšanas pārskata rezultātiem, kā arī betonētās būves konstrukcijas 
pārbaudēm ar Šmidta āmuru. 

Lai konstatētu betona cietēšanas dinamiku atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, 
divos būvobjektos periodā no 2012. gada 18. februāra līdz 2012. gada 11. aprīlim no katras 
piegādātā transportbetona partijas tika ņemti 6-8 kontrolparaugi ar izmēriem 15x15x15 cm. 
Paraugu cietēšana notika reālos klimatiskajos apstākļos, kas ir līdzvērtīgi būvē iebetonētās 
konstrukcijas klimatiskajiem apstākļiem. Kontrolkubiņus pārbaudu uz spiedes stiprību 7., 14. 
un 28. dienā pēc to izgatavošanas. Paralēli tam iebetonētās konstrukcijas 28. dienā tika 
pārbaudītas ar Šmidta āmuru. Papildus sertificētā laboratorijā ir analizēti veiktās spiedes 
pretestības pārbaudes rezultāti. Visi iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar betona izgatavotāja 
iesniegtajām deklarācijām. Laika apstākļi tiek fiksēti ar datu logeri, kas mērījumus par gaisa 
temperatūru un gaisa relatīvo mitrumu fiksē vienu reizi stundā.  

Analizējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka laika periodā, kad diennakts vidējā gaisa 
temperatūra pazeminājās līdz -8,5oC, objektā tika piegādāts betons ar augstākiem stiprības 
rādītājiem, piemēram, B30 betons 28. dienā sasniedza spiedes stiprību 48 Mpa, savukārt, kad 
diennakts vidējā gaisa temperatūra sasniedza 0oC un paaugstinājās, spiedes stiprība ir 
atbilstoša vai nedaudz pārsniedz piegādātāja atbilstības deklarācijā norādīto. No tā var secināt, 
ka negatīvā temperatūrā transportbetona ražotāji nelietderīgi pārtērē resursus, piegādājot 
atbilstības deklarācijai neatbilstošu betonu.  

No katras piegādātā transportbetona partijas tika salīdzinātas ūdensnecaurlaidības klases 
betona kubiņiem 28. dienā ar ražotāja garantēto ūdensnecaurlaidības klasi, rezultātā iegūts, ka 
reālos klimatiskos apstākļos cietējušo transportbetona kontrolkubiņu ūdensnecaurlaidības 
klase ir augstāka par atbilstības deklarācijā noteikto. 
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K.Kupča, E.Labans (zinātniskais vadītājs) 
 

“DENDROLIGHT®”  ŠŪNMATERIĀLA SKAITLISKĀ MODELĒŠANA UN 
EKSPERIMENTĀLĀ VALIDĀCIJA 

 
DendroLight® ir jauns un aktuāls Latvijā ražots materiāls, kura stiprība un nestspēja vēl 

nav nepietiekami izpētīta un dokumentēta. Tas ir veidots no profilētiem koksnes dēļiem, kas 
salīmēti perpendikulāros slāņos un atkārtoti sazāģēti slāņos perpendikulāri dēļu plaknei. Šādā 
veidā tiek iegūts šūnmateriāls, kura masa ir aptuveni par 40 % mazāka nekā tradicionālajai 
koksnei. Materiālam ir perspektīva tikt pielietotam jomās, kur nepieciešama samazināta 
konstrukcijas masa un ekoloģiskums, piemēram, mēbeļu ražošanā un neliela apjoma āra 
būvkonstrukcijās. 

Pētījums iedalīts eksperimentālajā un skaitlisko aprēķinu daļā. Eksperimentālajā daļā tiek 
veiktas šūnmateriāla pārbaudes spiedē, kā arī sendvičpaneļu ar DendroLight® serdi un HDF 
(high density fiberboard) virsmām pārbaudes 4-punktu liecē. 

Eksperimentāli iegūtie dati tiek salīdzināti ar skaitliski aprēķinātiem rezultātiem, 
izmantojot datorprogrammu ANSYS. Datorsimulācijām izmanto identiskas konfigurācijas 
testēšanas uzstādījumus un paraugu ģeometriju, kā eksperimentāliem testiem. Salīdzināti 
čaulas un tilpuma elementu tipi. Izmantojot skaitlisko aprēķina modeli, tiek veikta ekvivalento 
mehānisko īpašību noteikšana DendroLight® šūnmateriālam. 

Pētījumā secināts, ka, izmantojot galīgo elementu metodi, iespējams samērā precīzi 
simulēt modeļu mehānisko uzvedību slogojuma ietekmē. Atšķirība starp eksperimentāli 
nomērītajām deformācijām un datorsimulācijās iegūtajām vērtībām būtiski neatšķīrās. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att. Kubveida parauga pārbaude spiedē un datorsimulācijas modelis. 
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A.Lapena, P.Kara (zinātniskā vadītāja) 
 

REFLEKTĪVIE SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI 
 

Viena no svarīgākajām izpētes jomām šodien ir energoefektīvas tehnoloģijas, kā, 
piemēram, ēku siltināšana. Pareiza siltumizolācijas izmantošana ēku norobežojošās 
konstrukcijās var ne tikai samazināt gaisa apsildes un kondicionēšanas apmēru, ikmēneša 
komunālos maksājumus, bet arī nepieciešamo konstrukciju biezumu.  

Tā kā siltums plūst caur ēkas konstrukcijām (ārsiena, jumts, grīda) kondukcijas, 
konvekcijas un siltumstarojuma veidā, ir ēkas, kurās starojums ir dominējošā 
siltumvadītspējas metode. Šīs galvenokārt ir publiskas ēkas, piemēram, tirdzniecības centri, 
kur ir lielas jumta platības un konstrukcija tiek pakļauta saules starojumam daudz vairāk nekā 
ārsienas. Tā kā masīvā siltumizolācija (akmens vate, putupolistirols u.c.) vairāk absorbē 
siltumstarojumu nekā atstaro, tad efektīvs risinājums ir abās pusēs vēl pievienot atstarojošu 
materiālu.  

Reflektīva siltumizolācijas sistēma sastāv no: 
 atstarojoša materiāla (alumīnija folija, polietilēna loksne, zelts utt.) ar zemu 

starojuma enerģijas pārvadi no vienas vai vairākām zemas emisijas virsmām; 
 vienas vai vairākām gaisa šķirkārtām. 

Lai šī sistēma strādātu kā siltumizolācija, pie atstarojošā materiāla obligāti ir jābūt gaisa 
šķirkārtas slānim. Tiklīdz, piemēram, alumīnija folija tiks iespiesta starp diviem plākšņu 
materiāliem, tā ļoti ātri veiks siltuma pārvadi kondukcijas ceļā.  

Atstarojošas siltumizolācijas darbība ir atkarīga no: 
 starojuma krišanas leņķa un starojuma virsmas; 
 temperatūras starpības starp abām atstarojošā materiāla pusēm; 
 materiāla emisijas spējas (jo zemāka jo labāk); 
 gaisa šķirkārtas biezums (pārsvarā konstrukcijās lieto 20 mm), tai jāatrodas vismaz 

vienā pusē atstarojošam materiālam; 
 virziena uz gaisa telpu; 
 siltuma plūsmas virziena. 

Kā atstarojošu siltumizolācijas materiālu pārsvarā izmanto alumīnija foliju, kas var 
atstarot līdz pat 97% siltumstarojuma. Kā standarta reflektīvās siltumizolācijas risinājumu 
konstrukcijās izmanto akmens vati no vienas vai abām pusēm nošķirtu ar gaisa šķirkārtu, kur 
novietota alumīnija folija.  

Lai labāk spētu novērtēt atstarojošas siltumizolācijas darbību, 6 paneļi ar daudzslāņu 
zemas emisijas alumīnija – polietilēna loksnēm tika izveidoti un pārbaudīti siltumkamerā 
FOX600. Tā kā alumīnija folija ir ar zemu stiepes pretestību, tika ņemts 2 mm biezs  
materiāls – polietilēna loksne, kura no vienas puses laminēta ar alumīnija foliju. Šim 
materiālam ir divi atšķirīgi virsmas emisijas koeficienti – alumīnija folijas pusē 0,05, savukārt 
polietilēna pusē 0,5. Pētījums ietver analīzi par siltumpretestības atkarību, mainot atstarojošo 
slāņu un gaisa šķirkārtu skaitu, nemainīgā konstrukcijas biezumā (40 mm).  

Šis pētījums pierāda, ka virsmas emisija un konvekcija ietekmē siltuma plūsmu. 
Alumīnija polietilēna loksnes efektīvi atspoguļo siltuma pārvades samazinājumu starojuma 
veidā. Tikai pielīmējot alumīnija foliju pie paneļa apakšējās un augšējās joslas, siltuma 
vadāmība samazinājās par 50%. Vēl vairāk palielinot atstarojošo slāņu skaitu konstrukcijā, 
siltuma vadāmība ar katru reizi samazinājās. 

Optimālais gaisa šķirkārtu biezums un atstarojošo slāņu skaits būtu tālāk jāizpēta, 
izmantojot eksperimentus un galīgo elementu metodi. 
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D.Poriņa, D. Bajāre (zinātniskā vadītāja) 
 
ĢEOPOLIMĒRU SAISTVIELAS ĪPAŠĪBAS ATKARĪBĀ NO 
IZEJMATERIĀLU SAGATAVOŠANAS 

 
Ģeopolimēri ir neorganisku savienojumu materiāls, kas rodas, reaģējot amorfa SiO2 un 

Al2O3 saturošiem materiāliem sārmu aktivatora klātbūtnē.  
Būtībā ģeopolimēru saistvielām piemīt tradicionālajam portlandcementa betonam 

līdzvērtīgas īpašības. Ģeopolimēru saistvielas betonam piemīt augstāka izturība pret koroziju 
un uguns iedarbību. Bez tam ģeopolimēru saistvielas uzrāda augstus spiedes un lieces 
stiprības pārbaudes rezultātus, kā arī maksimālā stiprība tiek sasniegta ātrāk nekā standarta 
betona materiāliem.  

Ģeopolimēru saistvielu attīstība ir nozīmīga pasaulē. Lai gan līdz šim portlandcements ir 
pasaulē visplašāk izmantotais celtniecības materiāls, līdzšinējie pētījumi pierāda, ka 
ģeopolimēru saistvielas uzrāda teicamas cementējoša materiāla īpašības (ievērojama spiedes 
stiprība, mazs sarukums, laba uguns un skābju izturība). Līdz ar to tiek uzskatīts, ka 
ģeopolimēru saistvielām ir augsts potenciāls aizstāt portlandcementa materiālus.  

Ģeopolimēru saistvielas tiek dēvētas arī par „zaļo” betonu. Šādam uzskatam ir vairāki 
iemesli. Pirmkārt, ģeopolimēru ražošanā var izmantot citu rūpniecības produktu atkritumus, 
piemēram, stikla, alumīnija pārstrādes rūpniecības atkritumus, rūpnīcu filtrputekļus, dažādu 
veidu izdedžus. Otrkārt, ģeopolimēru ražošanas procesā atmosfērā izdalītais CO2 daudzums ir 
ievērojami mazāks, nekā portlandcementa ražošanas procesā. Tiek uzskatīts, ka patērētās 
enerģijas apjoms ir par 60% mazāks nekā portlandcementa ražošanas procesā.  

Šī darba uzstādītais mērķis ir noskaidrot sakarības starp ģeopolimēru mehāniskajām un 
fizikālajām īpašībām, kā arī to izmaiņām atkarībā no izejvielu sagatavošanas veida.  

Darba uzdevumi: 
 Balstoties uz iepriekšveiktajiem pētījumiem, izveidot optimālu ģeopolimēru 

kompozīciju no kalcinētiem kaolinīta māliem, samalta stikla un pildvielām. 
 Konstatēt ģeopolimēru saistvielas mehānisko un fizikālo īpašību izmaiņas, atkarībā 

no termiski apstrādātos mālos konstatētā amorfā SiO2 un Al2O3 daudzuma; 
 Izgatavot ģeopolimēru saistvielas paraugus, izmantojot dažādu koncentrāciju NaOH 

šķīdumu. Konstatēt ģeopolimēru saistvielas mehānisko un fizikālo īpašību izmaiņas, 
atkarībā no NaOH šķīduma koncentrācijas; 

 Definēt jauniegūtā materiāla pielietojuma jomas.  
Darba izstrādes laikā tiek izgatavoti 67 dažādi ģeopolimēru saistvielas paraugi, kuriem 

tiek novērtētas mehāniskās un fizikālās īpašības.  
Apkopojot rezultātus, redzams, ka ģeopolimēru saistvielas izgatavošanas procesā ir 

jāpievērš uzmanība izejmateriālu sagatavošanai. Ģeopolimēru saistvielas raksturīpašības ir 
atkarīgas no izmantotajām izejvielu attiecībām, kaolinīta kalcinēšanas temperatūras un  
aktivizatora koncentrācijas.  

Paraugs ar labāko spiedes stiprības vērtību tika iegūts, izmantojot 7000C temperatūrā 
kalcinētus kaolinīta mālus, svinu saturošu stikla pulveri, smiltis un 8M koncentrācijas NaOH 
šķīdumu. Pēc 28 dienām paraugs uzrādīja 30MPa lielu stiprību. Līdzvērtīgu rezultātu uzrādīja 
arī paraugs, kurā tika pievienoti akmeņoģu izdedži.  
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K.Reinieks, G.Šahmenko (zinātniskais vadītājs) 
 
BETONA SĀRMU PILDVIELU REAKCIJU IZPĒTE UN IEROBEŽOŠANA 
 

Monumentālu ēku, tiltu, ceļu pārvadu, tuneļu un hidrobūvju konstrukcijas ir dzelzsbetona 
konstrukcijas ar ilgstošu kalpošanas laiku. Laika gaitā konstrukcijas ir pakļautas dažādai 
ārējai un iekšējai iedarbībai, kā rezultātā betons var kļūt irdens un zaudēt savu monolīto 
struktūru. Betona monolītās struktūras sairšanu bieži vien izraisa sārmu pildvielu – reakcija, 
kas ir atkarīga gan no pielietotās saistvielas, gan pildvielām. Uzskatāmi piemēri sārmu 
pildvielu reakciju radītajiem bojājumiem dzelzsbetona konstrukcijām ir sastopami visā 
pasaulē, tajā skaitā arī pie mums, Latvijā. 

Izvirzītais darba mērķis ir salīdzināt betona sastāviem pielietojamo pildvielu un atsevišķu 
piedevu ietekmi uz betona spēju pretoties sārmu pildvielu reakcijām. Minētās reakcijas 
iedalās 3 veidos – sārmu silīcija dioksīda reakcijas, sārmu silikātu reakcijas un sārmu 
karbonātu reakcijas. No šīm reakcijām visizplatītākās ir sārmu silīcija dioksīda reakcijas, 
kuras tad arī tika apskatītas sīkāk, atsaucoties uz pasaulē veiktajiem pētījumiem un 
pārbaudēm, sekojoši šo reakciju ietekme tika pētīta laboratorijas darba ietvaros veiktajās 
pārbaudēs. 

Laboratorijas darba ietvaros tika veiktas pārbaudes tādām pildvielām kā diabāzs, kvarca 
diorīts un dolomīts, un tādām piedevām kā Mikrosilika, pelni, māli un kaolīna māli, kā arī  
tika pārbaudītas divu veidu saistvielas, cements ar marku CEM I 42,5 N un ar marku  
CEM I 52,5 R. Pārbaudēs izmantotās pildvielas betona sastāviem izvēlētas, pamatojoties uz 
kvarca jeb silīcija dioksīda saturu attiecīgajās pildvielās un to iespējamo reaktivitāti ar 
portlandcementā esošajiem sārmiem. Savukārt pārbaudēs izmantotās piedevas tika izvēlētas, 
balstoties uz pasaules un Eiropas valstu veiktajiem pētījumiem, pārbaudēm un 
rekomendācijām. Pirmajā pārbaužu sērijā tika salīdzināta sārmu pildvielu reakcija starp  
6 sastāviem, izmantojot minētās pildvielas un saistvielas. Otrajā sērijā, balstoties uz pirmās 
sērijas rezultātiem, tika izvēlēta pildviela un saistviela, kura uzrādīja vissliktākos rezultātus, 
un šādai kombinācijai tika pievienotas minētās piedevas, iegūstot 4 sastāvus. Iegūtie rezultāti 
uzskatāmi parāda piedevu ietekmi uz sārmu pildvielu reakcijām. Pārbaudēs tika izmantota 
RILEM AAR-2 testēšanas metode – Paātrinātā javas stieņa testēšanas metode pildvielām. 
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A.Sarma-Šķestere, K.Kalniņš (zinātniskais vadītājs) 
 
STIKLAPLASTA REZERVUĀRU OPTIMĀLAS ROJEKTĒŠANAS 
PRAKSES IZSTRĀDE 
 

Dažādu tipu ēku projektēšanas, būvniecības un vēlāk ekspluatācijas laikā viens no 
būtiskākajiem noteikumiem ir ugunsdzēsības sistēmu efektivitātes nodrošināšana. Latvijā 
projektējot ēkas jāievēro LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 2.2. punkta 
ugunsdzēsības ūdens patēriņi noteikumi. Biežākā problēma projektētājiem ir nepietiekamā 
dokumentācijas un sertificētās produkcijas pieejamība, it sevišķi tvertņu rezervuāru montāžai 
zem pagalmu vai ielu braucamās daļas. Tieši šādi montāžas apstākļi ir visbiežāk sastopami 
būvlaukumā. Tādēļ gan projektētājiem, gan ugunsdzēsības rezervuāru ražotājiem ir 
nepieciešams izstrādāt uzticamu projektēšanas praksi.Pētījuma mērķis ir izstrādāt uzticamu 
projektēšanas praksi stiklaplasta ugunsdzēsības rezervuāriem, kas vienlīdz kalpotu gan 
projektētāju interesēm, gan nodrošinātu ražotājus ar inovatīvu produktu piedāvājumu. 

Darbā veikti aprēķini ar galīgo elementu programmatūru ANSYS, kas īpaši piemērota 
kompozīto materiālu kā stiklaplasts analīzē. Izveidotais datoraprēķina modelis spēj prognozēt 
rezervuāru deformācijas apkārtējā slogojuma ietekmē un projektēt nepieciešamās 
pastiprinājuma detaļas. Sākotnēji tika noteikts tipiskais slogojums, kāds darbojās uz pazemes 
tvertni, ietverot vertikālos un horizontālos spēkus. Kā otrs solis bija mainīgu parametru kā 
tvertnes diametrs, kopējais un sekciju garums, kā arī mainīgs biezums un dažādās stiklaplasta 
mehāniskās īpašības (1. att.) dimensionēšana. Izstrādātā optimālā projektēšanas prakse ļauj 
tvertņu ražotājam nodrošināt efektīvākus risinājumus atbilstoši pasūtītāju un projektētāju 
prasībām.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Att. Rezervuāra aprēķina ģeometrijas un aprēķina deformāciju modelis. 
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J.Sikarevs, P.Kara (zinātniskā vadītāja) 
 

OTRREIZĒJI PĀRSTRĀDĀTA BETONA IZMANTOŠANA 
 

Divdesmitā gadsimta beigās atkritumu daudzums strauji palielinājās, kļūstot par vienu no 
lielākajām vides problēmām pasaulē divdesmit pirmajā gadsimtā. Celtniecības un nojaukšanas 
atkritumi (Construction and demolition waste) veido gandrīz pusi no rūpnieciskajiem 
atkritumiem. Lai samazinātu apglabāto atkritumu izgāztuvju skaitu un saglabātu dabas 
resursus, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ir nepieciešama atkritumu otrreizējā pārstrāde.  

Pētījuma gaitā tika apskatīti otrreizēji pārstrādāta betona statistiskie dati, kuros aprakstīts 
otrreizēji pārstrādāta betona pielietojums dažās valstīs, standarti, kādi ir ieviesti dažās valstīs 
un ko tie reglamentē, pārstrādes process, kurā apskatīta tā gaita un veidi, otrreizēji pārstrādātu 
masu pielietojums, priekšrocības un trūkumi, kas piemīt otrreizēji pārstrādātam betonam, to 
izmantojot būvniecībā, kā arī ražošanas laikā; tika apskatīti arī citu pētnieku pētījumi. 

Tika veikta eksperimentālā daļa, lai izpētītu ietekmi uz betona mehāniskajām īpašībām, 
daļēji aizstājot dabīgas pildvielas ar otrreizēji pārstrādāto betonu pildvielām, kas tika iegūtas 
no betona paraugu atkritumiem, kas uzglabājās pie būvniecības fakultātes korpusa pēc 
veiktajiem pētījumiem. Šajā pētījumā tika izmantoti otrreizēji pārstrādātas betona pildvielas 
no ogļu/koka pelnu un fluoriscenta stikla betona paraugiem. Tika izgatavoti 13 sastāvi, kuri 
tika iedalīti 3 grupās: pirmā grupa, tika salīdzināta simtprocentīga dabīgo pildvielu 
aizvietošana ar otrreizēji pārstrādātām pildvielām. Šajā grupā bija 1 kotrolparaugs un 4 
paraugi, kuros dabīgās izejvielas ir 100% aizvietotas ar ogļu/koka pelnu un fluoriscenta stikla 
otrreizēji pārstrādātām pildvielām; otrā grupa, tika salīdzināta piecdesmitprocentīga dabīgo 
pildvielu aizvietošana ar otrreizēji pārstrādātām pildvielām. Šajā grupā bija 1 kotrolparaugs 
un 3 paraugi, kuros dabīgās pildvielas ir par 50% aizvietotas ar ogļu/koka pelnu un 
fluoriscenta stikla otrreizēji pārstrādātām pildvielām, kā arī palielināts ūdens daudzums; trešā 
grupa, tika salīdzināta piecdesmitprocentīga dabīgo izejvielu aizvietošana ar ogļu/koka pelnu 
un fluoriscenta stikla otrreizēji pārstrādātām pildvielām, pievienojot klāt plastifikatoru. Šajā 
grupā bija 1 kotrolparaugs un 3 paraugi, kuros dabīgās pildvielas ir par 50% aizvietotas ar 
ogļu/koka pelnu un fluoriscenta stikla otrreizēji pārstrādātām pildvielām, ūdens daudzums bija 
tāds pats kā pirmajā grupā. 

Pirmajā eksperimentu grupā vislabāko rezultātu, salīdzinot ar kontrolparaugu, uzrādīja 
betona maisījums ar koka pelnu betona atkritumu pildvielām – 66 MPa. Otrajā eksperimentu 
grupā kontrolparauga rezultāts ir visstabilākais, vislabākais visu mērījumu veikšanas laikā ar 
spiedes stiprību – 60MPa. Koka un ogļu pelnu maisījumi uzrādīja līdzīgus rezultātus, bet 56. 
dienā šie maisījumi uzrādīja gandrīz tādu pašu spiedes stiprību kā kontrolparaugs. Trešajā 
eksperimentu grupā 3 paraugi 56. dienā uzrādīja augstākus spiedes stiprības rezultātus 
diapazonā 72- 74MPa. 

Balstoties uz zinātnieku pētījumiem un eksperimentos iegūtajiem rezultātiem, otrreizēji 
pārstrādātu izejvielu izmantošana betona ražošanai ir iespējama, taču tam ir nepieciešamas 
papildus izpētes, kontroles. Lai šādu betonu izmantotu būvniecībā, tad noteikti jāveic 
stingrāku kontroli tā ražošanas laikā, iestrādes laikā, aprūpes laikā, kā arī jāievēro citus 
faktorus, kas varētu ietekmēt betona stiprību. 
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V.Stokmanis-Blaus, P.Kara (zinātniskā vadītāja) 
 
AKMEŅOGĻU UN KOKA PELNU KĀ MINERĀLO PIEDEVU IETEKME 
UZ BETONA SPIEDES STIPRĪBAS ĪPAŠĪBĀM 
 

Cementa ražošanas nozarei ir būtiska ietekme uz vidi, jo tā ir atbildīga par ievērojamu 
daļu cilvēces radītā oglekļa dioksīda. Pašlaik viens no perspektīvākajiem šīs problēmas 
risinājumiem varētu būt daļēja cementa klinkera aizstāšana ar rūpnieciskajiem 
blakusproduktiem un atkritumiem, tādējādi iegūstot jaukto cementu. 

Akmeņogļu pelni ir rūpniecisks blakusprodukts, kas rodas ogļu kurināmās elektrostacijās 
un koģenerācijas stacijās. Akmeņogļu pelni kā materiāls mēdz būt ar dažādām īpašībām, jo to 
daļiņu forma, izmērs un sastāvs var krasi atšķirties. Atšķirības akmeņogļu pelnos veidojas 
šādu faktoru ietekmē: ogļu tips un mineraloģiskais sastāvs, akmeņogļu pulverizācijas pakāpe, 
krāsns efektivitāte un oksidācijas pakāpe, kā arī akmeņogļu pelnu savākšanas un uzglabāšanas 
nosacījumi. 

Koka pelni veidojas koksnes un koksnes atkritumu dedzināšanas procesā. Koka pelnu 
īpašības ievērojami maina daudzi faktori – fizikālās un ķīmiskās īpašības, kas nosaka pelnu 
pielietojamību, koksnes sugas, augšanas apstākļi un dedzināšanas metodes, tai skaitā degšanas 
temperatūra, krāsns efektivitātes un papildus izmantotais kurināmais.  

Šajā pētījumā akmeņogļu un koka pelni tika izmantoti, betona maisījumos cementu daļēji 
aizstājot ar pelniem dažādā apjomā (20%; 30% un 40% apmērā). Pelni tika izmantoti  
divējādi – bez papildus apstrādes un ar papildus malšanu 30 minūšu garumā. Betona paraugu 
spiedes stiprība tika noteikta 7, 28, 56, 84 un 112 dienu vecumā. Pārbaudei tika izmantota 
spiedes stiprības pārbaudes iekārta ar precizitāti ±1% no nosakāmā spēka un slogošanas 
ātrumu 0.7 MPa/s. 

Kontrolmaisījums ar cementa saturu 410 kg/m3 sasniedza spiedes stiprību 46, 57, 66, 68, 
69 MPa attiecīgi 7, 28, 56, 84, 112 dienu vecumā. Vislabākos rezultātus uzrādīja betona 
maisījums ar 20% papildus maltiem akmeņogļu pelniem (40, 55, 68, 72, 73 MPa attiecīgi 7, 
28, 56, 84, 112 dienu vecumā), kas uzrādīja labākus stiprības rādītājus par kontrolmaisījuma 
betona paraugiem 56 dienu vecumā un pēc ilgāka izturēšanas laika. Tāpat atzīstami labus 
rezultātus uzrādīja maisījums, kur cements 30% apmērā tika aizstāts ar akmeņogļu pelniem 
bez papildus apstrādes, kā arī maisījums, kur cements 30% apmērā tika aizstāts ar papildus 
maltiem koka pelniem. Lai noteiktu jauktā cementa ietekmi uz vidi, tika aprēķināti maisījumu 
ekoloģiskie un ekonomiskie rādītāji. Aizstājot cementu ar pelniem bez papildus apstrādes, 
enerģijas patēriņš ir ievērojami mazāks. Izmantojot papildus maltus pelnus, lielākajā daļā 
gadījumu enerģijas patēriņš ir nedaudz mazāks vai vismaz tādā pašā līmenī kā betonam bez 
pelniem. Savukārt oglekļa dioksīda izmešu daudzums samazinās proporcionāli samazinātajam 
cementa daudzumam. 
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LŠāble, K.Kalniņš (zinātniskais vadītājs) 
 

STIKLA NESTSPĒJAS NOVĒRTĒŠANA NESOŠĀ KONSTRUKCIJĀ 
 
Tagad stikls vairs netiek uzskatīts par materiālu, no kā izgatavo tikai saimniecības preces, 

bet ar ražošanas kvalitātes uzlabošanos un 21. gadsimta straujo būvniecības attīstību 
pierādījis, ka to var lietot arī slodzi nesošā konstrukcijā. Stikla priekšrocības ir tā salīdzinoši 
augstā mehāniskā stiprība, kā arī augstais elastības modulis, kas pielīdzināms tādiem 
materiāliem kā alumīnijs vai augstas stiprības betons, tai pašā laikā trauslais un momentānais 
sabrukuma mehānisms neiedrošina projektētājus plaši izmantot šo materiālu jaunu 
pielietojumu meklējumos. 

Viena no uzskatāmākajām un populārākajām nesošajām konstrukcijām ir stikla kāpnes. 
Pētījuma mērķis ir pakāpiena nestspējas novērtēšana salīdzinājumā ar pastāvošo projektēšanas 
praksi. Lai veiktu pakāpiena optimizāciju, bija jāveic dažādu stikla paraugu elastības moduļa 
pārbaude 4-punktu liecē (1.att.) INSTRON 8802 iekārtā. Lieces testa uzstādījumi izveidoti 
atbilstoši LVS EN 1288-3 standarta prasībām un balstoties uz agrāk veiktām pārbaudēm 
Delftas Tehnoloģiju universitātē Nīderlandē. Eksperimenta gaitā tika veikti gan parauga 
graujošās slodzes mērījumi, gan arī noteiktas relatīvās deformācijas laidumā starp slogošanas 
stieņiem. Papildus informācijas iegūšanai, izmantojot datorprogrammu ANSYS, izveidoja 
parauga galīgo elementu datorsimulācijas modeli, lai validētu eksperimentāli iegūto datu 
korelāciju ar aprēķina rezultātiem. 

Pētījumā secināts, ka, izmantojot galīgo elementu metodi, ir iespējams precīzi simulēt 
stikla parauga mehānisko uzvedību 4-punktu liecē ar ļoti augstu rezultātu sakritību, jo datu 
atšķirība nepārsniedz 2% robežu. Iegūtais stikla Junga modulis ir 83.6 ± 5 GPa, kas atbilst ar 
literatūrā noteikto moduļa vērtību. Šī eksperimenta rezultāti (2.att.) uzskatāmi parāda, ka 
stikla sagrūšanas maksimālā slodze ir atkarīga no malu apstrādājamības pakāpes, kā arī no tā, 
vai stikls ir rūdīts.  

 
 

                                                                                  

Spriegumu sadalījums atkarībā no stikla veida
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Stikla veids  
 

    1.att. Stikla paraugs slogošanas iekārtā INSTRON 8802.     2. att. Dažādu stikla paraugu
                               nestspēja. 
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J.Šēls, D.Bajāre (zinātniskā vadītāja) 
 

MAZKARBONĀTU MĀLU SATUROŠU ĢEOPOLIMĒRU ĪPAŠĪBU 
IZMAIŅAS DAŽĀDU CIETINĀŠANAS APSTĀKĻU IETEKMĒ 

 
Cementa patēriņš pasaulē strauji pieaug, sasniedzot vairāk nekā 3 miljardu tonnu gadā, un  

to ražojošā industrija saražo apmēram 4% no degvielas izmantošanas sektora un ražošanas 
sektora radītā CO2, tāpēc alternatīvas saistvielas iegūšanas tehnoloģijas ir kļuvušas aktuālas 
un pieprasītas. Viena no iespējamām alternatīvām ir ģeopolimēri. Ģeopolimerizācijas procesi 
un ģeopolimēri, kas izgatavoti no industriāliem un sadzīves atkritumiem, ir pētīti jau vairāk kā 
30 gadus un iegūti dažādi pozitīvi rezultāti, izmantojot katrā reģionā lokāli pieejamos 
materiālus. 

Ģeopolimerizācijas pamatā ir reakcijas, kas notiek starp amorfa silīcija oksīda un 
alumīnija oksīdu saturošiem materiāliem un stipri koncentrētiem sārmu šķīdumiem zemās 
temperatūrās, īsā laika periodā veidojoties sintētiskiem trīsdimensionāliem sārmu  
materiāliem – ģeopolimēriem. 

Darba mērķis ir iegūt cementam alternatīvu saistvielu – augstas stiprības ģeopolimērus no 
sadzīves un industrālajiem atkritumiem. Mazināt apkārtējās vides piesārņojumu un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, kas veidojas būvniecības un būvmateriālu ražošanas sektorā. 

Darba uzdevumi: 
 Izgatavot ģeopolimērus no mazkarbonāta māliem, stikla, smiltīm un NaOH 6M 

šķīduma; 
 Noskaidrot optimālo mazkarbonātu mālu kalcinēšanas temperatūru; 
 Noskaidrot optimālo izveidoto ģeopolimēru cietināšanas režīmu; 
 Pārbaudīt, vai iespējams veikt cietināšanu ar mikroviļņiem. 

Eksperimentālā darba veikšanai tiek izmantoti Latvijā pieejami mazkarbonātu māli, kas 
kalcinēti dažādās temperatūrās, un kvēlspuldžu stikla atkritumi. Izejvielu maisījums aktivizēts 
ar NaOH 6M šķīdumu. Lai ierobežotu rukumu, paraugu izgatavošanai 1/3 no tilpuma tika 
izmantotas Saulkalnes dabīgās smiltis. Liepas māli tika izvēlēti, lai risinātu ražošanas 
atlikumu (brāķēto ķieģeļu) un būvgružu (no demontētām būvēm) lietderīgu izmantošanu, 
radot produktu ar augstu pievienoto vērtību. 

Iegūtajiem paraugiem tika veiktas vairākas pārbaudes, kā rezultātā tika noskaidrots, ka 
cietināšanas apstākļi būtiski izmaina ģeopolimēru mehāniskās īpašības. 
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 D.Šitkovskis, G.Šahmenko (zinātniskais vadītājs) 
 

AUGSTAS UN ĪPAŠI AUGSTAS STIPRĪBAS BETONI AR DISPERSO 
STIEGROJUMU 

 
Pašlaik augstās kvalitātes betoni kļūst daudz pieprasītāki būvniecības nozarē sakarā ar 

dažādiem mūsdienu konstruktīvajiem risinājumiem, jauniem ēku un būvju veidiem, kā arī 
nestandarta arhitektūras formām, kas izraisa nepieciešamību izmantot augstās stiprības 
betonu, tajā skaitā fibrobetonu jeb dispersi stiegrotu betonu. 

Augstās stiprības betona obligātās sastāvdaļas ir augsti aktīvās smalki dispersās minerālās 
pildvielas (mikrosilika, metakaolīns u.c.) un augsti efektīvs superplastifikators. Minēto 
piedevu-modifikatoru optimāla kombinēšana ar dažādu materiālu šķiedrām (fibrām) atļauj 
kontrolēt betona maisījumu reoloģiskās īpašības un modificēt cementa akmens struktūru 
mikrolīmenī tā, lai izveidotu betonu ar īpašībām, kas nodrošina konstrukciju augstu 
ekspluatācijas drošumu. 

Ar augstās stiprības betonu parādīšanos ir radusies iespēja izgatavot augstās stiprības 
dispersi stiegrotu betonu, kas apvieno sevī augsta blīvuma un augstās stiprības cementa 
matricu ar stiegrojošiem elementiem. Dispersā stiegrošana ļauj modificēt betonu divos 
līmeņos: mikrolīmenī – cementa matricas līmenī un makrolīmenī – cementa betona līmenī. 
Betona divlīmeņu dispersā stiegrošana tiek uzskatīta par efektīvu spiedes un stiepes stiprības, 
kā arī plaisizturības un triecienstingrības paaugstināšanas veidu. 

Augstās stiprības (> 55 MPa) un īpaši augstās stiprības (>120 MPa) betonam ir liela 
stiprība spiedē un, palielinoties tai, palielinās arī betona trauslums. Lai novērstu šāda betona 
trauslumu, maisījumam pievieno dažādu veidu un izmēra šķiedras, tādējādi iegūstot dispersi 
stiegroto betonu jeb fibrobetonu. Šķiedras ne tikai novērš betona trauslumu, bet arī samazina 
mikroplaisu rašanos tajā. Liektos fibrobetona elementos rodas spiedes spriegumi, ko uzņem 
betons, un stiepes spriegumi, ko, parādoties plaisām stieptajā zonā, uzņem šķiedras. Sevišķi 
augstas stiprības betona spiedes stiprībai jābūt vismaz 120-150 MPa, un, lai pagatavotu to, ir 
nepieciešami īpaši materiāli un tehnoloģija. 

Pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt dispersā stiegrojuma (šķiedru) un betona sastāvu 
matricas iespaidu uz īpaši augstas stiprības betona fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, kā 
arī izveidot optimālo augstās stiprības betona plānsieniņu konstrukciju ar palielinātu lieces 
stiprību, plaisāšanas izturību un triecienizturību. Darbā tika izstrādāts analītisks aprēķina 
modelis sijveida elementu lieces stiprības prognozēšanai, izmantojot galīgo elementu aprēķina 
programmu ANSYS. 

Apkopojot informāciju no literatūras avotiem un zinātnieku pētījumiem, ir radīts īpaši 
augstās stiprības betona optimāls sastāvs, kurš pēc izgatavošanas tika iepildīts dažāda izmēra 
un formas veidņos. Tika noteikta paraugu spiedes un lieces stiprība pēc 3, 7, 14, 21 un 28 
dienām. Spiedes stiprība pārsniedz 160 MPa atzīmi, tātad iegūto materiālu var uzskatīt par 
īpaši augstas stiprības betonu. Lieces stiprības rezultāti sasniedza 30 MPa atzīmi paraugiem ar 
kombinēto disperso stiegrojumu – tērauda fibrām Dramix (30 mm garums) un polivinil 
alkohola (PVA) šķiedrām. Betona sastāvam ar kombinētām metāla un PVA šķiedrām ir 
ievērojami paaugstināta (65% lielāka) lieces stiprība salīdzinājumā ar betona sastāvu bez 
dispersā stiegrojuma. Savukārt spiedes stiprības rādītāju dispersais stiegrojums gandrīz 
neietekmē – paraugu stiprība ir lielāka tikai par 7.4-9.9%, salīdzinot ar betona sastāvu bez 
šķiedrām, taču paraugiem ar disperso stiegrojumu netika novērots trausls sabrukums. 
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A.Šolina, K.Kalniņš (zinātniskais vadītājs) 
 

BIŠU ŠŪNU SENDVIČPANEĻA IZSTRĀDE UN EKSPERIMENTĀLA 
VALIDĀCIJA 

 
Attīstoties rūpnieciskām izgatavošanas iespējām, bišu šūnu struktūras materiāli arvien 

biežāk tiek atzīti kā efektīvākie serdes pildījuma materiāli sendviča konstrukciju izstrādē. 
Sendvičpaneļu koncepcijā panelis sastāv no pāra apšuvuma lokšņu, kurām pa vidu ielīmēta 
zema tilpumsvara materiāla serde. Apšuvuma lokšņu atdalīšana, izmantojot serdi, palielina 
paneļa šķērsgriezuma inerces momentu ar niecīgu svara pieaugumu – tādējādi tiek iegūta 
efektīva konstrukcija ar labu pretestību liecei un ļodzei. Kā tipiskākās sendviča paneļu serdes 
izmanto balsa koksni, putu materiālus, gofrētas, ribu un režģotas struktūras, kā arī bišu šūnu 
serdes. 

Bišu šūnām ir vislabākā stinguma/svara attiecība, salīdzinot ar pārējo materiālu serdēm. 
Sākotnēji tās tika izmantotas tikai lidmašīnu un kosmosa lidaparātu konstrukcijām. Šobrīd tās 
pielieto arī dzelzsceļa transportlīdzekļiem, kuģu būvē, autotransportlīdzekļiem, mēbeļu 
ražošanā, kā arī būvniecībā - fasāžu, starpsienu, grīdu, griestu paneļiem un citur. Pateicoties 
šūnu struktūrai un sieniņu perpendikulārai orientācijai pret apšuvuma loksnēm, bišu šūnām, 
salīdzinot ar citiem sendvičpaneļu serdes struktūru veidiem, ir potenciāls tikt izmantotām 
caurspīdīgu vieglsvara sendviča konstrukciju, piemēram, pārsegumu, izgatavošanā.  

Darbā apskatīti sendvičpaneļi, kuru apšuvums veidots no trīs finiera kārtām un serde no 
komerciālās klases AL 3003 alumīnija folijas bišu šūnām ar regulāra heksagona 
šķērsgriezuma formu. Datorprogrammā ANSYS izveidoti paneļu skaitliskā aprēķina modeļi, 
lai simulētu to mehānisko uzvedību slogojuma ietekmē. Aprēķina modelī ievērtēta koksnes 
šķērseniski izotropā uzvedība, kā arī atsevišķu slāņu biezumi un to orientācija, modelēta 
precīza bišu šūnu ģeometrija.  

Eksperimentālajām pārbaudēm RTU Būvniecības fakultātes Materiālu un konstrukciju 
institūta laboratorijas presē izgatavoti sendvičpaneļu paraugi ar dažādiem serdes biezumiem 
un diviem atšķirīgiem šūnu acs izmēriem (19,1 un 6,4 mm). Paraugu eksperimentālās 
pārbaudes veiktas 4-punktu liecē atbilstoši standarta ASTM C393 uzstādījumiem. Slogošanas 
gaitā mērīta paneļu izliece un relatīvās deformācijas. Darbā iegūta laba sakarība starp 
eksperimentāliem rezultātiem un skaitliski aprēķinātiem deformāciju lielumiem.  

Izmantojot ar eksperimentiem validētu skaitlisko aprēķinu modeli, veikta sendvičpaneļu 
bišu šūnu serdes parametru optimizācija. Kā mērķa funkcija tiek izvirzīts paneļa kopējais 
svars, kura minimizācija ir optimizācijas mērķis, lai iegūtu vērtības, kas sniedz svara/ 
nestspējas efektīvāko attiecību. Darbā pieņemtie optimizācijas jeb mainīgie parametri ir 
finiera apšuvuma lokšņu biezumi, bišu šūnu serdes biezums, bišu šūnu acs izmērs un šūnu 
sieniņu biezums. 

Atlasītajiem sendvičpaneļiem ar optimālām bišu šūnu serdes parametru vērtībām izveidoti 
projektēšanas vadlīniju grafiki, lai uzskatāmi parādītu, kādu slodzi spēj uzņemt noteikta 
laiduma panelis, līdz tiek sasniegta iepriekš noteikta robeždeformācija (maksimālā izliece vai 
sagrūšanas kritērijs). Izmantojot izveidotās projektēšanas vadlīnijas, iespējams noteikt paneļu 
ar dažādiem bišu šūnu serdes parametriem nestspēju atkarībā no laiduma garuma. Grafiki ļauj 
sendviča panelim piemeklēt noteiktai slodzei un laiduma garumam atbilstošu bišu šūnu serdi, 
kā arī salīdzināt konkrētā materiāla bišu šūnu sendviča paneļus ar paneļiem, kuros izmantotas 
citu materiālu, citas struktūras serdes, kā arī citiem monolītu plātņu veidiem. 
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N.Toropovs, P.Kara (zinātniskā vadītāja) 
 

KŪDRAS IZMANTOŠANA SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU 
RAŽOŠANĀ. AKTIVĒTĀS KŪDRAS SAISTVIELAS IEGŪŠANA UN TĀS 
IZMANTOŠANA KŪDRAS-KOKSKAIDU SILTUMIZOLĀCIJAS 
KOMPOZĪTOS 

 
Par aktuālu problēmu mūsdienās ir kļuvusi energoefektivitātes nodrošināšana ēkām un 

būvēm. Pašlaik Latvijas siltumizolācijas būvmateriālu tirgū lielākoties ir ārzemēs ražoti 
siltumizolācijas materiāli un to izejvielas. Pētījuma gaitā tika apskatīti vietējie resursi un 
izejvielas, kas var tikt izmantoti siltumizolācijas materiālu ražošanā. 

Latvijas dabas bagātība ar lielu potenciālu siltumizolācijas būvmateriālu ražošanā ir 
kūdra, šī resursa aptuvenie apjomi valstī ir 1.7 miljardi tonnu, aizņemot apmēram 10% no 
valsts teritorijas. Latvijā plaši attīstīta ir kokapstrādes rūpniecība, kuras blakusprodukts – 
kokskaidas – pētījuma gaitā tika izmantots kā pildviela kūdras-kokskaidu siltumizolācijas 
kompozītmateriālā. 

Šī darba mērķis ir praktiski iegūt aktivētās kūdras masu ar saistvielas īpašībām un radīt 
ekoloģiski tīru siltumizolācijas materiālu,  100% izmantojot vietējo izejvielu. 

Ar kūdras aktivāciju pirmkārt saprot dažādu kūdras sastāvdaļu izteiktāku darbību dažādos 
procesos, esošo raksturīgo īpašību paaugstināšanos un jaunu īpašību atklāšanu. Pastāv vairāki 
kūdras aktivācijas veidi, tostarp: mehāniskā, termiskā, ķīmiskā un kombinētā. Pētījuma 
ietvaros tika izmantota kūdras mehāniski-termiskā aktivācija ūdens vidē ložu planetārajās 
dzirnavās. Dažādu materiālu īpašības ir tiešā veidā saistītas ar to sastāvdaļu un izejvielu 
īpašībām. Izejvielu kvalitātes paaugstināšana ļauj ne tikai uzlabot izstrādājumu kvalitāti, bet 
arī lietderīgāk izmantot dabas resursus. Risinot cilvēces globālās problēmas, katra atsevišķa 
resursa lietderīgāka izmantošana kļūst arvien aktuālāka. 

Kūdras aktivācijas režīmu novērtēšanai tika izgatavoti un pārbaudīti spiedē kūdras-
kokskaidu kompozītmateriāla paraugi. Iegūtās aktivētās kūdras masas daļiņu izmēru un 
homogenitātes izmaiņas atkarībā no aktivācijas laika tika vizuāli novērtētas, izmantojot 
elektrisko mikroskopu. 

Pētījuma gaitā tika praktiski iegūti dažāda tipa siltumizolācijas materiāli un aktivētās 
kūdras masa ar saistvielas īpašībām, kas var tikt plaši izmantota arī citu materiālu radīšanā. 

Iegūtās vielas un materiāli: 
 Aktivētās kūdras masa ar saistvielas īpašībām, var tikt izmantota būvmateriālos kā 

saistviela, kā arī laku, krāsu un pārklājumu sastāvdaļa; 
 Kūdras granulas var tikt izmantotas kā beramā siltumizolācija (siltumvadītspējas 

koef. 0.07 W/(mK)) un vieglo betonu ražošanā; 
 Kūdras-kokskaidu siltumizolācijas plātnes (siltumvadītspējas koef. 0.05 W/(mK)); 
 Kūdras-kokskaidu kompozītmateriāls ar stiprību spiedē līdz 1.75 MPa pie 10% 

deformācijām, kas var tikt izmantots kā konstruktīvais materiāls. 
Darba gaitā iegūtie materiāli ir ekoloģiski tīri un pilnībā pārstrādājami, kas atbilst 

ekoloģiskās būvniecības pamatprincipiem. Visas izmantotās izejvielas ir vietējās un plaši 
izplatītas, kas materiāla ražošanas gadījumā sekmēs valsts ekonomikas attīstību. 
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L.Upeniece, A.Korjakins (zinātniskais vadītājs) 
 
SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI NO PORIZĒTAS KERAMIKAS 
 

Laikā, kad ievērojami pieaugusi energoresursu cena un interese par energoefektivitāti ēku 
ekspluatācijā, svarīga loma veiksmīgai energotaupīšanas jautājumu risināšanai būvniecības 
jomā ir kompleksai un racionālai vietējo izejvielu izmantošanai, ražojot efektīvus sienu 
siltumizolācijas materiālus. Kā alternatīva siltumizolācijas materiālu tirgū esošajiem 
materiāliem var kalpot porainās keramikas siltumizolācijas materiāli, kas veidoti no vietējām 
izejvielām, tajos par saistvielu tiks izmantoti māli, bet kokapstrādes pārpalikumi, salmi vai 
kaņepju/linu spaļi lietoti kā izdedzināmā pildviela, un tādējādi tiks iegūti materiāli ar 
nepieciešamajām siltuma un akustiskajām izolācijas īpašībām, kā arī ugunsizturīgi un ķīmiski 
noturīgi agresīvās vidēs. To ražošana nodrošinās nozares attīstību Latvijā. 

Darba mērķis ir porainās keramikas materiālu iegūšana ar noteiktām tā īpašībām pēc to 
stiprības un blīvuma, iegūstot materiālu, ko varētu izmantot ēku siltināšanā. Lai samazinātu 
keramikas materiāla siltumvadītspēju, ir jāpalielina tā porainība, ko var realizēt, izmantojot 
gāzi veidojošās piedevas, piemēram, kalcītu vai magnezītu, savukārt  otrs variants ir pievienot 
izdegošās piedevas, tādējādi veidojot porainu keramiku. Izmantojot izdegošās pildvielas, tiek 
iegūta ne tikai poraina materiāla struktūra, bet apdedzināšanas laikā tiek nodrošināta papildus 
siltuma izdalīšanās, vienmērīgi sadaloties pa parauga tilpumu, kas ļauj ne tikai vienmērīgāk 
veikt paraugu apdedzināšanu, bet arī ietaupīt nepieciešamos enerģijas resursus, samazinot 
apdedzināšanas laiku.  

Pētījumā tika izgatavota porainā keramika, izmantojot izdedzināmās matricas metodi, 
izdedzināšanai izmantojot tradicionāli šim nolūkam izmantojamās organiskās pildvielas, tādas 
kā kūdru, zāģskaidas, linu, kaņepju spaļus un šķiedru, kā arī izmantojot polimērmateriālu, 
kurš tiek piesūcināts ar māla šlikeri.  

Eksperimentu gaitā tika noteikti optimālie tehnoloģiskie nosacījumi paraugu veidošanai, 
žāvēšanai un apdedzināšanai, kā arī izmantojamo izejvielu attiecība. Iegūstamās porainās 
keramikas materiāla īpašības var regulēt, izmantojot attiecīgās pildvielas, kas nodrošina 
nepieciešamo poritāti un poru parametrus. Galvenā problēma, izmantojot izdedzināmās 
pildvielas, pirmajā gadījumā ir poru nevienmērīgā struktūra un izvietojums, ko ietekmē 
pildvielas sarežģītais novietojums parauga tilpumā, ko var veiksmīgi risināt, izmantojot 
polimērmateriāla piesūcināšanas metodi ar māla šlikeri, kas nodrošina iegūstamā materiāla 
struktūru tādu pašu kā izmantojamajai izdedzināmajai matricai. 
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G.Vanders, A.Korjakins (zinātniskais vadītājs) 
 

ATVIEGLOTU KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA NO AUGSTAS 
STIPRĪBAS BETONA 

 
Darba mērķis ir, izmantojot teorētiski un praktiski iegūto informāciju un datus, izprojektēt 

dzelzsbetona siju no augstas stiprības betona. 
Darba analītiskajā daļā tika izpētīta un veikta analīze par augstas stiprības betona 

izmantošanu un priekšrocībām salīdzinājumā ar parastas stiprības betonu. Galvenie izpētāmie 
aspekti ietvēra mikrostruktūras apskatu un tās iedarbību ar ārējo vidi, betona sastāva 
projektēšanas aplēses un proporcijas, kā arī tam uzstādāmās prasības. Pēc padziļinātas 
maisījuma analīzes, tika izpētītas betona pielietojuma sfēras, kuras sevī ietver – konstrukcijas 
ar augstām ekspluatācijas prasībām, konstrukcijas ar palielinātiem laidumiem un slodzes 
nestspēju. 

Maģistra darba pētnieciskajā daļā tika izstrādāti reāli siju modeļi, kurus paredzēts testēt 
RTU laboratorijā. Darba gaitā tika veikts teorētiskais siju dimensiju aprēķins, pilna 
šķērsgriezuma – parastas stiprības betona un T-veida – augstas stiprības betona, uz iepriekš 
noteiktu slodzi, lai iegūtu datus reāla modeļa izgatavošanai, kura rezultāti ir parādīti 2.attēlā. 

Lai salīdzinātu dažu siju veidu, izprojektēti betona sastāvi parastas stiprības betonam un 
augstas stiprības betonam, kā arī veikta reāla sastāva izgatavošana un siju iebetonēšana.  Pēc 
28 dienu hidratācijas procesa sijas tiks testētas 4-punktu liecē, lai iegūtu eksperimentālus 
rezultātus, kurus varētu salīdzināt ar teorētiskajiem un dotu reālus faktus siju projektēšanai no 
augstas stiprības betona. 

Pamatojoties uz iegūtajiem testēšanas rezultātiem un analītiskajiem aprēķiniem, var  
secināt sekojošo: 

 Mūsdienu betonam galvenā izvirzītā prasība ir, lai tas būtu izturīgāks un, ja 
nepieciešams, stiprāks nekā parastais betons; 

 Teorētiskā modeļa betona ekonomija, izmantojot augstas stiprības betonu – 39.7%; 
 Teorētiskā modeļa stiegrojuma ekonomija, izmantojot augstas stiprības betonu – 

123.8%; 
 Eksperimentāli izgatavotā modeļa no augstas stiprības betona masas samazinājums – 

11.9%. 
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P.Vežans, G.Šahmenko (zinātniskais vadītājs) 
 
AUGSTAS STIPRĪBAS DISPERSI  STIEGROTS BETONS 
 

Darba aktualitāte: 1) nanomateriālu plaša attīstība pēdējos gados; 2) paaugstināts 
uzlabotu un modernu betonu pielietojums; 3) jaunu paņēmienu attīstība betona stiegrošanā. 

Darba uzdevumi: 1) betona maisījuma izgatavošana ar nanopiedevām; 2) paraugu 
izveidošana un testēšana, izpildot pārbaudes standartus; 3) betona maisījuma pagatavošana uz 
pirmā   eksperimenta   bāzes  ar  metāla  un  PVA    fibrām,    paraugu   izveide  un   testēšana; 
4)  konstrukciju izgatavošana. 

Tabula 
Pamatsastāva sastāvdaļas 

 1 m3 10 l  
N Materiāls Daudzu Daudzu Sadalīju
1. Portlandcements CEM I 52,5R (balts) 952 kg 9,52 kg 40,91 %
2. Kvarca smilts 0,3\0,8 mm 480 kg 4,80 kg 20,63 % 
3. Kvarca smilts 0\0,5 mm 200 kg 2,00 kg 8,59 % 
4. Kvarca smilts 0\0,3 mm 340 kg 3,40 kg 14,61 % 
5. Mikrosilika "Elkem Mikrosilica Grade 971- 140 kg 1,40 kg 6, 30,26 
6. Ūdens 185 kg 1,85 l 7,95 % 
7. Superplastifikators Sikament 56 30 l 0,30 l 1,29 % 
 
Izgatavoti sastāvi ar  nanopiedevām.   Pirmā maisīšana (14.02.2012).  Nanopiedevas:  

1)  Cembinder 8 un Cembinder 45; 2) SF (silika fume) + ūdens; 3) Cembinder 8 + ūdens;  
4) Cembinder 45 + ūdens; 5) Cembinder 8 + Cembinder 45 + ūdens. 

Veicu pārbaudes uz spiedi un trīs punktu lieci. Maksimālā spiedes stiprība pēc 28 dienām 
tika eksperimentāli iegūta sastāvam bez nanopiedevām - 162 MPa. Sastāviem ar 
nanopiedevām spiedes stiprība samērā vienāda - no 133 līdz 138 MPa. Uz lieces stiprību 
nanopiedevām ir labāka ietekme:  sastāvam Cembinder 8 + Cembinder 45 + ūdens - 9,73 
MPa. Zemākā vērtība ir sastāvam ar Mikrosiliku - 7,44 MPa. 

Izgatavotie sastāvi ar metāla fibrām un PVA šķiedrām. Otrā maisīšana (02.03.2012):  
uz pirmā sastāva bāzes (pamatsastāvs) ar metāla fibrām un PVA (polivinila alkohola) 
šķiedrām sagatavoti pieci sastāvi: pamatsastāvs; pamatsastāvs + metāla fibras; pamatsastāvs + 
PVA fibras; pamatsastāvs + papildus PVA fibras; pamatsastāvs + PVA fibras + metāla fibras. 

Līdzīgi iepriekšējam eksperimentam, veicu paraugu pārbaudes uz spiedi un lieci. Spiedes 
stiprības vērtības atrodas samērā šaurā diapazonā - no 121 līdz 142 MPa, maksimālā stiprība 
ir sastāvam tikai ar metāla fibrām. Lieces stiprībā maksimālā vērtība - 30,26 MPa ir iegūta 
sastāvam  pamatsastāvs + PVA fibras + metāla fibras, pārējiem sastāviem iegūtās vērtības ir 
tuvas - no 18,45 līdz 21,81 MPa. 

Konstrukcijas izveide. Trešā maisīšana (23.03.2012): pēc otrā sastāva paraugu 
eksperimentiem tika pagatavots sastāvs ar metāla fibrām un PVA šķiedrām pontona 
konstruēšanai. 

Konstrukcija izgatavota no augstas stiprības betona ar fibru un šķiedru piedevām. 
Veidņos tiek iestiprināts putuplasts, kas izliešanas procesā tika monolitizēts ar betonu. 
Izveidoti divi pontoni ar atvērtām un aizvērtām sānu malām. Paredzēts pārbaudīt konstrukciju 
uz 3/4 punktu lieci. 
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Att. Pārseguma, kas sastāv no 9 pa kontūru balstītām ar izkliedētu  
slodzi slogotām plātnēm ar malu attiecību 1:1.5, deformētā shēma ar attēlotu  

galveno lieces momentu lauku.

BŪVKONSTRUKCIJU SEKCIJA 
 

V.Aleksīns, L.Pakrastiņš (zinātniskais vadītājs) 

PA KONTŪRU BALSTĪTU STIEGRBETONA PLĀTŅU IZLIEČU ANALĪZE 
 
Mūsdienās, uzlabojoties materiālu stiprības īpašībām, aizvien nozīmīgākiem kļūstot 

konstrukciju ekonomiskajiem parametriem un arhitektoniskajiem risinājumiem paredzot 
aizvien lielākus laidumus, arvien izteiktāka kļūst tendence ekspluatācijas robežstāvokļiem 
kļūt noteicošiem pār stiprību. Pa kontūru balstītām plātnēm šī tendence ir jo īpaši izteikta: 
piepūlēm izsmeļot kādas zonas lieces momenta resursus, veidojas plastiskais šarnīrs, 
balstījums pa kontūru paver plašas iespējas piepūļu pārdalei, nodrošinot spēku nodošanu pa 
ceļiem, kur lieces momenta resurss vēl nav izsmelts, tādējādi sīksti pretojoties plātnes 
sabrukumam, kas iestājas pie lielām plātnes izliecēm, izveidojoties mehānismam.  

Darbā izklāstīti pa kontūru balstītu plātņu darbības pamatprincipi liecē; veikts ar dažādām 
metodēm noteiktu lieces momentu salīdzinājums; aplūkoti normatīvos dotie plātņu izlieču 
aprēķini; aprakstīta dažādu faktoru ietekme uz plātnes izliecēm; apkopotas dažādu valstu 
standartos izvirzītās prasības pārsegumu robežizliecēm; veikts, pēc normatīviem aprēķinātu, 
izlieču un ar galīgo elementu modeļa analīzi noteiktu izlieču salīdzinājums ar eksperimentāli 
iegūtiem datiem. 

 

Pēc lieces momentu salīdzinājuma tika secināts, ka izlieču aprēķinam visefektīvāk 
izmantot vērtības, ko dod elastīgā stadijā veikts aprēķins ar galīgo elementu metodi.  

 Normatīvos dotie plātņu izlieču aprēķini speciāli neaplūko pa kontūru balstītas, divos 
virzienos strādājošas plātnes. Taču, piemērojot atsevišķus vienkāršojumus, iespējams iegūt 
rezultātus, kas izmantojami deformāciju aplēsēm. Šie aprēķini neizceļas ar progresīvu vai 
novatorisku metodiku, bet paredzēti konservatīvu vērtību iegūšanai, ko diemžēl ne vienmēr 
nodrošina. 

No izlieci ietekmējošajiem faktoriem visnozīmīgākie ir ilglaicīgais elastības modulis un 
betona stiepes stiprība. 

Šābrīža izlieču analīzes metodikas neļauj projektētājam garantēt pārseguma izlieci ar 
noteiktu iespējamības varbūtību. Ir ļoti daudz dažādu faktoru, kas ietekmē izlieci, daļa 
projektētājam uz projektēšanas brīdi nav zināmi, un izdarītie pieņēmumi ne vienmēr ir 
korekti. Tāpat trūkst eksperimentālu pētījumu datu, ar ko salīdzināt izvirzītās teorijas, kas 
ievērojami kavē jautājuma izpētes attīstību.  
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D.Aumeistere, A.Sprince (zinātniskā vadītāja) 
 

BETONA ŠĻŪDES EKSPERIMENTĀLĀ PĀRBAUDE 
 
Daudziem būvniecībā pielietojamiem materiāliem raksturīga īpašība ir to deformāciju 

pieaugums laikā nemainīgas slodzes apstākļos. Šo parādību sauc par šļūdi. 
Darbā veikta betona no laika atkarīgo deformāciju attīstības eksperimentālā analīze, 

salīdzinot divu augsto īpašību šķiedrbetona sastāvus ar un bez nanosilikas piedevu, kas 
pastiprināti ar polivinilalkohola šķiedrām. Eksperimentā tika izmantoti cilindrveida paraugi 
47x190 mm. No katra betona veida tika izgatavoti 15 paraugi: 12 paraugi tika izmantoti 
šļūdes un rukuma deformāciju noteikšanai, no tiem 6 tika ietīti alumīnija folijā divās kārtās, 
lai tajos saglabātu nemainīgu mitrumu un 6 tika atstāti žūšanai; 3 paraugi tika sagrauti spiedē, 
lai noteiktu graujošo cilindrisko slodzi. Paraugi testēti pēc 28 dienu cietēšanas ūdenī.  

Katram paraugam deformāciju nolasīšanai tika piestiprināti 3 tenzometri. Pēc 
sagatavošanas paraugus ievietoja spiedes šļūdes sviru stendos un slogoja ar slodzi, kuras 
lielums ~ 20% no eksperimentāli noteiktās vidējās cilindriskās graujošās slodzes 28 dienu 
vecumā. Šļūdes attīstības pārbaude ilga 90 dienas. Pēc 90 dienām slodze no stendu atsvariem 
tika noņemta un fiksēts deformāciju atgriezeniskums 30 dienu periodā. Paralēli šļūdes 
deformācijām, tika veikti rukuma deformāciju mērījumi neslogotiem paraugiem. Apkārtējās 
vides mitrums eksperimenta laikā ~ 48%, telpas temperatūra ~ 19°C. 

Apstrādājot iegūtos deformāciju nolasījumus, iegūtas šļūdes un rukuma deformācijas, 
aprēķināts šļūdes koeficients un salīdzināti augsto īpašību šķiedrbetona ar un bez nanosilikas 
piedevas mitro un žūstošo paraugu iegūto rezultātu vidējās vērtības. Balstoties uz iegūtajiem 
rezultātiem, var secināt, ka: 

 Nanosilikas izmantošana betona maisījumā samazina šļūdes deformāciju attīstību. 
Paraugos ar nanosiliku, gan mitrajos, gan žūstošajos, attīstās mazākas šļūdes 
deformācijas nekā paraugos bez nanopiedevas, attiecīgi 20% un 7,7%. 

 Paraugiem ar nanosiliku žūšanas šļūde ir daudz lielāka nekā paraugiem bez 
nanosilikas piedevas. Žūstošo paraugu šļūde pārsniedz mitros attiecīgi par 14,6% un 
1,5%. Tas var būt skaidrojams ar lielāku galvenās šļūdes deformāciju veidošanos 
betonā bez nanopiedevas. 

 Šļūdes koeficientu un īpatnējās šļūdes koeficientu savstarpējās attiecības ir 
proporcionālas šļūdes deformāciju attiecībām. 

 Slodzi noņemot, acumirklīgais deformāciju atgriezeniskums žūstošajiem paraugiem 
ir lielāks, nekā sākotnējās acumirklīgās deformācijas; paraugiem ar un bez 
nanosilikas attiecīgi 12,4% un 7,7%. Mitro paraugu acumirklīgais atgriezeniskums ir 
par 41,7% mazāks nekā elastīgās deformācijas šķiedrbetonam ar nanosilikas piedevu 
un paraugiem bez nanosilikas par 9,9%. 

 Mitrajos paraugos šļūdes atgriezeniskums ir lielāks nekā žūstošajos. Betonam ar 
nanopiedevu mitrajos un žūstošajos paraugos deformācija samazinās attiecīgi par 
37,8% un 7,8%. Betonam bez nanopiedevas: 12,1% un 1,3% no deformācijām pēc 
slodzes noņemšanas. 

 Paliekošās deformācijas apskatītā perioda beigās ir lielākas nekā sākotnējās 
acumirklīgās deformācijas. Betonam ar nanosiliku neatgriezeniskās deformācijas 
pārsniedz elastīgās deformācijas mitrajiem paraugiem par - 15,9%, žūstošajiem  – 
34,4%, bet mitrajiem paraugiem bez nanosilikas par - 10,5%, žūstošajiem – par  
28,7%. 
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J.Dzenis, L.Pakrastiņš (zinātniskais vadītājs) 
 

DZELZSBETONA KOLONNU PLAISĀŠANAS ANALĪZE LIELAS 
EKSCENTRITĀTES GADĪJUMĀ 

 
Šī brīža strauji mainīgajā ekonomiskajā situācijā būtiski pieaudzis pieprasījums pēc ēkām, 

kuras projektētas ar iespēju viegli mainīt to plānojumu. Šādu ēku konstruktīvajās shēmās 
veidojas lieli laidumi un stāvu augstumi, bet vertikālajām konstrukcijām no pasūtītāja puses 
tiek izvirzīta prasība būt ar maziem šķērsgriezuma gabarītiem. Šo faktoru rezultātā 
būvinženieri sastopas ar slaidām kolonnām, kurām pēdējos stāvos veidojas mazas asspēka un 
relatīvi lielas lieces momenta piepūles.  

Ja asspēks ir mazāks par vērtību Nbal, pie kuras kolonnas stieptajā stiegrojumā un 
maksimāli noslogotajā betona spiestajā šķiedrā vienlaicīgi tiek sasniegti aprēķina spriegumi, 
tad kolonna ir ar lielu ekscentritāti.  

Drīzumā LVS EN 1992-1-1 kļūs par 
vienīgo oficiālo būvnormatīvu Latvijā, 
saskaņā ar kuru varēs projektēt 
dzelzsbetona konstrukcijas. Liektiem 
elementiem, kas projektēti saskaņā ar šo 
būvnormatīvu, noteicošais faktors ir 
lietojamības robežstāvokļa plaisāšanas 
kritērijs, kas ierobežo maksimālo 
pieļaujamo plaisu platumu. Pētījuma 
mērķis ir pārbaudīt, cik būtiska ietekme 
plaisāšanas kritērijam ir kolonnās ar lielu 
ekscentritāti un piedāvāt aprēķina 
metodiku tās ievērtēšanai. 

Analīze tika veikta nepārstiegrotām 
taisnstūra šķērsgriezuma kolonām, aprēķinu balstot uz bilineāro spriegumu sadalījumu betonā 
un pieņēmumu, ka maksimālais lieces moments, ko kolonna spēj uzņemt nestspējas 

robežstāvoklī, ir aprēķināts mirklī, kad deformācijas 
stieptajā stiegrojumā sasniedz tecēšanas robežu. 

1. attēlā redzamā N – M savstarpējās iedarbības 
diagramma ir veidota 2. attēlā redzamajam kolonnas 
šķērsgriezumam, pieņemot, ka piepūles nestspējas 
robežstāvoklī ir 1.5 (ULS/QP) reizes lielākas nekā 
kvazipastāvīgajā slodžu kombinācijā.  

Apkopojot pētījumā iegūtos datus, kopaina veidojās 
līdzīga kā 1. attēlā redzamajā grafikā. Lielākajā daļā no 
apgabala, kur asspēks ieņem vērtību robežās no 0 līdz 
Nbal, lietojamības robežstāvoklī tiek sasniegta maksimāli 

pieļaujamā plaisas platuma vērtība, pirms tiek sasniegta maksimālā stiprības vērtība 
nestspējas robežstāvoklī. Tātad spiesti liektiem elementiem noteiktā apgabalā, kura lielums ir 
ievērojami atkarīgs no ULS/QP attiecības, plaisāšanas kritērijs ir būtiskāks nekā stiprības 
kritērijs. 

Pētījumā izmantotās literatūras sastopamajos grafikos, pēc kuriem bez tieša aprēķina 
palīdzības var pieņemt kolonnu stiegrojumu, nav ievērtēts plaisāšanas kritērijs, tādēļ plaisas 
platuma vērtība var tikt pārsniegta līdz 15 %, pieņemot, ka tās pieļaujamā vērtība ir 0.3 mm. 

1. att. N - M savstarpējās iedarbības grafiks 
kolonnai ar lielu ekscentritāti. 

2. att. Kolonnas 
šķērsgriezums. 
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K.Džuvaga, D.Serdjuks (zinātniskais vadītājs) 

 
DAUDZSTĀVU ĒKU TĒRAUDA KARKASU MEZGLU DARBĪBAS 
ANALĪZE 
 

Savienojumam ir tikpat liela nozīme kā pamatelementiem. Ir ne tikai svarīgi saprast, kāds 
savienojums ir nepieciešams noteiktai konstruktīvai shēmai, bet arī jāsaprot, vai tiešām 
savienojums atbilst projekta nosacījumiem. Konstruējot konstruktīvo shēmu, ir jāzina, kā to 
var nodrošināt, vai ir iespējams nodrošināt dabā projektējamo aprēķina shēmu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Att. Izpētes sistēmu plāni: a - rāmju sistēma; b - saišu sistēma. 
 
Darbā ir veikts sekojošais: 1) noteikta daudzstāvu ēku tērauda karkasa tipu ietekme uz 

iekšējo piepūļu intensitāti un sadalīšanu; 2) noteikts racionāls (no materiāla patēriņa viedokļa) 
daudzstāvu ēkas karkasa tips, apskatītas ēkas ar rāmju un saišu karkasiem un augstumiem 70, 
105, 140 m, un ar stāvu skaitu 20, 30, 40 (kolonnu solis abos ēkas virzienos 6 m, laidumu 
skaits 5, stāvu augstums 3.5 m, ēkas izmēri plānā 30x30 m); 3) noteikti rīģeļa un kolonnas 
savienojuma racionālie parametri katram savienojumam pēc šādiem kritērijiem: bultskrūves 
diametrs d [mm], attālumi starp bultskrūvēm pa horizontāli un pa vertikāli g, p1, p2, p3 (mm), 
gala plātnes biezums tp (mm). Tika apskatīti stingi savienojumi 3 variantos izvēlētajos stāvos 
(6., 11., 16., 26. un 36.), pieņemot, 3 dažādas sijas, kas atbilst aprēķina piepūlēm un 
salīdzinātas savā starpā, veicot elastīgo, stingi-plastisko un elastīgi plastisko analīzi saskaņā ar 
3.Eirokodeksa 1.-8.daļu 5.sadaļu. Labākus rezultātus parādīja sijas savienojumi ar siju 
IPEV400. Lielāko lieces momentu nestspēju parādīja sijas IPEV400 un kolonnas HEA800 
savienojums. Lielāko pagrieziena stingumu parādīja sijas IPE360 un kolonnas HEA550 
savienojums. 4) noteikta izvēlētā savienojuma tipa ietekme uz ēkas karkasu un savienojamo 
elementu ietekme uz savienojumu. 
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A.Eizenbergs, L.Gaile (zinātniskā vadītāja) 
 

SVĀRSTĪBU SLĀPĒTĀJSISTĒMU ANALĪZE UN PIELIETOJUMS 
 
Darbā detalizēti apskatīts noregulētās masas svārstību slāpētāju aprēķins. Tika izpētīts, 

par cik var samazināt horizontālos pārvietojumus, no vēja slodzes, ierīkojot monolīta 
dzelzsbetona augstceltnē ar iekšējo kodolu, un pa perimetru izliktām kolonām dažādas masas 
svārstību slāpētājsistēmas. Darba gaitā ir secināts: 

 Dominējošās slodzes un arī to izraisītie efekti ir no vēja slodzēm, kas ir 
perpendikulāras vēja virzienam. Piemēram, 162 m augstajā ēkā vēja slodzes vērtība, 
kas ir perpendikulāra vēja virzienam, ir trīs reizes lielāka nekā vēja slodzei, kas ir 
paralēla vēja virzienam. Tomēr jāatzīst, ka šīs slodzes ir dominējošas tikai tad, kad 
virpuļplūsmas efekts ir pilnībā iestājies spēkā.  

 No virpuļplūsmas efekta iestāšanās brīža, radīto efektu vērtībās ļoti strauji pieaug un 
sasniedz maksimumu, ēkai sasniedzot aptuveni 162 m augstumu. Ēkai palielinot 
augstumu tikai par 18m (11%), virpuļplūsmas radītie efekti pieaug apmēram par 
90%. Tuvojoties 200 m atzīmei, šie efekti atkal sāk samazināties.  

 Ēku aprēķinos izmanto ekvivalentās statiskās slodzes, kas līdzvērtīgas dinamiskām 
slodzēm, tādējādi atvieglojot aprēķinu. Ja pie statiskām slodzēm aprēķins 
galvenokārt tiek veikts, pārbaudot elementu nestspēju un izlieci, tad pie dinamiskām 
slodzēm aprēķinos nosaka svārstību  paātrinājumus.  

 Ja ēka nav korekti izprojektēta, tad, pat ierīkojot ēkā slāpētājsistēmas, nevar panākt, 
lai paātrinājumi būtu normas robežās. Tie var pārsniegt normas vērtību pat 5-10 
reizes. 

 Palielinoties ēku augstumam un samazinoties stingumam, ēku pašsvārstību 
frekvence samazinās, bet pieaug svārstību periods.  

 Eirokodeksā dotās formulas, ar kuru palīdzību var rēķināt ēku pašsvārstību 
frekvences, ir diezgan neprecīzas, tāpēc pašsvārstību frekvenču vērtības ir ieteicams 
rēķināt ar GEM datorprogrammas palīdzību. Pašsvārstību frekvenču vērtības, 
rēķinātas ar GEM un analītiski, izmantojot Eirokodeksa formulas, var atšķirties pat 
līdz 30%. 

 Katrai ēkai ir savs rimšanas koeficients (spēja slāpēt svārstības). Vislabāk svārstības 
slāpē dzelzsbetona ēkas, kurām rimšanas koeficients ir vienāds ar 0.1. Savukārt 
ēkas, būvētas no tērauda, svārstības slāpē divas reizes sliktāk.  

 Ierīkojot ēkās svārstību slāpētājsistēmas to masu diapazons ir no 1%-10% no ēkas 
vibrējošās daļas masas. Tas ir nepieciešams, lai varētu slāpētājsistēmas frekvenci 
noregulēt pēc iespējas līdzīgāku ēkas pašsvārstību frekvencei. Kad izvēlās šo 
diapazonu, ir arī jāskatās uz to, cik lielu svaru var likt uz pārseguma. Vadoties no šī 
nosacījuma, optimālais diapazons būtu 1-3% robežās. 

 Ierīkojot ēkās noregulētus masas slāpētājus ar dažādiem masu diapazoniem, 
horizontālos pārvietojumus, vēja slodzes un paātrinājumus var samazināt  
līdz pat 44%. 

 Katrs noregulēts masas slāpētājs sastāv no kustīgās masas, atsperes un amortizatora. 
Tāpēc katram slāpētājam, pie konkrētas tā masas, ir jāatrod optimālais atsperes 
stingums un optimālais amortizatora proporcionalitātes koeficients. 

Turpmākajos pētījumos nepieciešams pievērst uzmanību aktīvām slāpētājsistēmām, kuras 
pašas var pielāgoties konkrētiem ārējo slodžu gadījumiem.  

207



 
 

V.Gerners, D.Serdjuks (zinātniskais vadītājs) 
 

KOKA KONSTRUKCIJU MEZGLU AR IELĪMĒTĀM STIEGRĀM 
DARBĪBAS ANALĪZE 

 
Ēku konstrukcijās izplatītākie ir trīslocīklu rāmji ar stingu dzegas mezglu. Salīdzinājumā 

ar arkām lieces momenti rāmjos sadalās nevienmērīgāk. Dzegas mezglā – statņa rīģeļa 
savienojuma vietā rodas vislielākie lieces momenti. Dzegas mezgla risinājums ir sarežģīts, it 
sevišķi liela laiduma gadījumā. Rāmju optimālais laidums jāierobežo līdz 20..30 m. Rāmjiem 
ieteicama trīslocīklu forma, kura ir drošāka ekspluatācijā. 

Plānojot un veicot eksperimentus, pētījuma mērķis ir izstrādāt aprēķina metodikas, kas 
ļauj rēķināt koka konstrukciju mezglus ar ielīmētām stiegrām, kas ir pakļauti stiepei, liecei un 
spiedei. 

 
Att. Pētījuma dzegas modeļa izpildes shēma. 

 
Pētījuma objekts - līmēta koka trīslocīklu rāmis ar konstrukcijas laidumu 24 metri, statņa 

augstumu 6 m un statņa soli 4,2 m. Ēkas kopējais garums - 60 metri. 
No metāla ielīmētas stiegras patēriņa viedokļa ir noteikti portālrāmju ģeometriskie 

parametri. Sakarības starp konstrukcijas jumta slīpuma leņķa, portālrāmju dzegas 
šķērsgriezuma augstuma un ielīmētas stiegras stiprības klasi iegūtas kā trešās pakāpes 
vienādojums:  

 

2
3

2
2

2
132

3121321

00014575.090779.8009361.00038867.0

000139.01293.015698.02713408.06752.72

XXXXX

XXXXXXXy





 
kur  X1 (optimālais rāmju slīpuma leņķis) – α=21.8o; 
 X2 (optimālais rāmju dzegas mezgla šķērsgriezuma augstums),  h=1.56 m; 

 X3 (optimālā rāmju dzegas mezgla izmantotās savienojuma tērauda stiegras stiprības  
klase) fy=528 Mpa. 
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E.Jaunzems, L.Pakrastiņš (zinātniskais vadītājs) 
 
CAURUĻBETONA ELEMENTU DARBĪBAS ANALĪZE 

 
Jau kopš 20. gadsimta sākuma būvinženieri izmanto tērauda un betona elementu 

kopdarbību labvēlīgāku efektu iegūšanai konstrukcijās. Tērauda izmantošana dzelzsbetona 
kolonnu šķērsgriezumos darbojos līdzvērtīgi ārējam stiegrojumam, savukārt betona 
pielietošana tērauda šķērsgriezumos samazina vietējās noturības radīto problēmu efektus, kā 
arī palielina kolonnu ugunsizturību.  

Pēdējā pusgadsimta laikā veiktie fiziskie un skaitliskie pētījumi pierāda, ka kompozītu 
kolonnu asspēka nestspēja pārsniedz atsevišķu elementu asspēka uzņemšanas kapacitātes 
summu. Šāds efekts tiek skaidrots  
ar kolonnā izmantoto materiālu 
kopdarbības efektu, īpašu uzmanību 
pievēršot tērauda caurules darbībai 
tangensiāla virziena stiepē, respektīvi, 
stāvoklim, kad tērauda caurule 
aptverei līdzīgi ietver betonu un 
nepieļauj tā telpiskās deformācijas. 

Taču jāpiebilst, ka padziļināta 
kolonnu elementu darbības analīze 
ir parādījusi, ka šāds labvēlīgs telpiskā ierobežojuma efekts eksistē tikai pie relatīvi augsta 
slodžu līmeņa. Tam par iemeslu ir betona nelineārā darbība un ar to saistītās izmaiņas 
elastības modulī un Puasona koeficientā. Pie ārējās slodzes intensitātes, kas sasniedz 50% - 
75% no betona normatīvās spiedes nestspējas, betona Puasona koeficients pārsniedz tērauda 
Puasona koeficientu, tādējādi kompozītā šķērsgriezumā esošā betona šķērsdeformācijas 
pārsniedz tērauda šķērsdeformācijas. Rezultātā betons izdara vienmērīgu spiedienu uz tērauda 
caurules iekšējo sieniņu, ieslēdzot to darbā arī kā aptveres veida elementu, ne tikai kompozīta 
šķērsgriezuma sastāvdaļu. 

Šāda elementu kopdarbība literatūrā tiek 
dēvēta par „telpiskā ierobežojuma efektu”. 
Praktiskajā projektēšanā šāds nestspējas 
pieaugums, pateicoties elementu kopdarbībai, tiek 
ievērtēts tikai kolonnām ar nelielu lokanumu. 
Šāds solis skaidrojams ar to, ka lielākajā daļā 
gadījumu kolonnas ekspluatācijas slodžu līmenis 
ir zemāks par to līmeni, kurā parādās nestspējas 
pieaugums, kas balstīts uz materiālu kopdarbības 
faktoriem. 

1.att. Tipiski kompozītu kolonnu šķērsgriezumi. 

2.att. Betona darbība šķērsvirziena bīdē. 
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K.Kaukulis, V.Goremikins (zinātniskais vadītājs) 
 

KOPNES REŽĢA ATSEVIŠĶU RISINĀJUMU DARBĪBAS ANALĪZE 
 
Racionāls iepriekš izmantoto materiālu atgriezumu pielietojums jaunu būvizstrādājumu 

radīšanā ir viena no efektīvas resursu izmantošanas iespējām mūsdienās.  Maģistrālo 
gāzesvadu tērauda cauruļu ražošanā un montāžā rodas lieli materiālu atgriezumi. Šo cauruļu 
atgriezumu izmantošanas iespējas, kā kopnes režģa galvenie elementi, un šo elementu 
pastiprināšanas varianti ir apskatīti dotajā darbā. 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, bija jāatrisina šādi uzdevumi: 
1.  Riņķa elementa nestspējas analīze, veidojot papildu nostiprinājumus un izmantojot 

saspriegtas stiegras. 
2.  Noteikt kopnes režģa risinājuma optimālo variantu. 
3.  Noteikt racionālāko kopnes režģa elementu pastiprināšanas veidu.  
4.  Noteikt sakarību starp kopnes režģa risinājumu, ģeometriskajiem parametriem, 

stiegras uzsprieguma spēku un kopnes nestspēju. 
Tika pieņemta tērauda caurule ar ārējo diametru 1420 mm, sieniņas biezumu 20 mm, ar 

dotās caurules septiņiem riņķa elementiem veidojot režģi, var izveidot paralēljoslu kopni ar 
laidumu 10,1 m un augstumu 1,58 m.  Augšējā un apakšējā josla ir veidota no kvadrātcauruļu 
profiliem 160x160x5,5 mm. Šādas kopnes pašmasa ir 1368 kg. Konstrukcija tiek slogota ar 
lineāro slodzi 10,35 kN/m. 

Tika apskatīti dažādi riņķa elementu izvietojumi (1.att.) un pastiprināšanas veidi (2.att.): 

                                     
1.att. Riņķu elementu izvietojums.    2.att. Pastiprināšanas veidi. 
 

Kopnes aprēķini veikti pēc galīgo elementu metodes, izmantojot aprēķina programmu 
Ansys 12.1. 

Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti liecina, ka efektīvākais riņķu elementu izvietojums, 
nodrošinot kopnes nestspēju, ir 1. attēlā 1. variantā redzamais risinājums, pārējos variantos 
kopnes nestspēja netiek nodrošināta, visos četros apskatītajos modeļos tērauda materiāla 
patēriņš ir vienāds. 

Veicot kopnes elementu pastiprināšanas aprēķinus (2.att.), rezultāti liecina, ka 
efektīvākais veids ir 2. attēlā 5. variantā redzamais risinājums. Dotajā risinājumā ir  
izmantotas sešas AII klases stiegras ar diametru 14 mm. Stiegras ir iepriekš saspriegtas. Tika 
atrasts racionālais relatīvais pagarinājums stiegrā, kas ir vienāds ar 0,001, kas rada 
sasprieguma spēku stiegrās no 1,67 kN līdz 2,58 kN. Kopnes kopējais materiāla patēriņš 
sastāda 1378 kg. Stiegru ieviešana ļāva palielināt kopnes lineārās slodzes nestspēju par 4,69 
kN/m, vai par 45,31%, materiālu patēriņš palielinājās par 0,73%. Pārējos pastiprināšanas 
veidos iegūtie rezultāti ir zemāki pēc kopnes nestspējas rezultātiem un ar lielāku materiāla 
patēriņu. 
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A.Klinovičs, L.Pakrastiņš (zinātniskais vadītājs) 
 

STIEGRBETONA PLĀTŅU CAURSPIEŠANAS ANALĪZE AR GALĪGO 
ELEMENTU METODI 
 

Vispopulārākais stiegrbetona plātņu veids, kam stiprības aprēķinā noteicošais 
caurspiešanas aprēķins ir bezsiju pārsegums. Tāpēc darba pētnieciskajā daļā tika analizēts 
dzelzsbetona bezsiju pārseguma spriegumstāvoklis plātnes balstījuma zonā, izmantojot 
2. Eirokodeksa būvnormu analītisko aprēķinu un galīgo elementu programmu Ansys v.11.  

Darba mērķis ir veikt skaitlisko GEM eksperimentu, kurā iespējams korekti telpiski 
modelēt stiegrota bezsiju pārseguma darbību, uzdot nelineāras betona un stiegrojuma 
deformējamības diagrammas. Šim nolūkam tika izveidoti trīs dažāda laidumu  pārseguma 
fragmentu modeļu varianti, kuri slogoti ar atšķirīga lieluma vienmērīgi izkliedētu slodzi, lai 
visos variantos panāktu vienādu caurspiedes spēku. Tādā veidā panākot situāciju, kad  pie 
vienāda caurspiedes spēka uz plātni darbojas dažādi lieces momenti, kuri izraisa dažāda 
lieluma normālspriegumus plātnē. Iegūtie rezultāti, izmantojot gan skaitliskos, gan analītiskos 
aprēķinus, tika novērtēti, izmantojot stiprības rezerves koeficientu. 

Aprēķina modeļiem tika apskatīts plātnes caurspiešanas stiprības lielums atkarībā no 
plātnes rotācijas leņķa Θ, 1.att. Saskaņā ar Mottoni sabrukuma kritēriju, plaisu platums ir cieši 
saistīts ar d . Palielinoties rotācijas leņķim Θ, palielinās plātnes plaisas, atbilstoši bīdes 
stiprība samazinās, 2.att. Caurspiešanas stiprība tiek aprēķināta kā funkcija no kritisko zonu 
deformācijām. 

 

1.att. Deformācijas pie kolonnas zonas un 
kritiskās plaisas platuma novērtējums. 

 
2.att. Caurspiešanas stiprības lieluma 
atkarība no izlieces (izmantojot Ansys 
nolasījumus).  

 
Šāds skaitliskais aprēķina modelis dotu iespēju analizēt un pētīt jaunu materiālu uzvedību 

un pielietojamību, kā arī izveidot jaunas projektēšanas metodes (vai pilnveidot vecās).  
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      Att. Ēkas šķērsgriezums un plūsmas. 

J.Lapsiņš, K.Bondars (zinātniskais vadītājs) 
 

ĒKAS ŠĶĒRSGRIEZUMA OPTIMIZĀCIJA VĒJA PLŪSMAS 
SLOGOJUMAM 

 
Pieaugot ēku augstumam, ir pieaugusi arī vēja slogojuma loma ēku konstrukciju 

aprēķinos. Parasti šādām ēkām ir sarežģīta šķērsgriezuma forma, un to slogojuma noteikšana 
ar būvnormatīvu palīdzību praktiski ir neiespējama, tāpēc tiek veikti ēkas modeļa testi vēja 
tuneļos, lai iegūtu datus par vēja slogojumu, kas iedarbojas uz ēku. Tomēr šādi testi ir ļoti 
dārgi un ne vienmēr pieejami, kā arī mēroga un citu aerodinamisko efektu dēļ tie var būt 
neprecīzi. Kā alternatīva vēja tuneļa testiem šobrīd strauji attīstās plūsmas skaitliskie aprēķini 
ar datorprogrammām (turpmāk CFD – saīsinājums no computational fluid dynamics). 
Pētījuma mērķis ir pārbaudīt vienu no CFD aprēķinu datorprogrammām - ANSYS Flotran, lai 
novērtētu iespēju to pielietot praktiskā 
projektēšanā, kā arī veikt ēkas šķērsgriezuma 
optimizāciju vēja plūsmas slogojumam, lai 
samazinātu uz ēku iedarbojošos vēja slodzi. 

Par pētījuma objektu tika izvēlēta reāla 
ēka, kuras šķērsgriezums sastāv no divām 
daļām – pirmajai ēkas daļai plānā ir 
pakavveida forma, otrajai ēkas daļai forma ir 
līdzīga, nedaudz vairāk izliekta ( att.). Pirms 
ēkas abu daļu skaitliskās analīzes tika veikta 
ANSYS Flotran aprēķinu rezultātu validācija 
uz vienkāršas un aerodinamikā labi izpētītas 
figūras (cilindra). Salīdzinot ANSYS Flotran 
aprēķina rezultātus ar vēja tuneļa testiem, kuri 
iegūti no publikācijām, Reinolda skaitļa 

apgabalā 6104  rezultāti atšķīrās par 1,5%, 
ko var uzskatīt par pietiekamu precizitāti inženiertehniskajiem aprēķiniem. 

Ēka tika analizēta, mainot pret to vēja plūsmas virzienu ik par o5 , kā tas pieņemts vēja 
tuneļa testos. Vispirms katra ēkas daļa tika analizēta atsevišķi, pēc tam abas kopā. Atsevišķos 
testos pirmās ēkas daļas vilkmes koeficienta maksimālā vērtība bija 1,52, bet otrās ēkas  
daļas – 2,19. Kopējā aprēķina modelī vilkmes koeficienta vērtības bija attiecīgi 0,62 un 1,79, 
t.i., par 59% un 18% zemākas nekā atsevišķā aprēķinā. 

Pēc aerodinamisko pamatdatu iegūšanas, tika veikta ēkas šķērsgriezuma optimizācija vēja 
plūsmas slogojumam: 1) tika noapaļoti ēkas stūri, 2) izveidoti periodiski izvirzījumi uz ēkas 
virsmas. Pirmā optimizācijas efekta gadījumā vilkmes koeficients samazinājās par 6% 
pirmajai ēkas daļai, bet otrajai - par 31%. Apvienojot abus optimizācijas efektus vienā 
aprēķina modelī, pirmajai ēkas daļai vilkmes koeficients pieauga par 16%, bet otrajai daļai 
samazinājās par 34%. 

No rezultātiem var secināt, ka ne visiem optimizācijas paņēmieniem ir vienāds efekts uz 
dažāda šķērsgriezuma figūrām un ka iespējams iegūt arī negatīvus rezultātus. Tomēr, 
ievērtējot abu ēkas daļu mijiedarbību, to vilkmes koeficienti samazinājās par 59% pirmajai 
ēkas daļai un par 18% otrajai ēkas daļai. Pēc optimizācijas vilkmes koeficientus izdevās 
samazināt vēl par 6% pirmajai ēkas daļai (tikai ar noapaļojumiem) un par 34% otrajai ēkas 
daļai (ar noapaļojumiem un izvirzījumiem). Pēc pētījuma var secināt, ka ANSYS Flotran var 
sekmīgi izmantot projektēšanā vēja slogojuma noteikšanai, tomēr pirms pielietošanas praksē, 
būtu nepieciešama aprēķina rezultātu pārbaude ar vēja tuneļa testiem. 
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J.Mētra, L.Gaile (zinātniskā vadītāja) 
 

NESOŠO TĒRAUDA RĀMJU ĪPATNĪBAS EIROPAS VALSTĪS 
 

Darbā apkopota informācija par Eiropas valstu pieredzi tērauda nesošo rāmju veidu 
izmantošanā. Darbā secināts, ka Eiropas valstīs visbiežāk vienstāva noliktavas ēku nesošajās 
konstrukcijās ir izmantoti portālrāmji.  

Lai noskaidrotu, kurš konstrukcijas veids ir piemērots Latvijas apstākļiem, darbā veikti 20 
portālrāmju un 20 kopņu rāmju salīdzinošie aprēķini.  

Aprēķinos salīdzināti rāmji ar visbiežāk izmantotajiem laidumiem – 18 m, 20 m, 25 m, 35 
m, 45 m un rāmju soļiem – 4 m, 6 m, 8 m, 10 m. Aprēķinos salīdzināts konkrēta laiduma un 
soļa portālrāmju un kopņu rāmju svars un izmaksas. Salīdzināti rāmji pēc to izmaksām uz 
vienu kvadrātmetru no izmantojamā laukuma un izmaksu salīdzinājums uz vienu noliktavas 
vajadzībām izmantojamo kubikmetru. 

Aprēķinu veikšanai aptaujāti Latvijas metāla konstrukciju izgatavotāji, noskaidrojot 
aptuvenas rāmju izgatavošanas un materiālu izmaksas. Kopņu rāmja izgatavošanas un 
materiālu izmaksas kopā vidēji sastāda 1300 LVL par tonnu. Portālrāmju izgatavošanas un 
materiālu izmaksas kopā vidēji sastāda 1100 LVL par tonnu. 

Pētījumā veiktais rāmju salīdzinājums pēc materiāla patēriņa daudzuma un cenas pie 
vienādiem laidumiem un soļiem attēlots tabulā. 

 
Tabula 

Rāmju cenas pie attiecīgā rāmju soļa un laiduma 

LLa
idums 

Portālrāmja cena (Ls) pie soļa Kopņu rāmja cena (Ls) pie soļa 

4 m 6 m 8 m 10 m 4 m 6 m 8 m 10 m 

88 1567.50 1 951.40 2 251.70 2 681.80 1 289.83 1 375.86 1 577.96 1 989.56 

0 
193

1.60 2 065.80 2 383.70 2 834.70 1 763.13 1 982.32 2 598.80 2 819.56 

25 
223

38.60 2 700.50 2 984.30 4 147.00 2 177.73 2 234.67 3 055.28 4 423.81 

35 
510

7.30 7 037.80 7 037.80 8 281.90 4 504.68 6 566.83 7 499.05 11 709.74 

45 
911

27.80 10961.50 13235.20 14229.60 9 091.86 14150.26 16200.53 16 637.03 

 
Salīdzinot rāmju konstrukciju izmaksas uz vienu noliktavas vajadzībām izmantojamo 

telpas kubikmetru, viennozīmīgi izdevīgāks Latvijas situācijai ir portālrāmis. Pie visiem rāmju 
soļiem, laidumiem no 20 m līdz 45 m viena kubikmetra izmaksas ir mazākas portālrāmim, jo 
portālrāmim ir mazāks nelietderīgi izmantotās telpas tilpums, ko aizņem kopnes konstrukcija. 

Salīdzinot minētās konstrukcijas pēc to izmaksām uz vienu grīdas kvadrātmetru, 
laidumiem līdz 35m pie visiem apskatītajiem rāmju soļiem izdevīgākais ir kopņu rāmis, taču 
laidumiem no 35m līdz 45m izdevīgāks izmaksu ziņā ir portālrāmis. 
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V.Pozņaks, L.Gaile (zinātniskā vadītāja) 
 

VIĻŅOTA JUMTA SEGUMA KĀ STINGUMA DIAFRAGMAS DARBĪBAS 
ANALĪZE 

 
Darbā tika pētīta viļņota jumta seguma kā stinguma diafragmas darbība, tās aprēķina 

principi un īpatnības, kā arī konstruktīvās prasības un ierobežojumi. Tāpat tika pētīts, cik lielu 
ietaupījumu var iegūt, projektā ievērtējot šīs konstrukcijas darbību. Šāda konstrukcija tiek 
iedalīta pēc tās lokšņu balstījuma veida divos gadījumos (1. un 2.att.). 
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 1. att. Stinguma diafragma, ja tās loksnes balstītas uz šķērsrāmja pārseguma elementiem 
(krustiņi attēlā apzīmē bīdes plūsmas intensitāti). 
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2. att. Stinguma diafragma, ja tās loksnes balstītas uz kopturiem. 
 
1. un 2.att.  S – bīdes plūsma [kN/m]; N – asspēks [kN]; Rg – balsta reakcija [kN]; 
L – ēkas garums [m]; b – ēkas platums [m]; cbeam – šķērsrāmja solis [m]. 
  
Secināts, ka Latvijā ir maza vēja un sniega slodzes attiecība, salīdzinot ar valstīm, kurās 

šādas konstrukcijas pielietojums ir izplatīts, kā arī tas, ka šāda konstrukcija ir efektīva, ēkas 
garuma un platuma attiecībai nepārsniedzot lielumu 5/1.  
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A.Rozalinska, A.Sprince (zinātniskā vadītāja) 
 

BETONA RUKUMA IETEKME UZ KONSTRUKTĪVO ELEMENTU 
DARBĪBU 

 
Betona rukums ir neslogots un nesaistīts betona parauga deformācijas mērījums, ko 

izsaka, kā elementa dimensijas izmaiņu (garuma izmaiņa pret sākotnējo garumu) izteiktu 
procentos, mm/mm vai mikrodeformācijās (microstrains) vai miljonos - deformācijas lielums 
x 10-6. Standarta portlandcementa betona rukuma ilglaicīgas attīstības vērtība ir no 200 līdz 
800 x10-6 mm/mm. 

RTU laboratorijā veikti eksperimentāli rukuma testi augsto stiprību fibrobetoniem ar 
dažādu polivinila alkohola (PVA) fibru daudzumu 0,56% un 1,1% no cementa svara un 
salīdzināti ar references sastāva datiem. Iegūtie rukuma testa rezultāti parāda, ka PVA fibru 
pievienošana augstas stiprības betonam būtiski neietekmē betona rukumu. 

Tā kā šis ir augstas stiprības betons, tad tam autogēnais rukums pirmajās dienās sastāda 
nozīmīgu lineārās deformācijas daļu. Tādēļ iegūtie rezultāti nevar būt attiecināmi tikai uz 
betona žūšanas rukumu. Paraugiem, sākot ar četru dienu aprūpi, jau ir noticis zināms 
autogēnais rukums, kas šajos rukuma rezultātos neatspoguļojas. Tādēļ paraugu, kas aprūpēti 
ilgāk par vienu dienu, iegūtā deformācija neatspoguļo paraugu īsto rukuma deformāciju. Lai 
noskaidrotu PVA fibrobetona galējo rukuma deformāciju un PVA fibru ietekmi uz autogēno 
betona rukumu, būtu nepieciešams turpināt eksperimentu, veicot atsevišķu autogēnā rukuma 
testu.  

Betona paraugu mitruma zuduma rezultāti atspoguļo betona rukuma deformācijas, un var 
secināt, ka ar PVA (0,56%) fibru palīdzību iespējams samazināt betona rukumu, ja tam ir bijis 
no vienas līdz septiņu dienu aprūpes laiks, kas savukārt var liecināt par to, ka ar PVA fibru 
palīdzību iespējams samazināt betona autogēno rukumu (2-10%), bet betona žūšanas rukumu 
PVA fibras neietekmē, jo paraugiem ar četrpadsmit dienu ilgu aprūpi fibras neietekmē 
mitruma zudumu. Tādēļ var secināt, ka PVA fibras nav efektīvs līdzeklis betona žūšanas 
rukuma samazināšanai. 

Mitruma zuduma rezultāti atspoguļo acīmredzamu sakarību, ka, jo mazāks aprūpes laiks 
betonam, jo lielāks mitruma zudums, ja betonu aprūpē četras dienas, tad mitruma zudumu var 
samazināt par 23%, septiņas dienas - par 33% un četrpadsmit dienas - par 46%. Līdz ar 
mitruma zuduma samazināšanos, tiek ierobežots arī betona rukums. 

Domājams, ka PVA fibru izmantošana sevi varētu attaisnot pie ierobežota betona 
elementa rukuma deformācijas, palīdzot kontrolēt plaisu noturību, daudzumu, atvēršanās 
lielumu un sadalījumu. Tas varētu būt virziens tālākajiem pētījumiem. 

Tāpat tālākajos eksperimentos varētu mainīt PVA fibru daudzumu (2%), kombinēt PVA 
makrofibras ar mikrofibrām vai citām fibrām, piemēram, celulozes. 

Precīzāku rezultātu iegūšanai būtu nepieciešama paraugu skaita palielināšana, minimums 
līdz trīs paraugiem. 

215



 

 
 

J.Sandberga, D.Serdjuks (zinātniskais vadītājs) 
 

STIEPTA NESOŠA KOMPOZĪTELEMENTA PARAMETRU ANALĪZE 
 
Kā nesošie elementi stieptajās konstrukcijās kalpo gan lineārie elementi (vantis, virves, 

stieples, kabeļi, apaļstieņi, nereti pat metāla un dzelzsbetona lentes u.c.), gan plātņveida 
elementi (sieti, membrānas, metāla vai polimēru loksnes, audumi u.c.), gan arī 
trīsdimensionāli elementi („ritenis” – pielieto horizontālā veidā konstruējot jumtus, 3D kabeļu 
kopnes u.c.). Mūsdienās arvien;plašāk konstruktīvo elementu izgatavošanā tiek lietoti 
kompozītmateriāli, jo tiem ir vesela virkne priekšrocību salīdzinājumā ar tradicionālajiem 
materiāliem: 

 Ievērojami augstāka īpatnējā stiprība (ap 3500 MPa); 
 Īpatnējais stingums (elastības modulis 130 – 140 GPa); 
 Ilgizturība; 
 Karstumizturība; 
 Augsta nodilumizturība; 
 Augsta nogurumizturība; 
 kā arī citas fizikālās un speciālās īpašības. 

Galvenā kompozītmateriālu priekšrocība ir tā, ka elements tiek veidots konkrētai 
konstrukcijai, tātad tiek radīts optimāli vislabākais variants no materiāliem, kuriem piemīt 
nepieciešamās īpašības. Kompozītmateriālus projektē, izejot no tiem izvirzītajām prasībām, 
ekspluatācijas un slogošanas apstākļiem. Tas nozīmē, ka kompozītmateriāls nevar pārspēt 
tradicionālo materiālu pilnīgi visās jomās, bet projektētājs tam piešķir tieši konkrētajai 
konstrukcijai nepieciešamās īpašības. Pasaules celtniecības praksē izmanto konstrukcijas, 
kuru nestspēja nodrošināta ar gaisa vai citas gāzes pārspiedienu. Pneimatiskajām 
konstrukcijām  ir raksturīgs, ka pilnīgi visi nesošie elementi darbojas stiepē. Kā pētāmā 
konstrukcija tiek izvēlēta arkas tipa pneimatiskās konstrukcijas būve, kurai tiks apskatīts 
materiāla patēriņš pie dažādām augstuma (h=4-8m), diametra (d=0,1-0,7m), spiediena 
(Pg=0,4-0,6 MPa) un soļa starp lokiem (B=2-4m) izmaiņām. Kā arī darbā tiek pārbaudīta 
aprēķina metodika stiepta auduma mehānisko īpašību noteikšanai. 

 
Att. Pnematiskā loka konstrukcijas shēma: 

1 – pneimatiskais loks, 2 – audekls. 
 

Pētījuma gaitā noteikta no materiālu patēriņa viedokļa racionāla pneimatiskā konstrukcija, 
kuras augstums h=3m, loka diametrs d=0,1m, spiediens lokā Pg=0,4 MPa, solis starp lokiem 
B=4m. Pie šādiem izmēriem materiālu patēriņš ir 1,243 kg/m². Stiepta audekla aprēķina 
metodikas pielietošanas rezultātā sakarība starp eksperimentāli iegūto nestspēju un teorētiski 
aprēķināto nepārsniedz 9,8 %, tādējādi apliecinot, ka aprēķinu metodika var pielietot 
inženieraprēķinos. 

216



 

 
 

A.Stasens, D.Serdjuks (zinātniskais vadītājs) 
 

PAŅĒMIENU ANALĪZE TILTU BALSTU AIZSARDZĪBAI PRET KUĢU 
TRIECIENIEM 

 
Darbā aprakstīta kuģu triecienu 

pret balstiem problemātika un 
aizsardzības pasākumi, kuri var 
novērts tiltu sagāšanos, kā arī 
pievērsta uzmanība aizsardzības 
pasākumu nepieciešamībai. 

Plānojot un piemeklējot tiltu 
balstu aizsardzības konstrukcijas tipu, 
tika apskatītas dažādas kuģa trieciena 
ekvivalentās statiskās slodzes 
noteikšanas metodikas: Eirokodeksa 
ieteiktās aprēķina formulas un 
standarttabulas (EN 1991-1-7-2006), 
Amerikāņu AASHTO normatīvi 
(AASHTO 1991), IABSE ieteikumi 
(SED 4: Ship Collision with Bridges), 
Krievijas celtniecības normas un 
noteikumi (СниП 2.05.03-84*), kā arī 
Svensona piedāvātā metodika. 

Darba ietvaros veikts teorētisks 
tankkuģa „Anna” ietriekšanas aprēķins Liepājas O.Kalpaka tiltā , kas parādīja, ka ziemeļu 
balsts varēja uzņemt trieciena slodzi pats par sevi (paliekošās masīvā balsta deformācijas pēc 
aprēķina sastāda 46 mm). Tika secināts, ka laidums tika sagrauts izvirzīto vieglo kopņu 
konstrukciju dēļ, kas pirmie uzņēma triecienu, piedāvāti aizsardzības paņēmieni tilta 
konstrukciju aizsardzībai nākotnē (skat. att.). 

Otrajā darba sadaļā apskatīta nesen rekonstruētā Ventspils atveramā tilta problemātika. 
Pēc rekonstrukcijas tehniskajā projektā uzdotajiem kuģa parametriem un Eirokodeksa 
metodikas tika noteikta kuģa trieciena ekvivalentā statiskā slodze un veikts aprēķins 
vairākiem aizsardzības paņēmieniem: masīvs čaulveida pālis, cauruļveida pāļu pamata pālis 
un virzošā konstrukcija. Darbā arī apskatīta citu aizsardzības paņēmienu neiespējamība. Pēc 
aprēķina noteikts, ka ekonomiski visizdevīgākais aizsardzības paņēmiens Ventspils tilta 
gadījumā ir virzošās konstrukcijas ar cauruļpāļu pamatu, kas korelējas ar rekonstrukcijas 
tehniskajā projektā pieņemto virzošās konstrukcijas tipu. 

Pētījumos iegūto rezultātu analīze ļauj secināt, ka tiltu balstu aizsardzības paņēmieni ir 
ļoti atkarīgi no kuģošanas, hidroloģiskajiem un ģeoloģiskajiem apstākļiem, aprēķinātā kuģa 
lieluma un tilta konstrukcijas, un katru gadījumu jāapskata atsevišķi, jo nav ideāla 
aizsardzības paņēmiena, kas aizsargātu jebkura tilta balstu un būtu ekonomiski izdevīgs. 
Optimālu aizsardzības konstrukciju piemeklēšana ir komplekss jautājums, kurš ietver vairākas 
cilvēku darbības sfēras, pasaules pieredzes, zināšanu un visdažādāko konstrukciju aprēķinu 
prasmi, kas atsevišķos gadījumos var prasīt lielāku kompetenci un piepūli, nekā  tiltu 
projektēšana. 

Att. Tankkuģa „Anna” sadursme ar O.Kalpaka tiltu 
tiltuO.Kalpaka tiltā O.Kalpaka tiltu.  
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K.Šterns, K.Bondars (zinātniskais vadītājs) 
 
ATBALSTA KONSTRUKCIJU GRUNTS SPĒKU MOBILIZĀCIJAS 
ANALĪZE 

 
Pastāv dažādas aprēķina teorijas, pēc kurām rēķina grunts aktīvā (Ka) un pasīvā (Kp) 

spiediena koeficientus abām pusēm atbalsta sienai. Katra aprēķina teorijā ir idealizēts modelis 
ar dažādiem pieņēmumiem.  

Darba mērķis.  
Izpētīt grunts pasīvo (Kp) spiedienu atkarībā no grunts veida, atbalsta sienas stinguma un 

sienas pārvietojuma. 
Ar jēdzienu sienas ”stingums” jāsaprot sienas šķērsgriezuma laukuma vai šķērsgriezuma 

inerces momenta un sienas garuma attiecība. Jo lielāks inerces moments vai  šķērsgriezuma 
laukums un mazāks sienas garums, jo siena ir stingāka. 

Uzdevumi.  
Aprēķināt grunts spiedienu uz atbalsta sienu pēc GEM (Galīgo Elementu Metodes) un pēc 

4 veidu KAT (Klasiskās analītiskās teorijas) metodes: Rekina, Kolumba, Millera-Breslau un 
DIN 4085:2007; 

1) Grunts fizikāli-mehāniskās īpašības pieņemt pēc Mora-Kolumba aprēķina modeļa 
(elastīgi plastisks grunts materiāla modelis), izmantojot 16 grunts variantus (smiltis 
un mazplastiskus mālus) pēc LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un 
pamatnes”; 

2) Rievsienas būvdedres dziļumu pieņemt vienādu ar 9 metriem; 
3) Pieņemt, ka gruntsūdens nav; 
4) Pieņemt, ka siena nav enkurota, bet iedzīta gruntī un brīvi balstīta tajā – nav grunts 

enkuri; 
5) Sienas šķērsgriezumu pieņemt kā Arcelor tērauda Z-profilus un kā monolītai 

nepārtrauktai līnijveida dzelzsbetona sienai ar šķērsgriezuma augstumu 200.. 2000 
mm; 

6) Sienas šķērsgriezumu pieņemt tā, lai izpildās šķērsgriezuma stiprības pārbaudes; 
7) Sienas iedziļinājumu gruntī pieņemt tā, lai izpildās līdzsvara nosacījumi 

(stabilizējošie spēki lielāki par destabilizējošiem). 
Secinājumi. 

1) Grunts pasīvais spiediens Kp, kas iegūts pēc 
KAT un pēc GEM, viens no otra stipri 
atšķiras. Pēc GEM iegūtai Kp funkcijai ir 
izliekta, ieliekta vai taisna forma – mainīgs 
atkarībā no dziļuma pret būvbedres dibenu 
(1.att. variants a, b un c). Pēc KAT iegūtais 
Kp ir konstants (1.att. variants d). 

2) KAT nav pielietojams visa veida sienām, 
bet tikai sienām, kuras ir pietiekoši stingas. 
Ja sienas nav pietiekoši stingas, tad aprēķinu 
kļūda ir liela salīdzinājumā ar GEM. 

3) KAT nav pielietojams gruntīm ar mazu 
grunts iekšējās berzes leņķi un lielu grunts 
īpatnējo saisti, jo pie šāda materiāla pēc 
KAT metodes sienai iedziļinājums nav 
vajadzīgs, jo grunts nobrukuma prizmu šādā 
gadījumā notur grunts saiste. 

Att. Spiediena koeficienti Kp un Ka 
uz  rievsienu. 
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J.Veļičko, N.Tirāns (zinātniskais vadītājs) 

PĀĻU EKSPERIMENTĀLO PĀRBAUŽU REZULTĀTU ANALĪZE 
 
Pēdējās desmitgadēs, attīstoties tehnikai un pieaugot ekonomiskajam pieprasījumam, ir 

ievērojami intensificējusies būvniecība rajonos ar relatīvi sliktiem inženierģeoloģiskajiem 
apstākļiem. Ja sasniedzamā dziļumā atrodas labas nestspējas klinšainie ieži, pamatu 
konstrukciju izbūvei visbiežāk izmanto urbtos dzelzsbetona statņpāļus. 

Darbā tiek analizēti divi Latvijā unikāli lauka apstākļos veikti eksperimenti: urbto 
dzelzsbetona statņpāļu pārbaude spiedē ar kāta pagarinājumu mērījumiem un dolomītā 
iedziļināto dzelzsbetona pāļu pārbaude ar augšupvērsto slodzi. Šie eksperimenti ļauj precizēt 
urbtā statņpāļa reālo darba mehānismu, 
noteikt atbilstošāku aprēķina metodiku un 
eksperimenta vietā esošās grunts nestspēju. 

Tika noteikts, ka ar Salaspils svītas cieto 
devona mālu berzes nestspēju var pamatoti 
rēķināties, nosakot klinšainos iežos balstītu 
pāļu nestspēju, kas ļauj iegūt ekonomiskākus 
pamatu risinājumus Rīgas centram līdzīgos 
inženierģeoloģiskos apstākļos. Šie māli spēj 
mobilizēt sānu berzes nestspēju pat pie 
nelielām statņpāļa deformācijām. Tika 
sasniegta eksperimentāla sānu berze 

186 , kas ir ļoti tuva teorētiskai 
sānu berzei, noteiktai ar nedrenētas saistes 

 palīdzību. 
Veiktajos eksperimentos pāļa augšgala deformācijas veidoja galvenokārt dzelzsbetona 

kāta saīsinājums (>90%). Tika noteikts nevienmērīgs sānu berzes sadalījums pa iedziļinājuma 
ligzdas dolomīta garumu. Pāļa slodze pirmkārt tiek uzņemta ar sānu berzi, bet apakšējā gala 
mobilizācija ir iespējama tikai pēc sānu berzes nestspējas izsmelšanas un nav novērojama 
sākotnējā darba stadijā. 

Iegūti eksperimentālie dati ļauj rekomendēt praktiskajos aprēķinos: 
 pāļu nestspēju noteikt, balstoties uz sānu berzē pieļaujamiem spriegumiem; 
 ņemt vērā arī virs klinšainiem iežiem esošo nestspējīgo slāņu berzes nestspēju, īpaši 

cietiem blīviem pamatiežu māliem; 
 noteikt klinšaino iežu (dolomītu) plaisainību un ņemt vērā tās negatīvo ietekmi;  
 konservatīvi izturēties pret pāļa apakšējā gala pretestību, jo tā mobilizācija ir 

saistāma ar grūti nosakāmām palielinātām plastiskām deformācijām; 
 nosakot deformācijas, vienkārši rēķināties tikai ar dzelzsbetona kāta saīsinājumu, 

pieņemot, ka apakšējais pāļa gals nepārvietojas, pie nosacījuma, ka slodze 
nepārsniedz sānu berzes nestspēju. 

Att. Urbtā dzelzsbetona statņpāļa 
slogošana. 
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BŪVRAŽOŠANAS SEKCIJA 
 
J.Ābele, J.Kreicburgs (zinātniskais vadītājs) 

 
SLĀŅAINIE PANEĻI KĀ MODERNS RISINĀJUMS ĒKU BŪVNIECĪBĀ 

 
Mūsdienu būvniecības darbu specifika ir tāda, ka nemitīgi pieaug būvniecības izmaksas – 

darbaspēka, transporta (sevišķi paaugstinoties degvielas cenām), kā arī būvmateriālu 
izmaksas. Tāpēc pašreizējos ekonomiskajos apstākļos pastiprināti jādomā par to, kā būvēt 
ātrāk un efektīvāk – lētāk. 

Slāņainie paneļi, kā ēku ārējā norobežojošā konstrukcija, jau pazīstami sen. Taču 
lielākoties to izmantošana aprobežojas ar trīsslāņu paneli, kas sastāv no divām metāla 
loksnēm un siltumizolāciju starp tām.  

Savā darbā vēlos padziļināti izpētīt slāņaino paneļu pielietojumu būvniecībā, uzmanību 
vēršot uz to, ka paneļa slāņi var tikt veidoti no dažādiem materiāliem un ka slāņaino paneļu 
tehniskie risinājumi arī var būt savādāki, nekā to pierasts redzēt būvniecībā, piemēram, 
slāņainais panelis var darboties arī kā slodzi nesošs elements, ne tikai kā piekārta ārējā 
norobežojošā konstrukcija. 

Pētnieciskajā darbā apskatīti arī dažādi netradicionāli slāņaino paneļu risinājumi, 
piemēram, sienu paneļi, kuru ārējā virsmā ir iestrādāti vertikāli kanāli. Tie paredzēti, lai 
saules staru iedarbībā kanālos esošais gaiss sasiltu un celtos uz augšu. Iegūtā enerģija var tikt 
izmantota kā daļa no kopējās enerģijas, kas nepieciešama ēkas apkurei. 

Apskatīts arī inovatīvs, bet maz populārs risinājums, kad pie ēkas karkasa piestiprinātiem 
slāņainajiem paneļiem papildus tiek stiprināti ķieģeļi un flīzes. Šīs papildus konstrukcijas nav 
slodzi nesošas, taču paver ļoti plašu dažādību ēkas ārējā veidola izveidei. Šādi risinājumi arī 
uzlabo dažādus tehniskos raksturlielumus, piemēram, siltuma pretestību, siltuma inerci, arī 
akustiskās īpašības.  

Projektējot jaunas modernas ēkas ar apzaļumotiem jumtiem, viena no lielākajām 
problēmām ir atrast jumta nesošo konstrukciju, kas var uzņemt slodzi no grunts slāņa, taču 
tajā pašā laikā būt ekonomiski izdevīga, ātri un ērti montējama, ar labām siltumizolācijas 
īpašībām un ūdens blīva sistēma. Tāpēc alternatīva smagajiem, nerentablajiem dzelzsbetona 
pārsegumiem ir daudzslāņu paneļu konstrukcijas. 

Savā darbā pētīšu arī tādu parādību, kā norobežojošās konstrukcijas siltuminerce, kam 
mūsdienās tiek pievērsta samērā maza uzmanība. Tiks meklēti risinājumi, kā ēkai ilgāk 
saglabāt savu iekšējo klimatu, lai mazāk enerģijas būtu jāpatērē apkurei vai ventilācijai 
(dzesēšanai). 
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J.Amans, V.Ā.Lapsa (zinātniskais vadītājs) 
 

KOKA BŪVKONSTRUKCIJU JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS UN TO 
ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 

 
Koksne ir vienīgais plaši pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams, un šim faktam ir 

svarīga loma neatjaunojamo resursu patēriņa samazināšanas stratēģijā. Latvijas valsts mežos 
mežaudžu tekošais krājas pieaugums (bez atmiruma) ir ~12 milj. m3 gadā. Izmantojot 
informācijas tehnoloģijas un augstražīgas rūpniecības iekārtas salīdzinājumā ar tradicionālo 
būvniecību ir iespējams sasniegt koksnes izmantošanas ekonomisko efektu līdz 30% un 
vairāk. Koka būvkonstrukcijām ir maza masu, plaša pieļaujamo formu un izmēru 
daudzveidība, kas kontekstā ar ātru konstrukciju montāžu un samazinātu būvēšanas periodu 
secīgi samazina celtniecības izmaksas. Speciālu, sertificētu datorprogrammu nodrošinājums 
projektēšanas un konstrukciju izgatavošanas procesā, kas balstīts uz modernu ražošanas 
iekārtu bāzes, harmonisku atbilstošu konstrukciju mezglu materiālu risinājumu, rezultātā dod 
augstas būvkonstrukciju ekspluatācijas un statiskās noturības garantijas 30-50 gadiem, kā arī 
izstrādājumu ekspluatācijas periodu līdz 80-100 gadi. 

Darba pētnieciskajā daļā tiek analizēta dažādu esošo koka būvkonstrukciju - siju, kopņu, 
rāmju, loku, arku un citu izstrādājumu - vēsturiskās, tehniskās, ekoloģiskās un ekonomiskās 
attīstības tendences. Analizēta tiek dažādu koka konstrukciju mezglu stiprinājuma līdzekļu 
mainība, sākot no pašiem senākajiem laikiem, kad elementu sasaistei izmantoja koka tapas vai 
veidoja atbilstošus iecirtumus savienojumu vietās un visbeidzot līdz dažādiem mūsdienīgiem 
metāla, plastmasas u. c. stiprinājuma elementiem. Kā paplašināta tēma tiek skatīta dažādu 
līmēto konstrukciju, kupolu, čaulu, iepriekš saspriegtu, stiegrotu koka būvelementu attīstības 
tendence un perspektīvie virzieni. Padziļināti tiek analizētas būvkonstrukcijās pielietojamās 
koksnes fizikāli mehāniskās īpašības, t. sk. anizotropija un esošo mūsdienu tehnoloģiju 
iespējas ietekmēt koksnes materiālu noturību dažādos spriegumstāvokļos. 

Pētījuma mērķis ir noteikt koka būvkonstrukciju un jaunāko tehnoloģiju attīstības 
perspektīvos virzienus, balstoties uz pieejamās informācijas veiktajiem analīzes rezultātiem 
un secinājumiem.  

Darba ietvaros ir skatīta analītiskās izpētes metode, kas balstīta uz būvkonstrukciju 
optimizācijas uzdevuma risināšanas pamatnoteikumiem, kur gala mērķis ir labākās 
konstrukcijas risinājuma meklējums uz iepriekš formulētiem sekojošiem optimalitātes 
kritērijiem un principiem, kas ir: 

 Drošums. Būvkonstrukcijām un to atsevišķiem elementiem jāuzņem visas slodzes 
un iedarbes, neradot bojājumus. 

 Tehnoloģiskums. Būvkonstrukciju un to atsevišķo elementu izgatavošanai jābūt 
vienkāršai, ērti transportējamai un ekspluatējamai, kā arī jābūt pastiprināšanas 
iespējām. 

 Ilgmūžība. Būvkonstrukcijām un to atsevišķiem elementiem ir jānodrošina savu 
funkciju izpildi noteiktu laika periodu, tas ir, ekspluatācijas laiku. 

 Efektivitāte. Būvkonstrukcijām jāatbilst savam mērķim (uzdevumam). 
 Ekonomiskums. Būvkonstrukciju efektivitāti, drošumu, ilgmūžību un tehnoloģiju ir 

jānodrošina ar minimālu materiālu un citu resursu patēriņu. 
 Estētiskums. Būvkonstrukcijām un to elementiem jāatbilst estētiskām prasībām un 

harmoniski jāiekļaujas ekoloģiskajā vidē. 
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A.Auga, B.Gaujēna (zinātniskā vadītāja) 
 

NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMA INERCES IETEKME UZ 
IEKŠĒJĀS GAISA TEMPERATŪRAS STABILITĀTI 

 
Ēkas norobežojošo konstrukciju izvēle ir atkarīga no siltumfizikālajām īpašībām, 

piemēram, no siltuma caurlaidības koeficienta (U-vērtības). Tomēr ne tikai U vērtība ir 
svarīga, jāņem vērā arī ēkas norobežojošo konstrukciju un visas ēkas siltuma inerce. 
Literatūras pētījumi liecina par ļoti atšķirīgiem aprēķiniem saistībā ar enerģijas taupīšanas 
potenciālu, kas saistīts ar atbilstošu siltuma inerces izmantošanu, sākot no dažiem līdz pat 
80%. 

Siltuma inerce ir konstrukcijas spēja uzkrāt jeb akumulēt sevī siltumu un pēc tam atdot to 
atpakaļ telpai, tādā veidā samazinot nepieciešamību pēc apkures ziemā un dzesēšanas slodzes 
vasaras periodos. Ļoti būtisks ir rādītājs, cik ilgā laikā konstrukcija atdod uzkrāto siltuma 
enerģiju, t.i., svarīgs konstrukcijas atdzišanas ātrums. Ja atdzišana notiek ļoti ātri, tad 
palielinās izmaksas par apkuri, jo nepieciešama intensīvāka apkures sistēmas darbība. 

Tā kā daudzu valstu būvnormatīvi nosaka ārējo norobežojošo konstrukciju normēto 
siltuma caurlaidības vērtību, bet nepievērš pietiekamu uzmanību siltuma inercei, jāveic 
pētījumus, lai pierādītu siltuma inerces aktualitāti. 

Savā pētījumā mērīju un analizēju siltuma inerces ietekmi uz ārējām norobežojošām 
vieglām un masīva tipa konstrukcijām. Galvenais uzdevums bija izpētīt un salīdzināt šo ēku 
siltuma inerces ietekmi uz iekštelpu gaisa temperatūras režīmu apkures sezonas laikā. 
Pētījuma laiks no 2012. gada februāra līdz šī paša gada martam, ieskaitot. 

Uzskatāmi siltuma inerces darbību var redzēt zemāk esošajā attēlā, kur vasaras laikā ārējā 
siena pa dienu uzsilst un pēc tam nakts laikā vienmērīgi izdala uzkrāto siltuma enerģiju 
(iekšējā gaisa temperatūra svārstās aptuveni 2 °C robežās). 

 
Att. Sienas siltuma inerce diennakts laikā. 

 
Veicot šāda tipa pētījumus, ir iespējams maksimāli izmantot siltuma inerces potenciālu un 

tādā veidā uzlabot visas ēkas energoefektivitāti un mikroklimatu iekštelpās. Vairāki autori 
savos pētījumos ir pierādījuši, ka, lai saglabātu enerģiju, jāizvēlas sienas ar ārpusē novietotu 
siltumizolācijas slāni un lielu inerces masu (termālo masu), nevis izolācijas novietojumu 
sienas iekšējā pusē. 

Veicot darba praktisko daļu, viens no secinājumiem un ieteikumiem būtu: „Normatīvajā 
literatūrā noteikt minimālās vērtības ne tikai siltuma caurlaidībai U, bet arī īpatnējai siltuma 
ietilpībai jeb materiāla spējai absorbēt siltuma enerģiju, kas uzlabotu siltuma inerci ēkā.” 
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I.Beļuzovs, V.Ā Lapsa (zinātniskais vadītājs) 
 

INJEKCIJAS HIDROIZOLĀCIJA 
 

Viena no mūsdienu ražošanas un civilo objektu celtniecības un projektēšanas īpatnībām ir 
ēku daļu izvietošana zem dienas gaismas līmeņa, kas veicina padziļināto ēku daļu būvniecības 
attīstību. Visām zemgrunts būvēm ir paaugstināta mitruma koncentrācija, tādēļ hidroizolācijai 
ir ļoti liela nozīme.  

Maģistra darba mērķis ir izpētīt hidroizolācijas pielietošanas iespējas būvkonstrukcijās, 
atrast visefektīvāko un ekonomiski visizdevīgāko hidroizolācijas veidu, konstatēt galvenās 
mitruma ieplūšanas vietas, precīzi izvēlēties hidroizolācijas darbu veikšanai izmantojamos 
materiālus.  

Maģistra darbā tiks izpētītas dažādu materiālu injekcijas - poliuretāna, epoksīda, 
mikrocementu un akrilāta. 

Poliuretāna materiāli ir plastiski, lokani un nelūst pie slodžu maiņas, kuri ūdens iedarbībā 
polimerizējas. Poliuretāna injecēšana īpaši piemērota mūru un betona konstrukciju plaisu 
aizpildīšanai. 

Epoksīda materiāliem zema viskozitāte, augsta iesūkšanās spēja konstrukcijās. Epoksīda 
materiālus visplašāk pielieto konstrukcijās, kurām nepieciešama pastiprināšana. 

Akrilāta gēli viegli polimerizējas konstrukcijas materiālā (betonā, ķieģelī) un gruntī, 
veidojot ar tiem ļoti ciešu saikni. Gēlam sajaucoties ar grunts daļiņām, notiek grunts 
stabilizācija apkārt ēkai, kas papildus aizsargā konstrukciju. Pielietojot akrilāta gēlus, tie 
veido elastīgu hidroizolāciju.  

Mikrocementiem piemīt laba plūstamība un ātra saistīšanas spēja. Mikrocements aizpilda 
visas spraugas un tukšumus, veidojot nepārvaramu barjeru mitrumam. Mikrocementi īpaši 
piemēroti injicēšanai gruntī.  

Izvērtētas efektīvakās injekciju tehnoloģijas un to pielietojums konkrētai būvei, kā arī 
injekciju hidroizolācijas aprīkojums. 

Izpētes rezultātā tika konstatētas priekšrocības, kuras rodas, izmantojot injekcijas 
hidroizolācijas metodi, tādas kā: 

 nav nepieciešams veikt liela mēroga būvniecības, remonta darbus; 
 var veikt jebkurus darbus neatkarīgi no gadalaika; 
 ir iespēja ievērojami samazināt remontdarbu izmaksas; 
 netraucēti, neapstādinot objektu, veikt nepieciešamos darbus; 
 nākotnē pie nepieciešamības lokāli veikt remontdarbus, nepiesaistot daudz spēka un 

līdzekļu. 
Darba ietvaros izstrādāts analītisks aprēķina modelis (tabulu veidā), pamatojoties uz kuru 

ir uzskatāmi redzams izvēlētās hidroizolācijas metodes pielietošanas lietderīgums, kā arī 
analizētas dažādu hidroizolācijas veidu pielietojuma iespējas. Apkopojot augstākminēto 
informāciju, tiks izdarīti atbilstoši secinājumi. 
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E.Borītis, V.Lūsis (zinātniskais vadītājs) 
 

FIBROBETONA STIEGROJUMA STRUKTŪRAS PĒTĪJUMI 
 
Šodien vienīgais praktiskais paņēmiens, kurš ļauj palielināt betona robeždeformāciju un 

pārvērst tā trauslo sabrukšanu par plastisku, ir tā stiegrošana ar dažādu materiālu fibrām. 
Pašlaik šķiedru armēšanai ļoti aktīvi tiek izmantots tērauds un stikla šķiedras, tādējādi 
sintētisko šķiedru izmantošana tiek paplašināta, kā arī tiek izmantotas celulozes, bazalta, 
ogļūdeņraža un citas šķiedras. Fibrobetons sasniedz maksimālo efektivitāti, kad visi tā 
komponenti tiek atlasīti pareizā to īpašību sajaukumā, tas nozīmē, ka fibrobetons kā 
kompozīcijas materiāls ir atkarīgs no to formējošo materiālu īpašībām. Par pamatkomponentu 
šajā gadījumā tiek uzskatīta tērauda vai nemetāliska šķiedra.    

Zinātniskajā darbā ļoti svarīgi dot pētniecisku ieguldījumu, veicot oriģinālus 
eksperimentālus pētījumus un izstrādājot modeļus fibrobetona konstruktīvo elementu 
nestspējas un darbības prognozēšanai. Tiešā modelēšanas pieeja fibrobetona projektēšanā 
ļautu iegūt ekonomiskākus konstruktīvos risinājumus un reālistiskākus fibrobetona elementu 
darbības raksturošanas modeļus, ievērtējot faktisko šķiedru veidu, daudzumu un orientāciju. 

Darbā tiek veikts  pētījums un analizēta elementu ar dažādu fibrobetona sastāvu stiprība 
spiedē un lieces stiprība, kā arī paša elementa darbība liecē.  Izveidoti homogēnā un 
nehomogēnā fibrobetona paraugi ar līdzīgu tērauda, stiklašķiedras un celulozes fibru 
daudzumu, bet izmantojot dažādus šķiedru orientācijas paņēmienus. Pielietoto fibru materiāli 
un dimensijas (kopā 45 paraugi testēšanai liecē):  

1) tērauda šķiedras Dramix 35 mm;  
2) tērauda šķiedras Top Floor;  
3) tērauda šķiedras Twinkons;  
4) stikla šķiedras;  
5) celulozes šķiedras.  

Kopā izstrādāti 6 dažādi fibrobetona sastāvi un izgatavoti paraugi ar ārējo dimensiju: 
100×100×400 mm. Katram sastāvam izgatavoti atsevišķi kubiņi ar ārējiem izmēriem 
100×100×100 mm, kuriem noteikta maksimālā spiedes stiprība ar graujošo metodi (kopā 15 
kubiņi). 

Pētījuma mērķis – veikt dažādu fibrobetona elementu spiedes un lieces stiprības analīzi, 
kā arī iegūt no ekonomiskā viedokļa visefektīvāko stiprības un labākās iestrādājamības 
materiālu. Kā arī tiks izstrādāti ieteikumi, kā efektīvāk izmantot fibrobetonu konstrukcijās.  
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L.Dembovska, T.Kidiks (zinātniskais vadītājs) 
 

DZĪVOJAMĀS MĀJAS REKONSTRUKCIJA PARĪZĒ. LĪMĒTĀS KOKA 
KONSTRUKCIJAS ‘KLH’ 

 
Maģistra darba mērķis: Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekta izstrāde no līmētajiem 

masīvkoka paneļiem.  
Rekonstrukcijas projekts tiek veikts 3 stāvu mūra dzīvojamajai mājai Parīzē, papildus 

būvējot divus stāvus no ‘KLH’ (‘Kreuzlagenholz’) līmētajām masīvkoka konstrukcijām. Šie 
paneļi tika izvēlēti projekta realizācijai, jo tiek saglabāti esošie vēsturiskie mājas pamati, tādēļ 
jaunajai konstrukcijai ir jābūt salīdzinoši vieglai. ‘KLH’ paneļiem piemīt teicami tehniskie 
raksturlielumi, tai skaitā ugunsdrošība. Objektā būvniecības laikā zemākajos stāvos dzīvos 
cilvēki, tādēļ ļoti svarīgi ir  montāžas darbus veikt īsā laikā, ko nodrošina ‘lego’ tipa 
konstrukcijas. 

Rekonstrukcijas projekts ietver aprēķinu daļu – līmēto masīvkoka paneļu 
dimensionēšanu, slodžu aprēķinu saskaņā ar Eirokodu un Francijas nacionālo pielikumu, kā 
arī paneļu izvietojuma plānu.  

Otrajā nodaļā ir apskatīti būvniecības organizēšanas darbi – būvlaukuma iekārtošana, 
esošās jumta konstrukcijas demontāža, jauno ‘KLH’ līmēto masīvkoka paneļu montāža. 

Trešajā nodaļā tiek apskatīti nepieciešamie celtniecības darbu apjomi, to veikšanas laiks 
un darbu izcenojums/tāme. Cenas ir rēķinātas atbilstoši Francijas būvniecības tirgus līmenim. 
Ēkas rekonstrukcijas projekta gatavības stadija ir ‘atslēga rokās’ (‘clé en main’), kas nozīmē, 
ka tiek paredzēti visi iespējamie iekšdarbi. 

Ceturtajā nodaļā ir veikta ‘KLH’ līmēto masīvkoka paneļu zinātniska izpēte – paneļu 
tehniskie raksturlielumi, paneļu aprēķinu shēmas un dimensionēšanas principi saskaņā ar 
Eirokodu, paneļu kvalitātes kontrole un ražošana, izstrādāti tehniskie mezgli un detaļas. 

Piektajā nodaļā – secinājumi. Būvniecības, būvdarbu organizēšanas, tehnisko risinājumu 
un cenu atšķirības starp Latviju un Franciju. ‘KLH’ līmēto masīvkoka paneļu kā būvniecības 
materiāla atbilstība rekonstrukcijas projektiem un vispārējai būvniecībai, kā arī sniegts 
materiāla vērtējums.  

 1.att. Projekta vizualizācija.            2.att. Pārseguma paneļu dimensionēšana. 
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D.Dergunovs, V.Lūsis (zinātniskais vadītājs) 
 

NEVIENDABĪGAIS FIBROBETONS 
 
Tēma un tās pētījums ir ļoti aktuāli mūsdienās, bet diemžēl praktiskajā būvniecībā gan 

Latvijā, gan citās valstīs neviendabīga fibrobetona konstrukcijas vēl nav ieguvušas plašu 
pielietojumu. 

Sakarā ar tehnoloģiju strauju attīstību un būvdarbu optimizēšanas nepieciešamību ir liels 
tādu būvelementu pieprasījums, kuri atvieglotu būvdarbus un samazinātu darbietilpīgo un 
tehnoloģiski sarežgīto darbu daudzumu līdz minimumam. 

Vienotu projektēšanas normatīvu iztrūkums jau vairākus gadus kavē fibrobetona 
pielietošanu daudzās konstrukcijās, un, neraugoties uz tā acīmredzamām priekšrocībām, 
pretrunas esošajās fibrobetona konstrukciju projektēšanas rekomendācijās ierobežo inženiera 
izvēli par labu fibrobetonam. Tādēļ šobrīd ir svarīgi dot pētniecisku ieguldījumu, kas sekmētu 
fibrobetona normatīvu izstrādi, veicot oriģinālus eksperimentālus pētījumus un izstrādājot 
modeļus fibrobetona konstruktīvo elementu nestspējas un darbības prognozēšanai. 

Kamēr fibrobetona stiprības īpašību noteikšanai lielākā daļa no šobrīd pieejamām 
projektēšanas rekomendācijām pielieto inverso modelēšanas pieeju (aproksimējot 
eksperimentāli iegūtas līknes), ir jāatzīmē, ka tiešā modelēšanas pieeja fibrobetona 
projektēšanā ļautu iegūt ekonomiskākus konstruktīvos risinājumus un reālistiskākus 
fibrobetona elementu darbības raksturošanas modeļus, ievērtējot faktisko šķiedru veidu, 
daudzumu un orientāciju. 

Darba pētnieciskajā daļā tiek izpētītas neviendabīga fibrobetona īpašības uz izturību pret 
lieces momentu un to salīdzināšana ar homogēna fibrobetona īpašībām. 

Pētījumā izstrādātais modelis ir piemērots liektu fibrobetona konstruktīvo elementu (siju, 
plātņu) nestspējas prognozēšanai. Tā izstrādāšanas pamatā ir novērojums, ka konstruktīvo 
fibrobetona elementu nestspēja ir ļoti atkarīga no šķiedru izraušanas pretestības. 

 Modelēšanas rezultātu apstiprināšanai un modeļa lietderības izvērtēšanai tika veikti 
fibrobetona siju eksperimentāli lieces stiprības pētījumi. 

Eksperimentā tika izmantots RTU izgudrojuma patents „Fibrobetona būvelements” 
Nr.13765 un RTU patenta pieteikums „Fibrobetona orientētas  stiegrošanas paņēmiens un 
ierīce”. Patenti nosaka, ka šķiedras saturoši slāņi ir novietoti stieptajā zonā un šķiedru 
koncentrācija tajos pieaug stiepes spriegumu pieauguma virzienā. 

Pētījuma mērķis - veikt divus aktuālus tehniskos uzdevumus:  
1) Ievadīt fibras iepriekš noteiktā konstrukcijas slānī, t.i., tās stieptajā zonā, kur tās 

visvairāk vajadzīgas. 
2)  Pagriezt fibras iepriekš noteiktā virzienā, t.i., orientēt tās pa galveno stiepes 

spriegumu trajektoriju. 
Pēc paraugu sacietēšanas tiks veikta paraugu slogošana līdz graujošai slodzei, lai 

salīdzinātu izvēlēto fibras ieklāšanas metodes efektivitāti un iegūtu visefektīvāko materiālu no 
ekonomiskā, stiprības un labākās iestrādājamības viedokļa. 

Pēc paraugu testēšanas iegūtie testēšanas rezultāti tiks analizēti. 
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N.Ermansons, M.Vilnītis (zinātniskais vadītājs) 
 

SILTUMTEHNISKIE MĒRĪJUMI ĒKU NOROBEŽOJOŠĀS 
KONSTRUKCIJĀS 

 
Darba ietvaros tika pētītas 3 privātmājas Siguldā. Konkrētajām ēkām renovācijas gaitā 1 

līdz 2 gadus pirms pētījuma veikta ārsienu gaisa šķirkārtas starp nesošo konstrukciju un ārējo 
apdari siltināšana ar ekovati. 

Visām ēkām apkures sezonas laikā tika veikta termogrāfija. Pēc termogrāfijas analīzes 
vienai no 3 apsekotajām ēkām konstatētas atsevišķas lokālas sienas ārējās virsmas 
temperatūras svārstības 3 oC apmērā, kas izskaidrojams ar renovācijas gaitā nepilnvērtīgi 
izveidotu ārsienu gaisa šķirkārtas siltinājumu. Visām apsekotajām ēkām pēc renovācijas no 
siltumtehnikas viedokļa joprojām palikušas šādas problemātiskās vietas: cokola un pamatu 
zona, skursteņi, kā arī atsevišķos gadījumos ailu pārsedzes. 

Vienai no ēkām tika veikti siltuma plūsmas caur ārsienu mērījumi, ārsienas iekšējās un 
ārējās virsmas, kā arī āra un iekštelpu gaisa temperatūras mērījumi 8 diennakšu garumā ar 1 
minūtes intervālu. Tika analītiski noteikts esošās sienas siltumcaurlaidības koeficients (U-
vērtība) pirms un pēc siltināšanas, noteiktas iekšējās un ārējās sienas virsmas siltuma zudumu 
pretestība (R) un aprēķināta sienas U-vērtība trīs dažādos veidos pēc eksperimentāli iegūtiem 
datiem. Pēc iegūto rezultātu apstrādes secināts, ka: 

 Siltuma plūsma ir nestacionāra un laikā mainīga, tā palielinās, palielinoties 
temperatūru starpībai starp sienas silto un auksto pusi; 

 Eksperimentāli noteiktās R vērtības ir mainīgas laikā. Lai gan arī eksperimentāli 
noteiktā RSI ir lielāka par RSE, tomēr to atšķirība pret teorētiskajām R vērtībām 
sastāda 223% – 268%;  

 Teorētiskais ieguvums no ārsienas gaisa šķirkārtas siltināšanas ir U-vērtības 
samazinājums par 41,5% no 0,544  uz 0,318 W/m2·K, bet netiek sasniegta normatīvā 
ārsienas U-vērtība 0,306 W/m2·K. 

 Ar atšķirīgām metodēm rēķinātās siltinātās sienas U-vērtības (skat. att.) no 
eksperimentālajiem datiem ir šādas: Uxpg=0,307; Uxps=0,333; Uxpsg=0,292. Nosakot 
vidējo eksperimentālo U-vērtību no Uxpg un Uxpsg, kuras uzskatu par ticamākām, 
iegūst 0,300 W/m2·K, kas ir labāk par normatīvo vērtību. 
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Ārsienas U-vērtības mainība 8 diennakšu laikā

D sienas silt. caurlaid. koef. pēc gaisa temp., Uxpg, W/(m2·K)  

D sienas silt. caurlaid. koef. pēc sienas virsmas temp., Uxps, W/(m2·K)  

D sienas silt. caurlaid. koef. pēc virsmas un gaisa temp., Uxpsg, W/(m2·K)  

analītiski noteiktais D sienas silt. caurlaid. koef., Usm, W/(m2·K)  
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E.Holtere J.Grabis (zinātniskais vadītājs) 
 
PASĪVO ĒKU JUMTI 
 

Ēku sektors izlieto 40 % no ES kopējā energopatēriņa, tādēļ katra inteliģentas būvniecības 
rezultātā ietaupīta siltumenerģijas kilovatstunda samazina ne vien siltumnīcas efekta gāzu 
emisijas, bet arī lietotāja atkarību no resursu piegādātāja un enerģijas cenu svārstībām.  

Aptuveni 30% siltumenerģijas zudumu ēkās notiek tieši caur jumtu. Pasīvās ēkas 
standarts ir būvniecības standarts, kurš vienlaicīgi atbilst visaugstākajām enerģijas taupīšanas, 
komforta un ekoloģiskajām prasībām.  

Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un Pasīvās ēkas standartiem atbilstošu jumta 
konstrukciju izbūve ir tehnoloģiski sarežģīta biezā siltumizolējošā materiāla slāņa dēļ, jo tai 
ne tikai jānodrošina augstas siltumtehniskās prasības, bet arī jumta konstruktīvā noturība, 
mezglu hermētiskums un vienlaicīgi nedrīkst pieļaut termisko tiltu veidošanos.  

Maģistra darba mērķis ir rast optimālu un ekonomiski pamatotu pasīvā jumta izbūves 
variantu, kas atbilstu pasīvās ēkas standartiem, ilgtspējīgas būvniecības principiem, Latvijas 
klimatiskajiem apstākļiem, esošajām tehnoloģijām.  

 

 
Att. Pasīvā jumta optimāls izbūves variants. 

 
Pētījumā tika analizēti trīs pasīvās ēkas standartam atbilstoši un Latvijā izbūvējami jumtu 

varianti, kuru siltumcaurlaidības koeficienti svārstās no 0,060 – 0,064 W/(m²K), ar 
siltumizolācijas slāņa biezumu vidēji 60 cm, kā arī to būvniecības izmaksas. Pirmajā variantā 
mīkstās vates slāņu stiprināšanai tiek izmantoti speciāli INTERFALC klemmeri, otrajā 
variantā cietā akmens vate ar BJARNES Krabban stiprinājumiem, trešajā variantā mīkstās 
vates noturību nodrošina koka kārbveida profili ar akmens vates pildījumu.  

Pētījumu rezultātā par optimālāko pasīvā jumta variantu no trim apskatītajiem tika 
izvēlēts pēdējais (att.).  
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E.Indriksone, V.Mironovs (zinātniskais vadītājs) 
 
SILĪCIJA KARBĪDA KERAMIKA, ĪPAŠĪBAS UN IZMANTOŠANAS 
IESPĒJAS 

 
Silīcija karbīda keramika ir bezskābekļa tehniskās keramikas veids, kas ir iegūts no 

sintezētiem, mākslīgiem keramiskajiem materiāliem ar dažādu ķīmisko un fāžu sastāvu. Tas 
sastāv no 70,5% oglekļa un 29,95% silīcija. 

Silīcija karbīda keramikas materiālu izmantošana ir perspektīva to pozitīvo īpašību dēļ. 
Kā viena no būtiskākajām minama augstā kušanas temperatūra. Ugunsizturība ir līdz pat 
2500-3000˚C, kas ļauj šo materiālu izmantot apstākļos, kad citi materiāli jau ir mainījuši savu 
agregātstāvokli. Sava ķīmiskā inertuma dēļ, keramika ir noturīga pret skābju, skābekļa un citu 
vielu postošās iedarbības, kā arī tai ir zema elektriskā vadītspēja un salīdzinoši neliels svars. 
Tāpat tiem ir liela nodilumizturība agresīvās vidēs, liela cietība (20,9-28,9 GPa) un spiedes 
izturība, blīvums 3210 kg/m3. Silīcija karbīda keramika slikti strādā stiepē. Tas ir trausls 
materiāls. Lai šo materiālu izmantotu plašāk, nepieciešama tā savienošana ar citiem 
materiāliem. Piemēram, izmantojot infiltrācijas paņēmienu, kad ar spiediena spēku viena 
materiāla daļiņas iespiež starp otra materiāla daļiņām no vienas vai abām pusēm. Silīcija 
karbīda keramikas materiālu izmanto krāšņu iekšējo elementu būvmateriālu ražošanai. Arī 
augstās ugunsizturības dēļ to plaši ekspluatē kā elektroizolācijas detaļu izejmateriālu. 
Perspektīva – jaunu abrazīvo materiālu ražošana. 

Šajā pētījumā ir analizētas silīcija karbīda tehnoloģiskās izgatavošanas procesu metodes, 
paša materiāla pozitīvās un negatīvās īpašības. Galvenais uzsvars tiek likts uz pētījumiem par 
SiC keramiskās virsmas berzi un nodilumu. Pētīšanas procesā izmantotas– Adatas–dzelzs 
uzgaļa, Lodes-diska un Adatas–diska (Pin-Ferrule, Ball-Disc, Pin-Disc) metodes. Tiek 
salīdzinātas šīs metodes un analizētas iespējamās kļūdas. Darba rezultātā tiks noteiktas silīcija 
karbīda keramikas berzes īpašības atkarībā no nodiluma ātruma un intensitātes. Turpmākajos 
pētījumos tiks vērtēta ārēji pieliktā spiediena, virsmas raupjuma un citu faktoru būtiska 
iedarbība uz materiāla īpašību un raksturlielumu noteikšanu, ņemot vērā triboloģijas zinātnes 
atklājumus. 

 
1.att. Lodes-diska (Ball-Disc) 
berzes noteikšanas iekārta. 

         2.att. Nodiluma noteikšanas iekārtas shēma. 

 
 

 

229



 

 
 

I.Jakuševičs, V.Ā.Lapsa (zinātniskais vadītājs) 
 

SILTUMA ZUDUMI LATVIJAS ELEKTROAPAKŠSTACIJU ĒKĀS. 
PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI 

 
Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājus ar pastāvīgu elektroenerģiju, ir nepieciešamas 

augstsprieguma elektropārvades līnijas, kuru transformācijai un sadalei pastāv sadalošās un 
transformējošās apakšstacijas. Iekārtas, ar kuru palīdzību vada un regulē apakšstaciju darbu, 
tiek izvietotas vadības ēkās, kuras savukārt tiek apkurinātas ar pašpatēriņa jaudu, un ierēķina 
tīkla tehniskajos zudumos. Sakarā ar enerģijas resursu cenu kāpumu un līdz ar to ēku apkures 
sadārdzināšanos, ēku īpašniekiem ir aktuāla apkures izmaksu samazināšana. Pēdējā laikā tiek 
rekomendēta ēku ārējo konstrukciju (ārsienu un  ailu aizpildījumu) siltināšana. Pirms lēmuma 
pieņemšanas par konkrētās ēkas siltināšanu un apkures sistēmas rekonstrukciju ir ieteicams 
veikt siltuma zudumu analīzi. Siltuma zudumus var sadalīt trīs grupās: 1. Siltuma zudumi, kuri 
ir saistīti ar siltumstarojumu (infrasarkanais starojums), ar kuru palīdzību mēs varam noteikt 
kvalitatīvās vērtības, kas saistītas ar nepietiekamu siltumizolāciju, mitruma klātesamību 
siltumizolācijā, siltā gaisa izplūdes vietas caur neblīviem konstrukciju salaidumiem; 2. 
Konvektīvie siltuma zudumi (gaisa caurlaidības pakāpes mērījumi. „Blower Door”tests). LBN 
002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika nosaka, ka būvelementu gaisa 
caurlaidība visai ēkai vai tās daļai, izteikta kā gaisa noplūde uz norobežojošo konstrukciju 
kopplatību pie 50 Pa spiedienu starpības telpās un ārā, nedrīkst pārsniegt noteiktās maksimālās 
vērtības max,LBNn , kas atšķiras dažādām ēku kategorijām. Pētāmo ēku tipam tās nedrīkst būt 

lielāks par max,LBNn = 6 )*/( 23 hmm ; 3. Siltuma zudumus caur būvkonstrukcijām raksturo ar 

siltuma caurlaidības koeficientu U [W/( Km2 )]. 
Izpētes darbam tika izvēlētas vadības ēkas, kuru ārsienu konstrukcijas ir veidotas no 

dzelzsbetona un „sendviča” tipa konstrukcijām. „Sendviča” tipa konstrukcijām siltumizolācijas 
slānis ir aizpildīts ar putu poliuretānu. Minēto konstrukciju vadības ēkas aizņem 70 % no 
kopējo vadības ēku daudzuma. Ēkām veikta termogrāfiskā apskate, kuras rezultātā ieguva 
priekšstatu par esošo stāvokli. Noteiktas iespējamās siltuma zudumu vietas un sastādīts plāns 
tālāko mērījumu veikšanai. Veicot abu ēku tipu gaisa caurlaidības pakāpes mērījumus, tika 
iegūti rezultāti, kas divas reizes pārsniedza normatīvajos aktos noteiktos rādītājus  
( 23

50 /12 hmmn  ). Pēc izpētes tika noskaidrots, ka šāds rezultāts ir saistīts ar nenoblīvēto 

sekundāro kabeļu ievada kanālu.  
Siltuma caurlaidības koeficients U [W/( Km2 )] „sendviča” tipa vadības ēkai tika noteikts 

KmWU 2/705,0  (pēc LBN 002-01 KmWU 2/47,0 ) un „dzelzsbetona” vadības ēkai 

KmWU 2/24,1  (pēc LBN 002-01 KmWU 2/525,0 ). Analizējot iegūtos rezultātus, var 
ieteikt siltumizolācijas materiāla biezumu, lai nodrošinātu LBN 002-01 normatīvos noteikto 
siltuma caurlaidības koeficientu. Piemēram, „dzelzsbetona” vadības ēkas siltināšanai 
izmantojot  PAROC FAS1 cieto fasādes akmens vati, tās nepieciešamais biezums būtu 50 mm 
(pie deklarētās siltumvadītspējas  W/mK0,036 ) un „sendviča”  tipa vadības ēkas 
siltināšanai izmantojot  paneli Tenapors EPS150 ar biezumu 150 mm (pie deklarētās 
siltumvadītspējas  W/mK0,0354 ). Izpētot iegūtos rezultātus, tiks aprēķināts ieguvums no 
ēku siltināšanas un ēku noblīvējuma. Tiks izskatīta iespēja transformatora eļļas izmantošanai 
siltumnesēja uzsildīšanai un ēkas apkures nodrošināšanai.  
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E.Kļaviņš, M.Vilnītis (zinātniskais vadītājs) 
 
PĀRSEGUMA PLĀTŅU STIEGROJUMA OPTIMIZĀCIJA 

 
Monolīto betona konstrukciju stiegrošanai visbiežāk tiek izmantotas šādas 3 metodes: 

stiegrošana ar atsevišķām stiegrām, stiegrošana ar metinātiem sietiem un stiegrošana ar 
ruļļveida sietu.  

Stiegrošanu ar atsevišķām stiegrām visbiežāk izmanto lielu plātņveida virsmu 
izgatavošanā, tiltu, ceļu pamatu, skrejceļu virsmu izveidei. Metode sastāv no vairāku darbību 
cikla, proti, stiegru sagatavošanas, stiegru novietošanas projekta stāvoklī, stiegru siešanas. 
Metodes veiksmīgai pielietošanai ir svarīga pareiza darba organizācija, kā arī izpildes 
kvalitāte ir tieši atkarīga no darba veicēju iemaņām un kvalifikācijas. 

Metinātu sietu un karkasu izveide notiek cehā, vadoties pēc projekta dokumentācijas. 
Karkasu sagatavošana cehos ļauj uzlabot darba veikšanas apstākļus un nodrošināt 
izstrādājuma kvalitāti. Ar metināšanas metodi ir iespējams izveidot visdažādākās 
konfigurācijas karkasus, sastāvošus gan no telpiskiem, gan no plakaniskiem elementiem. 
Stiegrošanas darbi būvlaukumā aprobežojas ar karkasu vai sietu instalāciju, nepieciešamības 
gadījumā savienošanu un kontroli. 

Ruļļveida sietu sistēma ir stiegru paklājs, kuru būvlaukumā nepieciešams atritināt. Stiegru 
paklāji tiek izgatavoti industriāli, viss process ir pilnībā automatizēts, tādējādi panākot 
maksimālu precizitāti. Instalācijas procesa ātrums un vienkāršums ir galvenā šīs sistēmas 
priekšrocība. Gatavus stiegru ruļļus ir viegli transportēt uz būvlaukumu ar autotransportu, 
ruļļus var kraut vairākās kārtās, to ģeometrisko stabilitāti nodrošina ieliekams spirālveida 
elements, kas uztur ruļļa formu. 

Katrai no apskatītajām metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi. Izmantojot atsevišķu 
stiegru tehnoloģiju, ir daudzkārt lielāka darbietilpība – līdz pat 4 reizēm, salīdzinot ar 
metināto karkasu uzstādīšanu, un līdz pat 9 reizēm nekā stiegru paklāju izmantošanai. 
Papildus izdevumi atsevišķu stiegru izmantošanas gadījumā ir arī siešanas iekārtas iegādes vai 
nomas izdevumi, kā arī stiegru sasiešanai nepieciešamas ir stieples, kas var veidot līdz pat 1% 
no kopējā stiegru daudzuma. Atsevišķu stiegru izmantošana savukārt ir izdevīgāka materiāla 
patēriņa ziņā – pat par 10 %, salīdzinot ar metinātiem sietiem. Izmantojot iepriekš sagatavotu 
sietu – gan metinātu, gan ruļļveida – samazinās nepieciešamais strādnieku skaits stiegrojuma 
uzstādīšanai. Iepriekš sagatavotu sietu izmantošanas trūkums ir nepieciešamība pēc smagā 
transporta, kas gatavos sietus transportē no rūpnīcas uz būvobjektu. Ruļļveida paklāju 
izmantošana salīdzinājumā ar sietām stiegrām un metinātiem sietiem ir daudzkārt izdevīgāka 
laika patēriņa un darbietilpības ziņā. Teorētiski šai metodei ir jābūt ekonomiskākai arī 
materiālu patēriņa ziņā, jo stiegrojums tiek novietots tikai tajās vietās, kur tas nepieciešams 
pēc aprēķina specializētās datorprogrammās. 
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A.Krauklis, B.Gaujēna (zinātniskā vadītāja 
 
„AUKSTUMA TILTIŅU” IZPĒTE UN NOVĒRŠANA DAŽĀDA TIPA ĒKĀS 

 
Maģistra darba izstrādē tiek pētīti LR likumdošanas akti, kuri reglamentē siltumtehniskos 

aprēķinus, kā arī pētītas un veiktas pārbaudes dažāda tipa ēkās, lai konstatētu „aukstuma 
tiltiņu” esamību konstrukcijās. Tiek apskatīti trīs dažāda tipa objekti, kuriem ir veikta 
norobežojošo konstrukciju termogrāfija. 

Siltumtehnisko aprēķinu reglamentējošie LR likumdošanas akti ir LBN un LVS. 
Termiskais tilts – ēkas daļa, kurā viendabīgo norobežojošo konstrukciju termisko pretestību 
jūtami izmaina sekojoši faktori: 

 norobežojošo konstrukciju vai to daļu šķērso materiāli ar atšķirīgu siltumvadītspēju 
 un/vai 
 izmainās materiāla biezums  
 un/vai 
 ir starpība starp būvelementa ārējiem un iekšējiem izmēriem, kā tas ir, piemēram, 

sienu/griestu/grīdas savienojuma vietās. 
Termiskā tilta zonā veidojas divdimensiju un trīsdimensiju siltuma plūsma. 
Objekts: vienģimenes dzīvojamā ēka. Būvniecības laiks - 2009. līdz 2012.gads. 
Novērojami siltuma zudumi caur ēkas norobežojošām konstrukcijām – termogrammā 

īpaši izceļamas logu konstrukcijas un termiskie tilti ap logu ārējo perimetru. Ārsienu 
laukumos konstatēts nevienmērīgs temperatūras sadalījums, ko veido siltuma zudumi 
konstrukciju savienojumos, atšķirīgie konstrukciju materiāli, to biezums un/vai mitruma 
saturs, kā arī konstatētās atšķirīgās iekštelpu temperatūras. Pieļaujama arī dažāda noēnojuma 
ietekme. Temperatūras nolasījumi uz ārējo norobežojošo konstrukciju virsmām: ārsiena 
+6,4ºC līdz +10,2ºC, stikloto konstrukciju rāmji (termiskā tilta maksimums) +16,2ºC. Siltuma 
zudumi (siltuma plūsma) caur ēkas stiklotajām daļām un perimetrālajiem termiskajiem tiltiem. 
Iekštelpu temperatūra ēkā +20,0ºC līdz + 26,0ºC robežās.  Āra gaisa temperatūra mērīšanas 
brīdī +3,0ºC līdz +3,5ºC. 

Objekts: ražošanas/noliktavas telpas ar biroja ēku. Ēku rekonstrukcijas laiks - 2002. gads. 
Siltuma zudumu termiskais tilts loga rāmja pieslēguma un ārsienas ailes konstrukcijā, durvju 
kārbas un sienas ailas konstrukcijā. Iekštelpas temperatūra +21,0ºC. Āra gaisa temperatūra 
mērīšanas brīdī +1.0ºC. 

Objekts: daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Ēkas būvniecības laiks 20.gs. 60. gadi. 
Termogrāfijā konstatēta paaugstināta virsmas temperatūra uz ēkas pamatiem (pastiprināti 
siltuma zudumi); pastiprināti siltuma zudumi caur nekvalitatīvu pagraba logu; pastiprināti 
siltumenerģijas zudumi kāpņu telpā caur logiem; paaugstināta virsmas temperatūra zonā zem 
logiem – sildķermeņu atrašanās vietās. 

Secinājumi: uzsākot ēku rekonstrukcijas/renovācijas/jaunbūves tehniskā projekta izstrādi, 
rūpīgi ir jāveic siltumtehniskie aprēķini; rūpīgi/detalizēti jāizstrādā darbu zīmējumi pirms 
būvdarbu uzsākšanas, lai varētu pārliecināties par risinājuma realizācijas iespējamību; 
realizējot būvdarbus, jāveic kontrole/uzraudzība, lai tiktu veikta kvalitatīva saskaņoto 
risinājumu realizācija. 

Ievērojot iepriekšminētos pasākumus, ir iespējams realizēt energoefektīvus risinājumus 
dažādas sarežģītības ēkās, rezultātā ekonomējot enerģiju un ekspluatācijas izdevumus. 
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M.Lisicins, V.Mironovs (zinātniskais vadītājs) 
 

ŠŪNU STRUKTŪRAS NO PERFORĒTĀS METĀLISKĀS LENTES  
 

Pētījums attiecas uz šūnainu materiālu ar caurejošiem kanāliem, kur par izejvielu 
izmantota perforēta tērauda lente,  izgatavošanas metodes izstrādi.  Ir veikta lentes un 
štancēšanas tehnoloģisko atlikuma materiālu īpašību izpēte. Piedāvāta virkne metožu šūnainu 
struktūru ar caurejošiem kanāliem izgatavošanai, izmantojot lenti un no tās veidotus profilus. 

Eksperimentālie pētījumi parādīja, ka perforētai tērauda lentei piemīt virkne teicamu 
īpašību: augsta stiepes stiprība (170 – 920 N/mm2), profilu spiedes stiprība pie liela 
perforējuma īpatsvara (līdz pat 70 – 80%), teicama metināmība un cita veida savienojumu 
iespējas (piem., salīmēšana). 

Ir vairāki šūnainu struktūru izveides 
virzieni, izmantojot minētos  lokšņu 
materiālus. Stiepes metode: loksnes tiek 
uzliktas viena uz otras slāņu veidā, 
izveidojot paketi ar turpmāku savstarpēju 
salīmēšanos. Pēc tam izveidotā pakete 
tiek stiepta lokšņu plaknei perpendikulārā 
virzienā (1. att.). Gofrējuma metode: 
loksnēm ar ritošiem ruļļiem piešķir 
gofrētu formu, bet turpmākās slāņveida salikšanas gaitā iegūst šūnainu struktūru. Lokšņu 

nobīdes metode (2. att) :  vispirms no loksnēm izveido 
slāņveida paketi, kuru no vienas puses visā garumā 
iespīlē mehāniskajā turētājā. Tad paketi apvērpj ap 
cilindrisku serdeni, kura ass novietota leņķī   (0° - 90°) 
pret turētāja asi, un veic slīpu caurumošanu leņķī .  

Vērts pieminēt arī iegriešanas un stiepšanas metodes, 
saaušanas–pārklāšanas metodi, cilindriskas vai koniskas 
savērpšanas metodi, sametināšanas metodi. 

Galvenā problēma perforētās lentes šūnainu 
struktūru modelēšanas gaitā ir šķērsgriezuma 
ģeometrisko īpašību, kā arī citu izveidojamo  kanālu 
parametru noteikšana un prognozēšana. Šajā gadījumā 

viens no vienkāršākajiem modelēšanas variantiem iespējams pie lenšu slāņveida salikšanas un 
savstarpējas nobīdes (3. att.). Šāda metode ļauj iegūt šūnainas struktūras ar caurejošiem un 
viegli aprēķināmiem, regulējamiem kanāliem. 
Citos gadījumos (īpaši materiāla deformācijas 
gadījumā) iegūstamo kanālu raksturlielumu 
noteikšanas algoritms ir daudz sarežģītāks. Šeit 
nepieciešams ievērot materiāla fizikāli –
mehāniskās īpašības, bet aprēķinam 
nepieciešamas datorsimulācijas ar iepriekšēju 
konstruēšanu un modelēšanu.  

1.att. Šūnaina materiāla iegūšana ar stiepes 
metodi. 

 
2.att. Šūnaina materiāla 

iegūšana ar lokšņu nobīdes 
metodi. 

 
3.att. Caurejoša kanāla parametru   

noteikšana vienkāršākajā gadījumā. 
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E.Lozda,V.Mironovs (zinātniskais vadītājs) 
 

CIKLISKO BŪVMAŠĪNU APKOPE UN REMONTS 
 
Mūsdienu būvniecība nav iespējama bez būvtehnikas. Tā kā būvniecība, manuprāt, 

balstās uz trīs vaļiem - būvdarbu kvalitāte, laiks un izmaksas, tad jautājumi par būvniecības 
termiņiem, izmaksām un darba kvalitāti arvien ir aktuāli.  

Būvmašīnu izdevumi, kas saitīti ar tehnisko apkopi, uzturēšanu, saglabāšanu un 
darbaspējīguma atjaunošanu sastāda līdz 25% no vienas darba stundas cenas, būvmašīnas 
kalpošanas mūžā ekspluatācijas izmaksas vismaz 8-10 reizes pārsniedz jaunas būvmašīnas 
vērtību. Šo izdevumu samazināšana ir iespējama, tikai paaugstinot efektivitāti un būvmašīnu 
tehniskajā ekspluatācijā ieviešot diagnostiku, kas ļauj sekot būvmašīnas tehniskajam 
stāvoklim, samazina iespēju būvmašīnas lūšanai objektā, izslēdz iespēju paaugstinātai 
izdilšanai.  

Analizējot jaunas būvtehnikas pārdotos apjomus Latvijā, var secināt, ka 2011.gadā ir 
vērojams pieaugums jaunas būvtehnikas apjomiem. Vieni no populārākajiem brendiem 
Latvijā ir JCB, Catarpillar, Case. Neskatoties uz to, ka šie brendi ir vieni no dārgākajiem 
Latvijā, tie ir arī pirktākie. Var secināt, ka liela nozīme ir kvalitātei, izturībai un darba ražībai. 
Ir mainījusies remontu sistēma, praktiski netiek izmantots kapitālais būvmašīnu remonts. 
Mašīna, sasniedzot kapitālā remonta nepieciešamību, tiek pārdota tālāk, un uzņēmējs 
iegādājas jaunu būvmašīnu vai arī būvmašīna tiek utilizēta, pārdodot to rezerves daļās vai 
metāllūžņos. Latvijā praktiski nav specializēto remonta rūpnīcu, kas nodarbojas ar kapitālo 
remontu veikšanu visai būvmašīnai.  

Servisa centri ievieš jaunu, efektīvu pakalpojumu - diennakts tehnisko palīdzību ar 
izbraukumu pie klienta, neatkarīgi no atrašanās vietas, un konsultāciju. Parādījusies jauna 
sistēma  GPS, kas ļauj kontrolēt būvmašīnas operatora darbu, kā arī jaunajām būvmašīnām ir 
„melnā kaste”, kurai pieslēdzoties var analizēt būvmašīnas tehnisko stāvokli konkrētā laika 
periodā, izpētīt mašīnas noslodzi, tehniskos parametrus, degvielas patēriņu u.c. rādītājus. 
Dažām kompānijām ir dažādi servisa pakalpojumu, kā arī norēķinu veidi, piemēram, 
pakalpojums bez līguma ar pēcapmaksu, pakalpojums ar standarta līgumu par rezerves daļu 
pārdošanu un remonta pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumi ar līgumu par saskaņotām 
fiksētām cenām, pilna servisa pakalpojums. 

Mainās garantijas noteikumi būvmašīnai, piemēram, par atsevišķu samaksu piedāvā 
būvmašīnām iegādāties pagarināto garantiju, piemēram, no viena gada uz diviem gadiem. 

Analizējot uzņēmumā paveiktos remonta darbu veidus, var secināt, ka liela daļa darbu 
netiek uzrādīti un tiek apzīmēti sadaļā „Citi darbi”, kas izsauc aizdomas un nesaprašanu. Jo 
jaunāka būvmašīna, jo vairāk tajā ir elektronikas, tāpēc veikt apkopi saviem spēkiem kļūst 
arvien sarežģītāk, tādēļ pieaug servisu nozīmība.  
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Z.Naglis, B.Gaujēna (zinātniskā darba vadītāja) 
 

NORMATĪVĀS DOKUMENTĀCIJAS ANALĪZE NOROBEŽOJOŠO 
KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNISKAJOS PROCESOS 

 
Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniskās projektēšanas kārtību Latvijā nosaka 

normatīvs LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un ar šo tēmu 
saistītie, daudzie Latvijas valsts standarti. Pastāv dažādas atšķirības starp normatīvajiem 
dokumentiem Latvijā un citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Normatīvu 
salīdzinājums dod iespēju izanalizēt priekšrocības un trūkumus dažādas dokumentācijas 
pielietojumā, kā arī noteikt siltumtehnikas attīstības tendences kopumā.  

Energoefektivitātes tēma šobrīd ir ļoti aktuāla būvniecībā. Energoresursu cenu 
palielināšanās un rūpes par apkārtējo vidi liek pastiprināti pievērst uzmanību 
siltumtehniskajiem parametriem gan jaunbūvēs, gan jau esošajās ēkās. Jaunu būvniecības 
materiālu izmantošana liek izstrādāt arvien jaunus standartus siltumtehnisko procesu 
aprēķiniem. 

Līdz 2003. gada 1. janvārim, kad spēkā stājās LBN 002-01, siltumtehniskie aprēķini 
Latvijā tika veikti saskaņā ar SNIP II-3-79* „Būvniecības siltumtehnika”. Jaunajā 
būvnormatīvā ir jāaprēķina kopējais ēkas siltuma patēriņš, nevis tikai atsevišķo konstrukciju 
siltuma caurlaidības koeficients. Normatīvā nav norobežojošo konstrukciju aprēķina siltuma 
caurlaidības koeficienta noteikšanai, dotas norādes uz attiecīgiem LVS. Atšķiras nehomogēno 
konstrukciju termiskās pretestības aprēķins. Siltumizolācijas materiāliem siltumvadītspējas 
koeficientu nosaka ražotājs saskaņā ar LVS EN ISO 10456 minētajām metodēm. Salīdzinot 
siltumcaurlaidības koeficienta U vērtības vienādos klimatiskajos apstākļos, var secināt, ka 
LBN 002-01 prasības ir augstākas. 

Eiropas Savienībā saistošos standartus siltumtehniskajiem aprēķiniem nosaka Eiropas 
standartizācijas komiteja – CEN, kas tika dibināta 1961. gadā. Pašlaik CEN biedri ir visas ES 
dalībvalstis. Lai novērstu standartu dublēšanos, 1991. gadā tika parakstīts Vīnes līgums starp 
CEN un ISO, kas izsludina visā pasaulē patentētus, rūpnieciskos un komerciālos standartus. 
Saistītie Latvijas valsts standarti ir tulkoti no šiem Eiropas standartiem. Ir arī daudzi vēl 
netulkoti standarti, kurus praktiski var izmantot siltumtehniskajā projektēšanā. 

Latvijā ir sarežģītāki būvniecības apstākļi nekā daudzviet Eiropā. Tādēļ loģisks ir 
salīdzinājums ar Skandināvijas valstīm, kur ir Latvijai līdzīgāki klimatiskie apstākļi, tomēr 
siltumtehnisko aprēķinu principi mazliet atšķiras. Somijā un Norvēģijā, līdzīgi kā Latvijā, 
normatīvi nosaka konstrukciju siltumcaurlaidības koeficientu vērtības un ēkas gaisa 
caurlaidības ierobežojumus. Dānijā un Zviedrijā standarts ir izteikts kā aprēķinātais enerģijas 
izmantošanas limits kWh/m². Tas ietver siltuma zudumus siltuma sadales sistēmās un apkures 
iekārtas efektivitāti, karstā ūdens ieguvei patērēto enerģiju un mājsaimniecības elektrības 
patēriņu kopumā. Siltumtehnisko aprēķinu metodes kopumā ir līdzīgas šajās valstīs un 
Latvijā, tomēr atšķiras detaļas. 

Standartu attīstības tendences un citu valstu pieredze norāda uz nepieciešamību ēku 
uztvert kompleksi, kā enerģiju patērējošu objektu. Mērķis ir minimāls enerģijas patēriņš 
būvei, kas samazina ar to saistīto CO2 izmešu daudzumu, rūpējoties par apkārtējo vidi. Veicot 
aprēķinus, nepieciešams ļoti precīzi apzināties ēkas funkcijas un novērtēt ekspluatācijas 
apstākļus, ņemot vērā arī jaunākos izstrādātos standartus aprēķiniem un materiālu 
pielietojumam. 
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S.Nazarova, V.Ā.Lapsa (zinātniskais vadītājs) 
 
DARBA AIZSARDZĪBA BŪVNIECĪBĀ. LIKUMDOŠANA UN PRAKSE 
 

Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati apliecina, ka būvniecības nozares 
apjomi pēc ekonomiskās krīzes sāk pieaugt – 2011. gadā attiecībā pret 2010. gadu ir pieaudzis 
gan būvniecības nozares īpatsvars iekšzemes kopproduktā (+1,5%), gan būvniecības 
produkcijas apjoms faktiskajās cenās (+12,4%), gan nozarē nodarbināto cilvēku skaits 
(+35%). Strādājošo efektivitāti un darba kvalitāti var nodrošināt tikai sakārtotā, drošā darba 
vidē, tādējādi veicinot gan atsevišķa indivīda, gan uzņēmuma un valsts ekonomisko izaugsmi 
un konkurētspējas palielināšanu. 

Darba mērķis:  
Novērtēt darba aizsardzības tiesiskā regulējuma un praktiskās pieredzes sasaisti 

būvniecībā Latvijā. 
Darba uzdevumi: 

1.  Izvērtēt darba aizsardzības tiesisko regulējumu būvniecībā Latvijā un novērtēt to ES 
kontekstā. 

2.  Novērtēt darba aizsardzības praksi Latvijas būvobjektos, apkopot un analizēt 
pieejamos statistikas datus. 

3.  Novērtēt darba aizsardzības tiesiskā regulējuma efektivitāti praksē. 
4.  Sniegt priekšlikumus veiksmīgai nozares attīstībai. 

Darba aizsardzības tiesiskais regulējums Latvijā: 
1.  Politikas plānošanas dokumenti: 
 Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013. gadam, Darba aizsardzības 

jomas pamatnostādnes 2011.-2013. gadam. 
2.  Likumi: 
 Darba aizsardzības likums, Darba likums, Valsts darba inspekcijas likums. 
3.  Ministru kabineta noteikumi: 
 32. MK noteikumi. 
4.  Saistītie standarti: 
 43 standarti, kas pakļauti MK noteikumiem. 

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, darba aizsardzības normatīvie akti ir 
piemēroti ES direktīvu prasībām, kas nosaka minimālās prasības nodarbināto drošībai un 
veselības aizsardzībai darba vietā un nodrošina Latvijā nodarbinātajiem līdzvērtīgas tiesības, 
tāpat kā citās kopienas valstīs strādājošajiem.  

Latvijas būvlaukumos strādājošajiem trūkst individuālo aizsardzības līdzekļu, 
būvlaukumos netiek pilnībā ievērotas prasības darbam augstumā, prasības attiecībā uz 
bīstamo vietu norobežošanu, drošības zīmju lietošanu un tamlīdzīgi. Apliecinājums tam ir 
augstais nelaimes gadījumu skaits būvniecībā, salīdzinot ar vidējo līmeni ES dalībvalstīs, kas 
līdz ar būvniecības apjomu palielināšanos sāk pieaugt. 

Likumdošana praksē ieviešas gausi, par ko liecina VDI tematisko pārbaužu dati 
būvniecības uzņēmumos un statistikas dati par nelaimes gadījumiem darba vietā. 

Priekšlikumi nozares attīstības veicināšanai: 
1. Veicināt preventīvās kultūras ieaudzināšanu sabiedrībā un uzņēmumos – sabiedrības 

informēšana, praktiskās apmācības, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu 
grupām. 

2. Veicināt nereģistrētās nodarbinātības līmeņa samazināšanu. 
3. Pilnveidot tiesisko regulējumu, piemērot jaunām tehnoloģijām, demogrāfiskajiem 

procesiem. 
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N.Nazarovs, V.Ā.Lapsa (zinātniskais vadītājs) 
 
LATVIJAS BŪVNIECĪBAS LIKUMA TAPŠANAS GAITA UN TĀ 
IETEKME UZ VISPĀRĪGIEM BŪVNOTEIKUMIEM  
 

Pēdējos gadus ir atvērts Būvniecības likums tā grozīšanai jeb, precīzāk sakot, – pilnīgai tā 
nomaiņai.  Iesaistītās puses Būvniecības likumprojektu nemitīgi groza un maina, cerot 
valstiski panākt sev izdevīgāko pozīciju, jo būvniecības apjoms sasniedz pat 5,5 – 10 % no 
IKP. Jārespektē Eiropas Savienības būvniecības tirgus un jāvadās ne tikai pēc moderniem 
materiāliem, bet arī pēc modernām būvniecības struktūrām un ES tiesību aktiem. 

Aizvien vairāk finansējuma tiek iegūts no struktūrfondiem ar vietējo uzraugošo 
organizāciju bargu finanšu uzraudzību un teju neiespējamiem triecientempa termiņiem. Pie 
šādām prasībām un tempiem nedrīkst zaudēt būves kvalitāti, kas regulējama dažādiem 
līdzekļiem, bet obligāti iestrādājama likumdošanā.  

Darba mērķis:  
1.  Esošās situācijas apskate. Esošā Būvniecības likuma nepilnības un nepieciesamība 

to mainīt. 
2.  Jaunā Būvniecības likuma tapšanas gaita, tā izstrādātāji, priekšlikumu devēji. 
3.  Jaunā Būvniecības likuma projekta neveiklie risinājumi un iespējamās problēmas 

darbībā Vispārīgos būvnoteikumos. 
4.  Mani piedāvātie galvenie jaunā Būvniecības likuma principi.  

Patlaban darbojas Būvniecības likums, kas grozīts 12 reizes un tam bijušas 20 redakcijas. 
Grozījumos iestrādātas gan būvniecībai pastiprinātas, gan atvieglotas prasības. Vienlaikus 
esošais Būvniecības likums savas struktūras un nesaderības dēļ ar vēlāk izsludinātiem 
likumiem saglabājis mūsdienām negatīvas tendences: būvatļauja, kas uzskatāma kā 
administratīvs akts, ko var apstrīdēt pat būvniecības procesā; neskaidri nodefinētā atbildība 
būvniecības procesa dalībniekiem – pasūtītājam, projektētājam, būvvaldei, būvuzņēmējam 
u.c.; politiska lemšana paredzētajā būves publiskajā apspriešanā. 

Likumprojekta ierosinātāju izpratnē Būvniecības likuma projekts ir sagatavots, lai radītu 
mūsdienīgu un modernu būvniecības procesa tiesisko regulējumu, kas harmonizētu nacionālo 
likumdošanu ar ES tiesību aktiem un veicinātu būvniecības nozares attīstību, kā arī sekmētu 
sabiedrības iespējas līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, nodrošinot maksimālu būvniecības 
ierosinātāja un sabiedrības interešu aizsardzību, kas balstīta uz likumprojekta būtību – 
būvniecība ir teritorijas plānojuma izpilde. Likumprojekts paredz vienkāršot būvniecības 
administratīvo procesu, atsakoties no daudzajiem starplēmumiem, lai būvniecības 
saskaņošanai nepatērētu vairāk kā 70 dienas, tādējādi būtiski uzlabojot uzņēmējdarbības vidi 
un piesaistot vietējos un ārvalstu investorus. 

Likuma tapšanā tika piesaistītas aptuveni 22 būvniecības nozares profesionālās 
organizācijas, uzklausīti to pārstāvju viedokļi, bet ņemti vērā un iestrādāti likumā daļēji. Arī 
nozaru profesionāļu organizāciju viedokļi dažos jautājumos joprojām ir atšķirīgi, tādēļ 
likumprojekta apstiprināšana pašreizējā redakcijā ievelkas, kaut arī tā  tiek pilnveidota. 

Likumprojekta sagatavei jāietver būves inženiertehniskais risinājums, kas atbilst 
iecerētajam arhitektoniskajam risinājumam un tam jābūt drošam, ko projektē, būvē un 
pārbauda kompetenti (kvalificēti, sertificēti) būvspeciālisti, kas ir šīs nozares pamatvērtība. 
Jāsamazina birokrātiskais slogs un jāizskauž nelietderīgās administratīvās darbības (it sevišķi 
privātpersonu savām vajadzībām būvētām būvēm, līdz definētam būves apjomam). Tāpat 
būvei jābūt ar mūsdienīgu pieeju procesiem, ilgtspējīgai un energoefektīvai. Jādefinē  
būvniecības procesa dalībnieku mantiskā atbildība jebkurā no būvniecības procesiem. 
Jāmaina filozofija un attieksme pret izglītību būvniecībā un būvniecības kvalitāti. 
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A.Paegleskalne, J.Noviks (zinātniskais vadītājs) 
 

MONOLĪTU DZELZSBETONA PLĀTŅU OPTIMIZĀCIJA AR PILNĀ 
FAKTORA EKSPERIMENTU 

 
Maģistra darbā tiek veikta monolīto dzelzsbetona sijveida plātņu optimizācija, izmantojot 

33 tipa pilnā faktora eksperimentu. Visi aprēķini tika veikti saskaņā ar LVS EN1992 „Betona 
konstrukciju projektēšana”. Visos aprēķina eksperimentos tiek ņemtas vērā gan  
1. robežstāvokļa, gan 2. robežstāvokļa, kā arī konstruktīvās prasības plātņu projektēšanā. 
Aprēķins tika veikts biroju ēkas starpstāvu pārsegumam. 

Saskaņā ar 33 tipa pilnā faktora eksperimentu tiek veikta optimizācija ar 3 mainīgajiem 
lielumiem ar 3 dažādām to vērtībām. Lai atvieglotu eksperimenta rezultātu pierakstus un datu 
apstrādi, eksperimenta faktoru līmeņu datus kodē. Kodētā veidā augstāko līmeni apzīmē “+1”, 
zemāko “-1”, bet nulles “0”. Kā mainīgi lielumi optimizācijai izvēlēti šādi parametri: palīgsiju 
solis (1.2, 1.5 un 2m); betona klase (C20/25, C25/30, C30/37); plātnes biezums (10, 15 un  
20 cm). Savā starpā kombinējot visus mainīgos lielumus, tiek iegūti 27 eksperimenti.  

Ja plātnei tiek pieņemts 10 cm augstums, kas ir minimāli nepieciešamais saskaņā ar 
plātnes šķērsgriezuma darba augstuma prasībām, ir lielāks stiegrojuma daudzuma patēriņš 
nekā plātnēm ar 15 cm biezumu. Ja plātnes augstums ir tuvu minimāli nepieciešamajam, tad 
veidojas vislielākais stiegrojuma patēriņš, jo nav pietiekama daudzuma betona, kas var 
uzņemt piepūli. Savukārt pie lielāka plātnes biezuma betons pats spēj uzņemt lielāko daļu no 
piepūles un stiegrojumu nākas ievietot tikai konstruktīvu apsvērumu dēļ. Tas ir neracionāli, jo 
rodas lieks līdzekļu patēriņš. Neracionāli ir izmantot arī augstākās klase betonu (it sevišķi, pie 
lielākiem plātnes biezumiem), jo ir tik liela betona stiprība, ka tikai apmēram 40% no piepūles 
ir jāuzņem stiegrojumam – pēc aprēķina nepieciešamais stiegrojuma daudzums ir mazs, bet ir 
jāievieto lielāks stiegrojuma daudzums, lai izpildītu konstruktīvās prasības un  
2. robežstāvokļa stiegru izvietojuma soļa ierobežojumus. 

 

 
Att. Plātņu izmaksas, izmantojot C20/25 klases betonu. 
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P.Paleps, J.Noviks (zinātniskais vadītājs) 
 
PASĪVO MĀJU EKONOMISKĀ EFEKTIVITĀTE 
 

Darbā tiek apskatīta divstāvu dzīvojamā māja, kas tiek projektēta atbilstoši divām 
prasībām: Latvijas Būvnormatīva un pasīvās mājas. 

Salīdzinot Latvijas Būvnormatīva 001-02 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 
prasības ar pasīvās mājas norobežojošo konstrukciju prasībām, var secināt, ka tās ir daudz 
reizes augstākas (tab.). 

Darba gaitā ir izrēķināts, ka arī ar koka 
karkasa konstrukciju var panākt 
siltumietilpīgu ēku un nodrošināt ēkā 
vienmērīgu temperatūru gan ziemā, gan 
vasarā, nepatērējot papildus enerģiju ēkas 
sildīšanai vai dzesēšanai. 

U vērtību salīdzinājums. 
Darbā tika konstatēts, ka galvenie 

siltuma zudumi ir caur norobežojošajām 
konstrukcijām (caur ventilāciju 20%, no 

kopējiem siltuma zudumiem), tāpēc 
visefektīvāk uzlabot ēkas siltuma 
zudumus var, palielinot siltum-
izolācijas slāni. 

Ļoti svarīgi ir nostrādāt visus 
konstrukciju savienojumus tā, lai 
nerastos ”termiskie tiltiņi”. 

 
Siltuma zudumu sadalījums ēkā. 
Palielinot siltumizolācijas slāni 

par 200 mm, siltuma zudumi tiek 
samazināti par 60 procentiem 
(sākotnējie ēkas siltuma zudumi  
8572 W, siltuma zudumi pēc 
uzlabojumiem – 3576 W). 

LBN 002‐01 Pasīvā māja

URN, W/m
2
*K U, W/m

2
*K

Ārsienas 0,30k 0.15

Durvis 1,80k 0,8

Logi 1,80k 0,8

Jumts 0,20k 0,15

Grīda 0,25k 0,15

Konstrukcija
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S.Rubene, J.Noviks (zinātniskais vadītājs) 
 
APVIENOTĀS PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS PROCEDŪRAS 
IETEKME UZ DARBA RAŽĪGUMU BŪVLAUKUMĀ 
 

Latvijas Republikā būvniecības procesu ir iespējams veikt, balstoties uz divu veidu 
procedūru – būvniecības uzsākšana pēc pilna tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas 
būvvaldē saskaņā ar MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteikto kārtību un 
tehniskā projekta sastāvu vai arī saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 
3.31 nodaļā noteikto apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru. 

Ievērojamu daļu būvniecības procesa laika aizņem būvprojektēšanas stadija, kas kopā ar 
visu nepieciešamo skaņojumu saņemšanu var ilgt līdz pat 30% no kopējā būvniecības procesa 
laika. Saskaņā ar MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteikto  pilnajā 
tehniskajā projektā ir jāietver 17 sadaļas, bet izvērstā skiču projektā, lai uzsāktu būvdarbus 
apvienotās projektēšanas un būvdarbu procedūras ietvaros, ir nepieciešams izstrādāt 6 sadaļas, 
kas ir par 65% mazāks apjoms nekā pilna tehniskā projekta gadījumā. Tāpēc, izmantojot 
apvienoto projektēšanas un būvniecības procedūru, tiek ietaupīti līdz 20% no kopējā 
būvniecības laika, jo atlikušās tehniskā projekta sadaļas tiek izstrādātas un saskaņotas 
būvdarbu veikšanas laikā. 

Apvienotās projektēšanas un būvniecības procedūras mērķis ir saīsināt būvdarbu izpildes 
kopējo laika grafiku. Tādēļ ir nepieciešams pārliecināties par šīs procedūras efektivitāti reālas 
būves apstākļos. Kā piemērs augstākinētās procedūras efektivitātes izvērtēšanai ir izvēlēta 
reāla būve – pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jaunbūve Tukumā (turpmāk – Objekts Nr.1).  

Ēkas kopējais plānotais darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar noslēgto būvuzņēmuma 
līgumu ir 6 mēneši. Matemātiski aprēķinot, būvuzņēmēja darba ražībai ir jābūt 352,68 
m2/mēnesī no gatavas ēkas. Tomēr reālais objekta darbu izpildes termiņš bija 10 mēneši un 
attiecīgi darba ražīgums bija 211,61m2/mēneši. Saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegto 
piedāvājumu kopējais darba apjoma ieguldījums cilvēkstundās šim objektam tika plānots 
79 039 c/h, bet reāli, veicot būvdarbus, darba apjoma ieguldījums bija 131 995 c/h. Tas ir par 
52 956 c/h jeb 67% vairāk, nekā sākotnēji tika plānots. 

Salīdzinājumā ar analogas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Rīgā, kas tika 
būvēta pēc pilna tehniskā projekta saskaņošanas, kur līguma darbu izpildes grafiks bija 8 
mēneši, bet reālais darbu izpildes grafiks bija 11 mēneši. Šajā objektā plānotais darba 
ražīgums bija 387,625 m2/mēnesī no gatavas ēkas, bet reālais darba ražīgums bija 281,91 
m2/mēnesī. Saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu kopējais darba apjoma 
ieguldījums cilvēkstundās šim objektam tika plānots 134 675,76 c/h, bet reāli, veicot 
būvdarbus, darba apjoma ieguldījums bija 185 179 c/h. Tas ir, par 50 503,24 c/h jeb 37% 
lielāks, nekā sākotnēji tika plānots. 

Apskatot augstākminēto objektu darba ražīguma rādītājus, var secināt, ka augstāks darba 
ražīgums ir ēkā, kas būvēta saskaņā ar akceptētu tehnisko projektu, bet kopējais būvniecības 
laiks, tai skaitā projektēšanas posms, ir īsāks ēkai, kas būvēta, pamatojoties uz apvienoto 
projektēšanas un būvdarbu procedūru. Laika ekonomija tika panākta, saīsinot projektēšanas 
posmu, nevis paaugstinot darba ražīgumu būvlaukumā. 
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A.Samohvalovs, M.Vilnītis (zinātniskais vadītājs) 
 

GĀZBETONA MODUĻU IZMANTOŠANAS PERSPEKTĪVAS 
BŪVNIECĪBĀ 

 
Mūsdienu būvniecības tehnoloģiju attīstība ir vērsta uz būves kvalitātes paaugstināšanu, 

būvniecības laika un izmaksu samazināšanu. Izmantojot moduļmāju būvniecības tehnoloģiju, 
var saīsināt būvniecības laiku līdz minimāli iespējamam termiņam – 1 dienai. 

Moduļu māja – tas ir saliekamo māju veids, kas ir pilnīgi uzbūvēts rūpnīcā. Tiek izveidots 
nesošais karkass, iestrādāta siltumizolācija, izveidota pilna ārējā apdare, pilna vai daļēja 
iekšējā apdare, kā arī izveidotas iekšējās inženierkomunikācijas. Gatavus moduļus piegādā 
būvlaukumā un uzstāda uz iepriekš uzbūvētiem pamatiem. Tradicionāli moduļus izgatavo no 
koka vai metāla paneļiem, nepieciešamo siltumizolāciju nodrošinot ar vati. 

Gāzbetona rūpnīcas piedāvā būvmateriālu tirgū ļoti plašu izstrādājumu sortimentu. Var 
uzbūvēt māju, neizmantojot nekādu citu materiālu – uzbūvēt sienas un starpsienas no dažāda 
biezuma gāzbetona blokiem, arī nodrošinot nepieciešamo siltumizolāciju un skaņas izolāciju, 
pārsegt logu un durvju ailes ar stiegrotu gāzbetona pārsedzēm, izveidot starpstāvu un jumta 
pārsegumu no gāzbetona pārseguma plātnēm. 

Maģistra darba galvenais mērķis ir izpētīt, vai ir iespējams, izmantojot mūsdienīgas 
gāzbetona ražošanas tehnoloģijas, uzbūvēt moduļmāju, kurā kā nesošās un norobežojošās 
konstrukcijas izmanto gāzbetona paneļus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir jāizpilda sekojošus 
uzdevumus: 

 jāizpēta gāzbetona izstrādājumu tehnoloģiskās īpašības; 
 jāizpēta lielgabarīta kravu pārvadāšanas īpašības; 
 jāizprojektē un jāaprēķina dažādus gāzbetona moduļmāju izgatavošanas variantus, 

cenšoties samazināt izmaksas; 
 jāizpēta un jāsalīdzina teorētiski iespējamos gāzbetona moduļu variantus, lai 

izvēlētos maksimāli kompaktu un funkcionālu moduļmāju ar maksimāli vieglāku 
pašsvaru; 

 ievērojot gāzbetona ražošanas tehnoloģijas, transportēšanas un montāžas īpašības 
jāizvēlas optimālu moduļu ražošanas līniju no atsevišķu detaļu izgatavošanas līdz 
moduļa uzstādīšanai būvlaukumā; 

 jāaprēķina izmaksas, saistītas ar gāzbetona moduļu ražošanu, transportēšanu un  
uzstādīšanu objektā; 

 jāsalīdzina gāzbetona moduļmāju būvniecību ar koka vai metāla moduļu māju 
būvniecību, kā arī ar tradicionālu ēku būvniecību. 

Izpētes laikā tiek piedāvāti 3 principiāli atšķirīgi gāzbetona moduļmāju risinājumi – 
viengabalaina ēka (izgatavota rūpnīcā, piegādāta un uzstādīta būvlaukumā vienas dienas 
laikā), ēka no 2-3 daļām, kuras ir izgatavotas rūpnīcā, piegādātas un samontētas kopā 
būvlaukumā 2-3 dienu laikā, un ēka kas sastāv no vairākiem atsevišķiem elementiem, sienu 
un pārsegumu gataviem blokiem, kuri ir piegādāti un samontēti būvlaukumā nedēļas laikā. 

Var secināt kā gāzbetona moduļmāju būvniecības galvenā priekšrocība, salīdzinot ar 
tradicionālo būvniecību, ir ļoti īss būvniecības laiks un augsta kvalitāte, jo būvniecība  
galvenokārt notiek rūpnīcā. Galvenais trūkums –sarežģīts ražošanas process. Izmaksas 
salīdzinājumā ar citiem būvniecības variantiem, ievērojami neatšķiras. Gāzbetona moduļmāju 
būvniecību varētu uzskatīt par perspektīvu būvniecības tehnoloģiju. Tās izmantošana varētu 
sasniegt tādus apjomus, kādus šodien jau ir sasniegusi koka un metāla moduļmāju būvniecība. 
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O.Skorobogatova, J.Noviks (zinātniskais vadītājs) 
 
OPTIMĀLĀS ĀRSIENU KONSTRUKCIJAS IZVĒLE MAZSTĀVU ĒKĀM 
 

Latvijas tirgū tiek piedāvāts liels skaits ārsienu konstrukciju materiālu. Izvēlēties 
vispiemērotāko materiālu nav vienkāršs uzdevums. Bieži par ārsienu materiāla galveno 
kritēriju izvirza materiāla cenu par 1 m3, neņemot vērā nepieciešamo sienu biezumu no 
siltumtehnisko prasību viedokļa un darbaspēka izmaksas sienas veidošanas procesā. Tāpēc 
darba mērķis ir izstrādāt metodiku optimālo ārsienu konstrukciju noteikšanai mazstāvu ēkām, 
analizējot tehniski ekonomiskās prasības. 

Darba uzdevums ir optimāla ārsienu konstrukciju noteikšana pēc norobežojošo 
konstrukciju raksturlielumiem un pēc materiāla īpašībām.  

Tika izvēlēti kritēriji, pēc kuriem tiek veikts ārsienu konstrukciju salīdzinājums. Tie ir 
patstāvīgie (slodze, siltuma pretestība) un mainīgie kritēriji (sienas biezums, mehāniskās 
īpašības, ilgmūžība, ugunsdrošība, skaņizolācija, cena par materiālu, cena par darbaspēku).  

Pētījumā apskatīti trīs sienu veidi. Vienslāņa siena no gāzbetona blokiem AEROC Eco 
Term PLUS 375, vairākslāņu siena no gāzbetona blokiem TexoBLOCK CLASSIC 260 + 
siltumizolācija un siena no keramzītbetona blokiem FIBO 3 + siltumizolācija. Visām ārsienu 
konstrukcijām kā iekšējo apdari izmanto "Knauf " apdares sistēmu, bet ārējai apdarei izmanto 
"Ceresit" apdares sistēmu. Iekšsienas krāso ar “Beckers” krāsu, bet ārsienas ar “Ceresit 
CT48” silikona krāsu. Vairākslāņu sienām par siltumizolējošo slāni ņemts putupolistirols. 

Ārsienu konstrukciju salīdzinājuma rezultāti apkopoti tabulā. Izanalizējot tabulas datus, 
var secināt, ka visracionālākā ārsienu konstrukcija ir vienslāņa ārsiena no gāzbetona blokiem 
AEROC EcoTerm PLUS 375. 

Tabula 
Ārsienu fizikāli mehāniskās īpašības un izmaksas 

Nosaukums Mērvienība 
AEROC 

EcoTerm 
PLUS 375 

FIBO 3 

Texo-
BLOCK 

CLASSIC 
240 

Ārsienas biezums mm 375 420 360 

Bloku tilpummasa  kg/m3 300 690 500 

Bloku spiedes stiprība N/mm2 1.8 3.0 3.5 

Gatavas ārsienas siltuma 
caurlaidības koeficients URN 

W/(m2*K) 0.22 0.21 0.2 

Bloku ilgmūžība, salturība cikli F25 F50 F35 
Bloku ugunsdrošība, 
ugunsreakcija 

klase A1 A1 A1 

Ekoloģisks jā/nē jā jā jā 
Materiālu izmaksas, bloki Ls/m2 17.76 14.44 12.00 
Materiālu izmaksas, apdare un 
siltumizolācija 

Ls/m2 8.29 14.54 13.00 

Būvdarbu izmaksas Ls/m2 18.74 23.2 21.52 
Būvdarbu un materiālu kopējās 
izmaksas 

Ls/m2 44.79 52.18 46.52 
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E.Ulmanis, V.Ā.Lapsa (zinātniskais vadītājs) 
 

CEMENTA JAVA UN FIBROBETONS AR MODIFICĒTĀM CELULOZES 
ŠĶIEDRĀM 

 
Mūsdienu celtniecībā betons ir viens no visplašāk pielietojamajiem materiāliem. Daudzas 

modernas celtnes  izveidotas no betona, sākot no pamatiem un beidzot ar jumta pārsegumu. 
Attīstoties tehnoloģijām, nemitīgi uzlabojas arī betona kvalitāte, kas savukārt ļauj īstenot 
visneiedomājamākās arhitektoniskās un konstruktīvas fantāzijas. Tā kā pēc savas dabas betons 
ir mākslīgais akmens, tam piemīt arī daži trūkumi. Lai arī inkorporējot tērauda stiegrojumu 
betona elementa stieptajā zonā tika radīta ārkārtīgi sekmīga slodzes uzņemšanas sistēma, 
tomēr ir situācijas, kurās dzelzsbetons nespēj piedāvāt vislabāko risinājumu. Tā parādījās 
fibrobetons, kurš mūsdienās jau ir iekarojis savu pielietošanas nišu. To ko nespēj dot tērauda 
stiegras, dod fibras, piešķirot betonam jaunu kvalitāti. Savukārt fibrobetona īpašības un 
kvalitāte ir atkarīgas no pielietojamo fibru parametriem, izgatavošanas materiāla un to spējas 
izveidot materiāla iekšējo viendabīgo struktūru. 

Šī darba ietvaros tiek apskatītas celulozes fibras (šķiedras). 
Patlaban Latvijā būvniecībā celulozes šķiedras netiek izmantotas, jo materiāls nav 

sertificēts.  Tiek izmantotas polipropilēna šķiedras, kuru īpašības ir līdzīgas celulozes šķiedru 
īpašībām. Celulozes šķiedru ražotājvalsts ir ASV, un Amerikā celulozes šķiedras ir labi 
pazīstams materiāls. Iespējams, celulozes šķiedrām ir noteiktas īpašības, kuras varētu interesēt 
arī Latvijas būvniekus, un iespējams, ka perspektīvā šis materiāls tiks arī sertificēts un 
sekmīgi  izmantots Latvijas būvniecībā.  

Darba mērķis ir dot ieskatu fibrobetona darbības principos, izvērtēt to pozitīvās un 
negatīvās īpašības. Tomēr galvenais šī darba mērķis ir tieši celulozes šķiedru fibrobetona 
īpašību izpēte.  Darba gaitā tika veikti eksperimenti ar celulozes šķiedru “UltraFIBER500” 
fibrobetona paraugiem. Balstoties uz veicamo eksperimentu rezultātiem, tika veikta celulozes 
šķiedru fibrobetona īpašību analīze. 

Celulozes fibru izmantošanas efekti ir daudzpusīgi. Pārliecināties par šiem efektiem ļauj 
laboratorijās veiktie eksperimenti. Betona uzvedība dažādos apstākļos ir pietiekami sarežģīta, 
lai to balstītu tikai uz teorētiskajiem pieņēmumiem. Eksperiments ar fibrobetonu viennozīmīgi 
iet teorijai pa priekšu. Liela nozīme ir  eksperimenta metodoloģijai. Pārbaudot vienu un to 
pašu īpašību, var veikt dažādus eksperimentus un iegūt gan dažādus, gan vienādus rezultātus.  

Pēc pasaulē  dažādās  laboratorijās veikto eksperimentu rezultātiem, izmantojot celulozes 
fibras UltraFIBER500, galvenokārt tika sasniegti šādi efekti:   

 Rukuma rezultātā notiekošā betona plaisāšana tiek samazināta; 
 Palielinās betona spiedes stiprība; 
 Paaugstinās betona salturība; 
 Paaugstinās betona ūdensnecaurlaidība; 
 Paaugstinās betona ugunsizturība; 
 Uzlabojas un atvieglojas betona iestrādājamība un virsmas kvalitāte. 

Zinātniskajā darbā tika veikts celulozes fibras UltraFIBER500 saturoša nehomogēna 
fibrobetona pētījums. Laboratorijā tika izgatavoti dažādu nehomogenitātes pakāpju paraugi, 
kuri tika pārbaudīti uz stiprību liecē un spiedē.  Apkopojot eksperimenta rezultātus, tika 
izdarīti secinājumi par nehomogēna betona priekšrocībām un trūkumiem salīdzinājumā ar 
homogēno fibrobetonu un betonu bez fibrām. 
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SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 
 
O.Birjukova, B.Gjunsburgs (supervisor), A.H.Cardoso (co-ordinator) 

 
PREDICTION OF LOCAL SCOUR AT COMPLEX ENGINEERING 
STRUCTURES 

 
The presence of an obstacle on the flow changes the behaviour of the pressure field 

around it, separating the flow and consequently creating a system of vortexes that initiates the 
process of erosion and transport of the bed material surrounding an obstacle. A wide range of 
engineering structures, including bridge foundations, certain parts of water intakes and even 
wind generators on the floodplain, is under the risk of failure due to the phenomenon 
commonly known as local scour.  

The main objective of the present work is to determine the influence of a complex 
geometry structure on the process of sediment erosion. Both the study of flow characteristics 
due to separation at the structure and prediction of the equilibrium scour depth by the most 
common methods available in the literature are presented in this work. By the term complex 
structure a laboratory model consisting of the column, the pile-cap and the group of piles has 
been considered herein. In order to determine the influence of the given model, a series of 
experiments has been performed with the following comparison of the data (Model 1) to the 
series of experiments performed in which the pile-cap has the double thickness (Model 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. Comparison of the data obtained by extrapolation: Model 1 (continuous); Model 2 
(dashed) 

 
Laboratory tests varying pile-cap elevations relative to the bed level have been conducted 

under the same hydraulic conditions namely flow depth and mean approach flow velocity. 
The data presented at the Figure above is obtained by extrapolation in order to predict the 
equilibrium local scour depth. On the basis of measurements conducted with an acoustic 
Doppler velocimeter (ADV), the analysis of approaching flow and the flow field at a simple 
cylindrical column will be presented in the further study.  

According to the data received it can be stated, that the thickness of the pile-cap plays one 
of the major roles in the development of local scour. The greater values of scour depth are 
obtained when the pile-cap is fully submerged or partially located in the bed level. The flow at 
a given obstacle demonstrates three-dimensional characteristics and the application of the 
same techniques for complex geometry structures may be crucial to comprehension of the 
behaviour of the flow features responsible for the erosive process. 
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V.Bulankina, B.Gjunsburgs un F.Ballio, A.Radice (zinātniskie vadītāji) 
 

ATSEVIŠĶU NOGULŠŅU DAĻIŅU KUSTĪBAS ANALĪZE LAGRANŽA 
SISTĒMĀ 

 
Pēdējos gados aizvien lielāka uzmanība tiek veltīta nogulšņu transportēšanas 

fenomenoloģiskajiem aspektiem, kā mēģinājums iegūt zināšanas par iesaistītiem fiziskajiem 
principiem, lai uzlabotu nogulšņu daļiņu kustības prognozēšanas iespējas. Nogulšņu  daļiņu 
atdalīšanas no trauka (tilpnes) dibena rezultātā notiek cietās fāzes kustība, kas var ietekmēt 
dažus procesus, piemēram, komunikācijas vados, ūdensvadu sistēmās, upes dibena 
izskalojumu veidošanos u.c. 

Attiecība starp turbulenci un nogulšņu daļiņu kustību ir kļuvušas par vienu no 
svarīgākajiem tematiem nosēdumu transporta pētniecībā. Šajā sakarībā gultnes konfigurācija, 
ietekmējot plūsmas laukumu, ir viens no elementiem, no kuriem ir atkarīga daļiņu kustība. 

Maģistra darbs ir veltīts atsevišķu daļiņu kustības eksperimentiem virs kanāla gultnes un 
daļiņu kustības īpašības pētījumam (ceļa garums, kustības vidējais ātrums u.c.).  

Maģistra darba ietvaros pētījumu daļa tika veikta Milānas Politehniskajā universitātē, 
Hidraulikas laboratorijā Itālijā. 

Izmēģinājumus veica, izmantojot  nogulšņu maisījumu ar daudzām melnām un tikai 
dažām baltām daļiņām (5% no kopējā tilpuma), lai vienkāršotu uzskaites procedūru. Daļiņas 
tika izlaistas plūsmā (kustīga un fiksēta dibena gadījumos), lai pārbaudītu, vai dibena 
konfigurācijas būtiski ietekmē daļiņu kustības īpašības. 

Procesa analīzes testi ir veikti Lagranža sistēmā, izmantojot īpašas programmatūras 
paketes: Fluide Stream (Nokes, 2005), Matlab, Microsoft Visual Basics. 

Tehnika tika balstīta uz attēla apstrādi, kurš ir uzņemts ar videokameru (CCD kamera ar 
frekvenci 32 Hz) no augšas, lai identificētu un izsekotu katras daļiņas kustību. Attēlu secība 
tika savākta, lai noteiktu pēc iespējas vairāku daļiņu kustības starpposma trajektorijas. 
Galvenie posmi mērīšanas un apstrādes procedūrā ir daļiņu identifikācija un izsekošana. Datu 
apstrādei tika izmantota Fluide Stream programmatūra. Matlab un Visual Basics programmas 
tika izmantotas attēla pareizas īpašības uzstādīšanai un validētas starpposmu trajektoriju 
analīzei. Eksperimenta nosacījumu stabilitātes kontrolei bija veikti papildus mērījumi: gultnes 
attīstības dinamikas parametru noteikšana (att.), plūsmas kustības vidējais ātrums, plūsmas 
izlādes vidējā vērtība (izmantojot magnētisko plūsmas mērītāju), pjezometra vērtības. 

 

 
Att. Gultnes attīstības piemērs kustīga dibena gadījumā. Dati iegūti ar DOP aparātu. 
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M.Bundzens, P.Šipkovs (zinātniskais vadītājs) 
 

ŠĶELDAS APKURES KATLUMĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANA 

 
Šķelda kā kurināmais tiek izmantots jau vairākus gadu desmitus, bet centieni ierobežot 

siltumnīcas gāzu efektu tuvākā nākotnē būtiski palielinās biomasas kā kurināmā izmantošanu 
katlumājās. Arvien vairāk tiek būvētas jaunas ar koksni kurināmas katlumājas skolām, 
slimnīcām, pašvaldību un ražošanas ēkām, kā arī birojiem. Tas padara šo salīdzinoši zemās 
kvalitātes degvielu par interesantu potenciālo resursu siltuma ražošanā.  

Kurināmā mitrums ir viens no būtiskākajiem apgrūtinājumiem cietā kurināmā 
izmantošanā no koksnes atlikumiem, šķeldas, mizas vai skaidām. Parasti mitruma saturs 
pirms kurināmā  nonākšanas katlumājās tiek samazināts, to noteiktu laiku uzglabājot ārpus 
telpām vai žāvējot speciālās žāvēšanas sistēmās. 

Maģistra darbā ir izstrādāta katlumājas darbības shēma, kurā cietais kurināmais tiek 
izžāvēts ar karsta gaisa palīdzību speciālā bunkurā, pirms tā nonākšanas kurtuvē. Žāvēšanai 
nepieciešamais gaiss tiek sagatavots rekuperācijas siltummainī no karstajām dūmgāzēm. 
Karstais gaiss tiek pūsts cauri biomasas žāvēšanas bunkuram, kur tas saskaras ar kurināmo, 
atdziest un kļūst mitrs. Atlikušais siltums no samitrinātā, aizplūstošā gaisa tiek atgūts ar 
rekuperācijas siltummaini, uzsildot ieplūstošo ārgaisu, kurš uzsāk šo procesu no jauna.  

Papildus ieguvums šādai sistēmai ir padeves gaisa uzsildīšana, kurš reizē ar žāvēšanai 
nepieciešamo gaisu tiek uzsildīts no aizplūstošajām dūmgāzēm, tādējādi papildus palielinot 
katliekārtas efektivitāti un uzlabojot kuršanās procesu. Principiālā šīs sistēmas shēma 
aplūkojama attēlā. 

Katliekārta ir parasta karstā ūdens sildīšanai paredzētā ārdu katliekārta biomasas 
kurināšanai. Šāda sistēma atļauj izmantot  gan sausu, gan mitru kurināmo, lai ražotu siltumu 
gan dzīvojamajām ēkām, gan industriālām celtnēm, gan sabiedriskajām ēkām.  Tā samazina 
nepieciešamību laicīgi uzglabāt un izžāvēt kurināmo un ļauj izmantot lētu un dabai draudzīgu 
kurināmo ar zemu siltumspēju.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att. Katlumājas principiālā shēma ar žāvēšanas bunkuru. 
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S.Dejus, J.Rubulis (zinātniskais vadītājs) 
 

AKSIĀLĀS DISPERSIJAS IETEKME UZ DZERAMĀ ŪDENS 
KVALITĀTES IZMAIŅĀM DZERAMĀ ŪDENS APGĀDES TĪKLĀ 

 
Tīrs dzeramais ūdens ir cilvēku eksistences pamats, tāpēc tā kvalitātei ir jāpievērš ļoti 

liela uzmanība. Lai arī dzeramā ūdens kvalitāte ūdens sagatavošanas un attīrīšanas iekārtās ir 
augsta, tā mēdz pasliktināties dzeramā ūdens apgādes tīklā. Pasaulē problēmas, kas saistītas ar 
dzeramā ūdens estētiskajām īpašībām, dzīvībai bīstamu dezinfekcijas blakusproduktu 
samazināšanu, kā arī attiecīga rīcības plāna sagatavošanai gadījumos, ja patērētāji saindējas ar 
nekvalitatīvu dzeramo ūdeni, arvien biežāk parādās prasībās dzeramā ūdens apgādes sistēmu 
apkalpojošajiem uzņēmumiem. Visas šīs problēmas ir saistītas ar dzeramā ūdens kvalitātes 
izmaiņām dzeramā ūdens apgādes tīklā. Šādu problēmu risināšanai un prognozēšanai tiek 
izmatotas datorsimulācijas. Datorsimulācijām izmantotās modelēšanas programmas ir 
neprecīzas, jo tās nespēj precīzi modelēt, kā dzeramā ūdens apgādes sistēmā izplatās ķīmisko 
vai bioloģisko vielu daļiņas, jo visās līdz šim izstrādātajās modelēšanas programmās ir 
iestrādāts pieņēmums, ka daļiņas cauruļvados kustas tikai ar advekcijas mehānisma palīdzību 
un netiek ņemta vērā aksiālās dispersijas ietekme. Tas ir, tiek pieņemts, ka daļiņas kustas reizē 
ar ūdens daļiņām.   

Cauruļvados plūstošu šķidrumu aksiālā jeb garuma dispersija rodas masas transporta 
procesā, kad piesārņojuma daļiņas ūdenī nevienmērīga plūsmas šķērsgriezuma ātruma 
sadalījuma ietekmē izplešas garenvirzienā. 

Darba mērķis - ar mērījumiem speciāli izveidotā miniatūrā ūdensapgādes tīklā noskaidrot 
aksiālās dispersijas ietekmi uz piesārņojuma izplatību ūdenī un līkumu ietekmi uz to, kā arī 
pilnveidot ūdensapgādes tīklu modelēšanā izmantoto programmu Epanet 2.0, iekļaujot tajā 
aksiālās dispersijas ietekmi. 

Lai noteiktu potenciālā piesārņojuma izplatību, tiek veikti eksperimenti, pielietojot tā 
saucamo „treiseru” metodi. Eksperimentos ūdens apgādes sistēmā tiek ievadīts šķidrums ar 
paaugstinātu elektrovadītspēju (EVS), kurš pēc tam tālāk tīklā tiek mērīts ar rokas un on-line 
EVS mērītājiem (Cond 315i, (WTW, Germany) ar mērījumu precizitāti 1.5% un HACH 
3400scTM (Dr.Bruno Lange GmbH&Co, Germany) ar mērījumu precizitāti 2 %. Kopumā tika 
veikti 48 eksperimenti, lai noskaidrotu piesārņojuma izplatīšanās atkarību no līkumu skaita 
cauruļvadā, attāluma un plūsmas ātruma. Eksperimentu veikšanai tiek izmantota daļa no RTU 
ŪITK telpās esošās pilota iekārtas, kā arī tika speciāli konstruēts 36 metrus garš taisns 
cauruļvads. Attēlā redzama atšķirība starp modelēto un eksperimentāli noteikto piesārņojuma 
izplatību. Darba rezultāti ļaus paredzēt citu vielu, piemēram, Bacillus subtilis sporu izplatību 
minētajā pilota iekārtā, kā arī dos iespēju pilnīgāk izprast vielu koncentrāciju izmaiņas 
ūdensapgādes sistēmās. 

 

 
Att. Eksperimentu rezultātu un modelēšanas rezultātu salīdzinājums. 

EV
S 
[μ
S/
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]

Laiks [hr:min]

Mērījumu un modeļa salīdzinājums

EVS
mērījumi
[uS/cm]
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N.Eglītis, A.Ikaunieks (zinātniskais vadītājs) 
 

ENERĢĒTISKO IEKĀRTU DARBĪBA, PAR KURINĀMO IZMANTOJOT 
MAINĪGA SATURA DEGGĀZI 

 
Enerģētiskās iekārtās, kurās tiek sadedzināts gāzveida kurināmais, ir iespējams 

diversificēt saražoto enerģijas potenciālu. Tas ir – izmantojot vienu enerģijas avotu, ražot 
divus un vairāk resursus (siltuma un elektrības jauda), kurus izmantot tautsaimniecības 
vajadzībām, konverģējot sekundāros resursos (tvaiks, spiediens u.c.). 

Izmantojot atkritumu poligonu gāzi kā enerģijas resursu, tiek atrisināti vairāki ekoloģiski 
un ekonomiski jautājumi. Galvenais ieguvums, kas visaugstāk tiek vērtēts no ekoloģijas 
viedokļa, ir metāna gāzes (CH4) organizēta savākšana un pārstrādāšana enerģijas resursos un 
balasta gāzēs. Jautājuma problemātika ir metāna gāzes emisija gaisā. Protams, visbūtiskākā ir 
ogļskābā gāze, kas dod 60 procentus siltumnīcas efekta, bet metāns – 17 procentus. 

Ekoloģisko ideju un tehnoloģiju laikmetā arvien lielāka nozīme tiek pievērsta iekārtām, 
kurās viena procesa laikā var iegūt rezultātu ar augstāku pievienoto vērtību. Iekārtu 
ekoloģiskā vērtība paaugstinās, ja tās savā darbībā izmanto atjaunojamos energoresursus, 
samazinot kaitējumu apkārtējai videi. 

Koģenerācijas iekārtas, kurās par kurināmo izmanto dabasgāzi, ir funkcionāli līdzīgas 
koģenerācijas iekārtām, kas par kurināmo izmanto atkritumu poligonu gāzi. Šo iekārtu 
ekspluatācijas rezultāti ir atšķirīgi, jo dabasgāze tiek piegādāta ar konstantu kvalitāti un 
metāna (CH4) saturu, kas ir aptuveni 98%. Savukārt biogāzes, kas iegūta atkritumu poligonā, 
saukta arī par atkritumu poligona gāzi, kvalitāte un metāna saturs ir robežās no 5-80%. 
Atkritumu poligona gāzes sastāvs un siltumspēja ir mainīgi lielumi, kas būtiski ietekmē 
koģenerācijas iekārtu darbību. Tas izskaidrojams ar dažādo atkritumu piegādi atkritumu šūnā, 
kā arī gadalaiku. Kā zināms, visvairāk metānu ražo tieši vasaras un rudens mēnešos. 

Izmantojot atkritumu poligonu gāzi, koģenerācijas iekārtu dzinēji un komplektējošās 
detaļas tiek pakļautas daudz agresīvākai videi nekā dabasāzes iekārtas. Atkritumu poligonu 
gāzes saturā ir sēra, hlora, fluora savienojumi, kā arī siloksāni, kas nogulsnējas uz iekārtu 
komplektējošām daļām, un sulfāti, kas izraisa koroziju. Iepriekš aprakstītie faktori ietekmē 
dzinējus, veidojot uz virsmām abrazīvu vidi. Tāpēc ir jāveic biežāka koģenerācijas iekārtu 
apkope. Poligona gāzes kvalitātes rādītājus iespējams uzlabot, gāzi attīrot. Attīrīšanas process 
var organizēt, mehāniski vai ķīmiski attīrot gāzes masas sastāvu vai pirms atkritumu 
deponēšanas šķirojot atkritumus. Kā piemēru var minēt siloksānu esamību atkritumu poligonu 
gāzē. Šķirojot atkritumus, būtu iespējams atdalīt atkritumus, kuru sastāvā ir siloksāni. Atdalot 
šos atkritumus (aerosola baloni) no kopējās biodegradācijas masas, ir iespējams izslēgt vienu 
no attīrīšanas cikliem. Attīrīšanas process sastāv no vairākiem komponentiem, piemēram, 
gāzes žāvēšanas, atbrīvošanās no sērūdeņraža, gāzes saspiešanas u.c. Pēc gāzes attīrīšanas 
iekārtu ekspluatācijas rādītājus var pielīdzināt iekārtām, kas darbojas, izmantojot dabasgāzi. 

Veidojot jaunus atkritumu poligonus, jau projekta izstrādes laikā nepieciešams precizēt 
vairākus svarīgus faktorus, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti. Tie ir: 

 jāatrisina atkritumu šķirošanas jautājumu, tādējādi iegūstot tīrāku poligona gāzi; 
 atkritumu nešķirošanas gadījumā plānot, kādas attīrīšanas iekārtas nepieciešams 

uzstādīt; 
 salīdzināt iespējamos energoiekārtu ekspluatācijas izdevumus pie dažādas gāzes 

kvalitātes. 
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G.Frīdenbergs, A.Lešinskis (zinātniskais vadītājs)  
 
NETIEŠĀS GAISS-GAISS IZTVAIKOŠANAS GAISA DZESĒŠANAS 
MODELĒŠANA PIE DAŽĀDIEM PLŪSMU PARAMETRIEM  
  

Pētījuma aktualitāte pamatojama ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 534 par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" 118. punktu 
„Ja gaisa apstrādes iekārtā paredzēts gaisu arī dzesēt, izvērtē, vai kompresijas cikla 
dzesēšanas paņēmienu nevar aizstāt ar tiešās vai netiešās adiabātiskās dzesēšanas paņēmienu, 
lai samazinātu ietekmi uz vidi”.  

Tēmas apskatīšana un aktualizēšana ļauj vairāk izprast šāda veida sistēmu ekspluatācijas 
pozitīvos un negatīvos aspektus, kas savukārt inženieriem un citiem ar šo jomu saistītajiem 
speciālistiem sniedz jaunus skatupunktus uz iztvaikošanas-dzesēšanas, kā primārā dzesēšanas 
veida pielietošanu. Tāpēc mērķis ir veikt netiešās gaiss-gaiss iztvaikošanas-dzesēšanas 
modeļa aprēķinus un pētījumu, nosakot ar šādu paņēmienu sasniedzamos komforta 
parametrus.  

Dokuments parāda sistemātisku pētījumu iztvaikošanas-dzesēšanas sistēmām. Tas ļauj 
pareizāk definēt, kādās vietās un kā ir iespējams efektīvi pielietot iztvaikošanas gaisa 
dzesēšanas sistēmas. Modeļi, kas parāda iztvaikošanas-dzesēšanas iekārtas raksturlielumus, 
piemērotus ēkas enerģijas simulācijas programmām, ir aprēķināti. Tie ir bāzēti uz efektivitātes 
modeļiem ar vienkāršotu siltuma un masas bilances un pārvades vienādojumiem.  

Ar dzesēšanas procesa vektoriem Moljē diagrammā ir noteikts, ka iekštelpu gaisa 
parametru komforta zonu ir iespējams sasniegt, ja mitrā termometra temperatūra ir zem 24oC. 
Reģionos, kur klimata parametri nesasniedz komforta zonu pēc iztvaikošanas- dzesēšanas, ir 
iespējams pielietot, piemēram, papildus iepriekšējās sausināšanas procesu gaisam caur 
adsorbciju vai lietot alternatīvas sistēmas. Netiešais iztvaikošanas gaisa dzesētājs vasaras laikā 
spēj nodrošināt gaisa temperatūru 25 – 28° C robežās pie atbilstošā relatīvā mitruma līmeņa 
60%, ja āra gaisa mitruma līmenis nepārsniedz 13 g/kg.  

Iztvaikošanas-dzesēšanas sistēmām, kas nav plaši pielietotas Latvijas reģionā, ir liels 
potenciāls, lai nodrošinātu noteiktu termālo komfortu, un tās var pielietot kā alternatīvu 
tradicionālajām sistēmām reģionos, kur mitrā termometra temperatūra ir relatīvi zema. Tās var 
tikt lietotas kopā ar tradicionālajām sistēmām, kur iztvaikošana-dzesēšana nevar nodrošināt 
pieplūdes parametrus ar noteiktajiem komforta parametriem. Dažas iespējamās alternatīvas ir 
kombinētās sistēmas un adsorbcijas iepriekšējās sausināšanas sistēmas.  

Iztvaikošanas-dzesēšanas sistēmas efektivitāte ir definēta kā attiecība starp sausā 
termometra temperatūru un teorētisko maksimālo sausā termometra rādījumu samazinājumu, 
ja  dzesēšanas efektivitāte ir 100% un izvadītais gaiss ir pilnīgi piesātināts. Šajā gadījumā 
izvadītā gaisa temperatūra būs vienāda ar ievadītā gaisa mitrā termometra temperatūru. 
Nozīmīgu enerģijas patēriņa samazinājumu var sasniegt, izmantojot alternatīvas dzesēšanas 
sistēmas - kombinējot netiešo iztvaikošanas gaisa dzesēšanu ar standarta mehānisko 
saldēšanas dzesēšanu. 

IEAC ir vienkārša principa dzesēšanas veids, un to var veiksmīgi izmantot publiskajām, 
dzīvojamām un industriālajām ēkām. IEAC var strādāt efektīvi arī visa gada griezumā: 
vasaras laikā tas dzesē pieplūdes gaisu, ziemā tas strādā kā enerģijas rekuperācijas iekārta, 
iepriekšējā sildīšana dod iespēju sildīt auksto āra gaisu, izmantojot kā termālo enerģiju ēkas 
nosūces gaisu un ietaupot ievērojamu apjomu sildīšanas enerģijas.  

Pētījums un aprēķini ir veikti un iegūti rezultāti, kuri parādīti un analizēti gan darba gaitā, 
gan secinājumos, kur konkretizēti un apkopoti iegūtie rezultāti. Kā arī doti ieteikumi sistēmu 
pielietojumam un aprēķinu sistematizēšanai.  
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D.Grjaznihs, S.Larsson (zinātniskā vadītāja) 
 

DEGGĀZU RAŽOŠANA NO LAKTOZI SATUROŠIEM PRODUKTIEM 
 
Pēdējā laikā pasaules biogāzes tirgus pieaug par 20 līdz 30% gadā. Eiropā tādas valstis kā 

Austrija, Dānija, Vācija un Zviedrija ir visvairāk attīstījušās moderno biogāzes tehnoloģiju 
jomā, un tām ir izdevies izveidot konkurētspējīgus nacionālos biogāzes tirgus. Lai attīstītu šos 
tirgus, intensīvi tika veikta koordinēta pētniecība, tehnoloģiju izstrāde un demonstrējumi, un 
biogāzes sektori saņēma ievērojamas valdības subsīdijas un valsts atbalstu. Iesaistītie 
zemnieki un biogāzes staciju operatori ir uzkrājuši nozīmīgas zināšanas, tehnoloģiskās 
prasmes un īpašu pieredzi biogāzes tehnoloģiju jomā. Biogāzes izmantošanu Latvijā pēdējo 
desmit gadu laikā var uzskatīt par aizsākuma periodu. Tiek meklēti dažādi risinājumi biogāzes 
izmantošanai, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības un vienlaicīgi tās ekonomiski un 
ekoloģiski pamatotu. Viens no tādiem risinājumiem varētu būt piensaimniecības atkritumu 
pārstrāde, jo šodien piena ražošanas uzņēmumiem tā ir problēma. Izliet atkritumus 
notekūdeņos aizliegts, tāpēc uzņēmumi ir spiesti saglabāt tos īpašos poligonos. Savā maģistra 
darbā laboratorijas apstākļos es apskatīju, kā no skābajām siera sūkalām ražot biogāzi, kuru  
pienotavas var izmantot savām vajadzībām (apkurei, elektrības ražošanai). 

 Izpētes darba problēma - biogāze šobrīd ir neefektīvi izmantots enerģijas avots 
Latvijā. 

 Izpētes galvenie mērķi - izstrādāt ilgtspējīgas un videi draudzīgas biogāzes 
ražošanas tehnoloģijas no piena pārstrādes uzņēmumu producētajiem, laktozi 
saturošajiem atkritumiem. 

Darba uzdevumi: 
1) Anaerobā fermentācijas un biogāzes ieguves mehānisma izpēte. 
2) Eksperimentāli iegūt biogāzi no dažādiem, laktozi saturošiem, paraugiem 

laboratorijā. 
Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts biogāzes pašreizējais stāvoklis un potenciāls Eiropā 

un pasaulē, biogāzes izmantošana Latvijā, esošās un plānotās biogāzes iekārtas Latvijā, 
bioreaktoru apskats, procesā piedalošos baktēriju veidu apskats, tiek aplūkoti anaerobā 
nogulšņu fermentācijas un biogāzes ieguves procesa galvenie parametri un izejas dati izpētes 
sistēmas aprēķinu veikšanai. Tāpat tiek salīdzināta parametru nozīmība un ietekme uz 
rezultātu. 

Darba praktiskajā daļā tiek veikti laboratorijas eksperimenti skābo siera suliņu 
fermentācijai. Katru dienu trīs nedēļu laikā tika ņemti paraugi, lai veiktu sausnas, laktozes, 
DAPI, FOS/TAC un ĶSP analīzes, kā arī  bija veikts novērojums par CH4 un CO2 izdalīšanās 
izmaiņu tendenci.  

Pētījuma nozīmība ir izpētīt skābo siera suliņu izmantošanu biogāzes ražošanai un iegūt 
biogāzi ar iespējami lielāku metāna koncentrāciju. 

Sagaidāmie rezultāti - optimizēt biogāzes iznākumu, uzlabojot maisīšanas apstākļus un 
optimizēt biogāzes iegūšanu no skābajām siera suliņām. 

250



 

 
 

I.Hagins, J.Rubulis un K.Neilands (zinātniskie vadītāji) 
 

DAĻIŅU IZGULSNĒŠANĀS, UZDUĻĶOŠANĀS MODELĒŠANA 
DZERAMĀ ŪDENS APGĀDES TĪKLOS 

 
Dzeramā ūdens saduļķošanās tiek skaidrota ar ūdensvadā izgulsnēto daļiņu uzduļķošanos  

cauruļvadu nomaiņas vai pārbūvēšanas gadījumā, kā arī citu notikumu  iespaidā, kuri ietekmē 
ikdienišķo hidrauliku. Skalošanas programmas tiek uzskatītas par līdzekli, ar kura palīdzību 
var novērst saduļķošanos. Skalošanu galvenokārt veic kā profilaktisku pasākumu, reaģējot uz 
klientu sūdzībām. 

Kaut gan saduļķošanās gadījumā novērojums tiek saukts par sarkanu vai rūsainu  ūdeni, 
klientu novērotais vizuālais efekts saistībā ar ūdens kvalitāti reti ir krāsa. Krāsa tiek definēta 
kā piemaisījums, un to var attiecināt uz  ūdens fizikāli-ķīmiskajiem raksturlielumiem. Parasti, 
ja saduļķots ūdens paraugs uz ilgāku laiku tiek atstāts nostāvēties, tas kļūst dzidrs un 
nosēdumi nosēdīsies. Tas parāda, ka neizšķīdušās daļiņas ir viens no faktoriem, kas izraisa 
saduļķošanos. Duļķainība un daļiņas tāpēc ir izmērāmais parametrs, kuru apskatīt. 

Daļiņu atšķirīgais izmērs ietekmē izgulsnēšanos un saduļķošanos. Atsevišķus pasākumus, 
kuri atspoguļo daļiņu uzkrāšanos dzeramā ūdens ūdensvadā, nevar apskatīt tikai no 
nogulsnēšanās gravitācijas teorijas puses. Laboratorijas eksperimenti caurulēs ar gludām 
sienām rāda, ka apstākļos, kuri ir salīdzināti ar reālajām ūdensvada sadales sistēmām, 
suspendētas vielas var demonstrēt divus atsevišķus daļiņu režīmus horizontālajās caurulēs: 
nosēsties caurules apakšdaļā, vai pa visu caurules perimetru. Bez gravitācijas spēka darbojas 
arī Saffmana un Magnusa spēks, kas ietekmē daļiņu izgulsnēšanās procesu. 

Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz literatūras datiem, izstrādāt  modeli daļiņu 
izgulsnēšanās/uzduļķošanās aprakstīšanai dzeramā ūdens apgādes tīklos, izmantojot Microsoft 
Office Excel, 2010 valodu Visual Basic.  

Izveidotas deterministiskais modelis ar mainīgiem un nemainīgiem parametriem (tab.) 
dod iespēju grafiski (att.) attēlot gravitācijas, Saffmana un Magnusa spēku kopējo ietekmi uz 
atsevišķu daļiņu atkarībā no izvēlētā caurules un daļiņas diametra un ūdens plūsmas ātruma. 

       
       Tabula 

    Parametru vērtības 

 
                  Att. Dažādu spēku iedarbība uz daļiņu atkarībā no  
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E.Kaužens, V.Vrubļevskis (zinātniskais vadītājs) 
 

EFEKTĪVI PRIMĀRIE SILTUMA AVOTI SILTUMSŪKŅIEM LATVIJĀ 
 
Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, ir aktualizējusies enerģijas taupīšana, tai skaitā 

siltumenerģijas, un patēriņa samazināšana visās patērēšanas jomās. Enerģijas izmantošanas 
efektivitātes paaugstināšana un enerģijas resursu ekonomija ir vieni no efektīvākajiem 
līdzekļiem, lai risinātu valsts enerģētiskās, ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas. 
Energoefektivitātes pasākumus var iedalīt divos veidos: piegādes projektos (piem., mazināt 
zudumus siltumtīklos) un gala patērētāja projektos (piem., dzīvokļu un ēku siltināšana). 
Rietumu pieredze rāda, ka līdz pat 70% no kopējā enerģijas efektivitātes potenciāla var 
sasniegt tieši gala patērētāja līmenī. Latvijas klimata apstākļos lielākā daļa mājsaimniecībā 
patērētās enerģijas sastāda siltumenerģija ēkas apkurei. Viens no veidiem, kā samazināt šo 
patēriņu, ir ēkas apkurei izmantot siltumsūkni.  

Darba pētījuma mērķis ir noteikt potenciāli efektīvākos primāros siltuma avotus 
siltumsūkņiem Latvijas klimata apstākļos. Pētījuma uzdevums ir izanalizēt primāros Latvijā 
izmantojamos siltumsūkņa siltuma avotus un saaranžēt tos pēc to efektivitātes. 

Darbā ir izanalizēta un izvērtēta siltumsūkņu darbība, izmantojot dažādus primāros zema 
potenciāla siltuma avotus, izanalizēts siltumsūkņa darbības efektivitātes koeficients un tā 
atkarība no temperatūras starpības vides kontūrā (primārajā zema potenciāla siltuma avotā), 
un apkures sistēmā (siltumnesēja temperatūra). 

 

 
 

Att. Siltumsūkņa transformācijas koeficienta izmaiņu dinamika. 
 

Darbā ir apskatīti siltumsūkņu primārie siltuma avoti. Izanalizēti katra siltuma avota plusi 
un mīnusi. Aprakstītas situācijas, kas pazemina siltumsūkņa efektivitāti. Kā arī aprakstīti 
veidi, kā ar siltumsūkni efektīvi atgūt siltumenerģiju no izmantotajiem energonesējiem 
(nostrādātais ventilācijas gaiss un sadzīves notekūdeņi). 

Darbā ir apskatītas siltumsūkņu uzstādīšanas un iegādes izmaksas, un salīdzināti 
siltumsūkņi pēc to efektivitātes un ekspluatācijas izmaksām. 
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J.Kazins, A.Kundziņa (zinātniskā vadītāja) 
 

ESOŠO DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU INŽENIERSISTĒMU 
ENERGOEFEKTĪVAS RENOVĀCIJAS MODELIS 
 

Visa pasaule apzinās, ka nenovēršami tuvojamies klimata izmaiņām. Ogļskābās gāzes 
izdalīšanās no izrokamās degvielas un skābekļa sadegšanas procesa izraisa mūsu atmosfēras 
sastāva izmaiņas. Paralēli visam pārējam, nekontrolējama izrokamās degvielas izmantošana 
veicina dramatisku pasaules izrokamo energonesēju krājumu izsīkumu. Vienīgais apgabals, 
kur var strauji samazināt patērējamās degvielas apjomu, - un līdz ar to enerģijas patēriņu un 
izmešu apjomu – tās ir esošās un jaunās ēkas, un tāpēc  ir  jāuzlabo siltumizolāciju un 
jāuzstāda efektīvākas inženiersistēmas. 

Darba mērķis - renovēto daudzdzīvokļu māju un to inženiersistēmas modeļu pētījums 
teorētiski  un praktiski. Pētījumā izanalizētas dažādas renovācijas metodes pēc dažādiem 
kritērijiem (efektivitāte, pasākuma izmaksas un atmaksāšanās periods). Veicot 
inženiersistēmu izpēti, informācijas avots – Latvijas projektēšanas sabiedrības arhīvs un 
speciālisti. Darbā ir apkopota informācija par esošo 464.sērijas daudzdzīvokļu māju. Šīs 
daudzdzīvokļu ēkas būvēja laika posmā no 1960.gada līdz 1990.gadam. Daudzdzīvokļu ēku 
būvniecība tajā laikā bija radikāli paātrināta, līdz ar to ēkas ĀNK veidojas aukstumtiltiņi, kuri 
paaugstināja siltumzudumus, un tie nebija fiksēti projektu aprēķinos. Tāpēc pie zemākām 
ārējām temperatūrām iekštelpās ekspluatācijas laikā bija termālais diskomforts. Pētījumam 
tiek izmantota akciju sabiedrības „Rīgas Siltums” informācija par siltumenerģijas patēriņu no 
2005.gadā līdz 2011.gadam.  

Dati par siltumenerģijas patēriņu ņemti pirms renovācijas (2005./2006.gads) un pēc 
renovācijas (2010./2011.gads). Apkures sezonas ilgums tam periodam ir vienāds – 192 dienas 
un apkures sezonas vidējās ārgaisa temperatūras atšķirība 0,4°C.  

 

 
Att. Ēkas energoefektivitātes novērtējums. 

 
Secinājumos aprakstīts energoefektivitātes modelis un novērtējums, kuru veic, 

pamatojoties uz aprēķiniem par enerģijas patēriņu ēkas apkurei un ventilācijai un 
energoefektivitātes novērtējumam, kuru veic, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās 
enerģijas mērītājiem. (att.) 
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A.Ķirse, I.Laube (zinātniskais vadītāja) 
 

SAŠĶIDRINĀTĀS DABASGĀZES SISTĒMAS IEVIEŠANA LATVIJĀ 
 
Sašķidrinātās dabasgāzes  apgādes sistēmas ieviešanas mērķis ir: 
 izvērtēt ostu optimālāko izvietojumu, lai noteiktu vietu sašķidrinātās dabasgāzes 

(SDG) termināļa izveidošanai; 
 izvērtēt termināļa drošības apsvērumus; 
 ar hidrauliskiem un ekonomiskiem aprēķiniem pamatot termināļa būvniecības vietu; 
 Latvijas gāzapgādes drošības pamatojums, ieviešot SDG piegādi. 

Darbā tiks aplūkotas lielākās Latvijas ostas, veikta ostu hidrometroloģisko apstākļu 
izpēte. Izvērtējot ostu hidrometroloģiskos apstākļus, tiks salīdzināta vēju ietekme uz ostu 
darbību. Pamatojoties uz konkrēto ostu attīstības plāniem, tiks analizēts esošais kravu 
apgrozījums ostās kontekstā ar SDG kuģu kustību ostās. Tiks pētīti drošības apstākļi ostās, 
ņemot vērā SDG sastāva īpatnības un apjomu. 

Perspektīvās dabasgāzes piegādes diversifikācijai iespējami divi varianti – izmantojot  
esošo pārvades gāzapgādes sistēmu (maģistrālos gāzesvadus) vai arī izbūvējot jaunu pārvades 
gāzapgādes sistēmu līdz esošajai Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvei. 

Izvērtējot jauna gāzesvada izbūvi, nepieciešams lielāks līdzekļu un laika ieguldījums, jo 
saskaņā ar zeme reformu, zemes ir atdotas īpašniekiem, kur nepieciešams katra īpašnieka 
saskaņojums vai pat kompensācija par zemes izmantošanu.  

Nomainot esošo gāzesvadu ar cita diametra cauruli, izmaksas ir vidēji uz pusi zemākas. 
Izvērtējot iespējamās SDG termināļa uzstādīšanas vietas - Liepāju, Ventspili, Rīgu un 

Skulti, redzam, ka katrai vietai ir savas priekšrocības: 
 Liepājai ir pietiekami daudz iespējamo teritoriju, kas ir tālu no apdzīvotām vietām, 

bet sakarā ar termināļa izbūvi būti nepieciešams nomainīt esošo maģistrālo 
gāzesvadu, jo posmā Iecava – Liepāja ir izbūvēts pārvades sistēmas gāzesvads DN 
350 mm, kas ir būtiski par mazu, lai nodrošinātu dabasgāzes alternatīvu piegādi 
Latvijai; 

 Izbūvējot termināli Ventspilī, jābūvē jauns ap 180 km garš maģistrālais gāzesvads, 
vai iespējams izmantot esošo neizmantoto naftas tranzīta cauruļvadu. Termināļa 
izbūve Ventspilī dotu iespēju gazificēt vairākas apdzīvotās vietas – Ventspili, 
Talsus, Kuldīgu, Tukumu; 

 Rīgai ir priekšrocības, jo tur ir visas nepieciešamās infrastruktūras, mīnuss ir ostas 
blīvā apbūve, kā arī maģistrālo gāzesvadu neesamība; 

 Ceturtā perspektīvā osta Skulte atrodas relatīvi tuvu Inčukalna pazemes krātuvei, bet 
lielus ieguldījumus prasīs ostas padziļināšana un jaunas pārvades sistēmas izbūve.      

Apkopojot visu informāciju par hidrometroloģiju un veicot ekonomisko pamatojumu par 
izvietojumu, optimālākais variants termināļa izvietojumam ir Liepājas osta. 
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V.Krumpļevska, L.Mežule (zinātniskā vadītāja) 
 

HLORĒŠANAS IETEKME UZ ESCHERICHIA COLI DZĪVOTSPĒJU 
ŪDENSAPGĀDES SISTĒMĀ 

 
Kvalitatīvs dzeramais ūdens cilvēkam ir vajadzīgs katru dienu. Pasliktinoties kvalitātei, 

tas var saturēt patogēnas baktērijas un veselībai kaitīgas vielas. Ikdienā ūdens ķīmiskais 
sastāvs nedrīkst pārsniegt dažādiem savienojumiem reglamentētās maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas. Mikrobioloģisko piesārņojumu galvenokārt novērtē pēc zarnu nūjiņas 
Escherichia coli klātbūtnes dzeramajā ūdenī. Tā kalpo kā fekālā piesārņojuma indikators, taču 
šis piesārņojums var sevī slēpt virkni patogēno mikroorganismu. 

Tradicionāli ūdens attīrīšanas stacijā ir nepieciešama ūdens dezinfekcija, jo iepriekšējos 
ūdens apstrādes posmos (dzidrināšana, koagulēšana, nostādināšana un filtrēšana) dzeramais 
ūdens tiek attīrīts tikai no 90 – 95% ūdenī piesārņojošiem mikroorganismiem, taču paliekošo 
vidū var būt patogēnās baktērijas un vīrusi. Dezinfekcija  ir pēdēja dzeramā ūdens apstrādes 
stadija, pirms tas tiek padots patērētājiem. Dzeramā ūdens apgādē visplašāk izmantotie 
dezinfekcijas veidi ir hlors (gāze vai hipohlorīds), hloramīns, ozons un dezinfekcija ar 
ultravioleto starojumu. Dzeramā ūdens hlorēšana ir viena no visbiežāk pielietojamās 
dezinfekcijas veidiem attīstītās valstīs. Galvenā hlorēšanas priekšrocība ir hlora paliekošā 
dezinfekcijas iedarbība. Tas nozīmē, ka hlors turpina iznicināt mikroorganismus arī 
cauruļvados, pat līdz patērētāja krānam. Hlora deva: 0.7 – 1.0 mg/ L – pazemes ūdenim, 2.0 – 
3.0 mg/ L – filtrētam virszemes ūdenim. Pēc hlora ievadīšanas ūdenī ir jānodrošina laba tā 
sajaukšanās ar ūdeni. Kontaktlaiks, lai hlors varētu iedarboties uz baktērijām, ir viena stunda. 
Pēc šāda laika ūdenim jāsatur aktīvā hlora pārpalikums ne mazāk kā 0.3 mg/ L un ne vairāk 
kā 0.5 mg/ L. Šāds aktīvā hlora pārpalikums garantē pilnīgu hlorējamā ūdens dezinfekciju. 

Maģistra darbā pētīju dzeramā ūdens dezinfekciju ar hloru, un mērķis bija noteikt 
dezinfekcijas efektivitāti E. coli neitralizēšanai. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši 
uzdevumi: - veikt trauku eksperimentus, lai pārbaudītu hlorēšanas efektivitāti uz E. coli 
dzīvotspējas izmaiņām; 

 eksperimentāli pārbaudīt brīvā un kopējā hlora koncentrācijas izmaiņas laikā; 
 analizēt un novērtēt E. coli samazinājuma efektivitātes nozīmi dzeramā ūdens 

apgādes sistēmā. 
Darba ietvaros, E. coli fizioloģiskā stāvokļa novērtēšanai tika analizēta tās spēja dalīties 

(tiešās dzīvotspējas uzskaitīšanas metode (DVC)), spēja veidot uz cietās barotnes vizuāli 
redzamu koloniju (kultivēšanas metode), kā arī tika analizēta E. coli elpošanas aktivitāte 
(CTC metode). Testēšanai tika izvēlētas piecas hlora (nātrija hipohlorīds) koncentrācijas – 
0.05 mg/ L hlora (kopējais), 0.1 mg/ L, 0.2 mg/ L, 0.5 mg/ L un 5 mg/ L un dažādi 
kontaktlaiki (no 30 sekundēm līdz 60 minūtēm). Izmantojot Chick - Watson vienādojumu, 
tika praktiski iegūta E. coli samazinājuma efektivitātes (Ct) vērtība pie 2 log (99% 
dzīvotspējīgo E. coli samazinājums). Laboratorijas apstākļos praktiski iegūtas E. coli 
samazinājuma efektivitātes vērtības pie 99% E. coli samazinājumam ar kultivēšanas metodi ir 
Ct = 0,3 mg/l min-1, ar DVC metodi Ct = 0,35 mg/l min-1 un ar CTC metodi Ct = 1,2 mg/l 
min-1, pH 7,0 un T = 20ºC. 

Secinājumos tika novērtēti un apkopoti laboratorijas apstākļos praktiski iegūti 
dezinfekcijas efektivitātes koeficienti no trim E. coli noteikšanas un uzskaitīšanas metodēm 
(kultivēšanas, DVC, CTC). Tika veikts salīdzinājums, lai noteiktu piemērotāko metodiku E. 
coli dzīvotspējas novērtēšanai hloru saturošā dzeramajā ūdenī. 
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G.Langenfelds, I.Škapare (zinātniskā vadītāja) 
 

BALANSĒŠANAS ARMATŪRAS EFEKTĪVA IZMANTOŠANA ŪDENS 
APKURES SISTĒMĀS 

 
Efektīva ūdens apkures sistēma katrai telpai nodod tikai tik daudz siltuma, cik attiecīgajā 

laikā nepieciešams, tāpēc efektīvai apkures sistēmai jābūt regulējamai un ūdens plūsmai tajā 
jābūt sabalansētai. Tagad ir pieejama moderna regulēšanas un balansēšanas armatūra, ar kuru 
iespējams panākt šādu rezultātu, taču praksē tā bieži netiek pielietota vai tiek pielietota 
neefektīvi. Kad energoresursi bija lēti, šādu situāciju varēja atļauties, un viens no galvenajiem 
apkures sistēmu projektēšanas kritērijiem bija kapitālieguldījumu izmaksu samazināšana.  

Pieaugot energoresursu cenām, kļūst būtiski izvērtēt apkures sistēmas izmaksas 
ilgtermiņā jeb sistēmas dzīves cikla laikā. Tādēļ svarīga kļūst apkures sistēmu efektīvas 
ekspluatācijas nozīme. Lai izveidotu energoefektīvu apkures sistēmu, nepieciešama 
nopietnāka pieeja apkures sistēmu projektēšanas uzdevuma definēšanai. Pasūtītājam jau 
projektēšanas uzdevumā būtu jānorāda vēlamais apkures sistēmas balansēšanas risinājums. 
Taču ir iespējami vairāki risinājumi, un no tiem jāspēj izvēlēties savai sistēmai piemērotākais, 
kas vēlāk ekspluatācijas laikā nodrošinātu visefektīvāko apkures sistēmas darbību.  

Darba mērķis ir izstrādāt vienkāršas rekomendācijas efektīvākā apkures sistēmu 
balansēšanas modeļa izvēlei. 

Mērķa izpildei darba teorētiskajā daļā tiek analizēta tirgū pieejamā balansēšanas armatūra, 
tās pielietojums, regulēšanas veids un princips, priekšrocības un trūkumi. Pamatojoties uz 
veikto balansēšanas armatūras izpēti, darbā tiek apkopotas katras balansēšanas armatūras 
funkcijas, noteikti ieteicamie balansēšanas modeļi viencauruļu un divcauruļu apkures 
sistēmām, kā arī norādīti nevēlamie modeļi. 

Darba praktiskā daļa ir sadalīta divās nodaļās, kurās tiek analizēti iespējamie balansēšanas 
modeļi viencauruļu un divcauruļu apkures sistēmām. Konkrētas ēkas apkures sistēmai tiek 
veikts hidrauliskais aprēķins un piemēroti vairāki balansēšanas modeļi, Ar aprēķina metodēm 
tiek noteiktas katra modeļa ekspluatācijas izmaksas un iespējamie kapitālieguldījumi. Lai 
noteiktu katras sistēmas efektīvāko balansēšanas modeli ilgtermiņā, darbā tiek aprēķinātas 
katra modeļa dzīves cikla izmaksas un veikts salīdzinājums. Iegūtie rezultāti apkopoti grafiski 
un tabulu veidā un ļauj salīdzināt dažādu balansēšanas risinājumu priekšrocības un trūkumus.  

Secinājumos ir dots modeļu novērtējums, norādot katra modeļa pielietošanas sfēru, un 
rekomendācijas, kas ļauj analizēt situāciju un pieņemt atbilstošāko risinājumu konkrētas 
apkures sistēmas balansēšanai.  
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O.Lauva, A.Radice* (konsultants), B.Gjunsburgs (zinātniskais vadītājs) 
 

PLŪSMAS VĀJINĀŠANAS METODE PRET GRUNTS IZSKALOJUMIEM 
PIE ŪDENS ŅEMŠANAS BŪVĒM 

 
Izskalojumu un sanešu problēmas upēs tiek pētītas jau gadu desmitiem, un precīzu 

izskalojuma dziļumu noteikšana ir viena no zinātnieku lielākajām problēmām. Tieši 
izskalojumi ap ūdenī esošām būvēm (tilti, ūdens ņemšanas vietas, moli utt.) tiek uzskatīti par 
galvenajiem to sagrūšanas iemesliem, kuru dēļ  iet bojā cilvēki un tiek radīti milzīgi 
zaudējumi infrastruktūrām. Novērst izskalojumus var divējādi: viens veids ir stiprināt grunti 
un konstrukciju ar papildmateriāliem; otrs risinājums ir vājināt plūsmas spēku un novadīt to 
prom no būves. 

Darba mērķis ir panākt izskalojuma dziļuma samazinājumu, izmantojot virsmas raupjuma 
elementus, lai bremzētu un samazinātu plūsmas spēka vertikālo komponenti, kas rada 
izskalojumus pie ūdensņemšanas būvēm. Darbā tika izmantoti divi vertikālo sienu modeļi, 
viens modelis ir bez modifikācijām (neaizsargāts), bet otram ir piestiprināti raupjuma 
elementi. 

 
Att. Vertikālo sienu modeļi: neaizsargāta un modificēta siena. 
 
Eksperimenti tika veikti Milānas Politehniskās universitātes hidraulikas laboratorijā 

speciāli izgatavotā kanāla modelī. Tika veiktas divas eksperimentālās kampaņas, un katrai 
kampaņai bija 2 eksperimenti, no kuriem viens tika filmēts, lai vēlāk varētu pētīt sanešu 
kustības trajektoriju un koncentrāciju.  

Iegūtie rezultāti deva apliecinājumu, ka šāda modifikācija spēj panākt izskalojuma 
dziļuma samazinājumu, tomēr rezultāti nebija izcili, jo izskalojuma dziļums pie sienas 
samazinājās tikai par 15%, bet pie sienas „deguna” – 5%. No tā var secināt, ka šāda 
modifikācija vājina plūsmas vertikālo komponenti, bet horizontālā komponente tikai nedaudz 
tiek vājināta, jo tā daļēji izriet arī no vertikālās.  

No iegūtajiem datiem tie tālāk tika apstrādāti un pēc Froude metodes uzmodelēts 25 
reizes lielāks reālās pasaules prototips. Tā kā šāda tipa eksperimenti tika veikti pirmo reizi un 
pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies zinātnieku interese par izskalojumiem, tad iegūtie 
rezultāti var kalpot kā piemērs turpmākiem eksperimentiem. 
 
 
 
 
 
*Politecnico di Milano mācībspēks
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A.Ļeščova, B.Gjunsburgs un F.Ballio, A.Radice (zinātniskie vadītāji) 
 

DIBENA RAUPJUMA EFEKTS UZ NOSĒDUMU KUSTĪBAS LAGRANŽA 
ĪPAŠĪBĀM PLŪSMĀ 

 
Daļiņu kustības fenomenoloģiskā rakstura analīzei mūsu laikos pievērš lielu uzmanību. 

Tas dod iespēju iegūt nozīmīgas zināšanas par daļiņu kustības veidiem vai par daļiņu difūziju 
plūsmā. Vairākos gadījumos izpēte guva priekšrocības, izmantojot mērīšanai jaunas 
potenciālas spējas, kas tika nodrošināti ar attēlveidošanas tehnikas palīdzību. Analīze bija 
limitēta ideālu apstākļu robežās ar vienveidīgiem nogulumiem, savukārt ir labi zināms, ka 
rupjas frakcijas cauruļu sistēmās nav vienveidīgas. Lai aprakstītu daļiņu kustības makro-
raupjuma klātbūtnes apstākļos, tika veikti pirmie mēģinājumi. 

Izpētes grupa no Milānas nesen veica intensīvu analīzi par daļiņu kustību, process tika 
vērots ar augšējo skatu, t.i., novērota planimetrā daļiņu kustība, balstoties un Eilera pamata 
noteikumiem.  

Iepriekšējie eksperimenti bija veikti arī, lai veiktu procesa Lagranža analīzi, pielietojot 
speciālus programmlīdzekļus, piemēram, Streams (Roger Nokes, 2005). 

Izpēte, kas tika likta priekšā sakarā šo projektu, tiek veltīta eksperimentu realizācijai, 
pielietojot speciālo izpētes tehniku attiecībā pret daļiņu pakāpeniskās kustības izsekošanu, lai 
raksturotu katras atsevišķas daļiņas transportēšanu dotajā garumā (noteiktās limitētās 
trajektorijas garums divos ass virzienos, vidējais ātrums noteiktajā trajektorijas nogrieznī 
(vertikālā un horizontālā komponente), trajektorijas ilgums, kustības nobīdes leņķis). Analīzei 
izmanto atrastās starp-trajektorijas, nevis globālās trajektorijas.  

Augstāk aprakstītie eksperimenti tiks izpildīti, izmantojot tam paredzēto jaukto salikumu, 
kas sastāv no melnām (lielā daudzumā) un baltām (daudzums ir mazs) nogulšņu daļiņām, lai 
vienkāršotu izsekošanas procedūru. Šo maisījumu padod sākuma vietā no augšas, attiecīgi 
viendabīgam raupjumam vai makro-raupjuma elementu klātbūtnei, kas imitē nogulsnes un 
netīrumus caurulē, lai noteiktu cauruļu iekšējās virsmas raupjuma efektu uz daļiņas kustības 
vietējām īpatnībām.   

Sistēmas kontrolei izmanto caurplūdes mērītāju, spiediena krituma noteikšanai – 
pielāgotus pjezometrus, automātisko  daļiņu padeves sistēmu, DOP aparāta sistēmu ar divām 
zondēm – dibena līmeņa izmaiņu noteikšanai laikā, kā arī ātruma profila konstruēšanai, 
videokameras programmatūra Motion Blitz  ieraksta filmas, kuru ilgums katrai caurplūdei ir 
ap 16 minūtes. Sistēmas stabilitātes un efektīvas darbības pārbaudei izmanto sekojošu 
parametru grafisko attēlojumu: no iegūtajiem DOP aparāta failiem, kas katrai zondei ieraksta 
5000 profilus, varam konstruēt horizontālā un vertikālā ātruma profilus katrai caurplūdei, kas 
tika ņemti apskatītā apgabala centrā; dibena augstuma izmaiņas laikā, kas ļauj parādīt to 
attīstību eksperimentu garumā, kā arī nodrošina stabilitātes nosacījumu katra jauna 
eksperimenta uzsākšanai; spiediena kritumu plūsmas garumā, iegūtu no pjezometriem, 
fiksētiem attiecīgi augšup-plūsmas un lejup-plūsmas punktos, kas dod kopējo priekšstatu par 
enerģijas zudumu tendenci atkarībā no dibena stāvokļa un caurplūdes. Eksperimentu gaitā bija 
izmantoti divi dibena stāvokļi: fiksētais dibens (uz virsmas salīmētās daļiņas, kas nenobīdās 
plūsmā), un dibens ar fiksētam daļiņām un ar raupjuma elementiem, kas pārstāv nogulšņu 
lielākos elementus plūsmā caurulē. Tika izmantotas piecas caurplūžu vērtības – 11.1l/s, 11.8 
l/s, 12.2 l/s, 12.6 l/s, 13 l/s. 

Rezultātu analīzei izmantoju dažādus programmatiskos nodrošinājumus: MatLab 2010, 
Fluid Streams, Microsoft Visual Basic 6.0. Pirmais solis ir daļiņu identificēšana kopējā 
plūsmā, tas tika izdarīts ar Streams programmatūras palīdzību, ievadot nepieciešamos 
parametrus daļiņu zināmajiem izmēriem un pašas videokameras izmantotajiem iestādījumiem. 
Pēc tam, kad visas daļiņas tika identificētas, nākamais uzdevums ir katras atrastās daļiņas 
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trajektorijas izsekošana, kas tika īstenots MatLab programmā, tāpēc jāapskata katra 
trajektorija, un to vai nu apstiprina, vai noraida, ja tā nav korekta, kas, protams, ir ietilpīgs 
process un  prasa ilgu laiku. Pietiekamu trajektoriju daudzumu analīzi varam kontrolēt, 
iegūstot, tā saucamo progresējošā vidējā lieluma vērtību (attiecībā  pret daļiņas ātrumu, 
trajektorijas garumu, nobīdes leņķi un ilgumu), kad augstākminētie lielumi iekļaujas 
noteiktajās robežās, varam secināt, ka veiktā analīze ir spēkā dotajos apstākļos.  

Sistēmas kontrole un rezultātu analīze dod mums iespēju iegūt priekšstatu par sanešu 
kustības raksturu un tendenci cauruļu sistēmās atkarībā no iekšējās virsmas veida un raupjuma 
pie noteiktiem plūsmas parametriem. 
 
 
 
D.Saikovskis, A.Kundziņa (zinātniskā vadītāja) 
 
SILTUMSŪKŅI KĀ VIDEI DRAUDZĪGAS APKURES SISTĒMAS  
 

Pēdējā laikā aizvien vairāk pieaug enerģijas patēriņš, un tas noved pie energoresursu 
(gāzes, naftas produktu, elektroenerģijas utt.) izcenojumu celšanas; tas savukārt liek domāt 
par alternatīvās enerģijas avotu attīstīšanu un izmantošanu. Maģistra darbā tiek izpētīta viena 
no ērtākajām un vieglāk ekspluatējamām iekārtām - siltumsūknis.  

Siltumsūknis ir apkures iekārta, kura siltuma ražošanai izmanto apkārt esošajā vidē - 
augsnē, ūdenskrātuvēs, dziļurbuma ūdenī un gaisā akumulēto saules enerģiju. Šo enerģiju var  
izmantot apkurei un patēriņa ūdens sildīšanai, nodrošinot labi vadāmu, stabilu apkures 
sistēmu, kas darbojas visu gadu. Visvairāk Latvijā izplatīti siltumsūkņu veidi ir zemes 
kolektors, ģeotermālais urbums un atklātās ūdenskrātuves kolektors. Ir pieejami arī tādi 
siltumsūkņu modeļi, kuri var strādāt gan kā apkure, gan arī kā telpu dzesētājs vasarā.  

Siltuma sūknis kompresoru un cirkulācijas sūkņu darbināšanai izmanto elektroenerģiju. 
Atkarībā no izmantojamā siltuma avota un apkures sistēmas veida, sistēma ražo trīs līdz 
piecas reizes vairāk siltuma enerģijas, nekā pati patērē elektroenerģiju. Siltuma ražošana 
notiek bez degšanas procesa, nerodas pelni, dūmi vai videi kaitīgas gāzes. Katlu mājā ir tikai 
jāpieslēdz cauruļvadus: apkures, ārējā loka, karstā un aukstā ūdens. Iekārta aizņem maz 
vietas, tai ir patīkams dizains un zems trokšņa līmenis.  

Darba mērķis ir izpētīt siltumsūkni no visiem aspektiem -  ekonomiskā, inženiertehniskā 
un ekoloģiskā. Lai Latvijā cilvēki varētu sākt plašāk izmantot alternatīvās enerģijas iespējas, 
ir jāsniedz  plašāku informāciju, lai cilvēki zinātu par tehnoloģijām, kuras pagaidām izmanto 
tikai daži, kamēr vairākums dod priekšroku visiem zināmajai dabasgāzei. Jāizstrādā Valsts 
enerģētikas politiku, kura varētu mainīt standartus un paskaidrot iedzīvotājiem alternatīvās 
enerģijas izmantošanas izdevīgumu un vajadzību.  

Darba praktiskajā daļā tiek apskatīta ne tikai objekta inženiertehniskā puse, bet arī 
ekonomiskā izdevīguma aprēķini, kurus varētu izmantot, lai aprēķinātu siltumsūkņu apkures 
sistēmas ieguldījuma apjomu un atmaksāšanās laiku. Sistēmas darbības efektivitātes un 
ekonomiskajam pamatojumam darbā tiks izmantota salīdzināšanas metodika.  

Secinājumos dots siltumsūkņu efektivitātes izvērtējums, ņemot vērā ekonomisko 
pamatojumu.  
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M.Metāls, A.Lešinskis (zinātniskais vadītājs) 
 

MIKROKLIMATS KULTŪRVĒSTURISKAJĀS KULTA ĒKĀS 
 
Vēsturiskās baznīcas ir svarīga Eiropas kultūras mantojuma daļa. Celtnes un to interjeri, 

t.sk. liturģiskie un mākslas objekti, ir mūsu kultūras mantojuma dokumenti, kas jāsaglabā 
nākamajām paaudzēm. Mikroklimats ir kritisks faktors celtņu materiāla un tajā esošo objektu 
saglabāšanā. Nepiemērota iekšējā mikroklimata rezultāts var būt materiāli zaudējumi. 

Pētījuma mērķis ir noteikt galvenās vadlīnijas mikroklimata nodrošināšanas sistēmu 
projektēšanai vēsturiskās baznīcās, pielietojot atšķirīgas apkures sistēmas. 

Gotlandes Universitātes Ēku konservācijas nodaļas profesors Tor Brostrom savā Baltijas 
jūras deviņu baznīcu mikroklimata pētījumā uzskata, ka vidējais nepieciešamais relatīvais 
mitrumu rādītājs, ko ideālā variantā būtu nepieciešams sasniegt visās baznīcas (ja vien tur nav 
kādi ļoti īpaši mākslas darbi, kas prasa īpašu pieeju), ir 55%.  

Ja parasti tiek runāts par t° paaugstināšanu baznīcās, tad patiesībā ir jāseko līdzi 
mitrumam (zemāk tekstā attēls), jo tieši mitruma kontrole nosaka baznīcas ēkas un mākslas 
vērtību saglabāšanos. 

 
Att. Relatīvā mitruma un temperatūras vērtības baznīcā. 

 
Pētījums veikts septiņām Latvijas baznīcām, no kurām divas ir koka baznīcas, viena ar 

patstāvīgu apkuri un otra bez patstāvīgas apkures, bet ar īslaicīgiem (uz izmantošanas brīdi) 
siltā gaisa kolektoriem, un piecām mūra baznīcām gan ar patstāvīgu apkuri, gan bez 
patstāvīgas apkures. Izvērtējot baznīcu telpu mikroklimatu ietekmējošos faktorus atkarībā no 
konstruktīvās ietekmes (kapilārā mitruma mūros), telpu zonām un gaisa plūsmas, 
kondensācijas riskiem. 

Pētījuma atklāj, ka baznīcas, kuras tiek ekspluatētas aukstajos gadalaikos un kurām nav 
patstāvīgas apkures, bet tiek īslaicīgi apsildītas uz to izmantošanas brīdi, relatīvā mitruma 
svārstības ir ievērojami lielākas nekā tajās baznīcās, kurās ir patstāvīga kontrolēta apkure. 
Kaimiņvalstī Krievijā ar īpašu standartu „Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas 
pareizticīgo baznīcu un lūgšanu vietās” ir noteikts, ka baznīcās, kuras izmanto visu gadu, 
obligāti ir jāierīko apkure un ventilācija. 

Pamatojoties uz atsevišķo baznīcu kopīgajām problēmām, tiks izstrādāti norādījumi 
mikroklimata turpmākai nodrošināšanai vēsturiskās LELB baznīcās, jo īpaši, veidojot jaunas 
apkures sistēmas. 
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A.Neščerecka, K.Tihomirova (zinātniskā vadītāja) 
 

DZERAMĀ ŪDENS MIKROORGANISMU AUGŠANAS POTENCIĀLA 
NOTEIKŠANA ŪDENS SADALES SISTĒMĀ AR PLŪSMAS 
CITOMETRIJAS METODI 

 
Dzeramais ūdens paredzēts ikdienas neierobežotai lietošanai cilvēku un citu dzīvu būtņu 

uzturā, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, kā arī izmantošanai pārtikas 
ražošanā. Dzeramajā ūdenī nedrīkst būt mikroorganismi, parazīti un ķīmiskās vielas tādā 
daudzumā (skaitā vai koncentrācijā), kas rada draudus patērētāju veselībai. Vislielākos 
draudus cilvēka veselībai rada ūdens mikroorganismi dzeramajā ūdenī. Tāpēc ūdens 
mikrobioloģiskās kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei pievērš lielu uzmanību. 

Tradicionālā ūdens mikroorganismu koncentrācijas noteikšanas metode ir kultivēšanas 
metode, ar kuru nosaka koloniju veidojošo vienību (KVV) daudzumu. Metodei ir divi būtiski 
trūkumi: (i) laikietilpīga (minimālais kultivēšanas laiks ir 24 stundas un ir atkarīgs no 
baktēriju sugām), (ii) ne visi ūdens mikroorganismi ir kultivējami laboratorijas apstākļos. 

Viena no alternatīvām, ko potenciāli var izmantot mikroorganismu koncentrācijas 
noteikšanai, ir plūsmas citometrija. Citometriskās analīzes balstītās uz gaismas izkliedes un 
fluorescences mērīšanu, šūnu plūsmai šķērsojot lāzera kūli zem noteikta leņķa. Izmantojot 
specifiskās fluorescentās krāsas, ir iespējams izšķirt šūnas ar veselu membrānu un šūnas ar 
bojātu membrānu, kas nozīmē, ka šūna vairs nespēj vairoties. Ūdens paraugos šūnas ar veselu 
membrānu var iedalīt vēl divās grupās – ar augstu nukleīnskābju saturu (high nucleic acid, 
HNA), kas sastāda ūdens mikroorganismu kopas aktīvo daļu, un ar zemu nukleīnskābju saturu 
(low nucleic acid, LNA), kas atbilst mikroorganismu grupai, kura nav aktīva. Tādējādi, 
izmantojot plūsmas citometru, var veikt gan šūnu kvantitatīvu, gan kvalitatīvu analīzi.  
Jāatzīmē, ka ar plūsmas citometru  paraugs tiek izanalizēts 20 minūšu laikā. 

Darba mērķis bija noteikt mikroorganismu augšanas potenciālu dzeramajām ūdenim no 
dažādiem ūdens avotiem, izmantojot plūsmas citometru. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti 
sekojoši uzdevumi: 

 noteikt mikroorganismu koncentrāciju dzeramā ūdens paraugos no dažādiem ūdens 
avotiem un no tīkla, izmantojot plūsmas citometru; 

 raksturot ūdens mikrobioloģisko stāvokli, sagrupējot mikroorganismus pēc 
raksturīgām īpašībām ar FloMax datorprogrammu; 

 novērtēt temperatūras un ūdens uzturēšanas laika ietekmi uz mikroorganismu 
augšanu. 

Eksperimenti tika veikti, izmantojot dzeramā ūdens paraugus no trim ūdens attīrīšanas 
stacijām – „Daugava”, kur ūdens tiek ņemts no virszemes ūdens avota; „Baltezers”, kur ūdeni 
ņem no mākslīgi papildināmā pazemes ūdens avota; un „Zaķumuiža”, kur ūdeni iegūst no 
dabiski papildināmā pazemes ūdens avota, kā arī paraugus no Rīgas pilsētas ūdensapgādes 
tīkla. Paraugi tika analizēti ar plūsmas citometru, pirms tam nokrāsojot paraugus ar SYBR 
Green un propīdija jodīda fluorescentām krāsām. Paraugu vizualizācijai tika izmantota 
fluorescentās mikroskopijas metode, krāsojot paraugus ar fluorescento krāsu DAPI (4',6-
diamidino-2-phenylindole). Lai noteiktu temperatūras efektu uz mikroorganismu daudzumu 
un stāvokli, paraugi tika uzturēti 4°C un 37°C temperatūrā 24 un 48 stundas.  

Rezultāti parādīja, ka mikroorganismu augšanas potenciāls un ūdens mikrobioloģiskais 
stāvoklis atšķiras atkarībā no ūdens izcelsmes, kā arī mikroorganismu augšanas potenciāls 
paraugiem no ūdensapgādes tīkla ir lielāks, nekā ūdens paraugiem, ņemtiem no stacijām 
uzreiz pēc attīrīšanas. 
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I.Pozņakovs, J.Rubulis (zinātniskais vadītājs)  
 

DZĪVOJAMO ĒKU UGUNSDZĒSĪBAS SPRINKLERU IETEKME UZ  
DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTI UN UGUNSDROŠĪBU  

 
Pilsētu plānošanai, pārbūvei un jaunām apbūves vietām vēsturiski ir bijusi būtiska 

ietekme uz pilsētas ūdensapgādes tīkla attīstību. Viens no valsts iestāžu vēsturiskiem 
lēmumiem bija nodrošināt ugunsdzēsības ūdens patēriņu ar pilsētas ūdensapgādes tīklu. 
Rezultātā, projektējot pilsētas ūdensapgādes tīklu, ir nepieciešams nodrošināt reglamentēto 
ugunsdzēsības ūdens patēriņu.  

Ugunsdzēsības hidrantu ūdens patēriņš ir robežās no 30 līdz 240 m3/h. Toties vienas  
ģimenes mājas maksimālais ūdens patēriņš ir aptuveni 1.8 m3/h jeb 30 l/min. Rezultātā, lai 
tiktu nodrošināts reglamentētais ugunsdzēsības ūdens patēriņš, pilsētas ūdensapgādes tīkls 
pamatā ir pārdimensionēts attiecībā pret reālo ūdens patēriņu. Līdz ar to normālu apstākļu 
gadījumā ūdens ātrums ūdensapgādes tīklā ir niecīgs – pāris centimetri sekundē. Mazs ātrums 
un stāvošs ūdens ir labvēlīgi priekšnosacījumi fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem 
procesiem ūdensapgādes tīklā, kas var ietekmēt ūdens kvalitāti tieši sadales tīklā un izraisīt 
ūdens saduļķošanos. Tas var izraisīt patērētāju neuzticību un sūdzības par ūdens kvalitāti.  

Neskatoties uz to, ka ūdens kvalitāti galvenokārt ietekmē pilsētas sadales tīklā, 
iespējamais ūdens kvalitātes pasliktināšanās un ūdens piesārņojuma risks ir jāaplūko arī ēkas 
iekšējos tīklos. Viens no galvenajiem ūdens kvalitāti ietekmējošiem faktoriem iekšējos tīklos 
ir ūdens stagnācija nakts laikā.  

Ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits pēdējos gados Eiropā nesamazinās, neskatoties uz 
jaunu ugunsdrošu materiālu izstrādi un pielietojumu, kā arī ugunsdzēsēju brigādes darbības 
efektivitātes pieaugumu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ugunsgrēkos bojāgājušo 
cilvēku skaits nesamazinās, ir efektīvais pieejamais cilvēku evakuācijas laiks. Tas ir 
samazinājies no 15-17 līdz apmēram 3 minūtēm. Viens no iemesliem ir būvniecības materiāli, 
jo koku un dabisko šķiedru mūsdienu ēkās ir nomainījuši sintētiskie saplākšņi un šķiedras. 
Rezultātā gan iedzīvotājiem, gan arī ugunsdzēsējiem dzīvības drošības apdraudējuma riski ir 
palielinājušies.  

Pēdējos gados veiktie pētījumi ir parādījuši, ka dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleri 
var novērst vairāk kā 70% nāves gadījumu un apmēram 50% traumu gadījumu. Pamatojies uz 
veiktajiem pētījumiem un līdzšinējo pieredzi, dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleri ir viens 
no daudzsološākajiem risinājumiem, kā ugunsdrošību varētu ievērojami uzlabot.  

Tagadējo dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleru nepieciešamais ūdens patēriņš ir 
lielāks kā 30 l/min. Lai nodrošinātu sistēmas darbību, ir nepieciešama atsevišķa infrastruktūra 
ar sūkni vai ūdens rezervuāru. Sistēmas būvniecības un uzturēšanas izmaksas ir augstas, līdz 
ar to dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleru plašs pielietojums nav iespējams .  

Mērķis ir atrast inovatīvu risinājumu dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleru sistēmu 
projektēšanā. Pirmais izaicinājums ir izveidot zema ūdens patēriņa (15 līdz 20 l/min) un zema 
spiediena (0.5 līdz 1.5 bar) ugunsdzēsības sprinklerus. Otrais izaicinājums ir izveidot 
inovatīvu iekšējo tīklu plānojumu, kas vismazāk ietekmētu ūdens kvalitāti un ļautu samazināt 
kopējās izmaksas.  
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T.Ribalko, A.Ikaunieks (zinātniskais vadītājs) 
 

BIOGĀZES ATTĪRĪŠANAS METOŽU ANALĪZE 
 
Eiropas Savienības energodirektīvu virziens ir dalībvalstu enerģētikas tirgus, ietverot 

gāzes apgādes tirgu liberalizācija, samazinot gāzes monopolistu lomu un ļaujot patērētājam 
izvēlēties sev izdevīgāko dabasgāzes piegādātāju. Latvija gāzes tirgus liberalizāciju ir atlikusi 
līdz 2014. gadam, taču līdz 2017. gadam ir spēkā 1997. gadā slēgtais Latvijas dabasgāzes 
kompānijas "Latvijas Gāze" privatizācijas līgums, kurā kompānijai "Latvijas Gāze" noteiktas 
ekskluzīvas tiesības uz gāzes pirkšanu, gāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un pārdošanu. 

Tuvāko 5-10 gadu laikā Latvijas Republikas teritorijā notiks dabasgāzes tirgus 
liberalizācija. Tas nozīmē, ka Latvijas gāzes apgādes tirgū būs iespējams piedalīties arī 
biogāzes ražotājiem. Biogāzes ražošana un attīrīšana ir relatīvi jauns virziens gāzes ražošanas 
nozarē, jo līdz šim bija pazīstamas dabasgāze un koksa gāze, kuru Latvijā izmantoja līdz 20. 
gadsimta 60. gadiem. 

Biogāze ar augstu metāna (CH4) saturu rodas organisko vielu sadalīšanās procesā, 
iedarbojoties baktērijām. Organiskā substrāta sadalīšanās process sastāv no 4 fāzēm: 1) 
hidrolīze; 2) skābuma paaugstināšana; 3) etiķskābes veidošanās; 4) metāna veidošanās. Katrā 
fāzē piedalās daudz dažādu baktēriju grupu. Organisko vielu sašķelšanās  atsevišķās 
sastāvdaļās un pārveidošanās metānā notiek tikai mitrā vidē.  

Atkritumu poligonu gāze ir sadzīves atkritumu organisko vielu anaerobās sadalīšanās 
blakusprodukts. Atkritumu poligona gāzes daudzums un kvalitāte ir atkarīgi no poligona 
veida (organizēts, neorganizēts), no gāzes saņemšanas sistēmas esamības un tās rakstura, no 
poligona izmēriem, no uzglabāto atkritumu veida (biodegradācijas frakciju satura un 
bioloģiskās noārdīšanās tempa), un no laika, kas pagājis no atkritumu noguldīšanas brīža 
(nosaka ķīmiskās evolūcijas posmu). 

Biogāzes sastāvā uzliesmojošs metāns (CH4) ir robežās no 5 līdz 85%, un ir svarīgākā 
biogāzes sastāvdaļa, kas nepieciešama enerģijas ražošanā. Biogāzes ražošanas process ir 
atkarīgs no vairākiem faktoriem: substrāta sastāva, skābekļa daudzuma, temperatūras,  
pH līmeņa, mitruma, uzturēšanas laika reaktorā (biogāzei), atkritumu vecuma (poligona 
gāzei), u.c. 

Biogāzu attīrīšanas mērķis ir samazināt balasta gāzu un kaitīgo piejaukumu ietekmi un 
sasniegt dabasgāzes kvalitāti. Lai to panāktu, ir jāveic vairākus gāzes attīrīšanas ciklus, kā, 
piemēram, filtrēšana, desulfurizācija, žāvēšana, kā arī gāzes spiedienu jāpielīdzina dabas 
gāzes tīklā esošajam spiedienam. 

Maģistra darbā tiek plānots salīdzināt Stopiņu novadā esošā Getliņu atkritumu poligonā, 
daļēji kontrolētā biodegradācijas procesā, iegūtās atkritumu poligonu gāzes attīrīšanas 
metodes un Dobeles rajonā esošā SIA „LLU mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”, 
kontrolētā biodegradācijas procesā, bioreaktorā iegūtās fermentācijas gāzes attīrīšanas 
metodes. Iespēju robežās tiks vērtēts, kādas atkritumu poligonu gāzes sastāvdaļas būtiski 
ietekmē attīrīšanas procesa sarežģītību. 
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 T.Sīpols, J.Rubulis (zinātniskais vadītājs) 
 

DZERAMĀ ŪDENS NOPLŪŽU SAMAZINĀŠANA ĀRĒJĀ ŪDENSVADA 
TĪKLĀ AR SPIEDIENA REGULĒŠANU 

 
Ūdens noplūdes novēršanai ir izgudrotas daudzas metodes, piemēram, tāda, kurā izmanto 

iekārtas, piemēram, akustikas logerus, otrkārt, tāda, kura balstīta uz hidraulisko modeli, kas 
noplūdi samazina, bet nenovērš. Ir vairāki ūdens zudumu veidi, kā, piemēram, noplūdes, 
kuras rodas ūdensapgādes tīklā no cauruļvadu korozijas, nepareizas cauruļvadu izbūves vai 
ārējām mehāniskām slodzēm un ūdens zagšanas vai izvairīšanās no ūdens patēriņa 
samaksāšanas. Daudzos gadījumos ūdens zudumi ir izskaidrojami ar tiešo ūdens noplūdi 
cauruļvados. Šīs noplūdes rodas no cauruļvadu lūzuma vai plaisas caurulē. Lūzumi veidojas 
visbiežāk pie savienojuma vietas. Caurules lūzums ir nosakāms uzreiz, bet noplūdes atrast ir 
grūtāk, jo jāpielieto speciālas iekārtas noplūžu meklēšanai. Viens no noplūdes rašanās 
iemesliem ir slikti izveidoti cauruļvadu savienojumi, kurā ietilpst slikta savienojuma 
konstrukcija, nepareiza uzstādīšana un slikts materiāls. Bieži plīsumi rodas caurulei, kurai ir 
parādījusies čūlveida korozija. Cauruļvada koroziju izsauc padotā ūdens kvalitāte, korozija 
veidojas sistēmās, kur metāla cauruļvadi ir bez korozijas aizsardzības. Ārējā korozija rodas no 
agresīvas augsnes, kas aktīvi ietekmē caurules stiprību un vieglāk rodas caurules lūzumi. 
Iekšējā korozija vājina caurules iekšējo sieniņu, tāpēc rodas minimāla turbulence uz raupjās 
sieniņas. Cauruļvadu ietekmējot ar ārējo slodzi, bieži rodas cauruļvada lūzumi. Ārējo slodzi 
var iedalīt 3 grupās: rakšanas laikā traumēta caurule, nepareiza cauruļvada ieguldīšana, kā arī 
cauruļvada materiāla kvalitāte. Dažreiz uz cauruļvada līnijām tiek novietoti lieli smagumi, kas 
rada lielu slodzi. Var arī rasties bojājumi cauruļvadus iekraujot vai izkraujot.  

Šā darba mērķis ir izpētīt, kā samazināt ūdens noplūdi pilsētas ūdens sadales tīklā. Lai to 
izdarītu, ir jāapzina ūdens zuduma iemeslus, un kā tiešais uzdevums ir apzināt paaugstināta 
spiediena iedarbības ietekmi uz tīklu.  

Lai kontrolētu noplūdes ūdens sadales tīklos, pastāv divas dažādas pieejas: pirmā, tieši 
kontrolēt noplūdi, samazinot neredzamās noplūdes cauruļvados, kas radušās pārāk liela 
spiediena rezultātā, otrā, netieši kontrolēt noplūdes, palielinot atbilstoša skaita spiediena 
punktus tīklā un tādējādi samazinot augsta spiediena zonas. Tiek pieņemts, ka neredzamās 
noplūdes ir atkarīgas no spiediena attiecīgajā caurulē. Uzdevums - panākt pēc iespējas lielāku 
apgabalu, kurā spiediens nav paaugstināts, tā saucamais atbilstošā spiediena apgabals, ūdens 
sadales tīklā. 

Izstrādājot šo darbu, informācijas iegūšanai tiek izmantots apdzīvotās vietas ar 65 000 
iedzīvotājiem ūdensvadu tīkla hidrauliskais modelis, kurā ir parādīts pilsētas ūdens patēriņa, 
kā arī spiediena sadalījums. Strādājot ar šo hidraulisko modeli, var meklēt vietas, kur novietot 
spiediena regulēšanas vārstus, un uzreiz pārbaudīt to darbību. Hidrauliskais modelis ļauj 
variēt un meklēt labākos variantus, kuri dod labākos rezultātus un samazina ūdens noplūdi. 

Noplūdes ierobežo ar spiediena regulēšanas vārstiem. Var lietot ar nelieliem 
ieguldījumiem, bet metode nenovērš noplūdes. Pazemināts spiediens paildzina infrastruktūras 
mūžu, samazina pārrāvumu biežumu, radot lielāku komfortu lietotājiem. 

Izstrādājot šo darbu, tiek iegūts materiāls, kurā tiek dots ieskats ūdensvada tīkla 
sakārtošanā, kas ietver spiediena sakārtošanu pie patērētāja ar spiediena regulēšanas vārstiem 
un  ļauj samazināt ūdens noplūdes apjomu. 
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A.Snegirjovs, P.Šipkovs (zinātniskais vadītājs)  
 
SILTUMA ZUDUMI SAULES SILTUMA SISTĒMĀS 

 
Saražotās enerģijas daudzums tipiskajā saules siltuma sistēmā ir ap 30% no saules 

starojuma lieluma, kas krīt uz saules kolektoriem Baltijas valstu teritorijā. Ievērojama daļa no 
absorbētas saules enerģijas kolektoros tiek patērēta siltuma zudumu segšanai, galvenokārt, 
cauruļvadu konturā un akumulācijas tvertnē. Siltuma zudumu pieaugums rodas, palielinoties 
temperatūras starpībai starp siltumnesēja un āra gaisa temperatūru, vai starp absorbera 
plāksnēm un āra gaisa temperatūru.  

Vidējā āra gaisa temperatūra Baltijas valstu teritorijā ir zemāka salīdzinājumā ar citām 
Eiropas valstīm, kurās saules kolektori ir plašāk izplatīti, kā arī gada kopējais saules starojuma 
lielums ir mazāks, tas rada nepieciešamību optimizēt saules siltuma sistēmu atbilstoši 
meteorloģiskajiem apstākļiem Baltijas valstu reģionā. Saules siltuma sistēmas optimizēšanai 
nepieciešams noteikt visvairāk ietekmējošos faktorus un to ietekmes likumsakarības. 

Darbā tika izmantotas dinamiskās modelēšanas un analizēšanas programmas, lai noteiktu 
saules kolektoru gadā saražotās enerģijas un siltuma zudumu atkarību no saules kolektora, 
cauruļvadu kontūra un akumulācijas tvertnes siltumvadītspējas koeficientiem. 

Meteoroloģiskie dati tika apkopoti saules enerģijas testēšanas poligonā Fizikālas 
enerģētikas institūtā. Vairāku gadu meteoroloģiskie dati tika apstrādāti un ievietoti „Polysun” 
modelēšanas programmā. Simulēšanas rezultāti tika salīdzināti ar saules kolektoru datiem, 
kuri tiek testēti reālos apstākļos saules enerģijas testēšanas poligonā. Rezultāti analizēti, 
izmantojot tabulu aprēķinu programmas palīdzību, un tika noteiktas vairākas likumsakarības. 
Saules kolektoru ražības atkarība no η0 saules kolektoru optiskās efektivitātes, c1 lineārā un 
c2 kvadrātiskā siltumvadītspējas koeficienta tika noteikta Baltijas valstu reģionam. Pēc dotās 
likumsakarības noteikšanas, η0, c1 un c2 raksturlielumus iespējams izmantot kā kritērijus 
saules kolektoru kvalitātes salīdzināšanai. Tika noteikta siltuma zudumu atkarība saules 
kolektoru cauruļvadu kontūrā no cauruļvadu siltumvadītspējas koeficienta, ņemot vērā saules 
kolektora saražotās siltumenerģijas daudzumu. Siltuma zudumu atkarība no siltumvadītspējas 
koeficienta tika noteikta dažāda tipa akumulācijas tvertnēm saules siltuma sistēmās.  

Iegūtās likumsakarības un pētījumu rezultāti dod iespēju precīzāk aprēķināt saražotās 
siltumenerģijas daudzumu un siltuma zudumus saules siltuma sistēmās. 
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J.Stepčenko, J.Rubulis un K.Neilands (zinātniskie vadītāji) 
 

ŪDENS PLŪSMAS SADALĪJUMS T-VEIDA VEIDGABALĀ UN 
 90o LĪKUMĀ 

 
Par ūdensvada tīklu sauc cauruļvadu sistēmu (kopā ar nepieciešamo armatūru), pa kuru 

ūdeni no ņemšanas vai kvalitātes uzlabošanas ietaisēm pievada patērētājiem. Izšķir dažādu 
konfigurāciju un diametru, kā arī dažādas nozīmes ūdensvada tīklus. Ūdensvada līnijas parasti 
montē no caurulēm, t.i., rūpnieciskā veidā izgatavotiem elementiem, noslēgarmatūras un 
veidgabaliem. Parasti ūdensapgādes elementu ražošanai izmanto ķeta, tērauda, dzelzsbetona 
un plastmasas elementus (caurules un veidgabalus). Eksistē vairāki veidgabalu veidi, ar 
dažādiem pagrieziena leņķiem, dažādu atzaru skaitu utt. Šajā darbā tiek apskatīta plūsmas 
uzvedība veidgabalos ar 90o līkumu, respektīvi, T-veida veidgabalā, krustgabalos vairāku T-
veida veidgabalu kombināciju, kā arī pagriezienos ar 90o līkumiem. Tiek pētīta plūsmas 
sajaukšanās, pretēja virziena plūsmām saduroties veidgabalā. 

Maģistra darba mērķis un uzdevumi: 
 literatūras studijas par plūsmu maisījumu, treiseriem un vorteksiem T-veida 

veidgabalos, krustgabalos un 90o līkumos (respektīvi, iepriekšēji veiktu pētījumu 
analīze, salīdzinājums un apkopošana); 

 izmantojot modelēšanas programmas (SolidWorks) datorsimulācijas, veikt teorētiski 
iegūto datu pārbaudi pie dažādiem plūsmu veidiem un ūdensvada tīklu 
konfigurācijām; 

 mēģināt laboratorijā veikt arī eksperimentālo teorētisko datu pārbaudi. 
Lai veiktu analīzi, galvenokārt tiek izmantoti ārzemju zinātniskie raksti un eksperimentu 

apraksti no līdzīgas problēmas pētījumiem. Šīs problēmas izpēte ir svarīga un aktuāla vairākās 
nozarēs. Zinot plūsmas uzvedību, var pareģot izšķīdušo vielu kustību (izplatīšanos) 
ūdensvadu tīklā, kā arī nogulšņu masveida akumulācijas vietas (parasti uzreiz pēc pagrieziena, 
vorteksu (virpuļu) zonā). Šis pētījums var palīdzēt iegūt efektīvāku ūdensapgādes tīklu 
izveidošanu, respektīvi, veidot tīklus ar zemākiem spiediena zudumiem, izmantojot 
”pareizus” veidgabalus, kā arī uzlabot veidgabalu konstrukciju. Šis darbs dos iespēju noteikt 
modelēšanas (simulācijas) programmas darbības precizitāti, tādējādi, balstoties uz iegūtajiem 
datiem, ļaujot ražotājiem, nepieciešamības gadījumā, uzlabot programmu.  
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J.Sterģis, V.Vrubļevskis (zinātniskais vadītājs) 
 

ENERGOEFEKTĪVI SKOLU ĒKU INŽENIERSISTĒMU RISINĀJUMI 
 

Latvijas ekonomiskā nestabilitāte un energotaupība liek novērtēt tās iespējas visās 
tautsaimniecības nozarēs, īpaši pievēršot uzmanību skolām, jo pēc esošās informācijas, no 
kopējo skolu skaita Latvijā ~1050 skolām renovācijas darbi un tās kontekstā 
energoefektivitātes darbi izpildīti ne vairāk kā 150 skolās, bet ar zemu efektivitāti tieši 
inženiersistēmu renovācijas režīmā, jo renovētas vienkāršā veidā un neparedz diferencētu 
darbību. Sistēmas tiek vienkārši atjaunotas, neuzlabojot energoefektivitāti. Ventilācijas 
sistēmas joprojām saglabājas lielas un ar pieņemto gaisa padeves minimumu 15 m3/h uz 
skolēnu. Skolās skolēnu uzturēšanās laiks ir dažāds un pēc apmeklējuma gan apkures, gan 
ventilācijas sistēmas darbojas tukšgaitā vai arī ventilācijas sistēmas tiek pilnībā izslēgtas. 

Darba mērķis ir definēt priekšlikumus alternatīvu normatīvu izstrādei, skolu ēku 
funkcionālai un energoefektīvai inženiersistēmu projektēšanai, atbilstoši mācību procesa 
organizācijai mūsdienu skolās. 

Galvenās grūtības ir normatīvu pretrunas un to interpretācija un pielietojums. Šobrīd 
projektētāji pielieto – 2002.g 27. decembrī izdotos MK noteikumus Nr. 610, kā arī izejot no tā 
projektētāji teorētiski pielieto LVS CR 1752 standartu. Pretrunas ir MK noteikumos Nr. 610 
(kuros teikts, ka pietiek klasēs ar telpu vēdināšanu mācību starplaikos atverot logu), tas būtu 
prevalējošs normatīvs, bet pretrunīgs pēc būtības, jo neatbilst darba vides komfortam. LBN 
231-03 minēts, p.97 „ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa 
padeves absolūtais minimums ir 15 m3/h uz cilvēku”. Šī gaisa apmaiņas norma aizgūta no 
ekonomiski bagāto valstu prakses, neatbilst mūsu valsts ekonomikas spējām un ir pretrunā arī 
ar gadiem ilgo skolu ventilācijas aprīkošanas praksi Latvijā. 

Nepieciešamība pēc darba vides komforta un energotaupības, šodien spēkā esošo 
normatīvu koriģēšanu nosaka esošo normatīvu pretrunīgie definējumi, kas pieļauj 
nekonsekventu to interpretāciju par skolu ēku inženierkomunikāciju projektu izstrādi, to 
funkcionalitātes un ekonomiskās efektivitātes kontekstā, ar šodienas prasībām par 
konsekventu darba vides pieprasītā komforta nodrošinājumu skolās, kā izglītības nozares 
objektā, atbilst reālām ekonomiskām iespējām šodien un tuvākajā perspektīvā. Praktiski tas 
panākams, mainot vai koriģējot pašreizējās teorētiskās nostādnes apkures un ventilācijas 
sistēmu projektēšanā, veicot korelāciju starp novecojušiem vecajos normatīvos definētajiem 
pieņēmumiem un jaunākajām atziņām un izmantojamām tehnoloģijām. 

Iespējas klašu telpas sadalīt režīmu zonās, ventilāciju piemērojot LVS CR 1752, ar 
diferencētām apmaiņu zonas autonomām ventsistēmām, pēc zonu izmantošanas iedalījumu 
intensitātes, un attiecīgi tāpat tiek piemērots apkures sistēmas darba režīms. 

 A. -  1. – 4. klase.  - 7.5 m3/st.cilv.  režīms – līdz plkst. 12:00 
 B. - 5. – 9. klase. - 10.5 m3/st.cilv.  režīms - līdz plkst. 15:00 
 C. - 10. - 12. klase - - 13.0 m3/st.cilv.  režīms – līdz plkst. 20:00 
Intensīvākam mācību režīmam vajadzētu būt nodrošinātam ar atbilstošu gaisa vides 

komfortu, kuru var nodrošināt pietiekama, saprātīga gaisa apmaiņas norma, pie kuras 
iespējama vienkāršas ekonomiskas ventilācijas ierīkošana, iedalot skolu režīmu zonās. 
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I.Šarenkovs, J.Rubulis un K.Neilands (zinātniskie vadītāji) 
 

NOGULUMU DAUDZUMS ŪDENS APGĀDES TĪKLOS: 
SADUĻĶOŠANĀS POTENCIĀLA METODES MĒRĪJUMI 

 
Lai gan mūsdienu dzeramā ūdens attīrīšana rada augstas kvalitātes ūdeni, tā kvalitāte 

manāmi pasliktinās brīdī, kad tas tiek transportēts pie patērētāja caur ūdens sadales sistēmu. 
Lielākās problēmas ūdens kvalitātei ūdensapgādes tīklos rada daļiņu uzkrāšanās. Neatkarīgi 
no tā, no kurienes un kur daļiņas izceļas, tās tiek transportētas pa visu sistēmu. Tādējādi 
sīkāka informācija par nogulsnes mobilizāciju tīklā ir vajadzīga, lai mazinātu vai izvairītos no 
ūdens kvalitātes pasliktināšanās, piemēram, uzduļķošanās riska vai garšas un smaržas, kā arī 
mikrobioloģiskajām problēmām. Šo risku viegli var novērst, veicot ūdensvadu skalošanu. 

 

         Tabula 
   Skalošanas laikā fiksētie parametri 
 

Laiks, 
h:min 

Duļķainība 
tiešsaistē,  

NTU 

Duļķainība 
manuāli, 

NTU 

Plūsma, 
m3/h 

Elektro-
vadītspēja, 
μS/cm 

Tempera-
tūra, oC 

 Ultraturb. ACH 
2100P 

   

11:26   22,48   
11:27 14,6 23,8 22,02   
11:28 20,8 26,0 21,98   
11:29 17,8 24,2 23,11 1019 14,3 
11:30 21,4 - 23,52   
11:31 23,0 32,0 23,03   
11:32 24,3 28,1 23,52 995 14,3 

 
Maģistra darba mērķis ir noteikt, cik daudz nogulsnes sadales sistēmā mobilizējas un kur 

tās mobilizējas visvairāk, un cik labi izvēlētā pētījuma metode darbojas. Lai sasniegtu mērķi, 
ir izvirzīti uzdevumi: 

 veikt kontrolētu ūdensvada tīklu skalošanu pēc Saduļķošanās potenciālu metodes 
(RPM); 

 savākt nogulumu paraugus no vairākām vietām ūdensapgādes tīklā, kurš nodrošina 
ar dzeramo ūdeni apdzīvoto vietu ar 65 000 iedzīvotāju ; 

 laboratorijas apstākļos noteikt duļķainības un kopējo suspendēto daļiņu daudzumu. 
Par pētījuma objektu kļuva apdzīvotās vietas ar 65 000 iedzīvotāju ūdensapgādes sadales 

sistēma. Visās skalošanas vietās veica identiskas darbības, lai rezultātus varētu salīdzināt. Tas 
tika veikts pēc Nīderlandes speciālistu izveidotās RPM, ar kuras palīdzību iespējams noteikt, 
vai dzeramā ūdens sadales sistēmā ir daļiņas, kuras iespējams transportēt un, nomērot daļiņu 
daudzumu un saduļķošanās ilgumu, novērtēt tīklu skalošanas efektivitāti. Pirms katras 
skalošanas vietas tika veikti sagatavošanās darbi, tas ir, no ūdensvada tīkla plānojuma un 
hidrauliskā modeļa tika noteiktas vietas, kurās apstākļi būtu visideālākie, lai notiktu liela 
daļiņu mobilizācija, un katrā konkrētajā ūdensvada posmā skalošanas laikā tika paņemti 
raksturojošie paraugi. Laboratorijas apstākļos paraugiem tika noteikta duļķainība un kopējais 
suspendēto daļiņu daudzums tajos. No apkopotajiem un analizētajiem ūdens kvalitātes datiem 
tika secināts, ka nogulsnes izpētes objekta ūdensapgādes tīklā uzkrājas lielā daudzumā un rada 
augstu saduļķošanās risku, turklāt ir vietas, kur daļiņas uzkrājas lielākos daudzumos, kas 
visbiežāk bija ūdensapgādes tīklu komplicētie apgabali, visbiežāk veidgabali.  
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A.Ščerbakova, T.Juhna (zinātniskais vadītājs) 
 

AUTOMAZGĀTAVAS NOTEKŪDENS ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJAS 
APROBĀCIJA 
 

Pirms automazgātavu notekūdeņu novadīšanas lietus kanalizācijā, ir nepieciešama to 
attīrīšana. Vairums pielietojamo metožu notekūdeņu apstrādei rada atkritumus, palielina 
automazgāšanas pašizmaksu, nepieciešamo iekārtu platību un enerģijas patēriņu.  

Maģistra darba mērķis ir izstrādāt automazgātavu notekūdens (bezreaģentu) attīrīšanas 
tehnoloģisko procesu shēmu iekārtām ar ierobežotu darba tilpumu. Lai sasniegtu mērķi, ir 
izvirzīti šādi uzdevumi: 

 veikt literatūras izpēti par automazgātavu notekūdens attīrīšanas metodēm un to 
efektivitāti; 

 ievākt datus par notekūdens daudzumu un kvalitāti no pilsētas vienas 
automazgātavas; 

 pēc iegūtajiem datiem konstruēt automazgātavu notekūdens (bezreaģentu) 
attīrīšanas tehnoloģisko procesu shēmu; 

 iestrādāt izveidoto shēmu reālā automazgātavā un novērtēt sistēmas darbību mēneša 
laikā. 

Darba teorētiskā daļa sastāv no sadaļām par automazgātavu notekūdeņu piesārņojuma 
īpašībām, ieskatu, kādas attīrīšanas tehnoloģijas jau tiek lietotas pasaulē, un attīrītā ūdens 
kvalitāti. Naftas produkti ūdenī un to izdalīšana. Mašīnu mazgāšanas procesi, ķīmikālijas un 
ūdens patēriņš. Bioloģiskā filtrācija. 

Iekārtas tika aprēķinātas pēc šādiem automazgātavas izejas datiem: patērētā ūdens 
daudzums, piesārņotājvielu veids un koncentrācija, automazgāšanai izmantotās ķīmiskās 
vielas: šampūns, vasks, apstrādes ilgums un periodiskums. Projektējot pirmējo apstrādes 
pakāpi, tika izvēlēta metode bez enerģijas (piem., pārsūknēšana) vai ķīmikāliju (piem., 
koagulācijas vai flokulācijas reaģenti, oksidētāji) pielietošanas. Veicot aprēķinus, 
ierobežojošais faktors bija iekārtu pieļaujamais augstums, jo ir paredzēts tās iestrādāt 
automazgātavas platformā (maks. augstums 0.23 m).  Pēc iekārtu montāžas un palaišanas, lai 
varētu spriest par katra soļa efektivitāti, tiks paņemti ūdens paraugi pēc katras notekūdens 
attīrīšanas iekārtas pakāpes. Attīrīšanas efektivitāti raksturošu pēc naftas produktu, suspendēto 
vielu, virsmas aktīvo vielu un ķīmisko skābekļa patēriņa koncentrācijas. Plānots, ka sistēmas 
darbību var pilnveidot, iestrādājot dažāda tipa plānsienu moduļus, kombinējot tos ar dažāda 
tipa koalescentiem filtrējošiem elementiem - poliefīra putas ar dažādu poru izmēriem. Uz 
filtrējošā elementa veidot 2 veidu bioloģiskās plēves. 

Maģistra darbā tiks izpētīta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu iestrāde vienā reālā 
automazgātavā.  Plānots analizēt ūdens atkārtotas izmantošanas iespējas, tā rezultātā auto 
mazgāšanas procesu varētu padarīt videi draudzīgāku. Atkārtoti izmantojot ūdeni, 
nepieciešamā ienākošā ūdens daudzums samazināsies, līdz ar to samazināsies arī saražotā 
notekūdens apjoms, vai arī pēc attīrīšanas procesa uzlabosies notekūdens kvalitāte līdz 
vērtībām, kad to varēs izlaist lietusūdens kanalizācijā. 
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K.Vagoliņš, P.Šipkovs (zinātniskais vadītājs) 
 

SALMU KATLIEKĀRTU EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS IESPĒJAS 
 

Ir vairāki iemesli, kādēļ cilvēki sākuši pievērsties fosilo kurināmo aizstāšanai ar 
atjaunojamajiem energoresursiem. Galvenais no tiem pastāvīgi atmosfērā nonākošās CO2 
emisijas, kuras lielos apjomos rada dažādi rūpniecības uzņēmumi tehnoloģiskajos procesos, 
pilsētu lieljaudas katlumājas, kas arvien palielina globālo sasilšanu, t.s. „siltumnīcas efektu”, 
kas pēdējās desmitgades laikā krasi izmainījis Zemes klimatu. Oglekļa dioksīds absorbē 
infrasarkano starojumu un kavē tā normālu atstarošanos kosmosā. Tāpat fosilie energoresursi 
ir neatjaunojama dabas bagātība, kuras apjomi strauji izsīkst. 

Darba mērķis ir apskatīt salmus kā siltumenerģijas ražošanas avotu, kā arī rast veidu, kā 
uzlabot katliekārtu efektivitāti un samazināt kurināmā patēriņu. Mērķa sasniegšanai tika 
izmantots bakalaura darbā aprēķinātais pakešveida salmu ūdenssildāmais katls, ar kura 
palīdzību tiek apkurināta siltumnīca. Pētījums tika veikts četras nedēļas. Ar trīs stundu 
intervālu tika mērīta āra gaisa temperatūra, , iekšējā gaisa temperatūra, apkures cirkulācijas 
loka turpgaitas un atgaitas temperatūra, kā arī siltuma daudzums, kas atdots no katliekārtas 
siltummaiņa un saņemts siltumnīcā, lai noteiktu zudumus sistēmā, kuru lielāko daļu sastāda 
akumulācijas tvertne, kurai ir liels siltumatdeves laukums.  

Pētāmās katliekārtas apsaistes shēma veidota pēc klasiskās pieejas, taču šādai sistēmai ir 
krasas temperatūru starpības apkures cirkulācijas kontūrā, kas nav pieļaujamas, jo visa 
apkures kontūra cirkulācija notiek caur energoakumulācijas tvertni, kā rezultātā katla 
siltummainis silda akumulācijas tvertnes ūdens tilpumu. Ūdens cirkulācija apkures kontūrā 
tiek nodrošināta ar piespiedu cirkulācijas palīdzību. Cirkulācijas sūknis tiek automātiski 
iedarbināts līdz ar katliekārtas iekuršanu. 

Visu laiku darbinot katlu caur akumulācijas tvertni, notiek pastiprināta metāla korozija un 
akumulācijas tvertnes deformācija, kā arī tas saistīts ar enerģijas zudumiem, jo akumulācijas 
tvertnei ir liels siltumatdeves laukums, tāpēc nepieciešama citādāka pieeja šāda katla darbībā. 
Katliekārta spēj ilgu laiku darboties vienmērīgā režīmā. Kritiskie ir vien laika momenti, kad 
viena „porcija” salmu ir izkurējusies, bet otra tiek ievietota kurtuvē līdz brīdim, kad kurtuve 
atkal darbojas ar nominālo jaudu. Šis laiks  ir līdz vienai stundai, tas nozīmē, ka akumulācijas 
tvertnei maksimāli 60 minūtes jānodrošina temperatūras vienmērība apkures kontūrā. 

Risinājums ir sekojošs: katliekārtas kuršanās laikā viss apkures cirkulācijas loks tiek 
uzsildīts tieši no katla siltummaiņa. Paralēli tam, caur dūmgāzu ekonomaizeru un katliekārtas 
kurtuves durvju cirkulācijas loku, ir pieslēgta atsevišķa siltumizolēta akumulācijas tvertne ar 
salīdzinoši nelielu tilpumu, tātad arī nelielu siltumatdeves virsmu. Brīdī, kad kurtuvē 
jāuzpilda nākamais svaigo salmu daudzums, temperatūra siltummainī sāk kristies. Tad 
temperatūras devējs dod impulsu katliekārtas vadības sistēmai pārslēgt trīsgaitas vārstu 
virzienu un apkures kontūra temperatūras vienmērība tiek nodrošināta no akumulācijas 
tvertnes. Kad nākamais salmu tilpums ievietots kurtuvē un kurtuve iekurta, temperatūra 
siltummainī atkal sasniedz nepieciešamo darba temperatūru, temperatūras devējs atkal dod 
impulsu katliekārtas vadības sistēmai un trīsgaitas vārsti tiek pārslēgti pirmajā režīmā un 
apkures ūdens cirkulācija notiek caur katliekārtas siltummaini.  

Veicot aprēķinus, kas saistīti ar ekonomaizera izmantošanu, sistēmas pārveidi un 
modelējot jauno katliekārtas apsaistes shēmas darbību pie tiem pašiem apkārtējās vides 
apstākļiem, tiek iegūts efektivitātes palielinājums par 2,6%, kā arī kurināmā materiāla 
patēriņa   samazinājums  par  4,8%,  tāpat  temperatūras   svārstību  samazinājums  par  vidēji 
8,07 OC, kas nozīmē, ka darbam izvirzītais mērķis ir sasniegts.  
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A.Vasiļenko, J.Govša (zinātniskā vadītāja) 
 

DEFORRMĀCIJAS PLŪSMAS GULTNĒ PIE ŪDENS ŅEMŠANAS BŪVĒM 
SLĀNOTAS GRUNTS APSTĀKĻOS 

 
Pašreizējā periodā izskalojumi vai tā saucamā deformācija plūsmas gultnē pie pamatiem 

ir galvenais iemesls, kāpēc notiek inženierkonstrukciju sabrukšana visā pasaulē. Daudzi 
pētnieki ir veikuši dažādus pētījumus, lai noskaidrotu maksimālo izskalojuma dziļumu un 
diametru pie hidrotehniskajām būvēm, jo šo parametru aprēķināšana nodrošina to izturību 
plūdu laikā. Noturība un drošība ir svarīgs uzdevums, kurš līdz šim nav labi izpētīts.  

Maģistra darba mērķis ir izskalojumu izpēte laikā pie ūdens ņemšanas ietaisēm dažādos 
grunts slāņojuma apstākļos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir jāizpilda šādi uzdevumi: 
pamatojoties uz literatūru, izpētīt un izanalizēt izskalojumu aprēķina metodes; izskalojumu 
dziļuma aprēķins dažādiem grunts slāņojuma gadījumiem, izmantojot aprēķina metodi; veikt 
datora modelēšanu, lai imitētu izskalojuma dziļuma attīstību laikā slāņotas grunts apstākļos; 
izmantojot analītiskā modeļa rezultātus salīdzināt un izanalizēt iegūtās kopsakarības un 
rezultātus.  

Savā darbā es izpētīju un izanalizēju B.Gjunsburga un J.Govšas (2012.g.) izskalojuma 
aprēķina metodi pie ūdens ņemšanas būvēm slāņotas grunts apstākļos, kā arī datora 
modelēšanai izmantoju datus no iepriekš veiktajiem B.Gjunsburga un R.Neilanda (2004.g.) 
laboratorijas eksperimentiem par izskalojumu pie krasta un programmu “RoBo”. 

Rezultātā, lai optimāli noritētu ilgtermiņa un droša būves ekspluatācija, tika noskaidrots 
maksimālo izskalojumu dziļums un secināts, ka slāņaina grunts ieguluma gadījumā 
izskalojuma process ir atkarīgs no grunts rakstura katrā kārtā.  

 

Att. Izskalojuma dziļuma un ātrumu attīstība laikā slāņotas grunts apstākļos,  
gruntīm ar d1/d1=0,24/0,67 un d2/d1=0,67/0,24 mm. 

 

Atkarībā no slāņu secības, kritiskais ātrums βV0t vai nu palielinājās, kad otrā slāņa smilšu 
graudiņi ir rupjāki d1/d2, vai nu samazinājās, kad šie smilšu graudiņi ir smalkāki d2/d1. 
Vietējais ātrums Vlt samazinājās straujāk, kad otrajā kārtā smilšu graudiņiem ir mazākais 
izmērs. 

Noslāņotās gultnes apstākļos slāņu secība būtiski ietekmē izskalojuma dziļumu. 
Divu slāņu robežā, ar dažādiem smilšu graudiņu izmēriem, d1/d2 vai d2/d1, izskalojuma 

attīstība maina savu intensitāti: straujš izskalojums turpinājās nākamajā smalkajā smilts slānī, 
vai palēninājās, ja otrais slānis ir ar rupjiem smilšu graudiņiem. Izstrādājot darbu, tiek 
parādīts, ka, izmantojot šo izskalojuma aprēķina metodi, ir iespējams aprēķināt un izanalizēt 
gultnes deformāciju pie jebkuriem grunts noslāņošanās apstākļiem un smilšu graudiņu 
diametriem.  
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LZadeika, U.Osis (zinātniskais vadītājs) 
 
SAULES ENERĢIJAS PIELIETOJUMS CENTRALIZĒTAJĀ 
SILTUMAPGĀDĒ 
 

Augstākā līmeņa attīstības plānošanas dokuments „Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030.gadam”  nosaka atjaunojamas un drošas enerģijas mērķi, lai nodrošinātu 
valsts enerģētisko neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES 
enerģētiskajos tīklos.  

Enerģētikas politikas galveno virzienu attīstības līdz 2030.gadam viens no 
raksturojošajiem rādītājiem ir „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana 
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā un transporta sektorā” . Tas nozīmē samazināt 
energoresursu (naftas produktu, dabasgāzes, ogļu, elektroenerģijas) importu un veicināt 
nozares attīstību, dodot ieguldījumu Latvijas  tautsaimniecībā. Latvija ir izvirzījusi mērķi - 
līdz 2020.gadam enerģijas bruto patēriņā sasniegt no atjaunojamiem energoresursiem 
saražotās enerģijas īpatsvaru līdz 40%. Izmantojot valsts atbalstu investīcijām enerģētikā un 
efektīvā enerģijas izmantošanā, izmantojot atbilstošu nodokļu un emisiju tirdzniecības 
politiku, līdz 2030.gadam ir sasniedzams 50% slieksnis enerģijas bruto galapatēriņā. Šī mērķa 
sasniegšanu īpaši veicinās realizētā pasākumu kopa siltumenerģētikā. Saules enerģija ir 
atjaunīgs, videi draudzīgs, stabils, efektīvs un neizsmeļams bezmaksas enerģijas avots. Saules 
kolektoru izmantošana siltumenerģijas ražošanā  dod iespēju  būtiski samazināt citu 
energoresursu izmantošanu. 

Maģistra darbā ir pētīta saules kolektoru un saules bateriju uzstādīšanas iespēja un 
sasniegtā efektivitāte siltumcentrālē „Vecmīlgrāvis”. Veikta simulācija modelēšanas 
programmā PolySan un veikts ekonomiskais aprēķins. Ir izmantoti dati no Latvijā esošām 
līdzīgām saules enerģijas izmantošanas sistēmām: saules kolektoriem – SIA „ Aizkraukles 
siltums”  un saules baterijām – SIA „ Eko Osta”, lai salīdzinātu ar simulācijā iegūtajiem 
rezultātiem.  

Darbā ir dots izvērtējums no saules enerģijas iegūtajai jaudai un tās efektivitātei, kā arī 
ieteikums, kā samazināt elektroenerģijas patēriņu siltumcentrālēs. Siltumapgādes uzņēmumu 
vadītāji varēs gūt skaidru priekšstatu par iespējamiem ieguvumiem un izmantot par 
pamatojumu līdzfinansējuma iegūšanai. Jo sakarā ar lielu sākotnējo ieguldījumu, tikai 
saņemot finanšu atbalstu, saules enerģiju būs iespējams izmantot. Atbalsts ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu arvire pieaugošās enerģijas ražošanas jaudas. Tas savukārt veicinās atjaunīgo 
enerģijas resursu īpatsvaru Latvijas enerģētikā un veicinās Latvijas tautsaimniecības attīstību. 
Vislielākā nozīme ir atjaunojamo resursu izmantošanai siltuma ražošanā, galvenokārt 
centralizēto sistēmu rekonstrukcijā, lai paaugstinātu šo sistēmu efektivitāti. 
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I.Zeļģe, R.Neilands (zinātniskais vadītājs) 
 

NOKRIŠŅU INTENSITĀTES IETEKME UZ PIESĀRŅOJUMA 
KONCENTRĀCIJU LIETUS ŪDENS PĀRGĀZES KAMERĀ 

 
No kanalizācijas sistēmām pazīstamākās ir sadzīves un lietus ūdeņu sistēmas. Ja pirmās 

caurplūdes lielumu var prognozēt katrai diennakts stundai, vadoties no pieredzes, tad lietus 
ūdeņu daudzums ir grūti prognozējams, tie kanalizācijas sistēmā ieplūst nevienmērīgi. Lietus 
ūdeņu caurplūžu aprēķiniem pasaulē ir izstrādātas daudzas metodes, Latvijā pamatā tiek 
izmantota no SNiP mantotā maksimālās intensitātes metode. Lai gan grūti jebkuru no 
metodēm uzskatīt par pilnīgi universālu un pilnvērtīgu, Latvijas mūsdienu aprēķinos jaušama 
būtiska nepilnība – novecojuši dati. Mērījumi pasaulē liecina, ka vidējā gaisa temperatūra 
pēdējos gados ir augusi, līdz ar to saīsinājies hidroloģiskā cikla ilgums, palielinājusies 
nokrišņu intensitāte, mainījušies nokrišņu hidrogrāfi un ir jūtama šo faktoru ietekme uz 
piesārņojuma koncentrāciju. 

Lietus ūdeņu sistēmas svarīga sastāvdaļa ir pārgāzes kameras, kuras gadījumos, kad 
kanalizācijas sistēma nespēj uzņemt lielos ūdeņu apjomus, tos neattīrītus novada ūdenstilpēs. 
Apzinot, kā daudzviet pasaulē šīs kameras un to efektivitāte tiek pētīta, top skaidrs, ka Latvijā 
un Rīgā esošās pārgāzes kameru konstrukcija ir krietni novecojusi.  

Darba mērķis ir izpētīt lietus intensitātes ietekmi uz piesārņojuma līmeni virsmas noteces 
ūdenim pārgāzes kameru izplūdē.  

Darbā tiek izmantoti Valsts SIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
(LVĢMC) dati par nokrišņu daudzumu Rīgā no 2004. līdz 2011. gadam. Datorprogrammā 
SWMM5 izveidots hidraulisks modelis, kurā iekļautas nosacīti tīras un ar naftas produktiem 
piesārņotas lietus ūdeņu sistēmas un lietus notekūdeņu pārgāzes kamera. Modelī ievadīti 
mūsdienām atbilstoši datiem, taču tā kā bez maksas nav iespējams iegūt nokrišņu datus 
Latvijai ar sīkāku to sadalījumu laikā, tad, lai izveidotu nokrišņu hidrogrāfu, tiek izmantotas 
zināšanas par pasaulē novērotajām tendencēm.  

LVĢMC apstrādātie dati parāda, ka vidēji pēdējos gados iegūtie mēnešu nokrišņu dati 
uzrāda aptuveni par 8% lielāku to daudzumu kā LBN 003-01 „Būvklimatoloģija” uzdotie. 
Pasaulē veikto pētījumu un panāktā progresa pārgāzes kamerām studēšana un 
eksperimentēšana ar datormodeļa parametriem pārgāzes kameru nomaiņai  parāda, ka Latvijā 
izmantojamie pārgāzes kameru tipveida risinājumi būtu jāmaina un jāattīsta, jo esošā veida 
konstrukcijas ļauj pārāk lielam piesārņojuma daudzumam regulāri ieplūst ūdenstilpēs.  

Pētījuma rezultātā tiek sniegta informācija par iespējām uzlabot pārgāzes kameru 
konstrukciju, vadoties pēc šim brīdim atbilstošākiem datiem. Šāds pētījums var arī būt 
noderīgs projektētājiem, kuriem, zinot šos rezultātus, būs iespēja kritiskāk raudzīties uz 
parametriem, kurus viņi izmanto gan nokrišņu aprēķina daudzuma, gan pārgāzes kameru 
aprēķiniem, izmantojot LBN 223-99 „Ārējie tīkli un būves” un citur atrodamās metodes. 
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1.att. Esošās sistēmas virzienrādītājs.

TRANSPORTBŪVJU SEKCIJA 
 

P.Ķelle, Z.Lazda (zinātniskais vadītājs) 
 

CEĻU VIRZIENRĀDĪTĀJU SISTĒMAS PILSĒTU IELU TĪKLĀ ANALĪZE 
UN OPTIMIZĀCIJA 

 
Ceļazīmes ir visvairāk izmantotais satiksmes organizācijas tehniskais līdzeklis. Tās 

informē par iespējamām bīstamām situācijām, aizliegumiem, bet par virzieniem un gala 
mērķiem informē virzienrādītāji. Virzienrādītājs ir individuāli projektēta ceļazīme, uz kuras 
attēloti nozīmīgākie virzieni.  

Līdz ar jaunu un sarežģītu ielu mezglu 
parādīšanos, Rīgā rodas problēma ar 
virzienrādītāju plakātu izgatavošanu un 
izvietojumu. Atbilstoši Latvijā spēkā 
esošajiem normatīvajiem dokumentiem, uz 
virzienrādītāju plakātiem ir jāattēlo ievērojums 
informācijas apjoms, tostarp kaimiņvalstu 
pilsētu nosaukumi gan latviešu valodā, gan 
svešvalodā. Visas šīs informācijas kopums 
ievērojami pasliktina virzienrādītāju 
uztveramību un salasāmību, kā arī palielina 
virzienrādītāju plakātu izmērus tiktāl, ka nereti 
ir apgrūtinoši tos fiziski izgatavot un izvietot pilsētā. Darbā tiek aplūkota citu valstu pieredze 
ceļu virzienrādītāju pielietošanā, kā arī tiek pētīta pašreizējā ceļu virzienrādītāju sistēma. 
Analīze par ceļu virzienrādītāju pielietojumu pilsētas ielu tīklā tiek veikta, lai paaugstinātu 
virzienrādītāju efektivitāti Latvijas pilsētās. 

Risinājums virzienrādītāju problēmai ir jaunas virzienrādītāju sistēmas izveide pilsētu ielu 
tīklā. Ir izstrādāti divi iespējamie varianti virzienrādītāju problēmu uzlabošanai: 

1). Daļēji jauna sistēma jeb esošās virzienrādītāju sistēmas optimizācija. Šis variants 
paredz norādāmās informācijas vienkāršošanu, kā arī vairāku virzienrādītāju elementu 
uzlabošanu. Rezultātā tiks uzlabota virzienrādītāju salasāmība. 2) Pilnīgi jaunas sistēmas 
izveide - pilsētu ielu tīkls tiek sadalīts debespusēs, maršrutēšanu balstot tikai uz pilsētas 
debespusēm un ceļa numuriem. Tādā veidā tiks iegūti ievērojami uzlabojumi virzienrādītāju 
salasāmībā, kā arī samazināti plakātu  izmēri. 

Pamatojoties uz maģistra darba pētījuma rezultātiem, tiek ieteikts ieviest pilnīgi jaunu 
virzienrādītāju sistēmu pilsētu ielu tīklā. Izveidojot šādu sistēmu, salasāmība uzlabotos 
trīskārtīgi, bet plakātu izmēri samazinātos divkārtīgi, tā rezultātā tiktu iegūts divkārtīgs 
finansiāls ietaupījums. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 2.att. Daļēji jaunās sistēmas virzienrādītājs, veicot 
esošās sistēmas optimizāciju. Fotomontāža. 

3.att. Pilnīgs jaunās sistēmas virzienrādītājs. 
Fotomontāža.

274



 

 
 

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS SEKCIJA 
 
A.Ārgale, S.Treija (zinātniskā vadītāja) 

 
PILSĒTU PARADIGMU MAIŅA XX gs. OTRAJĀ PUSĒ UN XXI gs. 
SĀKUMĀ 

 
Mūsdienās tehnoloģijas strauji attīstās, informācijas apmaiņas ātrums pieaug, kas atvieglo 

cilvēku ikdienu un pārvietošanos. Attīstība iniciē daudz globālākas pārmaiņas ekonomikā, 
politikā, kultūrā, sabiedriskajos procesos, kas parādās arī fiziskajā vidē,  pilsētu paradigmās. 
Šī darba mērķis ir apskatīt pasaules pilsētu paradigmas un to, kā tās mainās globalizācijas 
procesu ietekmē, kādi jauni lieli attīstības projekti tiek plānoti un īstenoti pasaulē.  Pilsētu 
izcelsmes sākotnējās funkcijas ir diktējušas šodienas pilsētu centru veidolu un paradigmu. 
Pilsētas sevī ietver vairākas funkcijas: bagātības uzkrāšanas vieta, svētvieta, politiskais, 
administratīvais centrs utt., tomēr katrai no tām ir viena vadošā funkcija, kuras būves vai 
galvenie ceļi kalpo kā pilsētbūvniecības dominante. Pēc tās  pilsētas var iedalīt militārās, 
koloniālās, reliģiska vai politiska rakstura vai tirdzniecības pilsētās. XX gs. otrajā pusē 
tehnoloģijas, informācijas un ekonomikas attīstības iniciētie procesi ienesuši lielas pārmaiņas 
pilsētvidē. Globalizācija procesi ļauj cilvēkiem brīvāk darboties pasaules tirgū, šo darbību 
rezultātā pilsētas strauji maina savu veidolu. Tās pieaug ne vien izmēros, bet arī maina savas 
iekšējās paradigmas. Urbanizācijas līmeņa pieaugums ir saistīts ar augstāku ekonomikas, 
kultūras un izglītības iestāžu koncentrāciju pilsētās. Cilvēki maina savu dzīvesvietu no 
laukiem uz pilsētu, meklējot labākas dzīves iespējas. Iedzīvotāju vidusslānis izvēlas dzīvot 
privātmāju rajonos piepilsētās, nabadzīgie iedzīvotāji pilsētā veido savus graustu rajonus. 

Pieaugot urbanizācijas līmenim demokrātiskas sistēmas ietvaros, veidojas reģionāli 
ekonomiski karteļi - megapolises - ar attīstītu iekšējo infrastruktūru. Rūpnīcas ekonomiski 
izdevīgāk ir izvietot pēc iespējas tuvāk vienu otrai, jo transporta izmaksas ir augstas. Tāpēc 
jāveic organizēta reģionālā plānošana, jāattīsta infrastruktūra, kura ir ekonomiski 
visizdevīgākā. Šāda veida reģionālā ekonomiskā plānošana veicina savstarpēju pilsētu 
sadarbību un saplūšanu. Attīstoties starppilsētu infrastruktūrai, tiek veicināta pilsētu 
izplūšana, veidojas lieli zema iedzīvotāju blīvuma rajoni. Iedzīvotāji ar zemu ienākuma līmeni 
veido pilsētu apbūvi ar maziem blokiem, jauktām topoloģijām un funkcijām. Cilvēki pavada 
daudz laika savā apkaimē veidojot vietējas saiknes ar saviem kaimiņiem, kamēr cilvēki ar 
augstākiem ienākumiem uztur saiknes caur virtuālo telpu, neidentificē sevi ar apkārtējo vidi. 

Cilvēki sāk pievērst uzmanību apkārtējai videi arī globālā mērogā. Apzinoties 
globalizācijas radītās problēmas, pievēršot lielāku uzmanību ekoloģijai, rodas jaunas 
tendences un vides attīrīšanas implanti pilsētās un piepilsētās. Jaunajos attīstības projektos 
tiek plānota ilgtspējīga pilsētvide. Parādās zaļās enerģijas implanti, kuri samazina enerģijas 
patēriņu. Lielpilsētās un to piepilsētās parādās jauns lauksaimniecības veids - urbānā 
lauksaimniecība. Lai attīstītu rūpniecības pamestos rajonus pie pilsētu centriem, tiek veikta 
kulturālā plānošana. Kultūras pasākumu, objektu kopuma iekļaušana industriālu, pamestu 
rajonu revitalizācijā ir sevi pierādījusi kā veiksmīgu sabiedrības uzmanības piesaistītāju un 
dzīvīgas pilsētvides radītāju. Kultūras pasākumi un objekti prasa salīdzinoši mazākas 
investīcijas rūpniecisku rajonu revitalizācijai nekā rajona pilnīga nojaukšana. 

Secināts, ka XX gs. otrajā pusē tehnoloģijas, informācijas un ekonomikas attīstība un 
iniciētie procesi ienesuši kompleksas pārmaiņas pilsētvidē. Globalizācijas ietekmē pilsētās 
koncentrējas arvien vairāk iespēju, funkciju, problēmu, kas veicina pilsētu izaugsmi un 
izmaiņas tās paradigmās.  
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L.Amoliņa, S.Treija (zinātniskā vadītāja) 
 

HIBRĪDĒKU POTENCIĀLS PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBĀ 
 
21. gs. praktiski visās dzīves jomās ir raksturīga multifunkcionalitāte un mobilitāte, ir 

vērojamas divas izteiktas tendences – strauja ekonomiskā izaugsme Austrumāzijā un 
lejupslīde ASV un Eiropā. Turpmākā sabiedrības, t.sk. arhitektūras un pilsētbūvniecības, 
attīstība tiek skatīta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kas ir kļuvusi par 21. gs. stūrakmeni.  

Viens no visaptverošākajiem arhitektūras risinājumiem ilgtspējīgai attīstībai ir  
hibrīdēkas – ēkas, kurās, pielietojot gan arhitektūras, gan pilsētbūvnieciskos risinājumus, tiek 
apvienotas ne tikai atšķirīgas telpu programmas, bet arī privātās un sabiedrības intereses 
dzīvojamajā un publiskajā telpā, kā arī privātie un valsts resursi tās būvniecībā un 
apsaimniekošanā. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot hibrīdēkas ieguldījumu ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā un 
pilsētvides revitalizācijā, izpētīt un sistematizēt hibrīdēku projektēšanas principus un analizēt 
hibrīdēku potenciālo attīstību Latvijā. 

Darba 1. nodaļā veikta hibrīdēku attīstības priekšnoteikumu analīze, par pamatu ņemot 
līdzšinējo hibrīdēkas idejas attīstību daudzfunkcionalitātes kontekstā, kā arī hibrīdēkas 
identitāte un tās pārmaiņu analīze. Nodaļu noslēdz hibrīdēkas analīze saistībā ar ilgtspējīgas 
pilsētvides kritērijiem. 2. nodaļā hibrīdēkas klasificētas pēc telpu programmas un pēc ārējā 
veidola. Klasifikāciju papildinot ar vēsturiskajiem un mūsdienu piemēriem, ir iespējams 
novērot hibrīdēku attīstības tendences mūsdienās. 3. nodaļā analizēti un sistematizēti 
hibrīdēku projektēšanas principi gan formveidē (skat. 1.-5.att.), gan sinerģisko procesu 
veicināšanā. 

 

 
1. att. Mazstāvu hibrīdēka.    2. att. Pacelta virs zemes. 

 
3.att. Savienotie apjomi.   4.att. Augstceltņu kopa.    5.att. Publiskās telpas     

integrēšana ēkas apjomā. 
4. nodaļā analizēta daudzfunkcionalitātes līdzšinējā attīstība Latvijā un šobrīd spēkā 

esošie plānošanas likumi saistībā ar turpmāko hibrīdēku attīstību. Nodaļas noslēgumā 
ieteiktas potenciālās vietas hibrīdēku attīstībai Latvijā. 

Secināts, ka hibrīdēkas ir daudzpusīgs risinājums ilgtspējīgas pilsētvides kontekstā. 
Hibrīdēkas kā kompleksas sistēmas projektēšanā formas izvēle ir loģiska un racionāli 
pamatota. Katrai individuālajai telpu programmai ieguvums ir no iekļaušanās kopējā 
hibrīdēkas sistēmā, kā arī hibrīdēkai piemīt neizmantots potenciāls kļūt par noslēgtu enerģijas 
cirkulācijas sistēmu. Hibrīdēkai ir ievērojams potenciāls turpmākajai attīstībai Latvijā. 
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K.Bērza, I.Dirveiks (zinātniskais vadītājs)     
  

ENERGOEFEKTIVITĀTE VĒSTURISKĀS ĒKĀS 
 
Būvniecībā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātei. No visa apbūves 

apjoma apmēram 3% tiek uzskatītas par kultūrvēsturiski nozīmīgām ēkām, uz kurām 
attiecināmi kultūras mantojuma saglabāšanas noteikumi.  

Tuvākā nākotnē Latvijā tiks aktualizētas ēku energoefektivitātes direktīvas prasības, taču 
energoefektivitātes likums neparedz un neattiecas uz kultūrvēsturiskajām ēkām, līdz ar to šo 
ēku uzturēšana salīdzinoši būs daudz dārgāka. Ne valsts, ne sabiedrība nebūs tam gatava un 
izvēlēsies lētākus dzīvošanas apstākļus. Tajā gadījumā, ko darīt ar kultūrvēsturiskajām ēkām?  

Darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt dažādu vēsturisko ēku energoefektivitāti pirms un 
pēc renovācijas, kā arī piedāvāt efektīvāko no iespējamiem risinājumiem, respektējot 
kultūrvēsturisko mantojumu. 

Viena no metodēm siltuma zudumu noteikšanai ēkās ir termogrāfija. Termogrāfija ir 
infrasarkanā starojuma vizualizācija, t.i., elektromagnētiskā spektra infrasarkanajā zonā tiek 
noteikts starojums, ko pārvērš attēlos. Termogrāfijas metodē iekļauta datu analīze par 
enerģijas patēriņu pagātnē un faktoriem, kas to ietekmē, kā arī tiek sastādīta ēkas siltuma 
bilance un veikts ieteicamo energoefektivitātes pasākumu aprēķins. 

Siltumenerģijas zudumi vēsturiskās ēkās ir dažādi un atkarīgi no ēkas veida, 
arhitektoniskā un būvtehniskā risinājuma, būvniecības darbu izpildes kvalitātes, bojājumiem 
un nolietojuma. Vidējie siltumenerģijas zudumi ir:  

 25% caur pēdējā stāva pārsegumu vai jumtu,  
 35% caur ēkas ārsienām,  
 20% caur logiem,  
 10% caur durvīm un pirmā stāva grīdu. 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti 1267 arhitektūras un 40 
pilsētbūvniecības valsts nozīmes pieminekļi, kā arī 2134 arhitektūras un pieci 
pilsētbūvniecības vietējās nozīmes pieminekļi. 

Ko drīkst un ko nedrīkst darīt namos, kas atzīti par arhitektūras pieminekļiem, nosaka 
virkne likumu, Ministru kabineta (MK) noteikumu un rīkojumu, kā arī pašvaldību izdotie 
saistošie noteikumi. Kopumā mūsu valstī ir izveidots spēcīgs tiesiskā regulējuma ietvars, kura 
uzdevums ir saglabāt nākotnei iepriekšējo paaudžu mantojumu. 

Lai uzsāktu šāda pieminekļa renovāciju, visi darbi ir jāsaskaņo ar Valsts VKPAI un 
būvvaldi. Nav pieļaujama šādu objektu fasādes siltināšana. Taču iespējami vairāki pasākumi, 
kuri attiecīgās ēkas energoefektivitāti uzlabotu. 

Šobrīd vēsturisko mantojumu galvenokārt apdraud jaunā būvniecība un nekvalitatīvi 
renovācijas un energoefektivitātes pasākumi. Piemēram, tikai sakārtojot nekoptus vai bojātus 
logus un ārdurvis, siltuma zudumus ēkā var samazināt vidēji par 10-20 procentiem. 

Kultūrvēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešama 
saudzīga, profesionāla un pēctecīga pieeja. Vispirms ēkas ir jāapseko un jānosaka siltuma 
zudumu vietas. Pēc tam, saudzīgi izturoties pret saglabājamām kultūrvēsturiskajām vērtībām, 
jāizstrādā enerģijas taupīšanas risinājumu pasākumu komplekss.  

Pirms pieņemt lēmumu par radikālu iejaukšanos ēkas konstrukcijās un tās 
arhitektoniskajā apdarē, jāparedz iespējamība ilgtermiņā saglabāt ēkas vērtību un jāapsver 
citas alternatīvas iespējas. 
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D.Bula, S.Treija (zinātniskā vadītāja) 
 

DABISKĀ GAISMA ARHITEKTŪRĀ 
 
Kopš senseniem laikiem dienas gaisma ir informējusi cilvēku par dienu un nakti. 

Arhitektūras vēsture ir sinonīms logam un dienasgaismai – no sākotnējām atverēm sienā 
senos mitekļos, ļaujot ieplūst gaismai un gaisam, siltumam un aukstumam, logs ir bijis 
līdzeklis dienasgaismas vispārīgai „ieviešanai” no brīnumainiem viduslaiku katedrāļu 
interjeriem, baroka baznīcām līdz dzīvojamām ēkām 18.gs.  

Jau senajā Ēģiptē Heopsa piramīdu būvēja, balsoties uz Zemes, Saules un Mēness 
attiecību un savstarpējo novietojumu. Tā ir viena no pirmajām būvēm, kur izmantota Saules 
un Mēness enerģija. 

Līdz ar enerģijas krīzi cilvēki sāka šaubīties par līdzšinējo pieeju enerģijas izmantošanai. 
Viens no pašsaprotamākajiem veidiem bija atgriešanās pie uzskata par dienasgaismas kā 
dabas resursa.  

Pašsaprotami, dienasgaisma nav bezmaksas, ņemot vērā tādus faktorus kā saules gaismas 
kontroli, siltuma zudumus utt.  Cilvēka vēlme dzīvot saskaņā ar dabu, kā arī iespējamie 
elektroenerģijas un izmaksu ietaupījumi veicina alternatīvus meklējumus arhitektūrā, un 
risinājums būtu dabiskās gaismas izmantošana. Kā viens no acīmredzamākajiem gaismas 
avotiem ir Mēness.  Darba uzdevums – noskaidrot, vai Mēness gaismu var izmantot 
arhitektūrā Veicot pētījumus literatūrā, tika noskaidrots, ka Mēness gaismu nevar izmantot, lai 
iegūtu enerģiju ar solārajiem paneļiem – tas neatstaro fotonus no Saules gaismas, kas ir 
nepieciešami, lai varētu iegūt enerģiju ar solārajiem paneļiem. 

Pilnmēness laikā mēness ir 90-100% apgaismots, zemi apgaismojot ar ~0.3 lux stipru 
gaismu, kas ir trīsdesmit reizes mazāka nekā ielas apgaismojums naktī un 20000 reizes mazāk 
nekā dienas apgaismojums saulainā laikā. Tātad Mēness gaismu nevar izmantot bez papildus 
mākslīgā apgaismojuma. 

Mēness pats neizstaro enerģiju, bet atstaro Saules gaismu, ko var izmantot kā papildus 
gaismas avotu. Darba pētījumā tika izmantoti materiāli no 2010. gada studentu darba, kur 
Mēness kā gaismas avots tika izmantots studentu kopmītnēs.  

Projektā ir divas rindas ar spoguļu paneļiem, pirmā – iebūvētas fasādē, otrā – ēkas iekšējā 
struktūrā, tādējādi divreiz atstarojot Saules/Mēness gaismu, atļaujot dabiskajai gaismai iekļūt 
studentu istabās.  

Secinājums, ka Mēness gaismas risinājumus var izmantot studentu kopmītņu, augstskolu 
un muzeju arhitektūrā. 
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J.Olonkina, M.Dobelis (zinātniskais vadītājs) 
 

SAREŽĢĪTS OBJEKTS ARCHICAD VIDĒ 
 
ArchiCad programma kļūst par populāru instrumentu projektu digitālajā izstrādē 

arhitektūrā un būvniecībā, aizvietojot "arhaisko" AutoCad programmu. ArchiCad pievilcības 
pamatā ir "viena faila" koncepcija (One File Concept), kas nodrošina vieglāku projekta 
izstrādes gaitu un mazāku kļūdu pielaišanas varbūtību. Ideju slavē e-vidē, demonstrējot 
operācijas ar vienkāršiem objektiem. 

Šī darbā ietvaros tika noskaidrots, vai programmas priekšrocības ir tikpat aktuālas arī 
sarežģīta objekta izstrādē. Esot neparasts un pievilcīgs, sarežģīts objekts visās īstenošanas 
stadijās piesaista papildus laiku un izdevumus. Efektīva digitāla projektēšana ir iespēja to 
samazināt. 

Izpētes pamatā ir praktisks piemērs – netipisks 
privātmājas projekts Amatciemā Sunset Mirror, 
oriģināli izstrādāts AutoCad programmā. Darbā ir 
apskatītas stadijas, kurās objekta neparastuma dēļ, 
rodas grūtības. Ja tās var atrisināt, risinājums ir 
piedāvāts:  

1. Asu tīkls: aiz brīvajām formām slēpjas 
iracionāla struktūra. Tās izveidei ir ideāli 
piemērots AutoCad konstruktīvo līniju paņēmiens (Construction Line): līnijas var 
manuāli uzdot vajadzīgā leņķī, attālumā utt. ArchiCad programmai šādas iespējas 
nav - izveidot šādu tīklu no jauna ir grūti un laikietilpīgi; efektīvāka ir tīkla 
sastādīšana no atsevišķiem elementiem uz referencvirsmas - AutoCad vidē 
izstrādātās skices. 

2. Ēkas sienas: tāpat kā asīs, sienas ir ērtāk zīmēt kā poligonu virs AutoCad skices. 
3. Pārsegumi dažādos līmeņos: katrai pārseguma plaknei (Slab Tool) ir atsevišķi 

jāieraksta vajadzīgās augstuma atzīmes; plakni zīmē kā poligonu virs AutoCad 
skices. 
Slab Tool funkcija nav paredzēta slīpajām plaknēm - tam jāizmanto jumta plakne 
(Roof Tool). Šāds paņēmiens ir nepilnīgs, jo jumta plaknes opcijās nav iespējams 
uzdot precīzu augstākās šķautnes augstuma atzīmi. Ir nepieciešama koriģēšana 
telpiskajā modelī. 

4. Nestandarta logi: no trijiem logu veidošanas paņēmieniem (GDL modelēšana; 
AutoCad modelis; ArchiCad modelis atsevišķajā failā) visizdevīgākais ir trešais 
paņēmiens: objekts tiek telpiski konstruēts pēc AutoCad skicēm un saglabāts 
projekta bibliotēkā kā logs, durvis vai elements. 

Var secināt, ka daudzas problēmas rodas sākotnējās projektēšanas stadijā, jo ArchiCad 
izvairās no manuālām darbībām, bet standartizētas sagataves individuālajā risinājumā ir 
bezjēdzīgas. Savukārt AutoCad programmā ir orientēta tieši uz manuālām darbībām, kas ļauj 
idejai izpausties brīvi, kā skicējot. Iespēja uzzīmēt līniju jebkurā leņķī un attālumā - ir tas, kā 
ArchiCad programmā trūkst. 

Diemžēl problēmas rodas arī elementu trūkuma dēļ. To nav iespējams pilnīgi atrisināt, ir 
iespējama tikai kompensācija ar līdzīgu elementu un daļēja uzdevuma izpildīšana. 

Būtiska problēma ir informācijas trūkums. Risinājums prasa lielu laika patēriņu, meklējot 
informāciju literatūrā (ja tāda pastāv) vai patstāvīgi strādājot ar programmu.  

Tomēr ArchiCad pielietojums sarežģītam objektam vēlākajās stadijās ir nepieciešams. 
"Viens telpiskais modelis" ir viennozīmīgi labāks par AutoCad tūkstoti līniju, jo ir iespējams 
ātri pilnveidot un grozīt projekta detalizāciju, neizraisot kļūdas. Taču, konstruējot telpisko 
modeli, ir grūti iztikt bez AutoCad programmā izstrādātām sagatavēm. 
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I.Rudzāte, J. Briņķis (zinātniskais vadītājs) 
 

BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTES ATTĪSTĪBAS ASPEKTI 
 
Vēsturiski Baltijas jūras un Rīgas jūras līča tuvums ir noteicis Latvijas  vispārējo attīstību. 

Piekraste ir veidojusies kā atšķirīga, daudzfunkcionāla Latvijas telpas ainava, kas rada 
priekšnoteikumus īpašu dabas teritoriju saglabāšanā un apdzīvotu vietu attīstībā. Jūras 
piekrastes potenciāla noteikšanā svarīgu lomu ieņem apdzīvojuma veidošanās procesi, kas 
saskaras ar transformācijas procesiem politisku, ekonomisku un šodien arī sociālo struktūru 
un to mobilitātes ietekmē. Pētījumā, apskatot Kurzemes reģiona piekrastes apdzīvoto vietu 
plānojuma struktūras, tiek uzsvērta ekonomisko un politisko svārstību loma piekrastes 
telpiskās attīstības tendenču izvērtēšanā.  

Pētījuma mērķis ir izpētīt un definēt Kurzemes reģiona piekrastes telpiskās attīstības 
ietekmes faktorus, lai noteiktu apdzīvotu vietu plānojuma struktūru hierarhijas nozīmīgākās 
teritorijas un metodes to izpētei piekrastes attīstības prognozēšanā. Lai sasniegtu mērķi, tika 
izvirzīti uzdevumi: 

1. Izpētīt un klasificēt Kurzemes reģiona attīstības ietekmes faktorus apdzīvotu vietu 
hierarhijas kontekstā; 

2.  Noteikt piekrastes apdzīvotu vietu izpētes metodes, definējot reģiona turpmākās 
izpētes teritorijas; 

3.  Izdarīt secinājumus. 
Pētījuma ietvaros tiek apskatīta Kurzemes reģiona apdzīvoto vietu struktūra, piemērojot 

centrālās telpas teoriju (W. Christaller, 1933), kas apskata apdzīvoto vietu savstarpējo 
izvietojumu un attiecības sistēmiskā modelī, ņemot vērā ekonomisko ražotāju un patērētāju 
mijiedarbību. Uz šīs ekonomikas teorijas bāzes tika izstrādāta shematiska Kurzemes reģiona 
piekrastes telpiskās attīstības ietekmes faktoru klasifikācija dažāda mēroga plānojuma 
struktūru izpētes metožu kontekstā. Darba pētījuma teorētiskais raksturs ir bāze, uz kuras var 
veikt praktisku apdzīvoto vietu struktūru izpēti.  

Darba rezultātā tika secināts, ka piekrastes telpiskās attīstības ietekmes faktori attiecas uz 
apdzīvoto vietu struktūrām visa reģiona areālā – piekrasti neapskata vakuumā kā atsevišķu 
organismu sistēmā, jo tās tieces lauki sniedzas reģiona ietvaros. Kurzemes reģionā var izdalīt 
divas augstākās pakāpes centrālās vietas – Liepāja un Ventspils, kas nosaka piekrastes un 
reģiona telpisko attīstību. Centrālās telpas teorija ļauj salīdzināt apdzīvotu vietu telpiskās 
struktūras reģiona ietvaros un prognozēt to turpmākās attīstības tendences pēc ekonomiskā 
ietvara, nosakot prioritātes pakalpojumu piedāvājumā un modelējot sociālo struktūru ietekmi 
uz piekrastes attīstību hronoloģiski (sociālā tīkla un dinamiskā analīze). Savukārt definējot 
hierarhijas zemākās aktīvās centrālās vietas piekrastē, var prognozēt svarīgākos telpiskās 
attīstības atbalstpunktus pa visu piekrastes līniju, piemēru paralēles augošā hierarhijā: Ulmale-
Jūrkalne-Pāvilosta, Kaltene-Roja, Ēdole-Kuldīga-Ventspils un Aizpute-Pāvilosta-Liepāja. 
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E.Upe, G.Asaris (zinātniskais vadītājs) 
 

ILGTSPĒJĪBA PAZEMES STRUKTŪRU ATTĪSTĪŠANĀ 
 
Iemesli, kāpēc vēsturiski aizsākās pazemes izmantošana, sakrita ar mūsdienu ilgtspējīgas 

attīstības principiem jau tad, kad termins „ilgtspējīga attīstība” vēl nebija noformulēts.  
Pasaules demogrāfiskās un urbanizācijas tendences liek domāt par laicīgu pazemes attīstības 
stratēģiju sagatavošanu nākotnes pieprasījumam, kas jārealizē agrā plānošanas posmā, un tās 
prasa salīdzinoši lielas investīcijas, kas atmaksāsies un ko lietotājs novērtēs vien ilgā un 
uzreiz neaptveramā laika posmā. 

Pazemes struktūrām ir garš mūžs, vienmērīga temperatūra, nav tiešas atmosfēras ietekmes 
un citu nelabvēlīgu faktoru Pazemes telpas arvien vairāk tiek lietotas autostāvvietām, 
rūpnīcām, militārām struktūrām, droša šķidrumu, gāzes, bīstamu vielu un toksisku atkritumu 
uzglabāšanai. Energoefektivitātes dēļ, pazemi arvien biežāk izmanto noliktavu ierīkošanai, 
dzīvošanai un birojiem.  

Vajadzība pēc tīra dzeramā ūdens ir radījusi cauruļu sistēmas, kas ūdeni piegādā, aizvada 
un attīra, un pazemes ūdens (lietus ūdens) kolektorus vietās, kur tīrs dzeramais ūdens 
pieejams neregulāri. Tranzīta sistēmas – tuneļi nodrošina drošu, vidē klusu, ātru un 
ekonomisku cilvēku pārvietošanos. Būtiski ir dažādu nozaru speciālistiem apzināties pazemes 
resursu, izmantot zemei piemītošās īpašības. Pasaulē pazemes izmantošanas līmeņi atšķiras, to 
nosaka ģeoloģiskās īpašības, attīstības un urbanizācijas līmenis, klimata  īpatnības – tāpēc 
universāls scenārijs ieteicamai pazemes izmantošanai nav iespējams. 

Ir profesionāli starptautiski izdevumi par pazemes būvniecību, bet nav veikts vienots 
informatīvs apkopojums par pazemes izmantošanas priekšrocībām, iegūstamajām vides 
kvalitātēm un daudzveidību pilsētas telpas izmantošanā. Pilsētām lietderīgi ir paredzēt 
pazemes attīstību ielu sarkano līniju robežās un pilsētai stratēģiski nozīmīgās teritorijās. 

Attīstību pazemes līmenī jāplāno secīgi, paredzot loģisku funkcionālu kārtojumu un 
vajadzības. Plānojot pazemi, rodas nepieciešamība veikt trīsdimensionālu zemes parcelāciju, 
kam labs piemērs ir Helsinki, kur šis process jau notiek un pazemes attīstības plānam ir 
likumisks spēks. Pazemes iekļaušana pilsētas attīstības plānā ir ilgtspējīgas domāšanas 
rezultāts. 
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L.Zilgalve, S. Treija (zinātniskā vadītāja) 
 

ENERGOEFEKTĪVO SISTĒMU KVALITĀTES STANDARTI 
 
Eiropas normatīvi neapšaubāmi iespaidos nākotnes būvniecību. Tā ir pavisam tuva 

nākotne - 2020. gads. Mūsdienu būvniecība jau ir krasi izmainījusies, atsaucoties uz cilvēces 
attīstību un klimata izmaiņām.  

Nepieciešams pārbaudīt un aktualizēt dzīves līmeņa kvalitāti energoefektīvās ēkās, 
reaģējot uz veikto pētījumu bāzi (zinātnes-medicīnas institūti). 

Strauji tiek pielietotas jaunas un arvien jaunākas tehnoloģijas. Visa industrija tiek 
pakļauta jaunam (būtībā - atjaunotam) teminam - ilgtspējība. Šis termins runā par nākotnes 
vīziju, neapdraudot esošo un pastāvošo. Jāuzmanās šo terminu lietot nepareizi, tādēļ pilnībā, 
cik tas iespējams, jāapzina gan pozitīvās, gan negatīvās ietekmes ilgtspējības līdzekļiem uz 
lietotāju. Mūsdienu praksē izteiktas ilgtspējīgas būvniecības piemēri tikai sāk parādīties. 
Jāanalizē veiktie projekti, jāsaprot kādēļ tie ir tieši tik, cik ir, un kādi ir šķēršļi attīstībai. 

Pētījuma mērķis ir iepazīties ar sistēmām, kas regulē ilgtspējīgu būvniecību.  
Aplūkojamie bija vairāku kontinentu standarti. Latvija pielāgojas Lielbritānijā 

izstrādātajai BREEAM (-LV) sistēmai. Tās pamatkritēriji: enerģija (īpatsvars 19%), veselība 
un labklājība (15%), ūdens (6%), transports (8%), ekoloģija (10%), izmantotie materiāli 
(12,5%), pārvaldība (7,5%), piesārņojums (10%) un atkritumu utilizācija (12%). 

Pētījums veikts, koncentrējoties uz iekštelpu klimatu. Attīstīto valstu nodarbinātie 
aptuveni 80-90% savas ikdienas pavada iekštelpās. Darba ražīgums, komforts, veselība- 
dzīves kvalitāte ir tieši atkarīga no iekštelpu vides. Daudzas, potenciāli bīstamas, ietekmes uz 
veselību tiek saņemtas iekštelpās - no celtniecības materiāliem, glabātajiem materiāliem, no 
iekštelpās veiktajiem procesiem, mikroorganismiem, kas dzīvo iekštelpās, kā arī no 
iedzīvotāju paradumiem. 

Apvienojot ergoefektīvo sistēmu kvalitātes standartus, komforta kvalitāti iekštelpās var 
iedalīt piecās kategorijās: termālais komforts, relatīvais mitrums, gaisa kvalitāte, skaņa un 
gaisma un kā pēdējais - elektroklimats. 

Pētot standartus, kas pamatojas uz laboratorijās veiktiem pētījumiem, var secināt, ka  
daudzviet tie ir pārmērīgi izvirzīti  kritēriji, kas pieprasa neadekvāti daudz enerģijas.  

Laboratoriju pētījumu galarezultāts nereti ignorē iedzīvotāju ieradumus, psiholoģisko un 
fizisko adaptāciju iekštelpu un kopīgajam klimatiskajam režīmam. Piemēram, ASHRAE 
Standart 55 un ISO Standart 7730. Daži standarti izstrādāti ar  nozares ražotāju finansiālu 
atbalstu. 

Pētījums Norvēģijā (2003.gadā) parādīja, ka visapmierinātākie ēku lietotāji bija tie,  
kas tika nodrošināti ar ventilatoru pastiprinātu dabīgo ventilācijas sistēmu. Vismazāk 
apmierinātie - ar mehānisko ventilācijas sistēmu apgādātie. 

Pētījums Nīderlandē (2007. gadā) parādīja sakarību cilvēka veselības izmaiņās, kas radās, 
izmantojot rekuperācijas ventilācijas sistēmas, salīdzinājumā ar dabiskajām ventilācijas 
sistēmām. 

Secinājumi. 
Pievēršot uzmanību apkārtējās vides saglabāšanai, dizains un konstrukcijas, tehnoloģijas 

tiecas būt ilgtspējīgas, taču līdz šim ir maz pierādījumu, ka šāda prakse neietekmē  iemītnieku 
pašu. Aizvien vairāk tiek publiskoti pētījumi, kas vērš uzmanību uz cilvēka veselības 
problēmu saasināšanos.  

Adaptācija šādās (energoefektīvās) ēkās prasa stipru ieradumu pielāgošanu un izmaiņas. 
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SILTUMENERĢĒTIKAS UN SILTUMTEHNIKAS SEKCIJA 
 
Ģ.Bodžs, J.Pāvuls (zinātniskais vadītājs) 
 
NOX KONCENTRĀCIJAS SAMAZINĀŠANAS METODES 
 

NOx ir slāpekļa (II) un slāpekļa (IV) oksīdi. Tie rodas, slāpeklim un skābeklim reaģējot 
augstas temperatūras ietekmē. Gaisā NO viegli oksidējas par NO2, tāpēc parasti aplūko šo abu 
oksīdu summu NOx. 

Galvenie iemesli, kādēļ slāpekļa oksīda savienojumu koncentrācija gaisā jāsamazina, ir 
tādi, ka tie veicina SMOGA veidošanos, rada skābos lietus, veicina siltumnīcas efektu, kā arī 
negatīvi ietekmē cilvēka veselību. 

Tā kā slāpekļa savienojumi veidojas augstas t° ietekmē, tad, lai samazinātu NOx 
daudzumu, jāsamazina darba temperatūru. To var panākt, pielietojot šādus paņēmienus: 

  Recirkulējot dūmgāzes; 
  Izmantojot divpakāpju (vairākpakāpju) sadedzināšanu; 
  Ievadot ūdeni/ tvaiku degšanas zonā; 
  Izmantojot divpakāpju degļus. 

Dūmgāzu recirkulācijas princips ir tāds,  ka recirkulējošās dūmgāzes tiek ievadītas 
atpakaļ degšanas kamerā, līdz ar to tiek panākta lielāka degšanas zona, bet maksimālā t° 
samazinās. Dūmgāzes tiek nosūknētas, izmantojot dūmsūcēju, un vēlāk ar ventilatora 
palīdzību tiek ievadītas atpakaļ degšanas kamerā. 

Vēl viena efektīva un perspektīva metode kā samazināt NOx izmešu daudzumu ir 
divpakāpju vai vairākpakāpju sadedzināšana. Divpakāpju katliem sadedzināšanas princips ir 
šāds: 

  pamata jeb primārajā deglī tiek ievadīts gaisa daudzums, kas ir mazāks par teorētiski 
nepieciešamo (α = 0,40 – 0,50). Rezultātā maksimālā t°  degšanas zonā samazinās, 
samazinās arī liesmas garums, tādējādi slāpekļa oksīdu savienojumi veidojas 
mazākā daudzumā; 

  attiecīgi nākošajā degšanas zonā tiek ievadīts atlikušais gaisa daudzums. Degšanas 
t° nepalielinās un NOx savienojumi veidojas ļoti minimāli. Turklāt gaisa pārpilnības 
koeficienta vērtībai jāatbilst α = 0.70 - 0.80. 

Ūdens un tvaika ievadīšana degšanas zonā: temperatūra tiek samazināta, caur sprauslām 
katlā iesmidzinot tvaiku. Šī metode nav tik efektīva kā iepriekšminētā recirkulācijas metode 
vai divpakāpju sadedzināšanas metode, kā arī rodas ar ūdens novadīšanu saistītas problēmas; 
tādēļ ir nepieciešams dūmgāzu kondensators, kas savukārt paaugstina izmaksas un samazina 
katla lietderību.  Arī katla darba mūžs samazinās. 

Divpakāpju degļa princips ir sekojošs – liesma tiek sadalīta divās zonās: centrālajā 
(iekšējā) un ārējā. Iekšējā zonā gaisa pārpilnības koeficients α < 1, bet ārējā zonā koeficienta 
vērtībai jābūt α > 1. Rezultātā kopējā liesmas temperatūra ir zemāka un NOx savienojumu 
koncentrācija izejošajās dūmgāzēs samazinās. 
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S.Gvozdeva, S.Vostrikovs (zinātniskais vadītājs) 
 
ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ KATLUMĀJAS EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSU 
SAMAZINĀŠANA, IZMANTOJOT SAULES KOLEKTORUS 
 

Pētījuma mērķis - novērtēt esošās šķidrā kurināmā katlumājas slodzes samazināšanas 
iespējas un iegūto peļņu uz saules kolektoru izmantošanas rēķina. 

Aprēķini tika veikti dīzeļdegvielas kurināmā katlumājai (tika pieņemts, ka tā izvietota  
Rīgā sekojošās ģeogrāfiskās koordinātēs: 56o56’49’’ Z pl., 24o5’34’’ A g.), kurā ir uzstādīts 
vācu uzņēmuma VIESSMANN ūdenssildāmais kondensācijas tipa katls VITORONDENS 
200-T ar nominālo jaudu 28,9 kW (50/30 oC) vai 27 kW (80/60 oC) un lietderības koeficientu 
97% (pie 50/30 oC). Saražotais siltums tiek patērēts apkurei (silto ūdens grīdu sistēma) un 
karstā ūdens  sagatavošanai līdz temperatūrai 60oC (928,8 litri diennaktī ar boilera 
VITOCELL 300-H (tilpums 300 l) palīdzību). Katla tehniskā apskate notiek reizi gadā jūlijā, 
līdz ar to katla darbība tiek apturēta uz 1 dienu. Katls gada laikā saražo 19656 kWh 
siltumenerģijas karstā ūdens sistēmas vajadzībām un 73632 kWh siltumenerģijas apkures 
sistēmas vajadzībām, attiecīgi patērējot 2103,2 l un 7395,3 l dīzeļdegvielas, kas, savukārt, 
izmaksā 5644,4 Ls/ gadā pie dīzeļdegvielas cenas 0,539 Ls/l par 6 tonnām kurināmā un 0,765 
Ls/l (pie akcīzes nodokļa likmes 0,234 Ls/l) par pārējo patērēto kurināmā daļu, ja 
dīzeļdegvielas cena DUS-ās ir 0,999 Ls/l . 1 kWh saražotās siltumenerģijas izmaksas sastāda 
0,0605 Ls/kWh, ja 1 kWh ražošanai katls patērē 0,1003 l un 0,107 l dīzeļdegvielas pie 
siltumnesēja turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūras 50/30 oC un 80/60 oC. 

Gada summārā saules radiācija Rīgā sastāda 1205,6 kWh/m2 pie saules kolektora 
izvietojuma zem optimālā leņķa α (ja leņķis starp horizontāli un kolektora virsmu mainās 
katru mēnesi) un orientācijas uz dienvidpusi.  

Integrējot desmit VIESSMANN Heatpipe- vakuuma cauruļu saules kolektorus  
VITOSOL 200-T  ar viena kolektora absorbenta virsmas laukumu 2,05 m2 un lietderības 
koeficientu 82% jau pastāvošā siltumapgādes sistēmā, ir iespējams gada laikā saražot 20266,3 
kWh siltumenerģijas, tādējādi samazinot katla ražoto siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens 
sagatavošanas vajadzībām par 74,9 % (gada siltajos mēnešos, kad apkures atbalsts nav 
nepieciešams, ar saules kolektoru palīdzību iespējams pilnībā nosegt nepieciešamo 
siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens sagatavošanai) un apkures vajadzībām par 0,92% (aprīlī 
ir iespējams nosegt līdz 11,1 % siltumenerģijas patēriņa apkurei). Kurināmā ietaupījums gadā 
karstā ūdens sagatavošanai tad sastāda 1575 l un apkurei 67,6 l, kas naudas izteiksmē attiecīgi 
ir 1205 Ls un 51,7 Ls.  

Pirmie kapitālieguldījumi jaunās siltumapgādes sistēmas izveidošanai ir lieli – 21379,8 
Ls, papildus nāk ikgadējās izmaksas patērētai elektroenerģijai (galvenokārt sūkņu staciju un 
līniju darbināšanai) 25,4 Ls apjomā par patērētām 236,8 kWh elektroenerģijas pie tarifa 
0,1074 Ls/kWh. Taču izdevumi atmaksājas pēc 17,6 gadiem, un ekonomija pa 30 gadiem uz 
saules enerģijas izmantošanas rēķina sastāda 15652,2 Ls. Kopējie esošās katlumājas gada 
ekspluatācijas izdevumi, uzstādot 10 VIESSMANN vakuumcauruļu saules kolektorus, 
samazinās par 9,2% (518,74 Ls/gadā). 
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M.Kānītis, S.Jaundālders (zinātniskais vadītājs) 
 
ZEMES SILTUMMAIŅA IZMANTOŠANAS LIETDERĪBAS ANALĪZE 
SILTUMSŪKŅU SISTĒMĀS 
  

Mūsdienās arvien biežāk par apkures sistēmas risinājumu izmanto saules akumulēto 
enerģiju. Viena no šādām apkures iekārtām ir siltumsūknis, kas lielu popularitāti ieguvusi tieši 
pēdējos gados.  

Siltumsūkņa veids, kurā par siltuma avotu izmanto gaisu, ir guvis ļoti lielu popularitāti 
zemo ekspluatācijas izmaksu dēļ, tomēr tai ir arī trūkumi. Iestājoties aukstākam laikam -  
zem -6 °C - ar paaugstinātu mitruma daudzumu gaisā, siltumsūkņa ārējā blokā veidojas 
apledojums, kas samazina siltumsūkņa veiktspējas koeficientu, ja apledojums netiek 
periodiski atkausēts.  Šīs iekārtas ziemas periodā, kad āra gaisa temperatūra sasniedz -100C, 
sāk pakāpeniski pārslēgt uz iekārtu elektrības režīmā, lai nodrošinātu apsildāmās telpas 
optimālo gaisa temperatūru +200C. Tāpēc šīs iekārtas vajadzētu aprīkot arī ar zeme-gaiss 
siltummaini, kas ievērojami spētu uzlabot iekārtas lietderību arī ziemas aukstajā periodā.  

Siltummainis spēj sasildīt gaisu, kas cirkulē pa siltummaiņa kontūru, kas tiek iegremdēts 
zemē. Pats siltummainis sastāv no četrām daļām - gaisa iesūknēšanas torņa, cauruļu kontūra, 
kondensācijas sistēmas un ēkas ievada. Iesūknēšanas tornī nonāk gaiss, kas ir āra gaisa 
temperatūrā. Tālāk virzoties pa cauruļu kontūru, kas tiek iegremdēts 1.5-2 m dziļumā, gaiss 
tiek uzsildīts ar zemes akumulēto siltumenerģiju. Šajā procesā, kad notiek siltumapmaiņa, 
rodas kondensāts. Lai izvairītos no nepatīkamas smakas un baktēriju rašanās, caurulēs ir 
jāizveido papildus kondensācijas novadīšanas sistēma. Kad gaiss ir izcirkulējis pa cauruļu 
kontūru, tas nonāk ēkas ievadā. Šajā vietā vajadzētu uzstādīt šo gaisa siltumsūkni, kas varētu 
jau darboties ar optimālu lietderības koeficientu arī ziemas periodā, kad āra gaisa temperatūra 
ir -100C un zemāka. Siltummainis var efektīvi strādāt arī vasaras periodā, kad āra gaisa 
temperatūra ir ļoti augsta. Šajā režīmā siltummainis atdzesē gaisu un dzīvojamajās telpās 
nonāk svaigs gaiss. 

Darbā tika pārbaudīta aprēķinu metodika, kuras rezultātā tika iegūts cauruļu kontūra 
kopējais garums. Pieņemtie lielumi metodikas izpildei: P - āra gaisa spiediens, Tinlet - āra 
gaisa temperatūra, Tout - temperatūra ēkas ievadā, Tg - zemes temperatūra, Vair - gaisa 
ātrums caurulē, DN250 - diametrs. Attiecīgi tika nolasīti dati pie pieņemtajiem lielumiem: ρ -
gaisa blīvums, Cp - gaisa siltumietilpība, λ – cauruļu siltumvadīšanas koeficients. 

Aprēķinu metodikas secība: 

, 

  

,  

-siltumatdeves koeficients, , 	

. 

Aprēķinu rezultātā tika iegūts, ka caurules kopējais garums būs 34m  DN250, pie āra 
gaisa temperatūras -150C un zemes +60C. Temperatūra ēkas ievadā sasniegs +20C. 
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R.Kaulakalns, A.Cers un D.Turlais (zinātniskie vadītāji) 
 

TERMOELEKTROSTACIJAS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANA AR ABSORBCIJAS DZESĒTĀJIEM 
 

Mūsdienās moderno pilsētu elektrības un siltumenerģijas ražošanā plašu popularitāti ir 
ieguvušas koģenerācijas stacijas, kuras nodrošina, ka elektrību iespējams saražot kā 
pamatproduktu, bet siltumenerģiju - kā blakusproduktu. Stacijas darbības pamatā ir 
termofikācijas cikls, kurā, pievadot noteiktu kurināmā daudzumu, tiek saražots zināms 
daudzums tvaika, kurš, plūstot cauri tvaika turbīnai, ražo elektroenerģiju, attvaiks no turbīnas 
tiek izmantots siltumenerģijas ražošanai, vēl ir iespēja izmantot tvaiku rūpnieciskām 
vajadzībām. 

Latvijas klimatiskajos apstākļos bargās ziemas mijas ar karstām vasarām, līdz ar to 
nepieciešamība pēc siltumenerģijas nesaglabājas visa gada garumā. Vasarā šīs stacijas būtībā 
darbojās kondensācijas režīmā, kuru efektivitāte ir daudz zemāka, jo pārstrādātais tvaiks no 
turbīnas tiek kondensēts un liels enerģijas apjoms tiek izmantots nelietderīgi. Pat 
visizdevīgākajos apstākļos attvaiks sevī saglabā 50% enerģētiskās vērtības no kopējās ciklā 
pievadītās. 

Lai lietderīgi izmantotu turbīnas attvaiku vasarā, kad cilvēki pastiprināti izjūt vēlmi 
dzesēt telpas, termoelektrocentrālēs var uzstādīt litija bromīda (LiBr) absorbcijas tipa 
siltumsūkni (dzesētāju), kura saražotais galaprodukts ir aukstumenerģija, nodrošinot iespēju 
cilvēkiem aukstumapgādi piedāvāt centralizēti. Dzesētāja darbības princips balstās uz 
Organisko Renkina ciklu, kurā ir divas cirkulējošās vielas – ūdens, kurš maina savu fāzi no 
šķidra stāvokļa uz gāzveida, un Litija bromīda ūdens šķīdums, kurš maina koncentrāciju no 
augstas uz zemu. Litija bromīda galvenā pozitīvā īpašība ir spēja pārvērst zema potenciāla 
siltumu lietderīgā, bet negatīvā – kristalizācija pie augstas koncentrācijas un korozija pret 
izplatītākajiem metāliem, piemēram, kaparu un tēraudu. Šādi, savstarpēji cirkulējot abām 
vielām noslēgtā ciklā, tiek kondensēts attvaiks no turbīnas, dzesēta aukstumapgādes tīkla 
atgaita, nodrošinot nepieciešamo temperatūras režīmu, un siltumsūknī pievadītais enerģijas 
daudzums izvadīts atmosfērā, piemēram, novadīts gradētavā. 

Siltumsūknis sastāv no ģeneratora, kurā tiek ievadīts attvaiks un uzsildīts LiBr-H2O 
šķīdums, kondensētāja, kurā ģeneratorā saražotais tvaiks tiek kondensēts un no tvaika 
noņemtā enerģija izvadīta atmosfērā, iztvaicētāja, kurā, pateicoties vakuumam, ūdens iztvaiko 
3-4oC, un atdzesē aukstumapgādes tīkla atgaitu, un absorbētāja, kurš absorbē iztvaicētājā 
saražoto tvaiku un pēc tam to kondensē, atkal novadot noņemto enerģiju atmosfērā un 
sajaucot ūdeni ar litija bromīdu, tādējādi atkal pazeminot tā koncentrāciju. Efektivitātes 
paaugstināšanai izmanto pakāpenisku tvaika ģenerēšanu ar augstu un zemu spiedienu un 
siltummaiņus. Iekārtas aukstuma ražošanas koeficients (COP) var sasniegt 1.2. 

Centralizēta aukstumapgāde lielu popularitāti ir iekarojusi Somijā un Zviedrijā, pilsētās ar 
Rīgai līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Helsinkos ir 10 absorbcijas iekārtas ar kopējo 
uzstādīto jaudu 12 MW, Zviedrijā ir 30 aukstumapgādes stacijas ar gada laikā saražoto 
enerģijas daudzumu 700 GWh. Līdz ar to varam secināt, ka arī Rīgā ir iespējams attīstīt 
centralizēto aukstumapgādi, kuras projekta realizāciju ir attīstījis RTU pasniedzējs Aivars 
Cers. 

Centralizētā aukstumapgāde ne tikai nodrošina staciju efektīvāku darbību, bet arī gala 
patērētājam ir lētāka, nekā individuāli uzstādītie, mazas un vidējas jaudas dzesētāji, turklāt no 
estētikas viedokļa centralizēta aukstuma ražošana ir labāka, jo nav uz ēku sienām vai jumtiem 
jāuzstāda neglītie dzesētāji. 
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O.Krickis, S.Jaundālders (zinātniskais vadītājs) 

SILTUMAPMAIŅAS PROCESU IZPĒTE AR DATORSIMULĀCIJAS 
METODĒM 

Datora plūsmas simulācijas (DPS) ir plūsmas mehānikas nozare, kurā tiek pielietotas 
skaitļošanas metodes un algoritmi, lai rēķinātu un analizētu uzdevumus, kuros tiek iesaistīta 
šķidruma  vai gāzes  plūsmas dinamika. Skaitļošanas procesus realizē ar datoru, lai noteiktu 
šķidruma vai gāzes mijiedarbību ar virsmām, kuras definē ar robežnoteikumiem. Modernākā 
programmatūras laukā ir iespējams ar lielu precizitāti un ātrumu simulēt sarežģītus apstākļus, 
tādus kā pārejas un turbulentās plūsmas. Sākotnējo programmas pārbaudi sāka ar objektu 
simulāciju vēja tunelī un pabeidza ar pilna mēroga testiem. 

Viena no vienkāršākajām un spēcīgākajām datorsimulācijas programmām ir Solidworks 
Flow Simulation. Šo programmu bieži pielieto siltumapmaiņas procesu testēšanā, 
siltumnesēju plūsmas trajektorijas noteikšanā, kā arī plūsmas dinamikas izpētē. Simulācijas 
procesu uzsāka no rasējuma izveides trīsdimensionālā formātā. Tiklīdz pētāmā objekta 
saliktais rasējums ir pilnīgi pabeigts, uzsāk simulācijas procesu, kurš ir resursu un laika 
ietilpīgs. Lai ieekonomētu datora resursus, ir ieteicams ierobežot pētāmā mainīgā daudzumu, 
iepriekš to nosakot. Šis paņēmiens varētu lielā mērā ieekonomēt rezultāta apstrādes laiku un 
datora resursus. Visu datora simulācijas procesu ir nepieciešams veikt noteiktā secībā, pretējā 
gadījumā pētnieks saņems nekorektus datus par pētāmo objektu. 

Viena no datora simulācijas pielietošanas sfērām ir siltumapmaiņas procesu analīze. 
Attīstoties elektronikas komponentiem, ir skaidri jāzina, kādu dzesēšanas sistēmu jāizvēlas, 
kā arī spiediena, siltumnesēja ātruma un temperatūras gradientus elektronikas korpusā. Tieši 
tāpēc pirms jaunās elektronikas komponentes palaišanas ražošanā, nepieciešams paveikt 
datora simulācijas, lai noteiktu labāko dzesēšanas sistēmas risinājumu, lai paaugstinātu 
elektronikas mūžību un darbības stabilitāti.  

 

 

Att.  Temperatūras sadalījums datora korpusā. 
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S.Mihejevs, D.Judins, A.Cimbale (zinātniskā vadītāja) 
 
ŪDEŅRAŽA ATOMA ŠĶELŠANAS ENERĢIJAS IZMANTOŠANA 
SILTUMENERĢĒTIKĀ 
 

Mūsdienās nevar iedomāties dzīvi bez siltuma, it īpaši Rietumeiropā. Pašlaik tiek 
izmantoti vairāki kurināmā veidi, taču galvenie to trūkumi ir energoefektivitāte un 
pieejamība. Tieši tāpēc ūdeņraža izmantošana ir aktuāla tēma, kura tiek pētīta dažādās 
nozarēs. Ūdeņraža iegūšanai ir nepieciešami tikai divi elementi - ūdens un elektrība. 
Izmantojot hidrolīzi, tiek patērēts liels daudzums elektroenerģijas, un iegūtais ūdeņraža 
daudzums ir neproporcionāli mazs. Eksistē vairāki ūdeņraža iegūšanas veidi, un viens no tiem 
ir ūdens šķelšana ar elektromagnētiskajiem viļņiem, kur tiek sasniegta molekulas rezonanse. 

Viena no lielākajām problēmām ir šāda -  procesa laikā ūdens uzkarst un iztvaiko. Jo 
lielāka būs jauda, jo straujāk temperatūra celsies. Taču jaudu ir nepieciešams palielināt, lai 
paātrinātu ūdens šķelšanās reakciju. Lai process norisinātos ilgstoši, ir nepieciešamas 
dzesēšanas iekārtas. Šādas iekārtas var izmantot tikai noteiktās vietās, piemēram, HES, kur ir 
visi nepieciešamie materiāli, tādi kā ūdens un elektroenerģija. Tā kā ūdeņraža degšanas 
temperatūra ir ap 1600 o C, katlam ir jābūt izturīgam pret augstām temperatūrām.  

Šo sistēmu visērtāk izmantot, lai apgādātu ar siltumu pilsētas, kas atrodas HES tuvumā. 
Lai palielinātu siltumapgādes platību, ir nepieciešamas siltumtrašu piesildes sistēmas, kuras 
tiek uzstādītas uz TES siltumtrasēm. Ūdens rezonanses iekārtas var izmantot dažādās sfērās, 
piemēram: mašīnbūvē; aviācijā; jaunas paaudzes ieroču ražošanā. 

 

 
 

Att. Ūdens rezonanses iekārta. 
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S.Sidenko A.Cimbale (zinātniskā vadītāja) 
 
BIOKURINĀMO GRANULU ŽĀVĒŠANAS PROCESA INTENSIFIKĀCIJA 

 
Mežs – tā ir Latvijas nacionālā bagātība. Pašlaik Latvijā netiek izmantoti rūpniecības 

kompleksi, lai pārstrādātu nekvalitatīvu koksni un tās atkritumus. Piemēram, Zviedrijā 
koksnes pārstrādes uzņēmumi 14,5% peļņas gūst, realizējot atgriezumus un blakusproduktus, 
tajā pat laikā Latvijā – ap 2%. Latvijā pēdējos gados tiek izcirsti ap 10-11 milj.m3 koku, no 
kuriem tikai 4,5 milj.m3 tiek pārstrādāti uz vietas. Palielinoties izcērtamo koku daudzumam, 
koksnes apstrādājošajā rūpniecībā palielinās apaļkoku pārstrādes apjoms, bet kopā ar to arī 
palielinās pārstrādājamo atgriezumu apjomi. 

Darba mērķis - pamatojoties uz eksperimentu rezultātā gūtajiem datiem, sniegt 
pamatojumu tam, ka žāvēšanas procesa aģenta (gaisa) pulsējošā plūsmas iekārta, ko uzstādījis 
uzņēmums SIA „ENDO Impulss”, palīdz ātrāk izvadīt mitrumu no materiāla. 

Aplūkota žāvēšanas aparātu klasifikācija un to konstruktīvās īpašības, kā arī tehnoloģiskie 
un tehniski ekonomiskie jautājumi. izvēloties žāvēšanas veidu biodegvielas ražošanai.  

Eksperimentālā žāvēšanas iekārta EIM-1,0 kas patentēta Latvijā un Irānā, paredzēta 
birstošo materiālu konvektīvai žāvēšanai un sastāv no ventilatora, siltummaiņa, impulsu 
ģeneratora un žāvēšanas kameras ar izmēriem 1,5 x 3,25 un augstumu ap 0,8 m. 

Žāvēšanas aģenta iedarbība uz birstošiem materiāliem notiek, pateicoties gaisa pulsācijas 
padevei caur nekustīgu sietu , uz kura atrodas materiāls. Viļņa frontei, kas iet cauri 
materiālam , ir spiediena-retinājuma fāze, kā rezultātā notiek intensīva materiāla mitruma 
atdeve. Tā rezultātā materiāla daļiņu struktūra it kā uzputojas un viegli pakļaujas žāvēšanai. 
Pie kam materiāla daļiņas atrodas pseidosašķidrinātā stāvoklī ar gaisa padeves ātrumu caur 
materiāla slāni no 0.2 līdz 0.5 m s-1, kas veicina intensīvu žāvēšanas aģenta piesātinājumu un 
iztvaikotā ūdens aizplūdi. Impulsu ģenerators 3 atkarībā no materiāla veida un žāvēšanas 
režīma nodrošina gaisa impulsu padevi robežās 1 ÷ 20 Hz. 

 Jāatzīmē, ka parastais pseidosašķidrinātais slānis, kas rodas pie stacionārās 
bezimpulsu gaisa padeves, izdara nelielas svārstības attiecībā pret savu stabilo stāvokli, kad 
daļiņu svars vienāds pretēji virzītam gaisa plūsmas iedarbes aerodinamiskajam spēkam. 
Gravitācijas svārstības raksturīgo frekvenci 0v : 

 
  
 
kur H – pseidosašķidrinātā slāņa augstums, kurš parasti tiek mērīts robežās (0.1-1) m; g – 

brīvās krišanas paātrinājums. 
 
Uzrādīti eksperimentu apstrādes rezultāti, kurus analizējot parādīts, ka žāvēšanas aģenta 

(gaisa) pulsējošā plūsma “ENDO Impulss” firmas iekārtā būtiski paātrina mitruma 
noņemšanas procesu no materiāla. Materiāla žāvēšanas laiks ar pulsējošo plūsmu, līdz 
nepieciešamajam materiāla mitrumam, ir 160 min, bet stacionārā plūsmā 240 min. 
Eksperimentāli ir pierādīts, ka materiāla žāvēšana žāvēšanas kamerā nav vienmērīga.  
 
 

 
 

H
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K.Vagoliņš, G.Frīdenbergs, D.Turlajs un P.Šipkovs (zinātniskie vadītāji) 
 
SALMU KATLU TEMPERATŪRAS REŽĪMA IZLĪDZINĀŠANA 
 

Ir vairāki iemesli, kādēļ cilvēki sākuši pievērsties fosilo kurināmo aizstāšanai ar 
atjaunojamiem energoresursiem. Galvenais no tiem - pastāvīgi atmosfērā nonākošās CO2 
emisijas, kuras lielos apjomos rada dažādi rūpniecības uzņēmumi tehnoloģiskajos procesos, 
pilsētu lieljaudas katlumājas, kas arvien palielina globālo sasilšanu, t.s. siltumnīcas efektu, kas 
pēdējās desmitgades laikā krasi izmainījis Zemes klimatu.  

Darba mērķis ir apskatīt salmus kā siltumenerģijas ražošanas avotu, kā arī rast veidu, kā 
uzlabot katla iekārtu efektivitāti un samazināt kurināmā patēriņu. Mērķa sasniegšanai tika 
izmantots bakalaura darbā aprēķinātais pakešveida salmu ūdenssildāmais katls, ar kura 
palīdzību tiek apkurināta siltumnīca. Tika veikts pētījums četru nedēļu garumā. Ar trīs stundu 
intervālu tika mērīta āra gaisa temperatūra, telpu gaisa temperatūra, apkures cirkulācijas loka 
turpgaitas un atgaitas temperatūra, kā arī siltuma daudzums, kas atdots no katliekārtas 
siltummaiņa un saņemts siltumnīcā, lai noteiktu zudumus sistēmā, kuru lielāko daļu sastāda 
akumulācijas tvertne, kurai ir liels siltumatdeves laukums.  

Pētāmās katliekārtas apsaistes shēma veidota pēc klasiskās pieejas, taču šādai sistēmai ir 
krasas temperatūras starpības apkures cirkulācijas kontūrā, kas nav pieļaujams, jo visa 
apkures kontūra cirkulācija notiek caur energoakumulācijas tvertni, kā rezultātā katla 
siltummainis silda akumulācijas tvertnes ūdens tilpumu. Ūdens cirkulācija apkures kontūrā 
tiek nodrošināta ar piespiedu cirkulācijas palīdzību. Cirkulācijas sūknis sāk strādāt 
automātiski, tiklīdz  tiek iekurta katliekārta. 

Visu laiku darbinot katlu caur akumulācijas tvertni notiek pastiprināta metāla korozija un 
akumulācijas tvertnes deformācija, kā arī rodas enerģijas zudumi, jo akumulācijas tvertnei ir 
liels siltumatdeves laukums, tad nepieciešama citāda pieeja šādam katlam. 

Katliekārta spēj ilgu laiku darboties vienmērīgā režīmā. Kritiskie ir vien laika momenti, 
kad viena „porcija” salmu ir izkurējusies, bet otra tiek ievietota kurtuvē, līdz brīdim, kad 
kurtuve atkal darbojas ar nominālo jaudu. Šie laika momenti ir aptuveni viena stunda, kas 
nozīmē, ka akumulācijas tvertnei maksimāli 60 minūtes jānodrošina temperatūras vienmērība 
apkures kontūrā. 

Risinājums ir sekojošs: katliekārtas kuršanās laikā viss apkures cirkulācijas loks tiek 
uzsildīts tieši no katla siltummaiņa. Paralēli tam caur dūmgāzu ekonomaizeru un katliekārtas 
kurtuves durvju cirkulācijas loku ir pieslēgta atsevišķa siltumizolēta akumulācijas tvertne ar 
salīdzinoši nelielu tilpumu, tātad arī nelielu siltumatdeves virsmu. Brīdī, kad kurtuvē 
jāuzpilda nākamais svaigo salmu daudzums, temperatūra siltummainī sāk kristies. Tad 
temperatūras devējs dod impulsu katliekārtas vadības sistēmai pārslēgt trīsgaitas vārstu 
virzienu un apkures kontūra temperatūras vienmērība tiek nodrošināta no akumulācijas 
tvertnes. Kad nākamais salmu tilpums ievietots kurtuvē un kurtuve iekurta, temperatūra 
siltummainī atkal sasniedz nepieciešamo darba temperatūru, temperatūras devējs atkal dod 
impulsu katliekārtas vadības sistēmai un trīsgaitas vārsti tiek pārslēgti pirmajā režīmā un 
apkures ūdens cirkulācija notiek caur katliekārtas siltummaini.  

Veicot aprēķinus, kas saistīti ar ekonomaizera izmantošanu, sistēmas pārveidi un 
modelējot jauno katliekārtas apsaistes shēmas darbību pie tiem pašiem apkārtējās vides 
apstākļiem, tiek iegūts siltuma zudumu samazinājums, kā arī kurināmā materiāla patēriņa 
samazinājums, tas nozīmē, ka darbam izvirzītais mērķis ir sasniegts.  
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MATERIĀLU PRETESTĪBAS SEKCIJA 
 
A.Esauļenko, V.Gonca (zinātniskais vadītājs) 
 
AMORTIZATORU AR SĀNATBALSTIEM  APRĒĶINS UN 
PROJEKTĒŠANA 
 

Uzdevuma objekts ir gumijas amortizators ar sāniskiem atbalstiem (1.att.), kuriem tiek 
aprēķināti ģeometriskie un fizikālie parametri vai maksimālā slodze.  

                  1.att.                              2.att.                                                          3.att. 
Sakarība "spēks-pārvietojums" tiek noteikta ar Ritca metodi, pielietojot pilnas potenciālās 

enerģijas minimuma principu, kur u, w – pārvietojumi pa asīm; r un z, s – hidrostatiskā 
spiede; G un μ – bīdes modulis un Puasona koeficients. Amortizatora darbā ir 3 etapi (2.att.). 

1.etaps shēmai 2.a attēlā  Neņem vērā vāju elastomēra saspiežamību. Pārvietojumus  
u (r, z) pa r un w (r, z) pa z asīm, kuri apmierina ģeometriskos robežnosacījumus, pieraksta 
šādi:  

          
  

Amortizatora sakarība "spēks-pārvietojums", neievērojot elastomēra slāņa saspiežamību, ir: 

            

 
                                 , kur h = h1 + h2 
 

2.etaps shēmai 2.b attēlā. Р = Р1 spēks, pie kura iestājas elastomēra slāņa kontakts ar sānu 
atbalstu, tiek noteikts no nosacījuma: ahhbAhzbru  )/sin(),( 00   = 0,75 Δ1(b/ h) 

sin(πh0/h), vai  /h)0hsin( / )2/h21,5b + (3,6G  b а 0,75 = Р1   
3. etaps shēmai 2.c attēlā. Amortizatora sakarība "spēks-pārvietojums", neievērojot 

elastomēra slāņa saspiežamību, ir:  
 

 
Elastomēra slāņa vājas saspiežamības ievērošana. Elastomēra slāņa tilpuma deformācija 

nav atkarīga no sānu atbalsta esamības un var būt aptuveni aprēķināta pēc formulas:  
 

 

 
kur 

    
- tilpuma 
modulis 

 

 
un 

Kopējais amortizatora vertikālā pārvietojuma lielums ir s 21  

Iegūtie vienādojumi ir derīgi tikai gadījumos, ja kopējā deformācija nav lielāka par 20%. 
Piedāvātā aprēķina metodika ļauj rēķināt un projektēt amortizatorus ar sānu atbalstiem, 
nodrošinot pieprasīto raksturojumu "spēks-pārvietojums". Pie elastomēru slāņu izmēru 
attiecības b/h < 2 vertikāla pārvietojuma aprēķināšanai var izmantot vienkāršotu formulu, 
kura neievēro gumijas slāņu saspiežamību. 
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G.Harjkova, O.Kononova (zinātniskā vadītājā) 
 
AR TRIKOTĀŽU STIEGROTA KOMPOZĪTMATERIĀLA MEHĀNISKO 
ĪPAŠĪBU TEORĒTISKA UN EKSPERIMENTĀLA NOTEIKŠANA 
 

Kompozītmateriālu ar trikotāžas karkasu galvenās priekšrocības, salīdzinot ar citiem 
tekstilkompozītiem, ir labāka pretošanās starpslāņu bīdei un augsta elastība, kas ļauj izgatavot 
sarežģītas formas detaļas. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt mehāniskās īpašības, 
eksperimentāli un teorētiski noteikt elastības konstantes un salīdzināt iegūtos rezultātus. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta trikotāžas stiegrojuma kompozīta modelēšanai GEM – SolidWorks 
programmā. 

Pētījumam tika izgatavoti divu veidu slāņainas struktūras paraugi – ar kokvilnas (5 slāņi) 
un stikla šķiedru adītu karkasu (4 slāņi). Komponentu un paraugu īpašību kopsavilkums ir 
dots tabulā. 

Lai noteiktu kompozītmateriāla mehāniskās īpašības, materiāli un ģeometriskā struktūra 
tika analizēti dažādos līmeņos – diegs, audums, kompozītmateriāls. 

Kokvilnas stiegrojuma kompozītmateriāla parametri: matrica – akrils, ρm=1.12 g/cm3, 
Em=3.3 GPa, νm=0.35; stiegrojums – kokvilnas audums, diega diametrs ir 129.9 mkm, ρf=1.51 
g/cm3, Ef=5.158 GPa (noteikts eksperimentāli); trikotāžas ģeometriskie parametri: W = 13 

cilpas/cm, C = 20 cilpas/cm, armēšanas 
koeficients kompozītam ir 27%. 

Stikla šķiedru stiegrojuma 
kompozītmateriāla parametri: matrica - 
epoksīdsveķi, ρm=1.36 g/cm3, Em=3.3 GPa, 
νm=0.22; stiegrojums – stikla šķiedras diegs ar 
diametru 0,37 mm, ρf=2.54 g/cm3, Ef=73.4 
GPa, νf=0.35; trikotāžas ģeometriskie 
parametri: W = 1.05 cilpas/cm, C = 2 
cilpas/cm, armēšanas koeficients kompozītam 
ir 11%. 

Teorētiskais pētījums tika veikts, 
izmantojot mikromehānikas formulas, kā arī 

modelējot kompozīta  ar  adītu  karkasu elementāro    šūnu SolidWorks programmā (att.).  
Eksperimenti tika veikti Zwick Z150 materiāla testēšanas iekārtā. Deformācijas ātrums – 

10 mm/min. Paraugi stiepti dažādos virzienos. Pētījumu rezultātā eksperimentāli un teorētiski 
iegūtas kompozītmateriālu elastīgas konstantes un veikts to salīdzinājums (tab.). 

Tabula 
Iegūtie elastības moduļi 

 Kokvilnas stiegrojums Stikla šķiedru stiegrojums

Slogojuma virziens Slogojuma virziens 

Pielietotā metode 0° 45° 90° 0° 90° 

Eksperimentālais E, GPa 3.259 3.154 3.111 5.46 3.95 

Teorētiskais E, GPa 3.794 3.777 3.767 6.344 4.424 

SolidWorks E, GPa 3.521 3.384 3.333 5.825 4.555 

 
Varam secināt, ka eksperimentālie rezultāti sakrīt ar teorētiskajiem rezultātiem.  

a b 
Att. Kompozītmateriāla ar trikotāžas 

karkasu modelēšana: a – kokvilnas 
stiegrojuma elementāršūna; b – stikla 
šķiedru stiegrojuma elementāršūna. 
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V.Koltuškins,  J.Švabs (zinātniskais vadītājs) 
 
AMORTIZATORA AR REGULĒJAMU STINGUMU APRĒĶINS UN 
PROJEKTĒŠANA 
 

Uzdevuma objekts ir gumijas amortizators ar regulējamu stingumu (1.att.), kuram pēc 
pieprasījuma tiek aprēķināti ģeometriskie un fizikālie parametri vai maksimālā slodze.  

      1.att. Amortizators                  2.att. Amortizatora aprēķina shēma           3.att. Stinguma koeficients 
 
Aplūkojam saliktas ģeometriskas formas amortizatoru, kura tilpums ir V un virsma - F. 

 , kur Vn- viensaites regulārs apakšgabals un N –apakšgabalu skaits. 
 

Matemātiskais modelis. Uzdevums risināts ar variācijas metodi, ievērojot tikai 
ģeometriskus robežnoteikumus, un atrasts funkcionāls materiālam ar vāju saspiežamību, 
izmantojot Pragera variācijas principu: 
 
 
kur J(ui

n,sn) – funkcionāls, kuru pēc Ritza metodes izmanto materiāliem ar vāju saspiežamību

            

 
 
 

Aprēķināta sakarība spēks-nosēde. Izmantojot funkcionālu J*, izvēlētais ui un s 
pietiekami atbilst ģeometriskajiem robežnosacījumiem  ārējā virsmā Fu. Sakarību spēks – 
nosēde nosaka amortizatora augšējā atbalsta līdzsvara vienādojums:  
 

Tā kā aplūkotais amortizators ir ar biezu elastomēra slāni, var neievērot elastomēra vāju 
saspiežamību un pieņemt μ = 0.5. Elastomēra slāņa deformāciju, funkcijas ui

n un si 
pieņemam: 
 
 
 

Iegūta algebrisku vienādojumu sistēma. Sakarībai spēks – nosēde: 
kur D, D1 – algebrisko vienādojumu sistēmas determinants. 

        
Ja pieņem k2= 0, iegūst amortizatoru bez iekšējā ierobežotāja. Ja k2 = 0, tad sakarība  
 

spēks – nosēde ir                              , kur                                                                   ;         , 
 
Pieņemts: h = 30 mm, a = 20 cm, b = 40 mm, G = 7·10-2 kg/mm2. 

 
Aprēķinos izmantota sakarība:                                                 , tās grafiks „P-∆” ir 3.attēlā. 
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A.Karols, O. Kononova (zinātniskā vadītāja) 
 
FIBROBETONA  ŠĶIEDRAS  ĢEOMETRISKO  PARAMETRU 
OPTIMIZĀCIJA 
 

Darbā aplūkots jaunāko tehnoloģiju būvmateriāls – fibrobetons. Tas pārsvarā sastāv no 
betona, kam pievienotas šķiedras. Darba mērķis ir optimizēt tērauda viļņoto šķiedru Tabix. 
Programmā SolidWorks (1.att.) ir izveidots šķiedras modelis. Pētījuma rezultāti ir maksimāli 
tuvi eksperimentālajiem, kas ļauj optimizēt šķiedru. Viļņotā tērauda šķiedra Tabix modelēta 
uz reāla parauga bāzes. No visiem paraugiem bija ņemtas vidējās ģeometrisko parametru 
vērtības,  uz kuru bāzes veidots modelis. Tērauda šķiedras Tabix īpašības: elastības modulis – 
200000 N/mm2, Puasona koeficients – 0.32, tecēšanas robeža – 1500 N/mm2, masas  
blīvums – 7800 kg/m3. 
 

 
 

1. att. Šķiedras modelis programmā SolidWorks. 
 

Pēc Pull-out eksperimenta datiem uzdevums ir maksimāli pietuvots reālam šķiedras 
izraušanas  no betona matricas eksperimentam, kas pēc tam ļauj strādāt pie tērauda Tabix 
šķiedras optimizācijas (2. att.). 
 

 
 

2. att. Vidējais eksperimentālais rezultāts (Experiment Avg) un pētījumu rezultāts 
 programmā SolidWorks (Solution 16). 
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E.Lapiņš, V.Beresņevičs (zinātniskais vadītājs) 
 

LOKANU  ELEMENTU  ŠĶĒRSSVĀRSTĪBU  ĪPATNĪBU  ANALĪZE  UN 
PRAKTISKAIS  PIELIETOJUMS  TEHNIKĀ 

 
Lokanos elementus (siksnas, kabeļus, tauvas, stīgas, auklas u.c.) plaši pielieto mašīnbūvē, 

transportā un inženiertehnikā dažādu praktisku uzdevumu risināšanai (siksnu un ķēdes 
pārvadi, pacēlāju troses, elektriskās pārvades līnijas, vibrējošas lentas mikseros, stabilizējošas 
atsaites mašīnās un iekārtās u.c.). Pie aksiālā stiepes spēka periodiskas pulsācijas, kas bieži 
mēdz būt mašīnu ekspluatācijas laikā, var rasties intensīvas šķērssvārstības. Rezultātā 
ievērojami palielinās dinamiskie spriegumi, kas negatīvi ietekmē lokano elementu ilgizturību. 

Darbs tiek veltīts lokano elementu šķērssvārstību izpētei pie parametriskās ierosmes. 
Matemātiski uzdevums ir formulēts kā lokana elementa šķērssvārstību parciālais 
diferenciālvienādojums, turklāt tiek ņemta vērā lokanā elementa ģeometriskā, statiskā un 
fiziskā nelinearitāte. Sistēmas dinamiskā analīze tiek veikta, matemātiski modelējot lokanā 
elementa nelineārās šķērssvārstības analogu-ciparu pārveidotāju datoru kompleksā, kā arī 
datorā ar programmatūru „MATLAB”. 

Tiek novērtēta apskatāmajā sistēmā iespējamo (parastas parametriskās rezonanses, 
kombinacionālās rezonanses) dažādu rezonanses režīmu bīstamības pakāpe. Šīs novērtēšanas 
pamatā ir režīmu salīdzināšana pēc ierosmes frekvenču intervālu platības, transversālo 
pārvietojumu un sastiepuma spēku maksimāliem lielumiem. Tiek parādīts, ka lokano 
elementu kombinacionālās parametriskās svārstības ir mazāk bīstamas par svārstībām 
parastos parametriskos rezonanses režīmos. 

Parādīts, ka pie dažiem nosacījumiem 
(μ > 0.15 un η > 11) parastu parametrisku 
režīmu galvenās rezonanses zonas 2ωs 
apvienojas, un tā rezultātā nepārtrauktais 
rezonanses apgabals eksistē plašā frekvenču 
diapazonā. Piemēram, attēlā parādīta 
parametriskās nestabilitātes diagrammas daļa, 
kas atbilst svārstību režīmu 2ω6, 2ω7 un 2ω8 

frekvenču diapazonam. Pie tam šīs 
nepārtrauktās zonas ietvaros novērotas lokanā 
elementa lēcienveida svārstību amplitūdu un 
formu izmaiņas. Šos efektus nepieciešams 
ņemt vērā mašīnu projektēšanā un 
ekspluatācijā. 

Praktisko uzdevumu risināšana var būt 
saistīta gan ar lokano elementu svārstību 
apspiešanu, gan ar to speciālu ierosināšanu un 
stabilizēšanu. Nepārtraukto rezonanses zonu 
eksistēšana apgrūtina sistēmas noregulēšanu 
pēc frekvences no bīstamiem rezonanses 
režīmiem.  

Att. Parametrisko nestabilitātes zonu 
pārklāšanās augstfrekvenču diapazonā. 

Speciāla lokano elementu šķērssvārstību ierosināšana ir vajadzīga tādās tehniskās 
sistēmās kā mikseris ar vibrējošo lentu, siksnu ierīce rezervuāru attīrīšanai no beramiem 
materiāliem u.c. Tāda tipa problēmu efektīvai risināšanai ir lietderīgi noregulēt sistēmu uz 
nepārtrauktu rezonanses zonu (skat. att.). Teorētiskās analīzes rezultāti apstiprināti 
eksperimentāli. 
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A.Lauritis, J. Švabs (zinātniskais vadītājs) 
 
CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMU ANALĪZE, ŅEMOT VĒRĀ 
AUTOMOBIĻA KŪLEŅOŠANU  
 

Pētījumā dota automobiļa kustības ātruma aprēķina metode, ņemot vērā tā kūleņošanu. 
Klasiskā gadījumā eksperti automobiļa kustības ātrumu aprēķina pēc formulas 

V = (Vs
2 + Vd

2 )0.5, (1) 
kur Vs – automobiļa ātrums, kas ir ekvivalenti vienāds ar kinētisko enerģiju, kas patērēta riepu 
berzes spēku pārvarēšanai, ja notiek bremzēšana vai slīdēšana;  Vd  - automobiļa ātrums, 
ekvivalenti vienāds ar kinētisko enerģiju, kura patērēta automobiļa deformācijai sadursmē.  
Skaitliskā vērtība Vd ir noteikta pēc automobiļa deformācijas dziļuma, izmantojot kataloga 
„Collection: CD-EES by Dr. Melegh. 2003.” datus un automobiļa deformāciju (no 
fotogrāfijām). Ja ceļu negadījumā notiek automobiļa kūleņošana, tad eksperti, izmantojot 
formulu (1), kinētisko enerģiju, kura patērēta automobiļa deformācijai kūleņošanas brīdī, 
aprēķina  automobiļa ātrumu Vs

* vai/un automobiļa ātrumu Vd
*. Šī kustības ātruma aprēķina 

metode, ja automobilis kūleņo, var būt kļūdaina, jo neņem vērā reālās kinētiskās enerģijas 
vērtību kūleņošanas laikā.     

Automobiļa kinētisko enerģiju Kd.k, kuru tas zaudē, saduroties ar citiem objektiem 
kūleņojot, var aprēķināt pēc formulas: 

Kd.k= 0,5mΣi=1
i=NVd.i

2/μi (2) 
kur m – automobiļa masa; N – automobiļa sadursmes skaits kūleņojot; Vd.i – kustības ātrums, 
kas ir ekvivalenti vienāds ar kinētisko enerģiju, kura patērēta automobiļa deformācijai;  μi  - 
koeficients, kurš rāda, kāda automobiļa kinētiskās  enerģijas daļa, kura bija  automobilim „i” 
kūleņošanā sadursmes brīdī, patērēta automobiļa deformācijai. 

Koeficienta μi vērtība (0< μi<1) tiek noteikta analītiski, izmantojot automobiļa sadursmes 
modeli un kataloga „Collection: CD-EES by Dr. Melegh. 2003” datus, vai eksperimentāli, 
izmantojot datorprogrammas. Tehniskajās rokasgrāmatās nav pietiekami precīzu koeficienta 
μi vērtību. Dažādu autoru pētījumos koeficientam μi ir pieņemtas dažādas vērtības, piemēram, 
ja notiek sadursme ar sienu, μi = 0,60÷0,78; ar zemi - μi = 0,11÷0,45 atkarībā no tās blīvuma. 

Saskaņā ar minēto metodi automobiļa kustības ātrums ceļu satiksmes negadījumā, ja 
notiek kūleņošana ar sadursmēm, no formulas (1) un (2) ir 

V = (Vs
2 + Vd

2 + Σi=1
i=NVd.i

2/μi)
0,5. (3) 

Automobiļa ātruma aprēķins reālā ceļu satiksmes negadījumā.   
Automobiļa BMW vadītājs uz slapja asfaltbetona seguma zaudē automobiļa vadību. 

Automobilis sānslīdes režīmā virzās pa ceļu S1 un ceļa nomali S2, iebrauc pļavā un tur 
kūleņojot četras reizes atsitas pret zemi. No ceļu policijas shēmas izriet: automobiļa 
kūleņošanas ceļa garums ir Sk = 41 m; f1 = 0,55; S1 = 10 m; f2 = 0,45; S2 =15 m; g = 9,81 
m/s2. Var pieņemt, ka pļavas segumam, kur notika automobiļa sadursme, koeficienti μ1= μ2= 
μ3= μ4 =  μ0 = 0,30÷0,35. Saskaņā ar formulu (3) automobiļa kustības ātrums brīdī, kad 
vadītājs zaudēja mašīnas vadību, ir 

V= [2 f1 g S1 + 2 f2 g S2 + (V1
2) μ0+(V2

2) μ0+(V3
2) μ0+ (V4

2) μ0]
0.5 =  118 ÷ 121 km/h 

Ja izmanto formulu (1), tad automobiļa kustības ātrums ceļa braukšanas joslā ir 
V = ( 2 f1 g S1 + 2 f2 g (S2+Sk))

0.5  = 89 km/h 
Modelējot ceļu satiksmes negadījumu datorprogrammā PC-Crash 6.0, izriet, ka 

automobiļa kustības ātrums brīdī, kad vadītājs zaudē automobiļa vadību, ir Vmod = 114 km/h, 
kas praktiski sakrīt ar analītiski aprēķināto.   
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A.Ļeonovs, V.Gonca (zinātniskais vadītājs) 
 
AMORTIZATORS AR MAINĪGU STINGUMU SPIEDĒ 
 

Uzdevuma objekts ir gumijas amortizators ar mainīgu stingumu spiedē (1.att.), kuram pēc 
pieprasījuma tiek aprēķināti ģeometriskie un fizikālie parametri vai maksimālā slodze. 

 

1.att. Cilindrisks gumijas amortizators ar mainīgu 
stingumu spiedē. 

   2.att. Sakarība spēks –nosēde.  
 

 
Apskatīsim vienkāršotas formas amortizatora aprēķina shēmu ar vienu neelastomēra 

starpslāni. Piedāvātā amortizatora darbība sastāv no diviem etapiem:  
pirmais etaps: ja pieliktais spēks 0 ≤ P ≤ P1 , tas darbojas kā vienslāņa tipa amortizators. 

Apvienojot ģeometrisko robežnosacījumu, koncentrēto spēku un hidrostatisko spiedienu, 

iegūst:   
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otrais etaps: ja pieliktais spēks P1 ≥ P ≥ P2, tad tas sāk darboties kā divslāņu tipa gumijas 
amortizators. Ņemot vērā jau iegūto nosēdes formulu, iegūstam: 
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  kur:  
 Δ21 – augšējā gumijas slāņa nosēde pirmajā darba etapā; 
 Δ22 – apakšējā gumijas slāņa nosēde otrajā darba etapā; 

P1 - spēks, pie kura neelastomēra starpslānis ir iztaisnojies; 
 P2 - kopējais pieliktais spēks. 

Apvienojot nosēdes aprēķināšanas formulas, tiek noteikta kopējā amortizatora nosēde:  
 

22121 
,  

 
 

Pieņemsim, ka b=8 mm, h=4 mm, G=6.4*10-2 kg/mm2, tad stinguma raksturlīkne 
amortizatoram ar tādiem izmēriem parādīta 2.attēlā.  
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R.Mičulis, V.Beresņēvičs (zinātniskais vadītājs) 
 
HIDRAULISKO CILINDRU DINAMIKAS UN STIPRĪBAS 
APRĒĶINĀŠANA 
 

Hidrocilindriem mašīnbūvē ir nozīmīga loma, un bez hidrocilindru virzes kustības būtu 
daudz sarežģītāk veikt pavisam vienkāršas ar mehāniku saistītas darbības, piemēram, detaļu 
pārvietošanu, satveršanu, nostiprināšanu, kā arī  gāšanas, celšanas un pagriešanas kustības 
dažādos krāvējos un pacēlājos. 

Darba mērķis ir novecojušam hidrocilindram, kas paredzēts mežtehnikā strādājošam 
krāvējam (att.) un kura darba kamerā spiediens ir 10 MPa, saglabājot tā nominālizmērus, 
palielināt darba spējīgumu un efektivitāti, palielinot darba spiedienu līdz 16 Mpa. 

Izmantojot nedaudz materiāla un laika resursu, nomainot hidrocilindra blīvējumus, 
ierievjus ar mūsdienīgākiem, kā arī nomainot čaulas un virzuļa materiālu  ar izturīgākiem 
materiāliem, hidrocilindrs spēj izturēt 160 kg/cm2 lielu darba spiedienu kamerā. 
 

 
Att. Meža iekrāvējs. 

 
 

Secinājumi. 
Konstruktors, sekojot līdzi tehnoloģiskajai attīstībai, uzlabojot hidrocilindra detaļu 

apstrādi, materiālus, blīvējumus, var palielināt hidrocilindra darba efektivitāti, pielāgot 
dažādiem nestandarta apstākļiem, palielināt nostrādāto ciklu skaitu, kā arī likt darboties ar 
lielāku darba spiedienu. 
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M.Molčanovs, V.Gonca (zinātniskais vadītājs) 
 
ELASTOMĒRA AMORTIZATORA AR ŠĶIDRUMA IESLĒGUMIEM 
APRĒĶINS 
 

Darbā ir apskatīta aprēķināšanas un projektēšanas metode elastomēra amortizatoram ar 
šķidruma ieslēgumiem. Piedāvātie amortizatori mazo deformāciju diapazonā nodrošina 
mainīgu stingumu, nelineāru raksturojumu „spēks-nosēde”  pie dažādiem slogošanas 
līmeņiem. 

 

1. att. Elastomēra amortizatora ar šķidruma ieslēgumiem 
darbības shēma. 

2. att. Sakarība „spēks – nosēde” 
elastomēra amortizatoram ar 
šķidruma ieslēgumiem un dažādu 
iekšējās kameras piepildīšanas 
līmeni. 

Aprēķinam ir  divi etapi: 
pirmais etaps - slogojot elastomēra cilindrisko amortizatoru ar spēku 0 ≤ P < P1, notiek 
elastomēra kameras saspiešana, un tas darbojas kā parastais gredzenveida cilindriskais 
elastomēra amortizators. Kad kamera tiek spiesta, tajā esošais gaiss tiek izspiests ārā. Kad viss 
gaiss ir izspiests, vārsts aizveras, un ar to pirmais darbības etaps ir beidzies; 
otrais etaps - slogojot elastomēra cilindrisko amortizatoru ar spēku P2 ≥ P1, amortizatora 
stingums ievērojami pieaug, jo gaisa iekšā vairs nav, vārsts ir aizvērts, un tālāk iekšējais 
šķidrums pretojas saspiešanai, iedarbojoties ar kameras iekšējām sienām.  

Veiktajos aprēķinos gumija tiek aprakstīta kā viendabīga, bez porām un tukšumiem, 
izotropa, elastīga, sakarības starp spriegumiem σij un deformācijām εij var aprakstīt ar 
lineāriem vienādojumiem, gumijas slāņa deformācijas ir mazas 0 < ε < 10% ÷ 15%. 
Pieņemam, ka amortizators pakļauts statiskam slogojumam, augšējais un apakšējais 
amortizatora balsts ir pielīmēts pie gumijas, tie ir absolūti cieti un nedeformējas. 

Pati galvenā problēma šāda tipa amortizatoriem ir sakarības  „spēks-nosēde” iepriekšēja 
noteikšana, un mūsdienu literatūrā nav iespējams atrast pilnīgu aprēķinu shēmu, kur visi 
ietekmējošie faktori būtu ņemti vērā. 

Ar šķidrumu nepiepildītas iekšējās kameras tilpumu apzīmēsim ar  Vt:  
Vt = (Va - Vq )/ Va

kur: Va  - iekšējā dobuma tilpums; Vq - šķidruma tilpums. 
 

2. att. attēlota sakarība „spēks – nosēde” elastomēra gredzenveida cilindriskam 
amortizatoram ar šķidruma ieslēgumiem, ar dažādu iekšējās kameras piepildījuma līmeni. 
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I.Narica, A.Mačanovskis (zinātniskais vadītājs) 
 
NESIMETRISKAS FORMAS ŠĶIEDRAS ORIENTĒŠANA VISKOZĀ  
ŠĶIDRUMA PLŪSMĀ 
 

Darba mērķis: noskaidrot, kā orientēsies simetriskas un nesimetriskas šķiedras (1. att.) 
viskoza šķidruma plūsmā (2. att.), un pārbaudīt to eksperimentāli. 

 

1.att. Simetriska un nesimetriska šķiedra. 
 

2. att. Rene, kas tika izmantota reoloģiskiem 
eksperimentiem. 

Darba uzdevumi: 
  Noskaidrot, kā orientēsies šķiedras viskozā plūsmā atkarībā no nobīdīta smaguma 

centra.  
   Izanalizēt eksperimenta rezultātus un noskaidrot, kā mainīsies pārvietojums un 

leņķis atkarībā no laika.  
   Sniegt ieskatu, kā palielināsies betona stiprība atkarībā no ievietotām šķiedrām.  
   Pamatojoties uz apkopoto informāciju, izdarīt secinājumus. 

Eksperimentāli noskaidrots, kā pārvietojas nesimetriskas šķiedras viskozā plūsmā atkarībā 
no slāņa biezuma un šķiedru novietošanas (3. un 4.att.). 

3. att. Pārvietojums atkarībā no laika. 4. att. Pārvietojums atkarībā no laika.  
 

 Eksperimenta dati liecina, ka pārvietojums un leņķis mainās gandrīz vienādi neatkarīgi 
no tā, kādas šķiedras tiek izmantotas - simetriskas vai šķiedras ar nobīdītu smaguma centru. 

Fibras novietotas ar cilpu lejā

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40

Laiks (s)

P
rv
ie
to

ju
m
s

Eksperiments
1
Eksperiments
2
Eksperiments

Fibras novietotas ar cilpu augša

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40

Laiks (s)

P
ār
vi
e
to

ju
m
s

Eksperiments
1
Eksperiments
2
Eksperiments

300



E.Nitišs, A.Krasņikovs (zinātniskais vadītājs) 
 
NEHOMOGĒNAS FIBROBETONA KONSTRUKCIJAS UN ŠĶIEDRU 
IEPRESĒŠANAS TEHNOLOĢIJAS ANALĪZE 

 
Fibrobetons salīdzinājumā ar tradicionālo betonu ir daudz izdevīgāks, jo tam piemīt 

augstāki efektivitātes rādītāji, piemēram, izturība pret stiepi un bīdi, triecienizturība, 
nodilumizturība, izturība pret eroziju, kā arī salizturība. Tādējādi fibrobetonam ir lielākas 
iespējas tikt aktīvi izmantotam būvkonstrukcijās, kā arī to remontā. 

Fibrobetona racionāls pielietojums: 
 monolītās konstrukcijas un celtnes – autoceļi, seguma maiņa, industriālās grīdas, 

izlīdzinošās grīdas, tilta pārsegumi, irigācijas kanāli, sprādziendrošas celtnes, 
dambji, ugunsdrošs apmetums, ūdens vai citu  šķidrumu  tilpnes, tuneļi, telpu 
segums, drošības celtnes, monolītkonstrukcijas, grīdas, ceļu remonts u.c.; 

 konstrukciju elementi – dzelzceļa gulšņi, ūdensvadu elementi, pagrabi, sijas, 
pakāpieni, paneļi, jūras celtņu elementi, sprādziendrošas konstrukcijas, lidlauku 
plātnes, ceļu, trotuāru seguma un kanālu stiprināšanas plātnes, tiltu elementi. 

Fibrobetona svarīgākā īpašība – paaugstināta stiepes izturība, kas ir ne tikai materiāla 
tiešs raksturojums, bet arī netiešs, kas atspoguļo tā rezistenci attiecībā pret citām iedarbībām. 
Cita svarīga fibrobetona  īpašība – triecienizturība, kas 3-5 reizes pārsniedz parastā betona 
izturības rādītājus.  

Darba mērķis ir izpētīt un analizēt mehāniskās īpašības, eksperimentāli un teorētiski 
noteikt fibrobetona konstantes un salīdzināt iegūtos rezultātus. Īpaša uzmanība ir pievērsta 
fibrobetona modelēšanai virtuālajā vidē un fibrobetona matemātiskai modelēšanai. 

Pētījumā tika izgatavoti trīs veidu slāņaino struktūru paraugi (nehomogēns fibrobetons): 
viens divslāņu un  divi trīsslāņu  ar dažāda biezuma slāņiem, un viens kontroles variants ar 
tādu pašu šķiedru saturu kā nehomogēna fibrobetona paraugos  (ar haotiski pa visu tilpumu 
sadalītām šķiedrām). Katram veidam tika izgatavotas trīs prizmas ar izmēriem 10x10x40 cm.  

Prizmas tika testētas uz četru punktu lieci, un tika iegūtas spēka - sijas viduspunkta 
izlieces diagrammas. Šīs diagrammas tika pārrēķinātas uz sprieguma - plaisas atvēruma 
diagrammām. 

Eksperimentālie rezultāti tika salīdzināti  ar skaitlisko modelēšanu, izmantojot [1] 
izstrādāto sabrukšanas modeli. Salīdzinājums parādīja nehomogēnā fibrobetona augstāku 
efektivitāti salīdzinājumā ar tradicionālo haotisko. 

 
 
 

[1] Krasnikovs A., Kononova O. Strength prediction for concrete reinforced by 
different length and shape short steel fibers// Sc. Proceedings of Riga  Technical 
University. Transport and Engineering, 6, vol.31, p.89-93, 2009. 
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D. Ribaks, V. Gonca (zinātniskais vadītājs) 

ELASTOMĒRA AMORTIZATORA PROJEKTĒŠANA AR REGULĒJAMU 
STINGUMU 

Uzdevuma objekts ir gumijas amortizators ar regulējamu stīvumu (1.att.), kuram pēc 
pieprasījuma tiek aprēķināti ģeometriskie un fizikālie parametri vai maksimālā slodze. 

1.p   
2.p   

1.att. Cilindrisks gumijas amortizators ar regulējamu 
stingumu. 

2.att. Sakarība „spēks – nosēde”.  

Apskatīsim vienkāršotas formas amortizatora, kurš atrodas neelastīgā cilindrā, aprēķina 
shēmu. Piedāvātā amortizatora darbībā izšķir divus etapus. 

Pirmais etaps: pirmajā posmā (1.p) neviens gumijas slānis nekontaktējas ar cilindra sānu. 
Spēks P ir mazāks par spēku Pk, kurš rodas, kad gumija saskaras ar cilindru sānu. No 
samazināšanas principa funkcionālo spēku atkarība ir (0 ≤ P ≤ Pk): U(r = b) ≤a   
α=  , tad: 
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Kad spēki P = Pk , gumija slānis saskaras ar cilindra sānu. Pk vērtību nosaka saskares 
punkts ar cilindra sānu: )0,(  zbru =a= ,  25,10,3

3

4   aGbPk
 

Otrais etaps: otrajā posmā P> Pk. Gumijas slāņa deformācijas process būtiski atkarīgs no 
saskares ar sānu k platumu, kura vērtība iepriekš nav zināma, tā jāaprēķina. Nosēde otrajā 
etapā: 
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Piemērs: b = 6 cm, h = 6 cm, a = 0.2, μ = 0.495, G = 7 kg/cm2, b/h = 4. Rezultāti attēloti 

2.att. "1" līnija - atkarība "spēks - nosēde”, neņemot vērā gumijas vājo saspiežamību; 
"2" līniju - atkarība "spēks - nosēde”, ņemot vērā gumijas vājo saspiežamību;  
"3" punkts – kontakta sākums, stinguma pieauguma punkts.  

 

P > Pk

Δ

k

P<P Δ
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V.Zaharevskis, A.Mačanovskis, A.Krasņikovs (zinātniskais vadītājs) 
 
MEHĀNISKO  TESTU  SALĪDZINĀŠANA. PRIZMU  ČETRU  PUNKTU 
LIECE, PLĀTŅU  SASPIEŠANA 
 

Tika apstrādāti un sagatavoti eksperimentiem 16 paraugi (1. att.) no fibrobetona ar 
Dramix šķiedrām. Paraugiem veica eksperimentālu pārbaudi uz četrpunktu lieci, lai 
noskaidrotu to stiprību. Paraugu izmēri bija 50 x 12,5 x 7,5 cm. Testēšanu veica testēšanas 
iekārtā  Zwick/Roell Z150. Rezultātā izrādījās, ka slodze, pie kuras jau parādās plaisas, ir 
robežās no 4000 līdz 9000 N (2. att.)   
 

 
1. att. Fibrobetona paraugi. 

2. att. Eksperimentālie dati paraugiem (spēks 
atkarībā no pārvietojuma). 

 
Tika apstrādāti un sagatavoti eksperimentiem 5 fibrobetona paraugi (3. att.) ar 40 kg/m3 

šķiedru daudzumu. Testēti 5 paraugi, kuru garums ir  600, platums 600 un augstums 100 mm. 
Testēšanas iekārtā Zwick/Roell Z150 paraugi tika slogoti ar satvērēja relatīvo pārvietojuma 
ātrumu 1 mm/min. Rezultātā tika iegūti eksperimenta dati (spēks atkarībā no pārvietojuma). 
Slodzes intervāls, pie kura parādās plaisas, ir no 69000 līdz 83000 N (4. att.). 

 
 

 
 

3. att. Salauztās plātnes. 
 

4. att. Plātņu eksperimentālie dati (spēks atkarībā  no 
pārvietojuma). 
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V.Zaharevskis, E.Mačanovskis, A.Krasņikovs (zinātniskais vadītājs) 

LIELIZMĒRA STIKLAPLASTA KONSTRUKCIJAS STIPRĪBAS APRĒĶINS 

Darba mērķis ir aprēķināt filtra stiklaplasta konstrukcijas nesošā elementa - mucas 
sieniņas – biezumu, izejot no stiprības nosacījumiem. Kā arī, izmantojot cietu ķermeņu 
apakšmodelēšanu un spēku projektēšanas likumu, aprēķināt globālās slodzes filtra sastāvdaļās 
(atsevišķās mucās). Tad izveidot viena filtrējošā elementa (mucas) modeli SolidWorks vidē un 
tās CosmosWorks pielikumā aprēķināt spriegumu sadalījumu katras mucas sieniņās. Kad 
modelis izveidots, veikt visas konstrukcijas modelēšanu ar SolidWorks un CosmosWorks, 
pielikumā aprēķināt spriegumu sadalījumu filtrējošos elementos.  

Programmā MathCad tika aplūkots un aprēķināts ciets mucu modelis, precīzāk, modeļa 
ceturtdaļa, tā kā programmā SolidWorks tika pielietota divkārša - aizmugures un sānu -
simetrija. Tika ņemta vienas mucas puse un puse no visām mucām. 

Kad mucas atrodas pilnā kontaktā (viena skar otru), izveidojas sešstūra režģis. Tas 
nozīmē, ka mucai ir 6 kaimiņi, un starp mucām izveidojas 60 grādu leņķis, bet vertikāle dala 
to uz pusēm, tādējādi izveidojas 30 grādu leņķis starp vertikāli un mucas balsta reakciju  
(1. att.). 

 
1. att. Shēma, kā darbojas spēki uz mucu.  

 
2. att. Visvairāk slogotā muca (Nr.6). 

 

Secinājumi. 
Saskaņā ar iegūto uzdevumu tika 

pārbaudīta mucas stiprība pie dažādiem 
mucas sieniņas biezumiem: sākot no 8mm 
(minimālais tehnoloģiskais biezums) līdz 100 
mm. Modelēšana tika veikta ar galīgo 
elementu metodi SolidWorks programmatūrā. 

Drošības koeficients šai konstrukcijai ir 
8, tās pieļaujamais spriegums - 22,5 МPa. 
Ekvivalentas spriegumu vērtības tika iegūtas 
arī pēc Mizesa izturības teorijas, kura dod 
nedaudz paaugstinātu rezultātu. 
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J.Zaļeskis, A.Krasņikovs (zinātniskais vadītājs) 
 
NETRADICIONĀLI  ARMĒTO  BETONU  STIPRĪBAS  ANALĪZE  UN 
MODELĒŠANA 
 

Tēma veltīta betona netradicionālai armēšanai ar adītiem stikla šķiedras sietiem. Tas ir 
jauns telpiski stiegroto kompozītmateriālu iegūšanas virziens. 

Darba mērķis: izpētīt, aprēķināt un analizēt kompozītmateriāla (kurš ir armēts ar adīto 
karkasu) mehāniskās īpašības. 

Savā darbā es strādāju ar betonu, kurš tiek armēts ar stikla šķiedru, precīzāk, ar izadītiem 
stikla šķiedras sietiem. Stikla šķiedras izvēles priekšrocības: neplīst un nelūst, bet vienlaicīgi 
viegli liecas un  nesabrūk. Tas ļauj aust un adīt no tās stikla audumu, izgatavot elastīgus 
gaismas vadus un pielietot daudzās citās tehnikas jomās. Stikla šķiedru izmanto kā stiegrojošo 
elementu kompozītos – tieši šis gadījums. 

Es nodarbojos ar šķeterētiem stikla šķiedras diegiem, ko ražo AS “Valmieras stikla 
šķiedra”. Vispirms es izadīju no tiem sietus ar i 50 x 15 (cm) prizmām. Adīšana tiek veikta ar 
adāmmašīnu „Нева-5”. Pozitīvs moments, ka, strādājot ar izadītiem sietiem, var izgatavot 
jebkādas formas kompozītmateriālus. 

Tālāk no šiem stikla šķiedras sietiem kopā ar betona matricu tika izveidoti paraugi (3 
prizmas tikai no betona kā etaloni, 3 prizmas ar 3 stikla šķiedras sietiem kopā ar betona 
matricu, 3 prizmas ar 4 stikla šķiedras sietiem kopā ar betona matricu). Tika izmantots B50 
klases betons (spēj izturēt spiedi 50 MPa). Pēc 28 dienām, kad paraugi bija sacietējuši, ar tiem 
tika veikti eksperimenti uz četrpunktu lieci testēšanas iekārtā Controls. Eksperimentu  dati 
tika apstrādāti Excel vidē un iegūti grafiki ar vidējām vērtībām (att.). 

 

 
Att. Spēka-pārvietojuma grafiki ar vidējām vērtībām. 

 
No attēla redzams, ka paraugi bez stikla šķiedras sietiem un ar 3 stikla šķiedras sietiem 

var izturēt gandrīz vienādu maksimālo spēku  - ap 10 kN, bet paraugi ar 4 sietiem var izturēt 
jau ap 13 kN. 

 Secinājumi: 1) lai palielināt paraugu stiprību, ir nepieciešams palielināt diega biezumu un 
sietu daudzumu; 2) paraugos ar 4 sietiem jau ir redzams Pull-out efekts (sietu izraušana). 

Turpmāk paredzēta armēto betonu sastāva modelēšana SolidWorks vidē. 
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NELINEĀRĀS DINAMIKAS SEKCIJA 
 
K.Kraģis, V.Jevstigņejevs (zinātniskais vadītājs) 
 
VELOSIPĒDA DINAMIKAS PĒTĪJUMI 
 

Ar katru gadu  uz pasaules ceļiem pieaug automašīnu skaits. Satiksme pilsētās kļūst 
arvien intensīvāka, tādēļ pieaug atmosfēras piesārņojums. Naftas ieguve samazinās, nodokļi 
un naftas produktu cenas ceļas. Visas vadošās auto un moto kompānijas tagad raugās  nākotnē 
un lēnā gaitā sāk ražot pārvietošanās līdzekļus ar elektropiedziņu. Līdz ar to attīstās arī 
veloprodukcija. Mūsdienās tā ir ļoti aktuāla tēma, cilvēki vienmēr meklējuši vislabāko, 
vislētāko un visekonomiskāko variantu. Tieši tāpēc ar katru gadu pieprasījums pēc 
elektropiedziņas produkcijas pieaug.  Viens no šādas produkcijas variantiem ir elektriskais 
velosipēds – velosipēds ar elektrisko piedziņu, kas daļēji vai pilnībā nodrošina tā kustību. 

Šis pētījums ir veltīts elektriskā velosipēda dinamikas pētīšanai, aplūkojot to kā sistēmu ar 
divām brīvības pakāpēm, lai izpētītu velosipēda elektropiedziņas izmantošanas iespējamību tā 
vadībai. 

Šajā darbā modelēšanai paņemts modelis ar divām brīvības pakāpēm (1.att.) no      Karl J. 
Åström, Richard E. Klein un Anders Lennartsson raksta: 
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kur: φ – velobraucēja slīpuma leņķis; 
 δ – stūres pagrieziena leņķis; 
 V – velosipēda ātrums; 
 T – moments uz dakšas. 
 

 
 

1.att. Aprēķinu shēma. Skats no augšas un no priekšas 
(δ – stūres pagrieziena leņķis,   - velobraucēja slīpuma leņķis). 

  
Pētījumi tika veikti, pamatojoties  uz pilno bifurkācijas grupu metodi. Ar pilno 

bifurkācijas grupu metodi saprot kompleksu pieeju dinamisko sistēmu analīzei, kas sevī ietver 
šādas procedūras: kad sistēmas parametri ir fiksēti – visu stabilo un nestabilo periodisko 
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režīmu un bifurkācijas apakšgrupu ar bezgalīgu nestabilo periodisko režīmu skaitli (UPI) 
meklēšana stāvokļu plaknē, režīmu pievilkšanās apgabalu veidošana stāvokļu plaknē; kad 
sistēmas parametri ir variēti – bifurkācijas diagrammu un bifurkācijas karšu veidošana. 

Tā kā uz sistēmu neiedarbojas ārējie harmoniskie spēki, tad Poincaré plaknes 
atspoguļošanai tika izmantots attēlojums pēc koordinātas: attēlojums ir organizēts pēc φ 
koordinātas un tika veikts momentā, kad φ = 0 pie   > 0. 

Bifurkācijas analīzes rezultāti ir attēloti  bifurkācijas diagrammā (2.att.). Par mainīgo 
parametru tika izmantots velosipēda ātrums. Analīze tika veikta pie mainīgā parametra 
diapazona 0 – 15 m/sek. Moments uz stūres tika pieņemts T = -5 N·m. Diviem režīmiem, kuri 
pastāv pie V = 0.7, parādīti fāzu portreti (3.att.). 
 

 
2.att. Bifurkācijas diagramma: stūres pagrieziena amplitūdas Am no velosipēda ātruma V. 

 

 
 

 
 

3.att. Fāzu trajektorijas velosipēda slīpumam diviem koeksistējošiem režīmiem 
P1 un P1 RA pie ātruma V = 0.7 m/s. 

 
No analīzes rezultātiem var secināt, ka velosipēda stabila kustība ir iespējama visā 

mainīgā parametra pētīšanas diapazonā 0 – 15 m/sek. Mazo kustības ātrumu diapazonā, 
aptuveni diapazonā 0.68 – 0.78 m/sek papildinājumā pie pamatrežīma, tika atrasts papildus 
rets P1 RA režīms, kas ir stabils tikai nelielā norādītajā parametra diapazonā. Ir jāatzīmē, ka 
stūres pagriešanas amplitūdas velosipēda stabilitātes saglabāšanai reta atraktora gadījumā ir 
aptuveni 1.5 reizes mazākas nekā pamatrežīma P1 gadījumā. 

P1 

P1 RA 

Am 

  

 
P1 P1RA V = 0.7V = 0.7
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Krishna Prasad Bhandari, M.Zakrževskis, A.Klokovs (zinātniskie vadītāji)
 

 
NONLINEAR DYNAMICS OF SUSPENDED BRIDGE  

 
One degree of freedom bridge model is under consideration. General regularities and non-

linear phenomena and behaviour of the model were investigated. The model describes the 
effect of harmonic excitation on suspension bridges to understand the effect of wind, and 
possibly certain kinds of earthquake on such structures. This work was devoted to the 
systematic study of periodic, almost periodic and chaotic forced oscillation in non-linear 
dynamical system of suspended bridge. 

The suspended bridge model is a system with linear dissipative force, bilinear restoring 
force and harmonic excitation (Fig.1a). The model has one degree of freedom. We mainly 
focus in this paper on analysis of the features of dynamical behaviour of the model. In Fig. 1b 
there is presented bilinear restoring force and in Fig.1c corresponding backbone curve which 
characterize dependence of amplitude of free oscillations upon the frequency. The maximum 
frequency p = 4 when displacement x is in range 0÷2. Now we decrease frequency and 
displacement starts to increase, it is mean if distance is less frequency is more. It is so called 
soft system. 

We analyze bifurcation groups 1T and 3T with different coefficient of dissipation in 
which we have found new subharmonic solutions, chaotic regions, and in 3T bifurcation 
group (subharmonic isle) – rare attractor P3 RA. 

The bridge model is described by the following differential equation  
)+tcos(h+h=f-xc+xb+xm i00ii 

 
where, m is mass, x – displacement, x – speed, where v=dt/dx=x , xb – the characteristic 
of linear dissipation, b – coefficient of dissipation, cix – bilinear restoring force with break 
point at x = 0, where ci – stiffness coefficient of each linear subregion, fi – shift of nonlinear 
restoring characteristic relative to the origin of coordinates, )+tcos(h i0  – the harmonic 

excitation with the period  /2=T , where h – amplitude, h0 – shift of amplitude, ω – 

frequency, φ0i – phase of the harmonic excitation. 
The model was studied on base of the method of complete bifurcation groups by using 

NLO (Non-Linear Oscillations) software. The amplitude of excitation h1 was used as 
parameter for continuation. Results are presented in form of bifurcation diagrams (Fig. 2). 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. (a) model; (b) bilinear restoring force; (c) backbone curve for free oscillations. 
Parameters: m =1, c1 = 1, c2 = 16, f0 = -1, d1 = 0 
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Fig. 2. Bifurcation diagrams of two bifurcation groups 1T and 3T. 3T is subharmonic isle with 
rare attractor P3 RA. The diagrams represent fixed point coordinate x and amplitude of bridge 
vibrations Am versus amplitude of harmonic excitation. Unstable regimes correspond to thin 
lines, stable regimes to thick ones. Parameters: c1 = 1, c2 = 16, f0 = -1, d1 = 0,  = 5, b = 0.2, k 
= 7, h1= var. 

 
In Fig. 2 there are represented the bifurcation diagrams of the stable and unstable periodic 

solutions of the bifurcation groups 1T and 3T. Bifurcation group 1T has cascade of period 
doubling and as a result unstable periodic infinitium (UPI). UPI means that the system has 
chaotic behavior ChA from h1 ≈ 7.5. Bifurcation group 3T does not have UPI and chaotic 
behavior, but it has rare attractor P3 RA – stable solutions only in rather small parameter 
region. As a result the system has four different stable regimes at the same amplitude of 
excitation h1 ≈ 1: P1, P2, P3 and P3 RA. This is so called multiplicity.  
 
Conclusions 

One degree of freedom bridge model was studied. General regularities and non-linear 
phenomena and behaviour of the model were investigated. The model is used to describe the 
effect of harmonic excitation on suspension bridges to understand the effect of wind, and 
possibly certain kinds of earthquake on such structures. This work was devoted to the 
systematic study of periodic, almost periodic and chaotic forced oscillation in non-linear 
dynamical system of suspended bridge. 

As a result of model analyzing by the method of complete bifurcation groups there were 
found two bifurcation groups 1T and 3T. Subharmonic bifurcation group 3T has such newly 
discovered nonlinear phenomenon as Rare Attractor – stable solutions only in rather small 
parameter region. Bifurcation group 1T has unstable periodic infinitium, which leads to 
chaotic behavior of the suspended bridge model.  
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TEORĒTISKĀS MEHĀNIKAS SEKCIJA 
 
R.Bortkevičs, V.Ostrovskis, M.Eiduks (zinātniskais vadītājs) 
 
TILTA MAKETA IZGATAVOŠANA UN EKSPERIMENTĀLA PĀRBAUDE 
 

Mūsdienās būvē visdažādāko  veidu tiltus ar dažādiem apsvērumiem un dizainu. Bet tas 
nenozīmē, ka celtniecības materiāli tiek lietderīgi izmantoti. Viens no ekonomiskākajiem tiltu 
veidiem ir vanšu tilts, bet ar nosacījumu, ka tilta tērauda vantīm ir liela stiepes izturība. 
Tomēr, ja tilts ir pilnībā būvēts no trausla materiāla, ir jāmeklē alternatīva konstrukcija.  

Projekta uzdevums bija atrast optimālāko konstrukciju tiltam, lai pie mazāka tilta svara 
būtu vislielākā izturība. Tika aplūkotas standarta tiltu pilonu konstrukcijas un atrasta 
konstrukcija, kurā nav lieces momenta. Tika meklētas visoptimālākās sakarības starp tilta 
izturību un tilta materiālu izmantojumu (1., 2. att.). Pierādīts, ka optimālākā konstrukcija ir 
arka. Tilta konstrukcijas spriegumi tika modelēti ar Solidworks programmu (3.att.). 
 

 

1.att. Tilta pilonu konfigurācija. 2.att. Tilta arkas konfigurācija. 
 

Pēc analīzes un optimālas konstrukcijas 
atrašanas, tika uzbūvēts tilta makets. Kā materiāls 
tika izmantoti „spageti” tipa makaroni, kas ir 
trausls materiāls. Tilta modeļa laidums bija 0.45 
m un izmantoto spageti svars – 0.4 kG (viss  
savienots ar karsto līmēšanu, pielietojot līmes 
pistoli). Vairāki tilta modeļi tika testēti 
laboratorijā un viens tilts tika testēts STIKS  
3 sacensībās. Vidējais rezultāts  - 97 kilogrami  
(4. att.). Teorētiski tāda tipa spageti tilta 
konstrukcija var izturēt ap 400 kG (t.i., pie ideāli 
augstas līmēšanas precizitātes  un  izmantojot 
bezdefektu spageti).  

Tika veikta tilta trūkumu un pielaisto 
konstruktīvo un tehnoloģisko kļūdu analīze un 
secināts, ka šāda mēroga konstrukcijas 
mehānisko īpašību uzlabošanai ir jāizstrādā 
precīza elementu savietošanas metodoloģija. 

Balstoties uz eksperimentālajiem 
rezultātiem, nākotnē tiks uzbūvēti un testēti 
jauni, uzlaboti tilta modeļi. 

3.att. Arkas tilta SolidWorks 
modelēšana. 

4.att. Reāla tilta modeļa testēšana. 
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M.Eimanis, J.Auziņš (zinātniskais vadītājs) 
 
JAUNA VEIDA ZEMŪDENS TRANSPORTLĪDZEKĻU PIEDZIŅAS 
IZSTRĀDE  
 

Tiek piedāvāta jauna veida zemūdens transportlīdzekļa shēma – ar pretējos virzienos 
rotējošām korpusa daļām (1. att.). Tādējādi pats korpuss pilda dzenskrūves lomu. Šāda veida 
shēma būtu izmantojama autonomām bezapkalpes zemūdens transportierīcēm. Ģeometriskais 
modelis tika izveidots programmā SolidWorks, dinamikas modelēšana veikta ar programmu 
Flow-3D. 
 

 

1. att. Modelis plūsmā 0.54 m/s programmā Flow-3D. 
 

Tā kā programma Flow-3D neparedz iespēju savienot ūdens plūsmā esošus objektus savā 
starpā ar šarnīriem, dinamikas modelī tie tika nostiprināti uz vienas nekustīgas ass konstanta 
ātruma plūsmā. Korpusa daļām tika pievienoti pretēji vērsti griezes momenti un tika 
kontrolēti hidraulisko spēku radītie šarnīru reakciju spēki. Pakāpeniski samazinot griezes 
momentu, tika atrasts laika moments, kad šo spēku summa vienāda ar nulli, resp., objekta 
masas centrs plūsmā ir nekustīgs, bez ārējo spēku iedarbības. 2. att. redzams, ka kopējais 
reakcijas spēks praktiski kļūst vienāds ar nulli laika momentā 1.1 s, kas atbilst griezes 
momentam 0.004 Nm. Rotācijas ātrums šajā momentā ir 38 rad/s priekšdaļai un -33 rad/s 
aizmugures daļai.  
 

 

2. att. Iestiprinājuma reakcijas spēks ass virzienā a); dzinēja griezes moments b). 
  

Modelēšanas rezultāti rāda, ka ar relatīvi nelielu dzinēja griezes momentu tiek iegūts visai 
liels kustības ātrums. Turpmākajā darbā konstrukcija jāpilnveido, lai transportlīdzeklis varētu 
veikt dažādus manevrus. Tas būtu iespējams, pielietojot pjezoelementus elastīgai vītnes 
priekšdaļai, izmantojot maināmas ģeometrijas spuras vai ievietojot locīklu transportlīdzekļa 
vidusdaļā. Šāds transportlīdzeklis varētu pārvietoties gan šķidrumos, gan beramās vidēs, gan 
arī pa caurulēm, kurās plūst šķidrums. Tajā skaitā miniatūra iekārta varētu kustēties arī pa 
asinsvadiem dažādu ārstniecisku manipulāciju veikšanai. 
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K.Ērglis, J.Januševskis (zinātniskais vadītājs) 
 
ROBOTZIVS ASTES FORMAS OPTIMIZĀCIJA 
 

RTU pētnieki un studenti jau vairākus gadus RTU Mehānikas institūtā veic dažādus 
robotzivs pētījumus. Robotzivs aste ir svarīgākā sastāvadaļa tam, lai zemūdens ierīce spētu 
pārvietoties. Motora radītās svārstības (kustinot asti un tai mijiedarbojoties ar ūdens daļiņām) 
rada reakciju savienojuma šarnīrā O (1. att.). Balstoties uz Mehānikas institūta darbiem [1,2], 
šajā referātā tika veikta robotzivs astes formas optimizācija.  

 

Kā parādīts 1.att., robotzivij ir 
ķīļveida aste, ar sānu malas garumu 
L un perpendikulāro attālumu h no 
astes sānu malas līdz šarnīram O. 
Astes formu raksturo arī leņķis α. 
Balstoties uz publikācijām par 
robotzivs astes kustību [1], zināms 
ka rezultējošais spēks f1n atrodas 
0.75 L attālumā no malas h. 

Att.  Robotzivs astes forma un parametri. 
 

Modelējot astes kustību, par pamatu tiek ņemta diferenciālvienādojumu sistēma, kas 
apraksta svārstību sistēmu ar vienu brīvības pakāpi (1). Izvēlētajā sistēmā ir viens mainīgais 
φ, kurš apraksta robotzivs garenass pagrieziena lenķi pret x asi. 

  

(1) 
 

kur I – robotzivs astes inerces moments ap punktu O,( kg*m2); φ - 
pagrieziena lenķis, (rad); t - laiks, (s); Mo - motora pieliktais moments 
punktā „O”, (Nm); Mb – pretestības spēku radītais moments pret 
punktu „O”, (Nm). 

Modelējot šo sistēmu, ir jāievēro arī rotācijas virziens (ω1 > 0, ω1 < 0) un tas, ka 
pretestības spēki maina savu novietojumu. Nepārtraukti darbojas berzes spēki gar astes sānu 
malu f1t , bet pretestības spēki f1n darbojas atkarībā no rotācijas virziena. 

Robotzivs astes formas optimizācijas uzdevums ir minimizēt reakciju Rx  šarnīrā O, lai, 
svārstoties robotzivs astei, tā maksimāli tiktu dzīta uz priekšu. Optimizācijas gaitā tiek 
meklēti tādi astes izmēri h un L, kas nodrošina minimālu reakciju Rx. 

Papildus šim divu parametru optimizācijas uzdevumam tika aplūkota arī ierosmes spēka 
(momenta Mo) optimizācija. Šis moments tiek pierakstīts formā (2): 

 (2) 
 

kur C1 – konstante, kas raksturo momenta amplitūdu, 
(Nm); C2 – konstante, kas raksturo svārstību biežumu 
(frekvenci); φf – sākuma fāzes nobīde. 

Šajā gadījumā kā papildus  izmēra parametrs tika meklēti arī ierosmes spēka konstantes 
C1, C2 un φf.  
 
Literatūra: 

1.  „Robota zivs komplānas kustības teorija”.  I. Tipāns,, J.Viba, J.G. Fontaine,   
M. Kruusmaa, W. Megill, S.Cifanskis.  RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne 
un transports. - 31. sēj. (2009), 8.-18. Lpp. 

2.  ”Robota zivs astes kustības ierosme ar adaptīvu vadību“ . G. Kuļikovskis,  
M. Ābele, E. Kovals, I. Tipāns, S. Cifanskis, M. Kruusmaa, J. Fontaine, J. Viba. 
RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne un transports. - 33. sēj. (2010),  
15.-20. lpp. 
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A.Esauļenko, I.Tipāns (zinātniskais vadītājs) 
 
SPĒKA ATTĪSTĪBAS MODELĒŠANA MUSKUĻOS 
 

Mūsdienu zinātnes tendencēm piemīt viena spilgta īpašība – viss tiek koncentrēts uz 
cilvēkam draudzīgām un ērtām tehnoloģijām. Tas ir svarīgi, tomēr, lai veidotu labāku 
produkciju, ir jāpievērš uzmanība arī pašam cilvēkam, tā uzvedībai, bet mūsu gadījumā – tā 
fizioloģijai, precīzāk, muskuļiem un to spēka attīstīšanas procesiem.  

Dotais darbs ir cieši saistīts ar spēka modulāciju dažāda veida skeleta muskuļiem. Šos 
muskuļus var iedalīt divās grupās: sarkanajos (toniskajos jeb lēnajos) un baltajos (jeb ātrajos) 
muskuļos. Zemāk tiek piedāvāta neliela tabula ar muskuļaudu salīdzinājumu. 
 
Sarkanie jeb I tipa (toniskie) muskuļi  Baltie jeb II tipa ātrie muskuļi  

  saraušanās spēks ir salīdzinoši mazs; 
  enerģijas patēriņa ātrums ir mazs, 

tie var iztikt tikai ar aerobu 
metabolismu; 

  muskuļi piedalās kustībās, kuras 
neprasa lielu piepūli, piemēram, 
pozas uzturēšanā. 

  liels saraušanās spēks; 
  liels enerģijas patērēšanas ātrums, 

nepietiek vien ar aerobu 
metabolismu; 

  tie nodrošina ātras, bet īslaicīgas 
kustības. 

 
Zinātnē muskuļu pētīšanai tiek izmantoti muskuļiem izstrādātie modeļi. Pirmais modelis 
palīdz izpētīt darbības potenciāla lielumus, kuri ir nepieciešami muskuļu kontrakcijām. Šis 
Hodžkina – Hakslija modelis sīkāk apraksta atkarības starp membrānas potenciālu V un K+, 
Na+ un lieku jonu vadītspēju koeficientiem m, n, h:  

 

1.att. 1. Hodžkina – Hakslija vienādojums (pa kreisi), darbības potenciāla grafiks (pa labi). 
  

          Otrais modelis ir Hilla modelis – vienkāršots muskuļu 
kinemātiskais modelis. Hills modelēja elastīgi - viskozu vidi 
(PE, SE) ar dempfera un atsperes elementiem, kā arī pievienoja 
kontraktīvu elementu CE, kas atbilst muskuļu šūnās 
notiekošajiem saraušanās procesiem. Šī joma ir diezgan 
perspektīva, jo palīdz izpētīt tos procesus šūnu līmenī, ko nevar 
ieraudzīt ar neapbruņotu aci. Tālākie pētījumi var būt saistīti ar 
kairinošo vielu efektiem, ar to, kā tās traucē vai palīdz stimulēt 
nervu impulsus, vai kā tās var uzlabot muskuļaudu mehāniskās 
īpašības (padarot tos daudz elastīgākus, vai otrādi - smagākus). 
Saistībā ar manu darbu vēl ir uzdevumi, kurus jāpaveic -  
jāmodelē muskuļu modeļi un jāsalīdzina dažādu skeleta 
muskuļaudu īpašības.  

2.att. Hilla kinemātiskā 
shēma. 
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A.Esauļenko, M.Irbe, M.Eiduks (zinātniskais vadītājs) 
 
PLĀNAS SIENAS GARAS KĀRBAS SIJAS EKSPERIMENTĀLA IZPĒTE 
 

Mehānikas institūta Mehānikas ekspertīžu centram tika dots uzdevums noskaidrot 
nezināmas izcelsmes palešu plaukta nestspēju (1.att.). Svars (kādam pasūtītājs šos plauktus 
paredzējis) ir šāds:  4 „eiropaletes” pa 360 kg jeb 1440 kg kopā; vai 3 paletes pa 435 kg katra 
jeb1305 kg kopā. Rezultātā statiskā slodze vienai sijai vienāda ar 720 kg, kas pielikta kā 
izkliedēta slodze no „eiropaletēm”. 

Testēšana tika veikta divās fāzēs: modelēšana ar SolidWorks un laboratorijas 
eksperiments iekārtā Zwick/Roell Z150. 

 
1.att. Garās kārbas sijas 

noliktavā. 

Pirmais etaps bija modelēt paraugu CAD sistēmā 
un pārbaudīt, vai konstrukcija spēs izturēt pielikto 
slodzi 720 kg. Tika izmantots vienkāršots modelis, 
kur metināšanas šuves tika aizstātas ar vesela 
ķermeņa daļu. 

Kā materiāls modelēšanai tika izmantots AISI 
1045 auksti vilkts tērauds. 

Rezultātā tika iegūti teorētiski dati, kuros 
maksimālā deformācija sasniedz 10 cm, ar drošības 
koeficientu, kas vienāds ar 1.4. (2.att.). 

 
2.att. Sijas deformācija. 

Pēc tam siju sagatavoja reālam eksperimentam. 
Sija tika nostiprināta koka konstrukcijā, slogošana 
notika ar 80 cm garu dubulto T metāla profilu, lai 
vienmērīgi sadalītu slodzi (3.att.). 

 
Eksperimenta sākuma nosacījumi: sākumslodze – 

10 N, sākumslodzes ātrums – 10 mm/min, testa 
norises ātrums – 3 mm/min. 

 
3.att. Paraugs eksperimenta 
gaitā. 

Ar datorprogrammas palīdzību tika iegūts 
grafiks: sprieguma atkarība no deformācijas. 
Maksimālā slodze, kura tika uzlikta sijas paraugam, 
bija vienāda ar 1060 kg, kas nespēja to sagraut, bet 
tikai deformēja līdz 37 mm (4.att.). 

 
Vērtējot kritiski testēšanas mēģinājumu, var 

secināt, ka sija deformējās elastīgi (jo pēc slodzes 
noņemšanas  tā atgriezās  sākumstāvoklī).   Tā  kā  

 
4.att. Spēka atkarība no 

deformācijas. 

sijas īpašnieks (pasūtītājs) nedeva atļauju sijas 
maksimālās nestspējas noteikšanai, tad tā tika testēta 
tikai ar 1,5 reizes lielāku slodzi (lai nesagrautu). Līdz 
ar to var teikt, ka īstais drošības koeficients ir lielāks 
par 1,5. 

Salīdzinot pirms eksperimenta iegūtos rezultātus 
ar Solidworks Simulation iegūtajiem, jāsecina, ka 
izvēlētais materiāls daļēji atbilst eksperimentāli 
iegūtajiem rezultātiem. 
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K.Naglis, L.Drevinska, R.Neimanis, J.Vība (zinātniskais vadītājs) 
 
SPOLES RIPOŠANAS UN SLĪDES DINAMIKAS ANALĪZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.att. Spoles ripošanas un slīdes modelis. 
 
 
Tika sastādīti līdzsvara nosacījumi: 
∑Fix=0 ;      -F + P  sinβ - T  cos(α-β)=0;  
∑Fiy=0 ;       N - P  cosβ + T  sin(α-β)=0;  
∑M(Fi)=0;   T  r - F R + N d=0. 

 
Ar Mathcad palīdzību analizēti reakcijas (N), sastiepuma (T) un berzes spēka (F) grafiki, 

pieņemot noteiktas vērtības (P=0.1N , R=0.05m , r=0.025m , d=0.05m  α=[0,0.7π] ). 
Darba analīzes gaitā tika mainīts leņķis β jeb virsmas slīpuma leņķis.  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.att. Slīpuma leņķis β ir 180.                           3. att. Slīpuma leņķis β ir 360. 
 
No attēliem var secināt, ka pie lielāka leņķa β straujāk samazinās reakcijas spēks un ātrāk 

spole izslīd, kā arī nav tik straujas izmaiņas smaguma spēka un sastiepuma spēka grafikos. 

α 

β 

T 

d 

F 

N 

y 

x 

mg 

r 

R 
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V.Ostrovskis, S.Cifanskis (zinātniskais vadītājs) 
 
ROBOTZIVS ATTĪSTĪBAS GALVENĀS TENDENCES 
 

Mūsdienas roboti aizvieto cilvēku daudzās jomās. Ļoti aktuāli kļūst roboti, kuri darbojas 
ūdenī. Tāda tipa roboti var pildīt visdažādākos uzdevumus - militāros (sekošana, novērošana),  
civilos (ūdens paraugu ņemšana, plūsmu pētīšana ) u.c. Kā piedziņas mehānismu var izmantot 
nevis tradicionālo dzenskrūvi, bet kustīgu asti. Šādai konstrukcijai ir priekšrocība – 
nedzirdama kustība (nav augstfrekvenču trokšņu, kurus var pamanīt ar radaru), salīdzinot ar 
dzenskrūvi. 

Šī darba mērķis bija izpētīt pasaulē esošās robotzivis, uzzināt to tehniskos parametrus 
(kustības ātrumu, lietderīgo slodzi, elektroniskos aprīkojumu u.c.) un izpētīt oriģinālus 
konstruktīvos risinājumus. 
 

 

1. att. 1. Vašingtonas universitātes 
robotzivs ar cietu  ķermeni un spuru. 

2. att. 2. Masačūsetsas  robotzivs ar 
elastīgu ķermeni. 

 
Balstoties uz darbu apskatu, tika 

noskaidrotas šādas galvenās attīstības 
tendences: 

1. Novērojām pārējas tendenci no 
vienkāršām uz bioniskām 
konstrukcijām – pārņemtām no 
dabas bioloģisko objektu korpusa 
formām. 

2. Pāreja no dzenskrūves tipa principa 
uz zivs astes vilces spēka piedziņu. 

3. Roboti tiek aprīkoti ar unikāli 
sarežģītu elektronisko aprīkojumu.  

4. Robotzivju pielietojuma lauks  -  
no zinātniski pētnieciskiem 
darbiem līdz militāriem mērķiem. 

5. Pieaug robotu izmaksas (tiek pievērsta uzmanību jauniem sensoriem un 
mikropiedziņai, vadīšanai izmanto mikrokontrollerus, par izpildmehānismiem 
izmanto daudzfunkcionālas vadīšanas komponentes - aktuatorus). 

Tehnoloģijām attīstoties, kļūst lielāks robotzivju izmantošanas spektrs. Iegūtos datus un 
zināšanas var izmantot tālākajā RTU robota zivs RR9 pētīšanā un uzlabošanā. Par doto tēmu 
tika izstrādāts studiju nobeiguma darbs, kuru var aplūkot ORTUS sistēmā. 
 

3. att.  a) Austrāliešu nažu zivs; 
 b) Ghostbot ar elastīgu  apakšējo spuru. 
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R.Nikoluškins, A.Zalcmanis, K.Kubuliņš, M.Griščenko (zinātniskā vadītāja) 
 
RUBENSA CAURULES STABILAS DARBĪBAS RAKSTURLIELUMU 
NOTEIKŠANA 
 

Rubensa caurule ir fizikas eksperiments, ar kura palīdzību var novērot stāvviļņus. Ar  šo 
eksperimentu, mēs vizuāli varam novērot skaņas viļņa izplatīšanos dažādās gāzēs. Rubensa 
caurule sastāv no metāla caurules ar daudz maziem rindā izvietotiem urbumiem, skaļruņa un 
gāzes pievada. Viens metāla caurules gals ir noslēgts, savukārt otrā galā ir nostiprināts 
skaļrunis, tā, lai tas radītu svārstības un līdz ar to gāzes spiediena izmaiņas caurulē, kas radītu 
dažāda augstuma liesmas (1.att.). 

Pētījuma mērķis bija izpētīt faktorus, kas ietekmē Rubensa caurules darbību, galveno 
raksturojošo parametru definēšana un matemātikā modeļa izveide. Rubensa caurules darbības 
pamatprincipi tika izpētīti, izgatavojot un veicot eksperimentus ar natūrmodeli, izpētot 
vairākus literatūras avotus un izveidojot Rubensa caurules matemātisko modeli ar Mathcad. 

Novērtējot caurules galvenos parametrus un izveidojot matemātisko modeli, kas sasaista 
stāvviļņa īpašības ar gāzi un noteikta izmēra cauruli, ieguvām rezultātus, kā gāzes īpašības un 
caurules izmēri var ietekmēt Rubensa caurules darbību. Modelējot, grafiski attēlojām, kā 
mainās skaņas viļņa spiediens visā caurules garumā, kā arī atradām skaņas viļņa izplatīšanās 
ātrumu gāzē, padarīto darbu un tā jaudu (skat 2. un 3. att.). 
 

 

1.att.  Rubensa caurules uzbūve. 
 

 
 

2.att.  Gāzes spiediena viļņa padarītais darbs. 3.att.  Stāvviļņa grafiks un liesmas attēls. 
 

Secinājām, ka nepieciešams vairāk pētīt deggāzes fizikālās īpašības un dinamiku, kā arī 
apskatīt matemātisko modeli ar reālu skaņas vilni. Pašreizējā modelī ir aplūkots harmonisks 
vilnis ar noteiktu frekvenci. 
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RAŽOŠANAS AUTOMATIZĀCIJAS UN PĀRSTRĀDES TEHNIKAS SEKCIJA 
 
A.Eizenberga, E.Milašs (zinātniskais vadītājs) 
 
ERGONOMISKU PILSĒTAS SOLU VEIDOŠANA AR JAUNĀM FUNKCIJĀM 
 

Par funkcionālisma pamatprincipu atzīst objektu atbilstību notiekošajiem darba un 
sadzīves procesiem („formu nosaka funkcija”).  Funkcionalā dizainā tiek ņemtas vērā visas 
galvenās dzīves funkcijas – dzīvot, strādāt, atpūsties, pārvietoties. Mūsu darbs un atpūta ir 
saistīti ar vidi, kurā mēs atrodamies, bet diemžēl mums apkārt esošā pilsētvide nenodrošina 
vienu no šīm funkcijām – atpūtu. Mūsdienu pilsētvide ir tik urbanizēta, ka pilsētu izplešanās 
pārveido ainavas un ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti un vidi kā nekad agrāk. Parku īpatsvars 
pret  ēku daudzumu ir gaužām mazs un daudziem kvartāliem vispār nav pieejama atpūtas 
zona. 

Lai šo situāciju uzlabotu, būtu vēlams izvietot daudzfuncionālus  āra solus, kuri būtu 
paredzēti  publiskās telpas (ielu, parku, mikrorajonu pagalmu) atpūtas zonai, lai cilvēkiem 
būtu iespējams atpūsties vai novietot  līdzņemto nastu jebkurā brīdī. 

Šobrīd projektētais āra sols sastāv no nerūsējušā tērauda  karkasa, koka apdares sēdvietas 
un atzveltnes daļām.  Sols ir lietojams divos stāvokļos – kad tiek izmantots sēdēšanai tam var 
atlocīt sēdvietu, bet kad netiek šādi izmantots, sēdvieta ir vertikālā stāvoklī un kalpo kā vides 
reklāmas stends.  

Solam piemīt vairākas funkcijas: 
Nolokāms/paceļams sēdeklis. Šī funkcija ļauj cilvēkam vienmēr iegūt sausu sēdvietu, kā 

arī pasargā koka apdari no tās paātrinātas sabojāšanās (krāsas nolupšanas, plaisām u. tml.). 
Reklāmas atrašanās zem sēdēšanai paredzētās daļas. Šī funkcija ietaupa vietu, jo nav 

nepieciešams izveidot papildus vides stendu, kuru pārbagātība bieži vien bojā pilsētas vizuālo 
tēlu. 

Daudzfunkcionāls āra sols pilsētvidē atrisinātu atpūtas zonas problēmas un ekonomētu 
vietu, jo veiksmīgi sabalansēts darba un atpūtas režīms ir cilvēka veselības pamatā. 

 

 
 

Att. Daudzfunkcionāla sola stāvokļi. 
 

318



N.Broks, J.Kaņeps (zinātniskais vadītājs) 
 
TRANSFORMĒJAMO MĒBEĻU DIZAINS UN KONSTRUKCIJA 
 

Mūsdienās visai izplatītas un pieprasītas ir transformējamas mēbeles, jo cilvēki vēlas 
arvien vairāk funkciju un ērtību savā, dažkārt platībā ierobežotajā, darba un atpūtas vidē. Šo 
mēbeļu pielietojumam var būt dažādi iemesli, piemēram, ergonomisko prasību izpilde, vietas 
ietaupīšana, daudzfunkcionalitāte, interesants vizuālais noformējums. 

Visvairāk tiek transformēti galdi, gultas, krēsli un skapji, jo šīs mēbeles ir visizplatītākās un 
ikdienā visnepieciešamākās. Ar transformāciju bieži vien tiek apmierinātas ergonomikas 
prasības, lai konkrētā mēbele būtu piemērota dažāda augumu un dzimuma cilvēkiem. Tādējādi 
nereti tiek panākts, ka vienu konkrētu modeli var lietot vismaz 95% potenciālo klientu.  

Galdi tiek transformēti, mainot to izmērus, augstumu vai atrašanās vietu telpā, radot 
iespēju tos viegli aizvākt, kad tie nav nepieciešami. 

Gultām ir būtiski paredzēt ne tikai  maksimāli augstu komforta līmeni,  bet arī vietu 
gultasveļai, kā arī maksimāli samazināt aizņemto platību istabā. 

Krēsliem būtiskākais ir ērtums un piemērotība katram konkrētam cilvēkam. Tāpēc 
visbiežāk tiek transformēts to augstums un atzveltnes slīpums, lai cilvēkiem nerastos veselības 
problēmas ilgstoši sēžot. Ļoti aktuāla ir krēslu transformēšana stāvoklī, kas aizņem iespējami 
mazāk vietas, kad tie netiek izmantoti (sk. dizaina studijas Mr. Simon krēslus 1. att.). 

Skapjiem un plauktiem parasti svarīgi ir panākt iespējami lielāku ietilpību, minimāli aizņemot 
telpas platību. Tādēļ to konstrukciju cenšas izveidot tā, lai maksimāli izmantotu telpu līdz pat 
griestiem, vienlaicīgi nodrošinot piekļuvi ar minimālu piepūli un savainošanās risku  
(sk. piemēru 2. att.). Mazām istabām ir arī tendence apvienot skapjus ar gultām vai galdiem. 

           

1. att. Saliekami krēsli-galdiņš „Cóm-oda”.    2. att. Dizainera Danny Kuo izveidotie skapīši-trepes. 

Lai iegūtu visas šīs iespējas, mēbelēs iebūvēti dažādi mehānismi. Viena no svarīgākajām 
šo mehānismu funkcijām ir piepūles samazināšana, kas nepieciešama mēbeļu pārvietošanai un 
pārveidošanai. Tiek pielietoti dažādi gāzes, atsperu, vadotņu, gultņu, sviru un eņģu 
mehānismi. 

Savā šobrīd vēl nepabeigtajā projektā strādāju pie transformējama galda izveides. Tajā 
apvienotas gan parasta galda, gan datorgalda īpašības un iespējas. Stacionārais dators, 
salīdzinot ar portatīvo, sniedz daudz lielākas jaudas un ekrāna izmēra iespējas, tomēr aizņem 
vairāk vietas. Lai ekonomētu vietu, galda virsma, kurai piestiprināts stacionārā datora 
monitors, ir aizverama gluži kā klēpjdatora vāks, un tā otra puse izmantojama kā parasta galda 
virsma. Galda virsmas nolaišanu un pacelšanu atvieglo atsperu mehānisms. Tādējādi 
izstrādātais galds noder kā multifunkcionāla un vietu ekonomējoša mēbele, kas varētu būt 
īpaši noderīga  mazās telpās. 
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K.Elere, J.Kaņeps (zinātniskais vadītājs) 

 

2D UN 3D FAILU SKATĪTĀJU SALĪDZINOŠS NOVĒRTĒJUMS 
 

Jaunu produktu izstrādes un ražošanas procesā var būt iesaistīts liels speciālistu skaits – 
dizaineri, inženieri-konstruktori, ražošanas vadītāji, reklāmas speciālisti u.c., kuriem 
jāapmainās un jārīkojas ar CAD datiem. Reizēm šie speciālisti nav pat viena uzņēmuma 
darbinieki un ir ļoti liela varbūtība, ka tie ikdienā strādā ar dažādām CAD programmām, kas 
apgrūtina viņu komunikāciju. Līdzīgas problēmas arvien biežāk rodas arī studentu un 
akadēmiskā personāla saskarsmē augstskolās. 

Lai novērstu šo problēmu,  ir radītas daudzas, lietošanā vienkāršas, funkcionāli bagātīgas 
2D un 3D failu bezmaksas pārlūkprogrammas, kuras dod iespēju izveidotos darbus aplūkot un 
izpildīt dažas citas funkcijas pat cilvēkiem, kuri nepārzina CAD programmatūras. 

Datu apmaiņa starp CAD programmatūrām un CAD failu pārlūkprogrammām  skatītājiem 
var notikt dažādos datu formātos, kurus aptuveni var iedalīt: 

1. CAD lietojumprogrammu datu formātos, piemēram, SolidWorks (SLDPRT, 
SLDASM, SLDDRW), Autodesk Inventor (IPT, IAM, IDW), AutoCAD (DWG) u.c.; 

2. Neintrālos datu formātos, kurus tradicionāli lieto datu apmaiņai starp 
CAD/CAM/CAE programmatūrām, piemēram, STEP, IGES; 

3. Datu formātos, kas speciāli radīti datu pārsūtīšanai internetā un CAD failu aplūkošanai 
ar failu skatītāju programmatūru, piemēram, DWF un eDrawings EPRT, EASM, 
EDRW. 

Datu pārnese uz pirmās grupas failu skatītājiem ir vienkārša, jo pirms pārneses dati nav 
jāsaglabā papildus datu formātos un tajos parasti automātiski ir ietvertas pēdējās izstrādājumā 
izdarītās izmaiņas. Arī datu pārnese parasti ir pilnīga. Tomēr  katrai CAD 
lietojumprogrammai visbiežāk nepieciešams savs failu skatītājs, un šajā ziņā tie nav 
universāli. Šādiem failu skatītājiem var pieskaitīt, piemēram, Autodesk Inventor View. 

Neintrālie datu formāti, kurus var formēt gandrīz ar jebkuru CAD programmatūru, ir labi 
piemēroti 3D objektu  ģeometrisko un tehnoloģisko datu pārnesei, bet maz piemēroti tādu 
datu pārnesei, kas ir svarīgi dizaineriem – objektu virsmas krāsa, materiālu vizuālo īpašību 
imitācija, apgaismojums u.tml. Šīs grupas bezmaksas 3D failu skatītāji, piemēram, Step file 
Viewer (www.stpviewer.com), IGS file Viewer bija daudz primitīvāki, salīdzinot ar citiem 
izpētītajiem. 

No dažādiem aspektiem vērtējot (pētījumā pavisam tika salīdzinātas 5 CAD failu 
pārlūkprogrammas pēc apmēram 50 rādītājiem), ir secināts, ka gan inženieriem, gan  dizaineriem, 
gan augstskolu studentiem un mācībspēkiem ļoti ieteicamas ir 2D un 3D failu pārlūkprogrammas, 
kas radītas darbam ar trešās grupas ļoti kompaktajiem datu formātiem. Šeit īpaši var izcelt 
Autodesk Design Review (DWF Viewer) un SolidWorks eDrawings Viewer. Ar pēdējo no šīm 
pārlūkprogrammām var aplūkot failus gan SolidWorks formātos, gan eDrawings specifiskajos 
formātos. DWF un eDrawings failus var sagatavot praktiski ar jebkuru šobrīd populārāko 
CAD programmatūru, tie veidoti tā, lai  pārsūtītie faili daļēji būtu aizsargāti pret  autortiesību 
pārkāpumiem, lai tie būtu ērti aplūkojami, izdrukājami, papildināmi ar marķējumiem un komentāriem. 

Veiktais programmatūru salīdzinājums varētu interesentiem palīdzēt labāk orientēties tajās. 
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Z.Ganiņa, E.Kaņepe (zinātniskā vadītāja) 
 

DZĪVU BŪTŅU STILIZĀCIJAS PIELIETOJUMS PRODUKTU DIZAINĀ 
 

Mūsdienās ir pieejams ļoti liels piedāvājums ar dažādām precēm un produktiem. Dažas 
var likties noderīgas, citas mazāk. Senākos laikos, kad tika radītas preces, galvenā patērētāju 
prasība bija – kādas būs šī produkta īpašības un kādas funkcijas tas pildīs, bieži vien atstājot 
dizainu novārtā. Taču ar laiku patērētāju prasības mainījās. Tos arvien vairāk ieinteresēja ne 
vien pielietojums, bet arī produkta dizains. Mūsdienās, preču pārbagātības laikā, cilvēkus 
vairāk piesaista interesantas preces, ar neatkārtojamu dizainu. Piemēram, vienam tādas šķiet 
ar humora pieskaņu, citam greznas, pēc izskata dārgas mantas, vai gluži otrādi – it kā 
noputējušas, pelēkas, bezformīgas preces, bet vēl kādam tās ir preces, kuru dizainā ir jūtama 
dabas klātbūtne.. Daba ir kā skolotāja, no kuras dizaineri var mācīties formu  un  krāsu 
neizsmeļamo daudzveidību, tā ir viens no vislielākajiem iedvesmas avotiem. 

Jau 15. gs. viens no pasaules dižākajiem ģēnijiem Leondardo Da Vinči, pētot unikālo 
dabas pasauli, mēģināja atrast iespēju cilvēkam lidot kā putnam. Savās piezīmēs Da Vinči 
fiksēja putnu lidojumu  un izplānoja lidojamās mašīnas, ieskaitot helikopteru, kas jau tad tika 
zīmēts, par pamatu ņemot putna formas, kustības un pārvietošanās īpatnības. 

Mūsdienās no šīs saistības ar dabu, bioloģiju, tehniku un dizainu ir cēlusies robežzinātne – 
bionika. Eksistē pat dizaina novirziens – biodizains, kura viens no slavenākajiem pārstāvjiem ir 
dizaineris Luidži Kolani (sk. www.colani.org). Šis meistars ir strādājis pie visdažādākajiem 
dizainprojektiem, taču vispazīstamākie, šķiet, ir dažādu transportlīdzekļu – automašīnu, 
lidmašīnu un kuģu konceptuālie modeļi, kuru formās var atpazīt putnu, delfīnu, haizivju un citu 
dzīvu būtņu aprises (1.att.). Jāatzīmē, ka šādu formu izmantojums nav pašmērķis, bet gan 
līdzeklis, ar kuru papildus estētiskajām vērtībām transportlīdzeklim var iegūt ļoti mazu gaisa vai 
ūdens pretestību un tādējādi ievērojamu degvielas ekonomiju. 

  

1. att. Biodizaina paraugs L.Kolani izpildījumā.  2. att. Biodizains RAF mikroautobusa prototipā. 

Ne katrā darbā, kas veidots pēc biodizaina principiem, var precīzi atpazīt dzīvo būtni, kas 
bijusi idejas pamatā, taču visiem šiem darbiem ir izteikta plūdlīnijas forma, kas tik raksturīga 
daudziem dabas veidojumiem. Interesanti, ka arī 1994. gadā radītais RAF mikroautobusa 
prototips „RAF M2 STILS”, kurš redzams 2. attēlā, veidots biodizaina manierē, taču diemžēl 
tā ražošana netika uzsākta.   

Jācer, ka arī Latvijas produktu dizaineri un šīs jomas studenti savos darbos vairāk 
izmantos idejas, kuras var aizgūt no dzīvās dabas un tādējādi uzsāks kāda produkta veiksmes 
stāstu. 
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A.Miķelsons, E.Kaņepe (zinātniskā vadītāja) 
 

KRĀSU IZMANTOJUMS ZIEPNIEKKALNA DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMO 
ĒKU NOFORMĒJUMĀ 
 

Ziepniekkalna daudzstāvu dzīvojamo namu apbūve pārsvarā sastāv no 602. un 119. 
sērijas ēkām, kuras būvētas 20. gs. 80. gadu vidū – 90. gadu sākumā. Ziepniekkalna 
daudzstāvu dzīvojamo namu apbūvē galvenokārt izmantoti dzelzsbetona paneļi (95%), taču 
sastopami arī atsevišķi nami, būvēti no ķieģeļiem un būvniecības blokiem. 

Pēc sākotnējiem projektiem 602. un 119. sērijas namiem pamatprojektā bija paredzētas 
šāds krāsu izvietojums: 119. sērijai – pelēka dzelzsbetona fasāde, no 2. līdz 6. stāvam apdarē  
izmantotas zaļas glazētas keramikas flīzes, augstāk  – balti glazētas; 602. sērijai dzelzsbetona 
fasāde krāsota gaišzilā pasteļtonī vai balta, izņemot kāpņutelpu ārsienas, kuras krāsotas 
ķieģeļkrāsā, kas, lai arī sasaucas ar kāpņutelpas ķieģeļu mūrējuma ieeju, tomēr novērotājā 
rada samērā vienaldzīgas vai pat nepatīkamas izjūtas. 

Nerenovēto māju krāsu shēma panākta, izmantojot metodes, kas paredz krāsu laukumu 
plānveidīgu un regulāru izvietojumu, kas tikai pastiprina izvēlēto krāsu radīto vienmuļo, 
bezdvēselisko efektu, tādējādi padarot dzīvojamo rajonu samērā vienveidīgu, tomēr sadalot to 
zonāli pēc konkrētajā zonā izmantotajām dzīvojamo namu sērijām. 

Atsevišķos namos (8%) nesen veikta siltināšana un citi uzlabojumi, kas būtiski mainījuši 
namu fasādes izskatu, arī sākotnējo krāsu izmantojumu, kurā nu izmantoti samērā spilgti siltie 
krāsu toņi (oranžais, dzeltenais, oranžbrūnais, bēšais) un spilgti vēsie toņi (zils, zilpelēks). 

Renovētajos namos izmantotais krāsu izvietojums un toņi spilgti kontrastē ar sākotnējā 
apbūvē izmantotajām krāsu shēmām, radot novērotājā trauksmi un uzbudinājumu, tomēr 
izmantotie toņi nekonfliktē ar dabas krāsām ar vienu īpašu izņēmumu – 602. sērijas namu, 
kura kāpņutelpas ārsiena nokrāsota sintētiskā – spilgti gaišzilā krāsā. 

Renovētajos namos krāsu izmantojums tomēr ir samērā veiksmīgs risinājums, kas ļauj 
renovētajām ēkām būt par efektīviem orientieriem vienveidīgajā dzīvojamo ēku masīvā, 
vienlaikus esot arī efektīvs vidi kārtojošs elements. 

Renovētajos namos krāsu laukumi izvietoti regulārās formās, kas piešķir ēkas 
kastveidīgajai fasādei vēl lielāku pamatīguma un sakārtotības ilūziju. 

Renovējot citus namus Ziepniekkalna daudzstāvu dzīvojamo namu apbūvē, autors iesaka 
namu krāsojumu ieturēt dabiskos toņos, izvairoties no pārmērīga spilgtuma, taču saglabājot 
krāsainumu, veidojot konsonējošus un saskanīgus krāsu salikumus un katru no ēkām ieturot 
citā tonī.   
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A.Miķelsons, E.Milašs (zinātniskais vadītājs) 
 

ELEKTROKONTAKTU IZSTRĀDĀJUMU AKTUALITĀTES – 
ELEKTROPATRONAS 
 

Viena no svarīgākajām apgaismes ķermeņa sastāvdaļām ir elektropatrona – detaļa, kas 
notur spuldzīti vietā, pievadot tai strāvu no tīkla. 

Pašlaik tirgū galvenokārt tiek piedāvāti apgaismes ķermeņi ar presētās plastmasas 
(fenoplasta) vai lietās plastmasas (polistirola) elektropatronas, kuras, ilgstoši atrodoties augstā 
temperatūrā, zaudē savas sākotnējās mehāniskās īpašības, nekvalitatīvākajos izstrādājumos 
reizēm pat sadrūpot vai izkūstot. 

Plastmasas elektropatronām tāpat piemīt zema estētiskā vērtība – to pielietojums pat 
gaumīgi izstrādātos apgaismes ķermeņos degradē estētisko vidi. 

Daudz retāk tirgū sastopami apgaismes ķermeņi ar metāla vai porcelāna elektropatronām, 
kurām piemīt daudz labāka karstumizturība un nedaudz augstāka estētiskā vērtība, taču šādi 
apgaismes ķermeņi ir ievērojami dārgāki, tādēļ ne katram patērētājam pieejami. 

Latvijas ražotājiem (VEF) ir pieredze kvalitatīvu un inovatīvu porcelāna, ar slēdzīšiem 
aprīkotu, elektropatronu ražošanā, taču ražošana apturēta jau 20. gs. 40.gados. 

No eksistējošiem ražotājiem zināma pieredze elektropatronu ražošanā ir vien REMLR, 
kas elektropatronas ražoja laikā no 1950. līdz 1994. gadam, taču patlaban elektropatronu 
ražošana ir pārtraukta sakarā ar kvalitatīvu dizaina projektu trūkumu. 

VEF izstrādātais elektropatronas variants ir unikāls, jo patlaban tirgū netiek piedāvātas 
lētas porcelāna elektropatronas ar iestrādātiem slēdzīšiem, kas ļautu izstrādāt kompaktas, 
vienkāršas, lētas un kvalitatīvas galda vai naktslampas. 

Piedāvātais elektropatronas variants ļautu ietaupīt līdzekļus, kas tiktu iztērēti, izstrādājot 
sarežģītas slēdžu sistēmas, vienlaikus ļaujot izstrādāt daudzveidīgākus apgaismes ķermeņa 
abažūra un korpusa variantus. 

Tirgū nav pārstāvētas arī no valcēta misiņa un citiem krāsainajiem metāliem un to 
sakausējumiem veidotas elektropatronas – tās ievērojami uzlabotu estētisko vidi, palīdzot 
piemērot elektropatronas izstrādātajiem korpusa daļu variantiem.  

Piedāvātie varianti, nonākot ražošanā, būtu inovatīvāki par jebkuru no pašreizējiem 
elektropatronu risinājuma variantiem, kas bieži vien ir nepareizas racionalizācijas un līdzekļu 
taupīšanas pasākumu rezultāts. 
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K.Paško, E.Milašs (zinātniskais vadītājs) 
 

ORIENTĒŠANĀS  PROBLĒMU RISINĀJUMI PILSĒTVIDĒ 
 

Rīgas mikrorajonos, kur valda padomju arhitektūra ar sērijveida daudzdzīvokļu ēkām, 
sarežģītu ielu un piebraucamo ceļu konfigurāciju, cilvēkiem, it īpaši tādiem, kuri ikdienā 
neuzturas noteiktajā apvidū un nepārzina vietas ģeogrāfisko struktūru, rodas problēmas ar ceļa 
mērķa atrašanu. Šādas situācijas ir nepieļaujamas, jo rada bīstamību ceļu satiksmē un 
nevajadzīgu laika izšķiešanu. Šīs problēmas tiek risinātas, izvietojot ielās norādes ar ielu 
nosaukumiem un pie mājām piestiprinot attiecīgas mājas numura zīmi. 

Diemžēl praksē šie pasākumi ne vienmēr veiksmīgi atrisina problēmu. Pašlaik uz mājām 
uzstādītās standarta māju numerācijas zīmes ir pārāk maza izmēra, tādēļ ir grūti vai pat 
neiespējami tās izlasīt lielākā attālumā. Turklāt tās uzstāda samērā nelielā augstumā, kā 
rezultātā zīmes tiek aizsegtas ar apkārtnē esošajiem kokiem un krūmiem. Bieži vien ēku 
izmēri ir ļoti lieli, sasniedz pat vairāku desmitu metru augstumu. Tādējādi vienā mājas pusē 
uzstādīta standarta numura plāksne nespēj informēt cilvēkus, kuri atrodas mājas otrā pusē. 

Tomēr visu šo problēmu risināšanai pietiek ar pāris vienkāršiem soļiem, kas neprasa 
pārāk lielus finanšu  ieguldījumus. Piemēram, lai atrisinātu māju numuru redzamības 
problēmu, iespējams tos uzkrāsot uz mājas sienas, izmantojot pret dažādiem laika apstākļiem  
noturīgu krāsu. Lielizmēra numurus varētu izveidot, arī apdrukājot speciālu audeklu un 
iestiprinot to iepriekš izveidotā rāmī, kas pielāgots piestiprināšanai pie mājas sienām. 
Izvietojot lielizmēra numurzīmes uz mājas gala sienām, tās būtu vienlīdz labi saskatāmas 
visiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, no kura  virziena tie tuvotos. Novietojot šādus numurus 
pietiekami lielā augstumā, piemēram, 4.-5. stāva līmenī, tos neaizsegtu koki un  
nesamazinātos redzamība. Lai numuri būtu redzami arī diennakts tumšajā laikā, ir jāuzstāda 
atbilstoši apgaismes ķermeņi. Apgaismojuma ierīkošanai ir liela nozīme, jo, ja tas netiktu 
uzstādīts, šie numuri nebūtu saskatāmi naktī. 

Gadījumā, ja numuri tiek krāsoti, liela nozīme ir krāsu izvēlei – krāsām jābūt 
kontrastējošām. Tas nozīmē, ka uz gaiša fona jākrāso tumšas vai spilgtas krāsas numurs, bet 
uz tumša fona gaišas vai spilgtas krāsas numurs. 

Aplūkojot dažādus māju projektus, par optimālāko tika atzīts 3 m augsts un 2 metrus plats 
ciparu izmērs. 

Kombinējot šādu māju numerācijas sistēmu ar sakārtotu ielu norāžu sistēmu, tiktu 
ievērojami  uzlabota mikrorajonu vide un novērstas orientēšanās problēmas. Turklāt sakārtota 
ielu norāžu un namu numerācijas sistēma uzlabotu satiksmes drošību, jo autovadītājiem 
nebūtu jāveltī tik daudz uzmanības apkārtējiem namiem, meklējot šīs grūti pamanāmās māju 
numuru zīmes. Ievērojot visus iepriekšminētos kritērijus, varētu nodrošināt ērtu un 
ergonomisku pilsētvidi. 
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RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA 
 
N.Fiļipova, A.Kamols (zinātniskais vadītājs) 
 
HIDROABRAZĪVAS STRŪKLAS VEIDOŠANAS VARIANTI UN TĀS 
IETEKME UZ FOKUSĒŠANAS CAURULES NODILUMIZTURĪBU  
 

Pēdējos gados pasaules praksē tikusi uzkrāta pieredze sarežģītu plakanu, figūras un 
profila detaļu griešanā ar hidroabrazīvas strūklu. Galvenais princips: formēt tādu ūdens-
abrazīvu strūklu, lai tās spiediens pārsniegtu apstrādājamā materiāla molekulu pievilkšanas 
spēku.  

Hidroabrazīvas strūklas veidošanas varianti:  
 Abrazīva inžekcijas ūdens griešana. 

Ūdens zem augsta spiediena tiek fokusēts mazā precīzā dilumizturīgā sprauslā. Strūklas 
ātrums sprauslas izejā par 2.5 reizēm pārsniedz skaņas ātrumu un ir atkarīgs no ūdens 
spiediena. Ūdens strūklai, plūstot caur samaisīšanas kameru, pievienojas abrazīva daļiņas, un 
notiek to sajaukšana ar ūdeni. Abrazīva daļiņas iegūst paātrinājumu fokusēšanas caurulē, kurā 
formējas galīgā griezošā strūkla. 

 Abrazīva suspensijas ūdens griešana - apvada sistēma: 
Daļa no ūdens plūsmas (apmēram 10% no kopējās ūdens plūsmas) tiek izsūknēta caur 

apvada līniju uzkrāšanas konteinerī, lai no konteinera izspiestu abrazīvās daļiņas. Apvada 
ūdens kopā ar abrazīvu pēc tam pievienojas galvenajai ūdens plūsmai un notiek to 
sajaukšanās ar ūdeni. 

 Abrazīva suspensijas ūdens griešana - tiešās sūknēšanas sistēma:  
Pirmais posms - abrazīvas suspensijas formēšana abrazīva un ūdens sajaukšanās rezultātā. 

Viskozas stabilizēšanas piedevas var būt ievadītas abrazīvajā suspensijā, lai samazinātu daļiņu 
nogulsnēšanās ātrumu. Iepriekš izveidotā suspensija tālāk tiek izsūknēta caur fokusēšanas 
cauruli ar sūkņa-izolatora sistēmu, kurā izolators tiek izmantots, lai novērstu suspensijas un 
ūdens nejaušu sajaukšanos.  

Pirmais hidroabrazīvas strūklas veidošanas variants nodrošina apstrādes procesa 
maksimālu efektivitāti, taču, lai sasniegtu maksimālu ražību ar minimālām izmaksām, ir 
jāanalizē griešanas procesa parametri, kuri nosaka šo divu rādītāju vērtības.  

Fokusēšanas caurule (kolimators) ir hidroabrazīvas strūklas galīgais formēšanas elements, 
tāpēc arī ir svarīga tās ģeometrija, kura ietekmē griežošās strūklas parametrus – ātrumu, 
spiedienu, abrazīvo daļiņu uzbrukuma leņķus u.c.  

Fokusēšanas caurulē notiek abrazīvo daļiņu mijiedarbība ar ūdens strūklu un abrazīvo 
daļiņu „ieskrējiens” ar kinētiskās enerģijas pārnešanu. Abrazīvās daļiņas nevar uzreiz 
introducēties strūklas ultraskaņas kodolā; tās saduras ar kolimatora kanāla sieniņām (att.). 
Tādēļ arī notiek fokusēšanas caurules iekšējās virsmas dilšana, kura ierobežo to 
nodilumizturību un izmaina kanāla ģeometriju (iekšējo diametru). 

 
 

 
 
 
 
 

Att. Abrazīva daļiņas paātrinājuma trajektorija fokusēšanas caurulē. 
1 – ūdens strūkla, 2 – daļiņas trajektorija, 3 – samaisīšanas kamera, 4 – fokusēšanas caurule. 
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LOĢISTIKAS UN TRANSPORTA SISTĒMU SEKCIJA 
 
K.Ābele, M.Larins (zinātniskais vadītājs) 
 
TRANSPORTA UN GĀJĒJU PLŪSMU ORGANIZĒŠANA 
SASTRĒGUMSTUNDĀS 
 

Svarīgākais instruments satiksmes plūsmu organizēšanai blīvi apdzīvotās pilsētās ir 
luksofors. Pašlaik plaši tiek pielietoti luksofori, kuros gaismas signāli darbojas pēc iepriekš 
iestatīta algoritma, ko savukārt var izstrādāt, pētot satiksmes plūsmu uzvedību atkarībā no 
diennakts stundām, darba un brīvdienām, kā arī gadalaika un tamlīdzīgiem satiksmi 
ietekmējošiem faktoriem. 

Satiksmes plūsmu plānošana vairākiem gadiem ir sarežģīta un noved pie nepieciešamības 
luksoforu darbības algoritmus izstrādāt atkārtoti. 

Nākamais solis - ar sensoru vadību aprīkoti luksofori, kas darbojas pēc iepriekš iestatīta 
algoritma. 

Sensoro  luksoforu vadību var veikt gan ar asfaltā iestrādātiem masas sensoriem, kas 
uztver tiem pāri braucošos transportlīdzekļus, gan arī uz radara bāzes veidotām 
sistēmām,kuras varētu nodrošināt pilnīgāku informāciju konkrētos virzienos gaidošajiem 
transporta līdzekļiem un to skaitu. 

Blīvos ielu tīklos satiksmes mezglu optimālai izmantošanai bez plūsmu reģistrējošām 
sensorajām vadības ierīcēm nepieciešama arī saziņa starp atsevišķiem satiksmes mezgliem 
satiksmes plūsmas paredzēšanai un iespējami plūdenākai tās virzīšanai. 

Sastrēgumstundās garākiem gaismas signāliem var būt pozitīvs devums satiksmes 
sastrēgumu samazināšanai, lai radītu ilgāku tā saucamo zaļo vilni, kas spētu nodrošināt mazāk 
saraustītu transporta plūsmu uz maģistrālajām ielām. 

Tālākā nākotnē, līdz ar mākslīgā intelekta attīstību, būtu iespējams izveidot vienotu 
transporta vadības sistēmu, kas ar algoritmu palīdzību, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, spētu 
paredzēt notikumu gaitu atkarībā no apstākļiem. 
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T.Baņina, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
BĪSTAMO KRAVU TERMINĀĻA BŪVE UZŅĒMUMA EFEKTIVITĀTES  
PAAUGSTINĀŠANAI 
 

Darbs ir analītisks pētījums ar zinātniskā darba elementiem, kur tiek apskatīta bīstamo 
kravu termināļa būve uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai.   

Mūsdienās jebkuras valsts ekonomikas attīstība ir atkarīga no saražotās preces 
sadalīšanas, tās realizācijas, eksportēšanas, kā arī patēriņa pašā valstī. Loģistika veic preces 
sadalīšanas funkciju, kura ietver preču plūsmas vadību, kas iet caur termināli  un termināļa 
sistēmu. Tagad termināļu lielāka daļa vairs neveic glabāšanas funkciju, bet gan kravas 
plūsmas pārkārtošanu. Galvenais uzdevums ir kravas ātra pieņemšana, pārstrādāšana un 
komplektācija tālākai realizācijai, jo minimizējas glabāšanas zona un paaugstinās apstrādes 
efektivitāte.  

21. gadsimtā lielu daļu aizņem ķīmiskā  produkcija. To  lieto visdažādākajās ražošanas 
nozarēs. Mūsdienu sabiedrība dzīvo vidē, kur katru dienu saskaras ar ķīmiskajām vielām gan 
mājas apstākļos, gan ārpus tās. Piemēram, daļai medikamentu, kas paredzēti iekšķīgai 
lietošanai, sastāvā ir acetons, kas skaitās šķīdinātājs. Ņemot vērā, cik liela nozīme mūsu dzīvē 
ir ķīmiskajām vielām, rodas jautājums, vai tādu kravu loģistikas operācijas noris pēc visiem 
likumiem un noteikumiem.  

No sākuma bija jāapskata vispārīgos noteikumus par bīstamām vielām un izstrādājumiem. 
Bīstama krava ir krava ar tādām īpašībām, kas, ja tiek pārkāpti bīstamo kravu pārvadāšanas 
noteikumi vai notiek negadījums, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, kā arī 
nodarīt postījumus apkārtējai videi vai īpašumam. Saskaņā ar to tika izpētīti un aprakstīti 
būtiskie aspekti par bīstamu kravu transportēšanu, pārstrādāšanu, glabāšanu, iepakošanu utt.  

Viens no svarīgākajiem mērķiem bija noteikt labāko termināļa novietojumu. Termināļa 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta ievērojami ietekmē transportēšanas izmaksas. Ir svarīgi, lai kravu 
varētu importēt un eksportēt, pielietojot visus transportēšanas veidus. Gadās, ka nevar 
izmantot plānoto transportēšanas shēmu, jo nepietiek vagonu, vai nav vietas uz kuģa utt. Tādā 
gadījumā cita transporta izmantošana pasargātu no būtiskas dīkstāves.  

Tā kā transportēšana ietver dažādu transportu veidu, terminālis ieguva jauno transporta 
procesu regulēšanas funkciju. Saskaņā ar to bija jāizstrādā ārējo plānojumu ar dzelzceļu, 
autoceļu novietojumu, kā arī vajadzēja aprēķināt iekšējās zonas parametrus (noliktavas, 
personāla ēkas).  

Šā darba uzdevums bija izstrādāt jaunu termināļa ēku bīstamu kravu glabāšanai pēc 
visiem normatīviem un paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti, samazinot kravas apstrādes 
un transportēšanas laiku.  
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A.Bērziņa, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
TRANSPORTA LOĢISTIKAS UZŅĒMUMA KRAVU TERMINĀĻA 
MODERNIZĀCIJA JAUKTO KRAVU UZGLABĀŠANAI 
 

Lielākajai daļai ar kravu transportu saistītajām darbībām piemīt tāda pazīme kā vajadzība 
uzglabāt, tāpēc  nozīmīgs šīs ķēdes punkts ir terminālis. 

Izvēlētajam transporta loģistikas uzņēmumam piederošais terminālis pēc funkcionālā 
iedalījuma ir universāls. Universālie termināļi, kas pārsvarā darbojas ar mazām kravu 
partijām, veic daudz dažādas funkcijas, sākot ar transporta veida maiņas nodrošināšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu, īslaicīgu uzglabāšanu, līdz pat muitas darbībām. 

Kravu pārvadāšanu un to uzglabāšanu, iedala divos veidos – režīma un bez režīma kravas, 
kur pie režīma kravām pieder bīstamās un ātri bojājošās kravas, savukārt visām pārējām 
pārvadāšanai  un uzglabāšanai nav nepieciešami specifiski apstākļi. 

Bīstamās kravas ne vienmēr ir savietojamas ar bezrežīma kravām, kas nozīmē to, ka 
pārvadājot ar gaisa un autotransportu jāievēro attiecīgās konvencijas IATA un ADR, MK 
noteikumi Nr. 156, 665, 675, 127 un 234, kā arī dažādu kravu savietojamības nosacījumi. 

Izvēlētais transporta loģistikas uzņēmums nosūta no durvīm līdz durvīm un īslaicīgi 
uzglabā visu veidu bīstamās kravas saskaņā ar IATA noteikumiem, izņemot 1., 6.2 un 7. 
klases bīstamās kravas. 

 
Att. Bīstamo kravu klases: 1. sprādzienbīstamās vielas; 6. infekciozās vielas; 

 7.radioaktīvās vielas. 
 

Uzņēmuma kravu terminālī norisinās kravu pārkraušana, šķirošana, īslaicīga uzglabāšana 
un citas darbības, kurām nepieciešamas atsevišķas zonas. 

Veicot kravu termināļa modernizāciju, tiek pārstrukturēts tā plānojums un atsevišķu zonu 
izvietojums, panākot efektīvāku un galvenokārt drošāku kravu īslaicīgās uzglabāšanas zonu 
izvietojumu, taču nepaplašinot jau esošo termināļa konstrukciju, tāpēc nav paredzētas lielas 
papildus izmaksas. 

Terminālis tiek aprīkots ar papildus šķirošanas iekārtām, kā arī atšķirīgu tehnoloģisko 
zonu norobežojumiem. 
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H.Biete, S. Bratarčuks (zinātniskais vadītājs) 
 
SŪTĪJUMU PIEGĀDES STATUSA UZSKAITES NODROŠINĀJUMS MS 
ACCESS VIDĒ PIEGĀDĒM UZ SŪTĪJUMU NODOŠANAS PUNKTIEM 
 

Jauna kurjerpasta sūtījumu piegādes kanāla ieviešanā ir būtiski nodrošināt sūtījuma 
piegādes statusa un dokumentu aprites kontroles mehānismu. 

Piegādes statusa un dokumentu kontroles aplikācijas izveidei ir piemērota MS Access datu 
bāzes pārvaldības sistēma. Datu apstrādes procesu var nodrošināt VBA programmēšanas 
valodā rakstīti algoritmi.  

Galvenās VBA programmēšanas valodas priekšrocības ir tās piedāvātā vienkāršā MS 
Access integrācija ar citiem MS Office produktiem (MS Excel un MS Outlook) un 
izstrādātājam draudzīga un intuitīva darba vide. 

  
Aplikācijai ir jānodrošina piecas galvenās piegādes procesa kontroles funkcijas: 

1) no uzņēmuma ERP (Enterprise Resource Planning) sistēmas eksportētā iepriekšējās 
dienas sūtījumu uz Parcel Shop punktiem saraksta imports, sākotnējā apstrāde un 
sūtījumu apvienošana aktos, balstoties uz saņēmēja Parcel Shop adresi.  

2) Izveidoto aktu formēšana MS Excel faila formātā. 
3) Jānodrošina lietotājam ērta aktu un sūtījumu meklēšanas funkcija pēc vairākiem 

neobligātiem parametriem ar iespēju nomainīt atsevišķa sūtījuma piegādes statusa 
informāciju. 

4) Jānodrošina ērta atgriezto aktu kontrole ar iespēju atzīmēt visu attiecīgajā aktā 
iekļauto paku piegādes statusu.  

 
Informācijas uzglabāšanai ir piemērota datubāzes struktūra ar trīs galvenajiem līmeņiem: 

5) Parcel Shop līmenis – satur informāciju par reģistrētajiem sūtījumu nodošanas 
punktiem.  

6) Aktu līmenis – satur informāciju par izveidotajiem aktiem, to vispārīgo informāciju 
un atgriešanas statusu 

7) Sūtījumu līmenis – satur informāciju par aktos iekļautajiem sūtījumiem – sūtījumu 
numurus, saņēmēja vārdu, kontaktinformāciju, sūtījumu piegādes statusu.  

 
Katrs no līmeņiem satur tabulu, kurā tiek glabāta informācija. Pirmā un otrā līmeņa 

tabulas ir saistītas ar tabulu nākamajā zemākajā līmenī ar „one-to-many” tipa relācijām.  
 

 
Relāciju starp tabulām shēma 

 

Aplikācijas kods un datubāzes struktūra atļauj nepieciešamības gadījumā paplašināt vai 
mainīt aplikācijas funkcionalitāti, tādējādi tiek nodrošināts, ka, mainoties piegādes procesam 
vai uzskaites prasībām, aplikācija nezaudēs aktualitāti.  
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LBobrova, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
DZELZCEĻA STACIJAS INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA UN 
TEHNOLOĢISKĀ PROCESA OPTIMIZĀCIJA CAURLAIDES SPĒJAS 
PALIELINĀŠANAI 
 

 
Att. Šķirošanas stacija. 

 
Darbā tiek apskatīti šādi jautājumi: 
 
Šķirotavas stacijas darba organizācija: 

  Stacijas tehniskais un ekspluatācijas process; 
  Pieņemšanas, šķirošanas un aizlaišanas parka darba organizācija; 
  Manevru darba analīze; 
  Kravas vilcienu apjomu prognoze; 
  Galvenie juridiskie dokumenti, kas reglamentē stacijas darbu. 

 
Infrastruktūras ekspluatācija un modernizācija: 

  Šķirotavas stacijas pieņemšanas parka caurlaides spējas analīze. Elementu 
noslogotības koeficienti; 

  Šķirošanas uzkalna pārstrādes spējas analīze; 
  Šķirošanas uzkalna bremzēšanas līdzekļu aprēķins; 
  Inženiertehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas palielina stacijas pārstrādes 

spēju. 
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A.Bondarčuks, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 

BEZPILOTA LIDAPARĀTU PIELIETOŠANAS ĪPATNĪBAS ŪDENS 
AKVATORIJU MONITORINGAM 
  

Ūdens vides ekoloģijas kontroles un savlaicīgas piesārņojumu atklāšanas optimālais 
paņēmiens ir regulārs potenciālo riska rajonu monitorings. Šajā gadījumā viens no labākajiem 
paņēmieniem ir akvatorijas attālās zondēšanas paņēmieni. Satelītu izmantošana ne vienmēr ir 
ekonomiski izdevīga, arī tradicionālā aerofotografēšana, kura tiek veikta ar lidmašīnu 
palīdzību, prasa lielus finansiālus ieguldījumus uz lidaparāta apkalpošanai un uzpildei, kas 
noved pie galējas produkcijas sadārdzināšanas. Viena no alternatīvām ir bezpilota lidaparātu 
aviācijas sistēmu (BAS) izmantošana. 

Pie BAS plusiem var pieskaitīt: rentabilitāti; spēju iegūt datus par objektu no neliela 
augstuma atrodoties objekta tuvumā; lielas izšķirtspējas fotogrāfiju saņemšana; datu 
saņemšanas operativitāti; iespēju izmantot ārkārtas situācijās bīstamās zonās, neapdraudot 
ekipāžas locekļu un pilotu dzīvības un veselību. 
 

   
 1.att. Bezpilota aviācijas sistēma. 2.att. Ūdens akvatorijas lāzerskenēšana. 

  

Izvērtējot BAS plusus un mīnusus, var secināt, ka ir lietderīgi izstrādāt kompleksus šādu 
civilo uzdevumu izpildei, kas saistīti ar ūdens akvatorijas monitoringu: 

  Ārkārtas situāciju un to seku monitorings; 
  Piedalīšanās glābšanas un meklēšanas operācijās; 
  Jūras kuģu kontrole, tai skaitā zvejas un atpūtas kuģu kontrole; 
  Jūras vides monitorings, tai skaitā naftas, naftas produktu un citu kaitīgo vielu 

noplūžu konstatēšana, noplūžu izplatīšanās dinamikas novērtējums; 
  Ledus monitorings ziemas navigācijas periodā; 
  Jūras vēja parku uzraudzīšana u.c. 
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I.Brūvere, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 
STARPTAUTISKĀS AVIĀCIJAS KRAVU TERMINĀĻU PROJEKTĒŠANA 
 

Pirms Otrā pasaules kara gaisa transportu  pārsvarā izmantoja pasta sūtījumiem, kā arī 
ārkārtas gadījumos. No 1939. gada līdz 1945.gadam strauji pieauga gaisa kuģu ražošana, kas 
bija saistīta ar pasaules lielvalstu militārajām vajadzībām. 

Pēckara gados daudzas militārās lidmašīnas tika pārbūvētas un izmantotas civilām   
vajadzībām, tāpēc sāka pieaugt pieprasījums pēc šī transporta pakalpojumiem. 

Pieaugot gaisa pārvadājumu pieprasījumam, nodrošinot dinamisku piegādes ķēdi no 
nosūtītāja līdz saņēmējam, vēsturiski ir iezīmējušās aviotransporta prioritātes: ātrums, 
piekļuve slēgtiem tirgiem, drošība. 

Realizējot veiksmīgu gaisa pārvadājumu tirgus politiku, Latvijas gaisa pārvadājumu 
tirgus kļuvis pievilcīgāks jauniem uzņēmējiem. Uzsākot darbību, vairākas ārvalstu 
aviokompānijas veicinājušas brīvās konkurences attīstību tirgū, līdz ar to paplašinot 
sabiedrībai lidojumu galamērķu izvēles iespējas. Starptautiskā lidosta „Rīga“ kļuvusi par 
vienu no visstraujāk augošajām lidostām Eiropā, to var secināt arī pēc pārvadāto kravu 
apjomiem, sākot no 1993. gada pārvadāto kravu apjoms lidostā „Rīga” audzis katru gadu. 
 

 
Att. Kravu pārvadājumi  lidostā „Rīga” 1993.-2011. gadā (t). 

 
Par galveno darba uzdevumu tika ņemts jauns, moderns gaisa kravas termināļa projekts, 

kurš varēs apkalpot visas ienākošās un izejošās kravas. Analizējot glabāšanas aģentus - 
„Global Ground, Baltic Cargo Centre”, „KOLL”, „AG Handling”, „Aviation Cargo Transit 
Services” - nonācu pie šādiem secinājumiem: 

  Esošie noliktavu turētāji atrodas dažādās lidostas teritorijas vietās, kas apgrūtina 
kravas izņemšanu privātpersonām; 

  Esošie noliktavu aģenti nevar nodrošināt kvalificētu un ātru kravas nogādāšanu 
uz/no termināļiem, it īpaši tām kravas mašīnām, kuras nogādā eksporta un tranzīta 
kravu uz citām Eiropas lidostām; 

  Esošie kravu aģenti nevar nodrošināt visu veidu kravu pārvadāšanu, jo nav aprīkoti 
ar visām nepieciešamajām glabāšanas telpām un aprīkojumu. Piemēram, „KOLL” 
glabāšanas noliktava ir viena liela telpa ar trim paceļamiem vārtiem bez plauktiem. 

Gaisa transporta kravu pārvadājumu apjoms ar katru gadu pieaug, tāpēc lidosta „Rīga” 
nākotnē varētu kļūt par kravu pārvadājumu centru starp Āzijas un Eiropas valstīm.   Rīgā ir 
vajadzīgs liels, moderns kravu pārkraušanas centrs, kas varētu ātri un kvalitatīvi apstrādāt 
lielu kravu daudzumu. 
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J.Čikalova, V.Muhins (zinātniskais vadītājs) 
 
MUNICIPĀLO MAKSAS AUTOSTĀVVIETU ATRAŠANAS VIETU 
OPTIMIZĀCIJA 
 

Lai veiksmīgi atrisinātu visas ar pilsētas satiksmi saistītās problēmas,  nepieciešams 
izstrādāt pilsētas transporta plūsmas kompleksās vadības politiku, kas iekļauj: 

  Sabiedriskā transporta un tā infrastruktūras attīstību; 
  Autotransporta satiksmes organizāciju: autotransporta satiksmes plāns, pazemes un 

daudzstāvu autostāvvietu celtniecība, maksas autostāvvietu, kas atrodas ceļa 
braucamajā daļā, ierīkošana. 

Pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ceļa braucamajā daļā, ierīkošanas 
pamatmērķi ir: optimizēt satiksmes organizāciju pilsētā; dot priekšroku īslaicīgai stāvvietas 
aizņemšanai; izmantojot autostāvvietas ieņēmumus, finansēt transporta plūsmu kompleksās 
vadības politiku pilsētā; nodrošināt konkrētas ielas vai tās daļas reklāmu  u.c. Transporta 
plūsmas kopējā organizācija ir ilglaicīgs pasākums, kas prasa lielas investīcijas, vairāku 
partneru un īpašuma veidu mijiedarbību. 

Svarīga loma ir arī topošās maksas autostāvvietas pareizas vietas izvēlei. Pirmreizējai 
potenciālās maksas autostāvvietas atrašaāas vietas analīzei ir ļoti liela nozīme prioritāšu 
noteikšanas un iespējamo ienākumu un izdevumu plānošanas ziņā. 

Pie maksas autostāvvietu plānošanas un aprīkošanas pamatprincipiem var pieskaitīt tādus: 
  Ielas ģeometrijas pētīšana un objekta vizualizācijas veikšana; 
  Ielas noslogojuma līmeņa un transporta līdzekļu apgrozības noteikšana; 
  Ielas statusa novērtējums, statusa maiņas novērtējums pēc autostāvvietas 

ierīkošanas; 
  Transporta plūsmu optimizācijas novērtējums, ierīkojot maksas autostāvvietu. 

Ielas statusam ir ļoti liela nozīme, izvēloties vietu topošajai autostāvvietai. Ja tā ir 
iepirkšanās vai citu izklaides vietu teritorija, pastāv liela varbūtība, ka autostāvvietas klienti 
bieži mainīsies un lietotāju būs diezgan daudz. Ja iela atrodas teritorijā, kur ir izvietotas, 
piemēram, ārvalstu vēstniecību rezidences, ir iespēja, ka autostāvvietas, ierīkotas šajā ielā, 
nenodrošinās ienākumus. 

Maksas autostāvvietas darbību novērtē pēc dažādiem parametriem: maksas autostāvvietas 
noslogojuma koeficients, transporta līdzekļu apgrozības koeficients, autostāvvietas apmaksas 
noteikumu ievērošanas koeficients. 

Tarifu plāns parasti tiek izvēlēts pēc principa: jo tuvāk maksas autostāvvieta atrodas 
pilsētas centram, jo augstāka ir pakalpojumu cena. Pašvaldības maksas autostāvvietās tiek 
noteikts speciāls tarifu plāns, kas ļauj autostāvvietai darboties saskaņā ar izvirzītajiem 
mērķiem un var būt adaptēts dažādu lietotāju grupu vajadzībām. 

Ņemot vērā augstāk minētos faktorus un mērķus, tiek izvēlēta jaunas maksas 
autostāvvietas atrašanās vieta, tiek izvēlēts tarifu plāns un veikts autostāvvietas ieņēmumu un 
izdevumu novērtējums, kā arī tiek izvēlēts nepieciešamais maksas autostāvvietas aprīkojums 
un ieviestas izmaiņas ceļu satiksmes organizācijā posmā, kur tiek ierīkota autostāvvieta. 
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A.Cvetkova, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 

IEKRAUŠANAS–IZKRAUŠANAS DARBU TEHNISKĀ 
NODROŠINĀJUMA SISTĒMAS PROJEKTĒŠANA JŪRAS OSTĀS 
 

Darbi, kas ir saistīti ar kravu apstrādi, ieņem nozīmīgo vietu jūras ostas darbībā un aptver 
jautājumu kompleksu, kas ir saistīts ar pārvadājumu procesa sākuma un beigu operācijām – 
iekraušanu un izkraušanu. Svarīgi ir pareizi prognozēt pārkraušanas apjomus un projektēt 
termināļus, kuros tiek īstenoti pārkraušanas darbi, saskaņā ar šiem datiem.  

Jūras transportam, kura izejas vai galapunkts atrodas ES dalībvalstīs, ir ļoti liela nozīme. 
Katru gadu ES vairāk nekā 1000 jūras ostās pa jūras ceļu atved, pārkrauj vai aizved vairāk 
nekā 3500 milj. tonnu kravu. Vairāk nekā 90 % pārvadājumu starp Eiropu un pārējo pasauli 
notiek caur Eiropas jūras ostām. Bez tam pa jūras ceļu tiek veikti arī 40 % Eiropas iekšējo 
pārvadājumu. Ostās un ar tām tieši saistīto pakalpojumu uzņēmumos ir nodarbināti apmēram 
250000 cilvēku. Kopā jūras sektorā Eiropā ir nodarbināti ap 2,5 milj. cilvēku, kas ražo 
pievienoto vērtību ap 111 miljardu eiro apjomā.  

Jūras transporta apjoms Eiropas iekšienē, kā arī no un uz Eiropu, ar katru gadu  pieaug. 
Tādēļ Eiropas Savienībai uzmanīgi jāvēro šo transporta plūsmu pieaugums un savlaicīgi 
jāierosina vai pašai jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu gatavību šim pieaugumam. 
Termināļa tehnoloģisko zonu izmērus būtiski ietekmē kravas apgrozība konkrētā piestātnē. 

Tiek projektēts šķidro kravu terminālis. Svarīgs uzdevums ir pareizi prognozēt izvēlētās 
kravu pārkraušanas apjoma dinamiku tuvākajos gados.  

Pamatojoties uz datiem par kravu pārkraušanas apjomiem Rīgas brīvostā, tiek aprēķināti 
termināļa tehnoloģisko objektu izmēri, nepieciešamais mašīnu un darbinieku skaits. 
Apskatīsim modernus šķidro kravu iekraušanas-izkraušanas darbu tehniskos līdzekļus un 
izstrādāsim termināļa projektu, ievērojot nepieciešamo mehanizācijas līmeni. 
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A.Fatina, V.Muhins (zinātniskais vadītājs) 
 

AVIOKOMPĀNIJAS DARBĪBAS OPTIMIZĀCIJA EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAI 
 

Gaisa transports ir viena no nozīmīgākajām pasaules ekonomikas nozarēm. Civilās 
aviācijas pakalpojumu tirgus ir ļoti dinamisks un pakļauts globālās ekonomikas ietekmei.  

Aviopārvadājumu jomā specializācija notiek pa biznesa veidiem, kas rezultātā izveido 
piecus biznesa modeļus, ko izmanto aviopārvadātāji.  

Pašlaik nozares un pasaules ekonomiskās krīzes dēļ, aviokompānijas ir spiestas  
samazināt  maksimālās izmaksas, veidot savu stratēģiju, saglabāt rentabilitāti vai samazināt 
zaudējumus, paplašināt tirgus nišas un neizmantot tipiskus biznesa modeļus. 

Aviokompāniju konkurence liek resursus izmantot efektīvāk, paaugstināt sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un samazināt izmaksu līmeni, kā arī meklēt jaunu pieeju  attīstības  
stratēģijā.  

Darba uzdevums ir paaugstināt aviokompānijas darbības efektivitāti, izmantojot mazcenas 
aviokompānijas biznesa modeļa metodes tīkla aviokompānijā.  

Lai risinātu šo uzdevumu, vajadzēja:  
  iepazīties ar reālo situāciju transporta jomā, apzināt nozares problēmas;  
  izanalizēt Eiropas aviācijas tirgus tendences;  
  apskatīt dažādu aviokompāniju darbības biznesa modeļus;  
  izpētīt aviokompānijas "AeroSvit" stratēģiju un biznesa modeli;  
  izstrādāt piedāvājumus biznesa modeļa pilnveidošanai;  
  izvērtēt izstrādāto priekšlikumu efektivitāti. 

Par pētījumu objektu tika ņemta Ukrainas lielākā aviokompānija "AeroSvit Airlines", jo 
tā ir tipiska tīkla aviokompānija, kuras biznesa modeli var mēģināt pilnveidot.  

Viens no piedāvājumiem aviokompānijas darbības efektivitātes paaugstināšanai ir jaunas 
lidojumu ķēdes ievadīšana, lai palielinātu lidmašīnu izmantošanas intensitāti (diennakts 
uzlidojumi). 

Jaunas lidojumu ķēdes ievadīšanas efektivitāte tiks novērtēta, aprēķinot aviokompānijas 
"AeroSvit" plānotos ienākumus un izdevumus 2012. gada vasaras navigācijas periodā. 
Plānots, ka piedāvātā jaunā lidojumu ķēde ļaus nodrošināt papildienākumus un paplašināt 
aviokompānijas ietekmi pasažieru pārvadājumu tirgū. 
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I.Groma, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 
KURJERPASTA KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA UN KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJI 
 

Pētījuma mērķis ir kurjerpasta sūtījumu piegādes tīkla un konveijera konstrukcijas 
pilnveidošana, uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai B2C segmentā. 

Galvenie darba mērķi ir: pētīt kurjerpasta kvalitātes vadības procesus, pilnveidot 
kurjerpasta sūtījumu piegādes tīklu, pilnveidot kurjerpasta konveijera konstrukcijas un 
izvērtēt jauninājumu ietekmi uz kurjerpasta kvalitātes rādītājiem. 

Jēdziens „kvalitāte” ir plašs un ietilpīgs, tas sevī ietver gan objektīvos rādītājus, gan 
subjektīvo apmierinātību un novērtējumu, un to var vērtēt gan no filozofiskās un sociālās, gan 
no ekonomiskās un tehniskās puses.  

Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO) jēdzienu „kvalitāte” skaidro kā objekta 
vai vienības raksturlielumu, kas nosaka tā spēju atbilst noteiktajām un paredzamajām 
vajadzībām. 

Kurjerpasts ir ieguvis ISO 9001:2000 kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu. 
Starptautiskā kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2000 palīdz uzņēmumam uz procesu 

vadību balstītas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā, kas fokusēta uz klientu 
vajadzību izzināšanu un apmierināšanu un uzņēmuma mērķu sasniegšanu. 

Ērtākai un uzskatāmākai kvalitātes rādītāju uzskaitei kopā ar starptautisko kvalitātes 
vadības sistēmu ISO 9001:2000, kurjerpasts uztur Līdzsvaroto vadības karti jeb Balanced 
Scorecard, saīsinājumā BSC, kuras centrā ir uzņēmuma vīzija un stratēģija. 

Līdzsvarotās vadības karte ir uzņēmumu stratēģiskās vadības sistēma, kas balstās uz 
organizācijas hierarhisku darbības rādītāju noteikšanu un mērīšanu un atspoguļo svarīgākās 
organizācijas jomas: klientus, finanses, procesus, inovācijas un apmācības, katrā jomā tiek 
noteikti mērķi, uzdevumi un mērījumi, kā rezultātā uzņēmums saņem atskaiti gan par 
iekšējiem procesiem, gan par rezultātiem. 

Laikā, kad (ņemot vērā negatīvās tendences valstī: demogrāfijas kritums, ekonomiskā 
krīze, iedzīvotāju pirktspējas samazināšanās) darboties tirgū paliek arvien grūtāk, cīņā par 
patērētāju uzņēmumi pievērš arvien lielāku uzmanību produktu kvalitātei. 

B2C ir sadarbības modelis, kurā uzņēmums sniedz pakalpojumus vai pārdod preci 
patērētājam un kurā kurjerpastam ir tikai starpnieka loma. 

Konkurētspējas palielināšanai B2C segmentā kurjerpasta piedāvātie produkti tiek 
papildināti ar jaunu pakalpojumu, kas pasaulē pazīstams kā PUDO. 

Pakalpojuma PUDO, t.i., Pick up drop off, būtība ir sūtījuma piegāde, kādam no 
mazumtirdzniecības punktiem, kurā saņēmējs sev ērtā laikā var to izņemt. 

B2C segmentā sūtījumu saņēmēji ir privātpersonas, kuras kurjerpasta darba kvalitāti vērtē 
pēc tā, vai piegādes veiktas laikā, kurjeru komunikācijas un sūtījuma stāvokļa tā piegādes 
brīdī. 

Sūtījumu piegādes kvalitāte B2C segmentā paaugstināsies līdz ar PUDO pakalpojuma 
ieviešanu un konveijera konstrukciju projektēšanu. 

Sūtījumu ārējā iepakojuma un sūtījuma satura vienību bojājumu skaita samazināšanu 
paredzēts veikt, pilnveidojot  konveijera konstrukciju. 
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K.Gulbis, A.Lešinskis (zinātniskais vadītājs) 
 
AUTOMOBIĻU IZSEKOŠANAS SISTĒMU FUNKCIJU ANALĪZE, 
OPTIMIZĀCIJA UN PRIEKŠLIKUMU IZSTRĀDE UZŅĒMUMA DARBA 
KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI 
 

Telemātikas straujā attīstība ir viens no 21. gadsimta lielākajiem ieguvumiem. 
Telekomunikāciju un IT attīstība ļauj mums dzīvot drošā, kontrolētā vidē. Telemātika dod 
iespēju attālināti kontrolēt jebkuru procesu, kuram nepieciešama uzraudzība.  

Autotransportā telemātikas sistēma padara auto kustību kontrolētu, pārdomātu. Viens no 
lielākajiem ieguvumiem ir online sekošana un degvielas kontrole. Šīs funkcijas optimizē 
jebkura uzņēmuma izdevumus. Salīdzinot šī brīža degvielas cenas, ir skaidri redzams, ka 
degvielas kontrole autotransportā ir ļoti svarīga.  

Latvijā ir pieejami četri lieli telemātikas pakalpojumu sniedzēji. Katrs pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina auto izsekošanu un degvielas kontroli. Katrai sistēmai ir savi plusi un savi 
mīnusi. Darbā tiek analizēti četri lielākie pakalpojumu sniedzēji: Mapon, Intelligent systems, 
Skybrake AUS, Seko.  

Pirmais kritērijs, lai noskaidrotu visoptimālāko pakalpojumu sniedzēju, ir veikt tirgus 
analīzi. Tirgus analīze sastāv no tirgus daļas izpētes katram pakalpojumu sniedzējam, 
uzstādīšanas izmaksu analīzes un ikmēneša abonēšanas maksu analīzes.  

Latvijā telemātikas tirgus daļa ir sadalīta ļoti proporcionāli. Procentuālais sadalījums ir 
ekvivalents 27% Mapon, 25% Intelligent systems, 25% Seko, 23%  Skybrake AUS. 

Otrais kritērijs ir sistēmas ieviešanas izdevīgums. Zinot katras sistēmas ieviešanas 
izmaksas un ikmēneša abonēšanas maksas, ir aprēķināti rentabilitātes indeksi, atmaksāšanās 
periodi katram pakalpojumu sniedzējam (tab.).  

Tabula 
Aprēķinātie dati par pakalpojumu sniedzējiem 

Pakalpojumu 
sniedzējs 

Kopējie 
izdevumi 

(LVL) 

Kopējie 
zaudējumi 

(LVL) 

Kopējais 
ieguvums 

(LVL) 

Rentabilitātes 
indeksi 

Atmaksāšanās 
periods 

(mēneši) 
Mapon 971 2352 1381 0.59 20 

Intelligent 
systems 

875.2 2352 1476.80 0.63 18 

Skybrake AUS 911.2 2352 1440.80 0.61 19 
Seko 975 2352 1377 0.59 20 

 
Trešais kritērijs ir degvielas sistēmas precizitāte. Darbā ir apskatītas divas degvielas 

kontroles sistēmas. Pirmā sistēma ir CAN līnija, otrā sistēma ir mērstieņu sistēma. No 
iegūtajiem degvielas patēriņa datiem ir aprēķināts reālais un sistēmas izstrādātais patēriņš. 
Katrai sistēmai ir aprēķināta vidējā kļūda.  

Darba rezultātā noskaidrots, ka Latvijas autotransporta telemātikas tirgus ir ļoti mazs. Tas 
sadalīts vienādi starp četriem pakalpojumu sniedzējiem. Katram pakalpojumu sniedzējam ir 
sava mērķauditorija. Galvenie rādītāji, pēc kuriem tika izvērtēts optimālākais variants, ir 
degvielas kontroles precizitāte, ieviešanas izmaksas, abonēšanas maksa un rentabilitātes 
indeksi. Darba mērķis tiek sasniegts, izvērtējot visus tirgus analīzes punktus un aprēķinot 
sistēmas precizitāti. Darba rezultātā ir iegūts visoptimālākais auto izsekošanas un kontroles 
pakalpojumu sniedzējs Latvijā. 
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V.Ikauniece, A. Lešinskis (zinātniskais vadītājs) 
 
KURJERPASTA UZŅĒMUMA KLIENTU APKALPOŠANAS PROCESA 
OPTIMIZĀCIJA, LAI  PAAUGSTINĀTU UZŅĒMUMA DARBĪBAS 
EFEKTIVITĀTI 
 

1. Klientu apkalpošana ir svarīgs procesu kopums, kas ietekmē uzņēmuma 
produktivitātes rādītājus. 

2. Pastāvošie pasūtījumu pieņemšanas un apstrādes veidi nav pietiekami efektīvi un 
vienkārši, jo tie veido augstas administratīvās izmaksas un patērē lielus uzņēmuma 
resursus. 

3. Alternatīvo „On-line” pasūtījumu pieņemšanas izmaksas ir zemākas, vērtējot pēc 
izmantotā laika patēriņa uz vienu pasūtījumu un cilvēku resursu izmantošanas. 

4. Nav vienotas sistēmas, kur klients  varētu ērti un saprotami aprēķināt aptuveno cenu 
par pakalpojumu. 

5. Lai atvieglotu iespēju klientam uzzināt cenu par piegādi, ir jāizveido „cenas 
kalkulators klientiem”,  kur, izvēloties un ievadot svarīgākos parametrus, cena tiek 
aprēķināta automātiski. 

6. Bojāto sūtījumu pretenziju īpatsvars ir lielāks par vēlamo, jo klienti nav informēti un 
neņem vērā pareizas iepakošanas noteikumus. 

7. Lai samazinātu pretenziju īpatsvaru, nepieciešams komplekss darbību kopums:  
informāciju par pareizu iepakošanu jāievieto līdzās „cenu kalkulatoram”, jāpiedāvā 
iespēja iegādāties atbilstošu uzņēmuma iepakojumu un jāatsakās pieņemt 
transportēšanai neatbilstoši iepakotus sūtījumus. 
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N.Ivancovs, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 
TERMINĀĻU SISTĒMAS PROJEKTĒŠANA TRANSPORTA UZŅĒMUMA 
LOĢISTIKAS TĪKLA OPTIMIZĒŠANAI 

 
Katrā kravu vai preču plūsmas ceļa posmā, sākot no kravas nosūtītāja līdz tās 

galamērķim, ir speciālu aprīkotu vietu nepieciešamība iekraušanas un izkraušanas operācijām, 
kravas transportēšanas vienību palielināšana vai samazināšana, citiem vārdiem sakot – preču 
uzglabāšanas pakalpojumi. Tas viss tiek darīts noliktavu telpās. 

Šā pētījuma mērķis ir analizēt loģistikas uzņēmuma noliktavu tīklu Latvijas teritorijā. 
Aplūkots esošās noliktavas atrašanās modelis, definētas funkcijas katram no tiem, un tiek 
piedāvātas metodes noliktavu tīklu, kā arī noliktavu telpu reorganizācijai un optimizācijai. 

Darbā tiek novērtēta iespēja iznomāt noliktavu un pirkt vai celt savu pārkraušanas 
noliktavu. Piemērotākā izvēle ir balstīta uz kritēriju par minimālo izmaksu un ilgu klātbūtni 
preču tirgū. Nepieciešama kravu noliktavas telpu daudzuma definēšana un to atrašanās vietu 
izvēle. Pāreja uz apkalpošanas sistēmu ar mazāku uzglabāšanas noliktavu saistīta ar vienu 
izmaksu palielināšanu un citu - samazināšanu. Tomēr kopējā izmaksu summa samazināsies. 

Pēdējos gados Eiropas valstīs ir tendence samazināt noliktavu skaitu. Tādējādi, 
neraugoties uz transporta izmaksu pieaugumu, kopumā sadales sistēmā vērojams resursu 
ietaupījums, īpaši samazinās kravu uzglabāšanas un izplatīšanas izmaksas. 

Darbā analizēta noliktavas atrašanās vietas izvēle, izmantojot divas metodes: evristiskā un 
sadales sistēmas smaguma centru fizisko modeļu metode. 

Uzglabāšana prasa ne tikai tehnoloģiski individuālu, bet arī noteiktu loģisku pieeju, kas 
balstīta uz ienākošo un izejošo plūsmu izlīdzināšanu, ņemot vērā iekšējos faktorus, kas 
ietekmē noliktavas kravu apstrādi. Izstrādājot termināli, jāsaprot, ka tās ir ne tikai 
uzglabāšanas telpas, bet arī pareizi izstrādāta ceļu un automašīnas stāvvietu sistēma, kas 
ietekmē efektīvu piebraukšanu un automobiļu izvietošanu teritorijā, kā arī dzelzceļa līniju 
apkalpošanas zonu organizēšana (ja tādas ir). 

Tikpat nozīmīga ir uzglabāšanas noliktavu sastāva noteikšana.  Te jāzina preces specifika, 
mehanizācijas darbu līmenis un palīgtelpu nepieciešamība. 

Visas uzglabāšanas telpas var iedalīt trīs grupās: 
  Tehniskās telpas; 
  Palīgtelpas; 
  Biroju un sanitārās telpas. 

Noliktavas telpās notiek preču pieņemšana pēc preču daudzuma un kvalitātes, šķirošana, 
uzglabāšana un preču komplektēšana pēc klientu pasūtījuma. Arī noliktavās ar pastāvīgu 
temperatūras režīmu var uzglabāt preces ar vajadzīgo temperatūru un mitrumu.  

Balstoties uz pēdējo gadu rādītājiem un esošās noliktavu kravu caurlaides spējam, 
aprēķināta noliktavas kravu platība. Noliktavas kravu platībā ietilpst:  

  platība, ko aizņem aprīkojums, ko izmanto preču glabāšanai (noliktavas sastatnes);  
  palīgplatība, kura aizņem brauktuves un  gājēju ceļus; 
  pieņemšanas, fasēšanas, komplektēšanas un nosūtīšanas platība. 

Pēc datu aprēķināšanas tika  izveidota noliktavas tehnoloģiskās zonas karte un aprakstīts 
iespējamais noliktavas tehniskais aprīkojums ar iekraušanas un izkraušanas ierīcēm, piedāvāta 
kravas uzskaites sistēma un ieteikta pilna inventarizācijas kontroles programmatūra. 
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A.Klindžāns, V.Muhins (zinātniskais vadītājs) 
 
TERMINĀĻU SISTĒMAS IZSTRĀDE METĀLKONSTRUKCIJU PIEGĀDEI 
NO LATVIJAS UZ SKANDINĀVIJAS VALSTĪM 

 
Uzņēmumam, kurš nodarbojas ar armatūras un armatūras izstrādājumu ražošanu un 

tirdzniecību jāsamazina produkcijas transportēšanas un piegādes izdevumi. Uzņēmuma 
pārdošanas apjomi ir apm. 25 tūkst. tonnu gadā. Uzņēmums ir viens no galvenajiem armatūras 
izstrādājumu eksportētājiem visā Skandināvijas reģionā. 

Pašlaik tiek izmantota distribūcijas sistēma, kas aptver autotransporta izmantošanu 
produkcijas piegādēm uz Skandināvijas valstīm. Piegādēm tiek izmantoti lieltonnāžas kravas 
auto. Termināļu sistēmā ir termināļi šādās pilsētās: Liepājā, Helsinkos, Oulu, Stokholmā un 
Oslo. Šie termināļi spēs apkalpot visu Skandināvijas reģionu. Starptermināļu pārvadājumiem 
tiks izmantots jūras transports. Tas ļaus būtiski palielināt pārvadājumu apjomu un samazināt 
1tonnas izmaksas. Starptermināļu pārvadājumu apjoms, ko iespējams aizvest ar kuģi, būs 
1000 t. Kravu apstrādes, iekraušanas, izkraušanas izmaksas ostās ir no 15 Eur/t līdz 23 Eur/t. 

Produkcijas nogādāšanai  no termināļa līdz klientiem tiks izmantots autotransports - 
lieltonnāžas  kravas auto. Izmaksas aptuveni 1Eur/km. Kravu piegādes tiks veiktas pēc 
radiālās sistēmas. Produkcijas apjoma, optimālā krājuma uzturēšana terminālī tiek aprēķināta 
pēc krājuma vadības modeļa. Termināļa infrastruktūra ietvers sevī ārējo noliktavas laukumu, 
administratīvās un personāla ēkas, kraušanas laukumu, piebraukšanas ceļus, apgaismojumu un 
citas komunikācijas. Termināļa kravas pārkraušanai tiks izmantoti portālceltņi ar maksimālo 
celtspēju 8 tonnas. 

Termināļu sistēmas ieviešana ļaus būtiski samazināt kravu pasūtītāju transportēšanas 
izmaksas. Termināļu sistēma ļaus samazināt piegādes laiku no vairākām dienā līdz pāris 
stundām.  
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J.Konditerova, V.Muhins (zinātniskais vadītājs) 
 
LIDOSTAS KRAVU TERMINĀĻA DARBA OPTIMIZĀCIJA 
 

Lai noteiktu kritērijus, pēc kuriem veikt lidostas kravu termināļa optimizāciju, ir jāizpēta 
aviācijas kravu attīstības gaitu un tās perspektīvas, kā arī aviācijas transporta loģistikas 
raksturojumu. Pašlaik kravu pārvadājumi ar gaisa transportu ir vismazāk izplatīti. Tomēr 
kravu aviopārvadājumu galvenā priekšrocība ir piegādes ātrums. Neskatoties uz to, ka šis ir 
visdārgākais pārvadāšanas veids, pastāv pietiekami plašs preču klāsts, kas paredzēts tikai tāda 
veida transportēšanai. 

Problēmas aktualitātes novērtēšanai bija svarīgi izpētīt kravu gaisa pārvadājumu attīstību 
Latvijā. Pēdējo gadu laikā starptautiskā lidosta „Rīga” kļūst arvien jaudīgāka un ar katru gadu 
palielinās ne tikai pasažieru, bet arī kravu plūsma. Ar katru gadu Rīga kļūst par arvien 
nozīmīgāku transporta mezglu, no kura tiek veikti pārvadājumi  uz Ameriku, Rietumeiropu, 
Skandināvijas un NVS valstīm.   

Pārvadājumu termināļu tehnoloģijai ir svarīga loma kravu pārvadājumos. Jaukto 
pārvadājumu attīstība veicinājusi spēcīgu termināļu sistēmu izveidošanos un attīstību. Un līdz 
šim brīdim kravu termināļu pārvadājumi ir visas starppilsētu un starptautiskās satiksmes 
sistēmas pamatā. Terminālās transportēšanas tehnoloģiskais process sastāv no 3 galvenajiem 
posmiem: 

  kravu piegāde terminālim un aizvešana no termināļa; 
  kravas apstrāde terminālī; 
  kravu pārvadāšana starp nosūtīšanas un galamērķa termināliem. 

Pieņemot lēmumu par kravu aviopārvadājumu attīstību, lidostai ir jāveic dažu faktoru 
analīzi: 

  ražošanas objektu pietiekams daudzums aviācijas kravu apstrādei; 
  ģenerālplāna piemērotība topošajai kravu pārvadājumu attīstībai; 
  finanšu iespējas jaunas infrastruktūras dibināšanai. 

Kā optimizācijas objektu es izvēlējos vienu no četriem Rīgas lidostas  kravu termināļiem – 
Baltijas kravu centru. Baltijas kravu centrs ir lielākais virszemes kravu pakalpojumu 
uzņēmums Starptautiskajā lidostā „Rīga”. Baltic Cargo Centre piedāvā pilnu pakalpojumu 
klāstu kravu un pasta sūtījumu virszemes apstrādē, ieskaitot drošības pārbaudes. Uzņēmums 
spēj apkalpot jebkura veida gaisa kravas. Kravu centram ir 1600 m2 noliktavas telpas. 
Maksimālais kravu apgrozījums 15 000 tonnas/gadā. 

Pēc iepazīšanās ar lidostas „Rīga” kravu centra darba norisi un aprīkojumu,  es secināju, 
kādus tieši uzlabojumus ir nepieciešams veikt noliktavas darba optimizēšanai. Kravas 
apgrozījuma palielināšanai, kā arī kravu aviopārvadājumu attīstīšanai. Starptautiskajā lidostā 
„Rīga” ir jāizstrādā  šādi pasākumi:  noliktavas platības palielināšana, papildus 
automatizācijas un mehanizācijas līdzekļu ieviešana, klientu apkalpošanas politikas 
precizēšana u.c. 
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M.Kondrate, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 

KONTEINERU PĀRVADĀJUMU TEHNOLOĢIJU OPTIMIZĀCIJA 
INTERMODĀLAJOS PĀRVADĀJUMOS 

 
Vislabākais veids konteineru pārvadājumu optimizācijai  un regulēšanai ir veidot 

loģistikas ķēdes, kurās iesaistīti vairāki transporta veidi, lai kravu pēc iespējas ātrāk nogādātu 
tieši no ražotāja līdz patērētājam.  

Visefektīvākie kravu kustības jomā ir intermodālie pārvadājumi. Intermodālā tehnoloģija 
ir kravu secīga pārvadāšana аr vairākiem transporta veidiem vienā un tajā раšā kravas vienībā 
vai transporta līdzeklī bez kravas pārkraušanas. Pie tādiem pārvadājumiem pieskaita, 
рiеmērаm, konteineru pārvadājumus аr jauktu satiksmi, izmantojot jūras, dzelzceļa, auto un 
gaisa transportu. Tāpēc droši var secināt, ka viens no visefektīvākajiem ieviesumiem kravu 
pārvadājumu sfērā ir konteineri. Līdz ar konteineru ieviešanu ir samazinājušās pārkraušanas 
izmaksas, preču pazušana, kā arī pieaugusi kravu pārvadājumu drošība, pieaudzis produkcijas 
piegādes ātrums, jo nav nepieciešams preci pārkraut vairākkārt.  

Saskaņā ar transporta attīstības tendencēm dzelzceļa transporta pakalpojumi uzskatāmi 
par vienu no nākotnes perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan no drošības, gan 
ekoloģiskā viedokļa. Kravas uz un no Latvijas ostām galvenokārt tiek pārvadātas pa 
dzelzceļu.  

Pētījuma galvenais uzdevums ir veikt konteineru pārvadājumu tehnoloģiju analīzi un 
izpēti intermodālajos pārvadājumos, izstrādājot  priekšlikumus to optimizācijai. 

Pētījumā apskatīti vairāki aspekti: 
  konteineru pārvadājumu dinamika pasaulē, Eiropā, Latvijā; 
  dzelzceļa un jūras transporta intermodālo pārvadājumu analīze Baltijas reģionā; 
  Rīgas Brīvostas sasaiste ar dzelzceļa mezglu; 
  LDZ iespējas un ritošā sastāva pieejamība; 
  konteinervilcienu pārvadājumu priekšrocības un  aktualitāte; 
  konteineru pārvadājumu tehnoloģiskās iespējas. 

Darba gaitā ir studēti literatūras avoti, kas veltīti izvēles problēmai, izanalizēta uzdevumu 
specifika, savākti nepieciešamie dati.  

Dzelzceļa kravu pārvadājumi sastāda 52% no kopējā sauszemes kravu pārvadājumu 
apjoma, un tiem ir tendence arvien palielināties. Pārvadājumos pa dzelzceļu tranzītā tiek 
pārvadāti aptuveni 85% no visām pa to transportētajām kravām. Tiek attīstīta Latvijas ostas, 
ar Krieviju un Kazahiju savienojošā konteineru vilcienu satiksme. Tāpēc pētījumā tiek 
pievērsta uzmanība tieši dzelzceļa transportam, tā iespējām un pieejamībai. Lai efektīvi 
organizētu konteineru pārvadājumus, noteicošie faktori ir konteinervilcienu (block train) 
attīstība un biežāka izmantošana, jauno 45’HC konteineru izmantošana, kas sekmēs 
pārvadājumu izmaksu un laika samazināšanu, pārvadātā kravu daudzuma palielināšanu. 
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A.Kozlovs, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 

KRAVAS OPERĀCIJU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS UZ NAFTAS 
TANKKUĢIEM 
 

Att. Tankkuģis. 
 

Galvenais dokuments, pēc kura notiek kravas operācijas uz naftas tankkuģiem, ir 
Starptautiskā Tankkuģu un naftas termināļu Drošības rokasgrāmata (angļ., ISGOTT – 
International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals). 

 
Naftas produktu iekraušana. 

1. stadija: iekraušana līdz 1 pēdas līmenim. Iekraušana notiek ar maksimālo lineāro 
ātrumu cauruļvados 1 m/s. Iekraušana ar lēnu ātrumu minimizē statiskā lādiņa 
rašanos. 

2. stadija: kravas tanku iekraušana ar maksimālo ātrumu/debalastēšana. Naftas 
produktu iekraušana notiek pēc apstiprināta kravas/balasta plāna, ņemot vērā kuģa 
korpusa spriegumu un noturības ierobežojumus. Naftas produktu maksimālais 
lineārais ātrums cauruļvadā 7 m/s (ja kravas tanki neinertizēti) un 12 m/s, ja notiek 
iekraušana inertizētos tankos. Inertizācija – skābekļa pazemināšana tankos līdz 
tilpuma koncentrācijai 8%. Debalastēšana – ūdens izsūknēšana no balasta tankiem. 

3. stadija: Topings (angļ, topping-up). Iekraušana līdz tanku finālajam līmenim. Notiek 
ar lēnu ātrumu, kontrolējot kravas līmeni ar automātiskām un rokas ierīcēm. 

 
Naftas produktu izkraušana 

1. stadija: „Cepures noņemšana”. Kravas līmeņa pazemināšana no visaugstākā (ap 
98%) līdz 95% tilpuma līmenim. Notiek ar nelielu ātrumu. 

2. stadija: izkraušana ar pilnu jaudu/ balasta tanku balastēšana. Izkraušana notiek pēc 
apstiprināta kravas/balasta plāna. Izkraušanas ātrums ir atkarīgs no sūkņu ražīguma, 
pretspiediena, tanku ventilācijas sistēmas ierobežojumiem, inertas gāzes sistēmas 
ražīguma, cauruļvadu izmēriem. 

3. stadija: iztīrīšana (angļ., topping-up). Naftas produktu izkraušanas finālā stadija, kad 
galvenie kravas sūkņi zaudē sūci. Notiek kravas atlikumu izsūknēšana no tankiem 
un cauruļvadiem. Iztīrīšanas kārtība ir atkarīga no kravas sūkņu tipa un kravas 
sistēmas sakārtojuma. 
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B.Kroņkalne, M.Larins (zinātniskais vadītājs) 
 

PREČU PIEGĀDES MARŠRUTU OPTIMIZĀCIJA LOĢISTIKAS 
UZŅĒMUMĀ 

 
Maršrutu izveide un pārvadājumu veikšana sastāda no 1/3 līdz pat 2/3 no kopējām 

loģistikas izmaksām, līdz ar to galvenais maršrutu plānošanas mērķis ir maksimāli samazināt 
kopējās pakalpojumu sniegšanas izmaksas, nezaudējot sniegtā servisa kvalitāti. Preču 
piegādes izmaksas, ātrums un uzticamība, ir svarīgākās loģistikas pakalpojumu sniegšanas 
īpašības, tomēr, neskaitot iepirkuma izmaksas, transportēšana, kas iekļauj visus šos 
svarīgākos faktorus, sastāda visaugstākās izmaksas nekā jebkura cita loģistikas darbība.   

Darbā tiek skatīta jebkuram loģistikas uzņēmumam aktuāla tēma – maršrutu optimizēšana 
un tās pielietojamās metodes. Darba mērķis ir izpētīt preču piegādes maršrutus un to 
optimizēšanas iespējas loģistikas uzņēmumā. Lai sasniegtu mērķi, tiek izpētīta maršrutu 
plānošanas un veidošanas nozīmība, tiek salīdzinātas dažādas maršrutizācijas metodes un to 
pielietojumi, kā arī izskatīta loģistikas uzņēmuma darbība un tā sniegtie pakalpojumi. 

Plānots veikt arī plašākus aprēķinus, lai analizētu uzņēmuma darbībā pielietotos 
maršrutus un salīdzinātu tos ar alternatīvām iespējām maršrutā. 
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U.Kuzņecova, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 
APVIENOTO KRAVAS VIENĪBU PIEGĀDES TĪKLA OPTIMIZĀCIJA UN 
SADALES CENTRA PROJEKTĒŠANA 
 

Mūsdienu pasaulē, kur valda tirgus ekonomika un globalizācija, transports noturīgi 
iekarojis savas pozīcijas. It īpaši pašlaik, kad tirdzniecība notiek starptautiskā līmenī, nav 
iespējams iedomāties tādu cilvēku darbības sfēru, kurai nebūtu kaut vai nelielas saskares ar 
transporta jomu. Tieši tādēļ cilvēce attīstīja jaunu ekonomikas nozari, kuru speciālisti dēvē 
par atsevišķu zinātni – loģistiku. 

Bez šaubām, loģistikas risinājumi  ieguvuši milzīgu nozīmi pēdējos gados, kad daudzās 
valstīs iestājās ekonomiskā krīze. Jautājums „kā lētāk un izdevīgāk ieplānot un organizēt 
materiālu un informācijas plūsmas?” – kļuva par vienu no svarīgākajiem jautājumiem gan 
lielajām organizācijām, gan mazajām kompānijām. Visi šie cēloņi ved pie jaunu loģistikas 
koncepciju un tehnoloģiju rašanās. 

Transportēšana ir viena no svarīgākajām loģistikas nozarēm, uz kuras bāzējas loģistikas 
principu vairākums. Diemžēl pēc pasaules ekonomikas krituma, krīze ir skārusi arī 
autotransporta pārvadājumu jomu. Degvielas cena turpina augt, attiecīgi palielinās arī 
transportēšanas frakts, un nelieli loģistikas uzņēmumi zaudē savus pēdējos klientus, jo nespēj 
izturēt agresīvo konkurenci ar transporta gigantiem. 

Ko darīt, lai uzņēmumi varētu noturēt savas pozīcijas? Kā viena no iespējamām atbildēm 
uz šo jautājumu ir – apvienoties! Šeit vārds „apvienošanās” ietver sevī divu vai vairāku 
transporta kompāniju iestāšanos partnerattiecībās, vai nu uzņēmumi no vienas valsts 
(nacionālā tipa), vai nu starptautiskā mērogā –tas viss t nāks par labu ne tikai pārvadātājiem, 
bet arī gala patērētājiem. Sākot no mazuma, soli pa solim, var panākt iespaidīgus rezultātus – 
ļaut šai apvienībai augt, iegūstot vairāk un vairāk jaunu partneru. Tas it īpaši ir raksturīgs 
Eiropai – samērā nelielam kontinentam ar tik lielu valstu koncentrāciju.  

Par galveno darba uzdevumu tika pieņemta reālā vācu partneru apvienības loģistikas tīkla 
optimizācija. Analizējot un izpētot šādas struktūras priekšrocības un trūkumus, nācu pie šādu 
apgalvojumu pierādījuma. 

  Partnerattiecības ļauj izstrādāt vienotu noteikumu bāzi, kas katram dalībniekam dod 
iespēju strādāt vienādos apstākļos; 

  Katrs uzņēmums var piedāvāt klientiem plašu darbības reģionu, t.i., viegli paņemt 
vai aizvest kravu gan tuvos, gan attālinātos rajonos. Turklāt kompānijai nav 
vajadzīgas tiešās līnijas uz šīm valstīm, to nodrošina partneru ritošais sastāvs; 

  Partneru attiecības nosaka darba drošumu – pirms iestāšanās apvienībā katrs 
dalībnieks tiek sīki pārbaudīts, jo  jebkura veida attiecībās ir svarīgi paļauties 
vienam uz otru; 

  Pats galvenais – nosacītā tarifikācija ļauj lētāk veikt pārvadājumus, kas ir īpaši 
svarīgi nelielām valstīm, tādām kā Latvija. 

Loģistikas tīkla sirds – ir sadales centrs, kas atrodas kādā ērtā ģeogrāfiskā vietā, precīzāk, 
partneru līniju krustpunktā. Kā viens no svarīgākajiem apvienības elementiem, tas tiek 
pārstrādāts un iegūst jaunu, pilnveidotu ārējo un iekšējo veidolu. 

Nekad nav par vēlu pilnveidoties, tāpēc, lai sasniegtu vēl iepriecinošākus rezultātus, 
optimizēt vajag ne tikai sistēmu kopumā, bet katru tās posmu. Īpaši svarīgi tas ir Baltijas 
valstu pārstāvjiem. 
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N.Labanova, M.Urbaha (zinātniskā vadītāja) 
 

TRANSPORTA UZŅĒMUMA PIEGĀDES ĶĒDES EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAS IESPĒJAS, IZMANTOJOT ĢIS TEHNOLOĢIJAS 
 

Šī darba mērķis - ĢIS vidē veikt transporta tīkla telpisko analīzi, risinot dažādus 
optimizācijas uzdevumus. 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) ir moderna tehnoloģija reālas pasaules objektu 
kartografēšanai un analīzei; optimāli piemērota telpisko datu attēlošanai; apvieno 
tradicionālas pieejas darbā ar datu bāzēm kopā ar pilnvērtīgu pieprasījuma rezultāta 
vizualizāciju kartes; nosaka ĢIS unikālu iespēju tikt pielietotām plaša spektra uzdevumu 
risināšanā. Ģeogrāfisko informāciju mūsdienās izmanto teritorijas plānotāji, policija, 
apsardzes un glābšanas dienesti, transporta un loģistikas kompānijas, tirgotāji, mobilo sakaru 
operatori, autobraucēji, ceļotāji un daudzi citu nozaru pārstāvji, kam pirms ĢIS parādīšanās 
bija liegta plašas, specifiskas un atbilstoši izmantošanas mērķiem strukturētas un atlasītas 
ģeogrāfiskās informācijas lietošana. 

Darba uzdevumi: 
  Iepazīties ar ĢIS lietošanas priekšrocībām un tās veidiem; 
  Transporta uzņēmuma darbības un esošās piegādes ķēdes pētīšana; 
  Izanalizēt uzņēmuma darbībā pielietotos maršrutus un salīdzināt tos ar alternatīvām 

iespējām, izmantojot ĢIS programmu; 
  Risināt dažādus optimizācijas uzdevumus, lai paaugstinātu transporta uzņēmuma 

piegādes ķēdes efektivitāti. 
Lai izpildītu šos uzdevumus, tika analizēts uzņēmums, kas darbojas vairumtirdzniecības 

un loģistikas sfērā. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir ātras aprites preču izplatīšana 
mazumtirdzniecības un HoReCa tirdzniecības tīklā, vairumtirdzniecība un loģistikas 
pakalpojumu sniegšana. 
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E.Lielbārdis, M.Larins (zinātniskais vadītājs) 
 
NOLIKTAVAS KRAVU KUSTĪBAS OPITMIZĀCIJA SASKAŅĀ AR 
DARBA AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM 
 

Uzņēmumam, veicot saimniecisko organizāciju, ir jāievēro darba aizsardzības 
noteikumus, kas tieši un netieši ir saistīti ar kravu kustību noliktavā. Izpētot uzņēmuma 
noliktavas, ar kravas kustību saistītos darba procesus, tika veikta iegūtās informācijas analīze 
par veicamajiem uzlabojumiem saskaņā ar darba aizsardzības noteikumiem.    

Darbiniekiem un darba devējiem ir jāzina un jāievēro darba aizsardzības instruktāžas, kas 
novērš veselības un dzīvības riskus, nodrošina drošu darba vidi un pareizu kravu kustību 
noliktavā. Uzņēmuma noliktavā strādā 19 noliktavas strādnieki un 7 ofisa darbinieki. 

Uzņēmumā,  nesot smagumus ar rokām, vīrieši drīkst nest līdz 25 kg, kravu no 25 līdz 45 
kg jānes ir divatā. Nesot kravu vairāk nekā 25 metrus, ir jāatpūšas ik pēc 25 metriem. 

Uzņēmumā autoiekrāvēja vadītājs drīkst braukt pa rampu virzienā uz leju, ja tās slīpuma 
leņķis  ir mazākas par masta maksimālo leņķi β. Gadījumā, ja leņķis  ir lielāks par masta 
maksimālo slīpumu β, tad braukšana jāveic atpakaļgaitā (att.). 

 
Att. Shēma braukšanai pa rampām. 

 
Kravas kustības ātrumu nosaka gabarīti, svars un bīstamība, tādēļ braukšanas ātrums 

uzņēmuma noliktavā saskaņā ar darba aizsardzības noteikumiem ir līdz 5 km/stundā ar kravu, 
bez kravas līdz 10 km/stundā. 

Uzņēmuma noliktavas rīcībā ir 3 palešu iekrāvēji, 1 četru riteņu dakšu iekrāvējs, 3 
elektriskie palešu pārvietotāji, 6 rokas palešu ratiņi. Palešu plauktu rindu garums ir 70 metri, 5 
palešu novietošanas stāvi pa trim paletēm katrā, attālums līdz kravas izkraušanas un 
iekraušanas vietai smagajās kravas mašīnās ir 123 metri. 

Noliktavas kopējā platība ir 38000 kvadrātmetru, no kuriem palešu plaukti aizņem 4718, 
muitas zona 11760, ofiss 30, nestandarta gabarītu un īslaicīgi uzglabājamā krava 21492 
kvadrātmetrus. 

Kravas kraušanas maksimālais augstums ir 9 metri, viena plaukta platums ir 1,1 m, 
garums 2,7 m, augstums 1,6m, maksimālais atļautais slogojums uz vienu plauktu ar trim 
paletēm ir 9,6 t.  

Vienā no aprēķinu variantiem, izmantojot minimālus resursus kastu izkraušanai no 
konteinera uz 15 paletēm un to novietošanai 5 plauktu stāvos, līdz tuvākajai un tālākajai 
novietošanas vietai, izmantojot 1 krāvēju un 1 iekrāvēju ar vadītāju, attiecīgi nepieciešamas 
39 min. 37 sek. līdz tālākajiem plauktiem, bet 25 min. 29 sek. līdz tuvākajiem. 

Līdz tuvākajiem plauktiem, palielinot kastu krāvēju skaitu uz 2, samazinās palešu 
piekraušanas laiks līdz 22 min 7 s un tiek novērsts iekrāvēja dīkstāves laiks, tā rezultātā tiek 
ietaupītas 3 min 22 s un palielināts kravas apjoma pieļaujamais noslogojums noliktavā, un 
līdz ar to mēnesī caur noliktavu  ir lielāka kravas caurplūstamība. 
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R.Liepa, I.Kurjanovičs (zinātniskais vadītājs) 
 

KOKMATERIĀLU NOLIKTAVAS MEHANIZĀCIJAS KOMPLEKSA 
IZSTRĀDE 
 

Kravu pārvadājumos noteicošais ir laiks, kur uzlabojumus galvenokārt var veikt 
pārkraušanas procesā. Izvēlētā darba tēma ir lēna kravas pārvietošana un pārkraušana ostas 
uzņēmumā, kas veidojas gan no  salīdzinoši nemodernu, maz automatizētu un mehanizētu 
līdzekļu izmantošanas kraušanas procesā, kā arī neekonomiskas kravas uzglabāšanas un 
pārvietošanas noliktavā. 

Pētījuma mērķis ir izveidot pārkraušanas un uzglabāšanas darba organizāciju esošajā 
noliktavā, mainot pastāvošo sistēmu un mehanizācijas līdzekļus. 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, pirmkārt, tika veikti aprēķini pareizai noliktavas laukuma 
izmantošanai, kur tika ņemts vērā uzglabājamās kravas - OSB saplākšņa un zāģmateriālu - 
fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī kravas pakešu raksturlielumi.  

Otrkārt, tika izvērtēta noteikta veida un jaudas mehanizācijas līdzekļu nepieciešamība 
kokmateriālu pārkraušanā, pēc salīdzināšanas principa tika veikta mehanizācijas līdzekļu 
izvēle. 

Treškārt, tika aplūkots autotransports un tā īpatnības kravas pārvadāšanā. Veikts slodžu 
aprēķinu uz asīm, lai nodrošinātu drošu kravu pārvadāšanu atbilstoši noteiktajām normām. 

 Ceturtkārt, tika apskatīti celšanas mehānismi, ņemot vēra iepriekšminētās kravas 
īpatnības, kā arī tika noteikta piemērotākā automatizēti mehanizēto celšanas mehānismu 
izvēle, kas maksimāli izslēdz cilvēku roku darbu, lai paātrinātu pārkraušanas procesu un 
uzlabotu darba drošību. 

Rezultātā, veicot katra posma izpēti un iegūstot aprēķinu rezultātus un rasējumus, tiek 
veidota kopējā kompleksu apskate. No rezultātiem var secināt, ka, veicot ne tikai viena 
posma, bet gan kopējo maksimāli iespējamo un nepieciešamo uzlabojumu izstrādi, 
pārkraušanas un kravas apstrādes ātrums uzņēmumā palielinās. 
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J.Lunģis, M.Urbaha (zinātniskā vadītāja) 
 
LOĢISTIKAS UZŅĒMUMA NOLIKTAVAS SISTĒMAS 
FUNKCIONĒŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA, 
OPTIMIZĒJOT NOLIKTAVAS TEHNOLOĢISKĀS ZONAS 
 

Noliktava ir jebkura ražošanas uzņēmuma nepieciešamība. Taču ir jānoskaidro, vai 
izdevīgāk ir noliktavu celt pašam uzņēmumam un nodrošināt nepieciešamo loģistiku, vai arī 
izmantot kāda profesionāla uzņēmuma sniegtos pakalpojumus. 

Noliktavas nedod  precei pievienoto vērtību, tāpēc noliktavas izmaksām ir jābūt 
minimālām. To iespējams panākt, paaugstinot noliktavas darbības efektivitāti. 

Bakalaura darba mērķis ir paaugstināt noliktavas sistēmas funkcionēšanas efektivitāti, kas 
uzlabotu tās tehnoloģiskos rādītājus. 

Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tiek izvirzīti vairāki uzdevumi. Pirmkārt, tiek 
apskatīta teorētiskā informācija. Tā sastāv no noliktavu loģistikas apraksta, noliktavu 
klasifikācijas, tehnoloģisko zonu apraksta un tehnoloģisko procesu apraksta. 

Otrkārt, tiek iegūta nepieciešamā praktiskā informācija par konkrēto noliktavu. Galvenie 
noliktavas dati: produkcijas veids, tehnoloģisko zonu izmēri, materiālu plūsmas raksturs un 
kravu apjoms. 

Treškārt, tiek veikti matemātiski aprēķini, kas atspoguļo esošās noliktavas darbības 
efektivitāti. Aprēķinu rezultātā tika noskaidroti noliktavas optimālie izmēri pie konkrētas 
apstrādājamās kravas apjoma. 

Ceturtkārt, tiek projektēta aktuālā noliktava un optimizētā noliktava, lai vizualizētu to 
atšķirību un veiktos uzlabojumus. 
 

 
Att. Aktuālā noliktava. 

  
Darba gaitā iegūtie rezultāti apstiprināja, ka esošā noliktava netiek efektīvi izmantota. Pie 

esošās noliktavas apstrādājamās kravas apjoma, noliktavas platība ir jāsamazina par 30%, lai 
saglabātu efektīvu darbību. Lai esošo noliktavas platību izmantotu optimāli, būtiski ir 
jāpalielina apstrādājamās kravas apjoms, kas nodrošinātu ekonomisko rādītāju 
paaugstināšanos. 

Bakalaura darba izvirzītās problēmas risinājums – noliktavām ir jāizmanto loģistikas 
jomā strādājošie profesionālie speciālisti, kas spētu veikt noliktavas ekonomisko un 
tehnoloģisko rādītāju novērtējumu, kas padarītu noliktavas darbību efektīvāku. 
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K.Meilis, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 

RĪGAS DAUDZFUNKCIONĀLĀ PASAŽIERU TERMINĀĻA 

PROJEKTĒŠANA 
 

Ar pasažieru termināli apzīmē ostas, lidostas, autoostas, dzelzceļa stacijas ēku vai ēkas 

daļu, kur tiek apkalpoti pasažieri - sniegta informācija, pārdotas biļetes, nodrošināta pasažieru 

bagāžas pieņemšana un nodošana, nodrošināta pasažieru iekāpšana vai izkāpšana no 

transportlīdzekļa. 

Topošais daudzfunkcionālais pasažieru terminālis atradīsies pašā Rīgas centrā un būs 

savienots ar dzelzceļa staciju. Terminālis apvienos trīs sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējus: AS „Pasažieru vilciens”, RP SIA „Rīgas satiksme” un AS „Rīgas Starptautiskā 

autoosta”. Šis darbs ir aktuāls, jo ir nepieciešams uzlabot pilsētas sabiedriskā transporta 

infrastruktūru, uzlabot pasažieru komforta līmeni un pielāgoties pieaugošajai pasažieru 

plūsmai. Darba uzdevumos ietilpa: Pasažieru plūsmas izpēte un analīze, kā arī pastāvošo 

problēmu apskats uzņēmumā “Rīgas satiksme”, “Pasažieru vilciens” un “Rīgas starptautiskā 

autoosta”; Optimālās termināļa vietas izvēle. Nepieciešamo datu iegūšana, optimālai 

pasažieru termināļa darbības nodrošināšanai. Pasažieru termināļa caurlaides spējas 

noteikšana.  

 

 
Att. Rīgas daudzfunkcionālā pasažieru termināļa atrašanās vieta. 

 

Pati autoostas ēka un teritorija tika nodota ekspluatācijā 1964. gadā, saprotams, ka pie 

mūsdienu lielā transportlīdzekļu noslogojuma pieauguma, autoosta nespēj paplašināties un 

rodas pārslodze. Jaunais pasažieru terminālis ne tikai atvieglos autoostas darbību, bet arī 

savienos trīs galvenos sabiedriskā transporta veidus, proti, vilcienu kustību, Rīgas pilsētas 

satiksmi un starppilsētu satiksmi, kā arī atvieglos un paātrinās pasažieru nokļūšanu un 

pārsēšanos no viena sabiedriskā transporta veida uz citu. 
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R.Miķelsons, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
EKSPRESPASTA PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMA DARBĪBAS 
EFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA, MODERNIZĒJOT KRAVU 
TERMINĀLI 
 

Latvijā pašlaik ir aptuveni 40 uzņēmumu, kas veic ekspressūtījumu piegādi, un šogad tiek 
plānots līdz pat 10% pārvadāto sūtījumu pieaugums, tādēļ ir nepieciešams izmantot esošo 
termināli pilnībā. 

Darbā apskatītais uzņēmums ir viens no vadošajiem standarta un steidzamo sūtījumu 
piegādātājiem Latvijā, kurš katru dienu piegādā vairākus tūkstošus sūtījumu. Veiksmīga 
eksprespasta uzņēmuma darbība un attīstība balstās uz: plānošanu, piederību spēcīgam, 
starptautiskam piegāžu tīklam un sakārtotu termināli. Esošā kravu termināļa jauda netiek 
pilnībā izmantota, tāpēc ir jāveic modernizācijas pasākumi. Veicot modernizāciju, tiks veikti 
uzlabojumi: 

  inventāra novietojumā terminālī, 
  iegādāts piemērots inventārs sūtījumu pārvietošanai un glabāšanai, 
  speciāla - norobežota zona atgrieztajiem sūtījumiem (lai samazinātu pazudušo paku 

skaitu),  
  organizēta sūtījumu plūsma pa termināli. 

Pēc modernizācijas veikšanas laikam, kas tiek pavadīts šķirojot sūtījumus, ir jāsamazinās, 
tādējādi paaugstinot termināļa efektivitāti un samazinot izmaksas. 
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A.Millers, M.Urbaha (zinātniskā vadītāja) 

 

KRAVU PIEGĀDES SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJA, IZMANTOJOT 

ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS TEHNOLOĢIJAS  
 

Transporta un pārvadājumu uzņēmumiem ir svarīgi nodrošināt optimālas kravu piegādes, 

tādējādi samazinot izmaksas un pārvadājumu laiku. Nereti piegāžu plānošanā netiek 

izmantotas tehnoloģiju iespējas, ar kuru palīdzību būtu iespējams optimizēt nepieciešamos 

rādītājus. 

Atverot jaunu kravu pārvadājumu termināli, ir jānosaka tā izdevīgākā lokācijas vieta, 

ņemot vērā klientu un piegāžu vietu atrašanos un sasniedzamību, lai tiktu nodrošināts labāks 

piegāžu laiks un izmaksas.   

Iepriekšminētās problēmas ir iespējams risināt, izmantojot Ģeogrāfisko informācijas 

sistēmu (turpmāk tekstā - ĢIS) tehnoloģiju sniegtās priekšrocības. Kvalitatīvi un profesionāli 

pielietotas ĢIS tehnoloģijas ļauj uzlabot esošo maršrutu plānošanu, veidot jaunus maršrutus 

un noteikt visefektīvāko noliktavas vai termināļa atrašanās vietu, kā arī risināt citas ar 

maršrutu plānošanu saistītas problēmas.  

Bakalaura darba pētījuma mērķis ir uzlabot uzņēmuma X piegāžu sistēmas darbības 

efektivitāti, izveidojot optimālāku maršrutu un iesakot uzņēmumam X tā noliktavas atrašanās 

vietu, kas uzlabotu uzņēmuma darbību. Uzņēmumam X darba dienā jāveic aptuveni 50 

piegādes Rīgas teritorijā un tās apkārtnē, kuras nodrošina četras kravas mašīnas.   

 

 
Att. Uzņēmuma X piegāžu adreses. 

 

Lai veiktu iepriekšminētos uzlabojumus uzņēmumā X, izmantoju ESRI izveidoto 

programmatūru ArcGIS. Problēmu atrisināšanai galvenokārt izmantoju ArcGIS programmas 

rīku Tīklu analīze (Network analyst), kas iegūst efektīvāko pieejamo maršrutu, kā arī citus 

datus, izmantojot pārveidotu Deikstra algoritmu.  

Darba gaitā iegūtie rezultāti parāda, ka, izmantojot ĢIS tehnoloģijas, bija iespējams 

palielināt uzņēmuma X piegāžu sistēmas efektivitāti un nodrošināt optimālu uzņēmuma 

resursu izmantošanu. 
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P.Morozs, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 

TENTA PLATFORMAS PĀRVEIDOŠANA REFRIŽERATORA 
PUSPIEKABĒ, PALIELINOT UZŅĒMUMA PEĻŅU 
 

Mūsdienās arvien biežāk pārvadājumiem, īpaši starptautisko pārvadājumu jomā, izmanto 
puspiekabes. Puspiekabju izmantošana samazina pārvadājumu pašizmaksu, palielinoties 
vestspējai un samazinoties amortizācijas izdevumiem. Arī uzņēmums attīstās arvien straujāk, 
attīstoties pārvadājumu plūsmas jaudai, rodas nepieciešamība palielināt autotransporta 
līdzekļu vestspēju. Tāpēc uzņēmuma ietvaros tiek papildināts esošais transportlīdzekļu parks 
ar refrižeratoru puspiekabēm.  

Saskaņā ar ekspluatācijas mērķiem refrižeratoru puspiekabe ir transporta līdzeklis, kas ir 
aprīkots ar dzesēšanas agregātu un ir spējīgs kravas kastes iekšpusē uzturēt temperatūras 
režīmu diapazonā no +12°C līdz -20°C. Visas refrižeratoru puspiekabes atkarībā no to 
pielietojuma var iedalīt vairākās kategorijās – no A (no +12°C līdz 0°c) līdz F (ne vairāk par -
20°C).  

Tādā gadījumā var būt divas pieejas. Pirmajā gadījumā tā ir jaunu refrižeratora 
puspiekabju iegāde. Otrā gadījumā tā ir tenta platformas pārveidošana refrižeratora 
puspiekabē.  

Tādējādi rodas jautājums – kas ir izdevīgāk - iegādāties jaunu refrižeratora puspiekabi vai 
arī pārveidot tenta platformu refrižeratora puspiekabē. Par pārveidošanu šajā gadījumā var 
klasificēt tenta platformas demontāžu un pārveidošanu refrižeratora puspiekabē, kā rezultātā 
mainās transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati un galvenie konstruktīvie parametri.  

Par šādas pārveidošanas galveno pamatnosacījumu kļūst ekonomiskais pamatojums. 
Veikt šādu pārveidošanu ir ekonomiski izdevīgi, ja spēkā ir nosacījums: 

 
kur  - jaunas refrižeratora puspiekabes cena, Eiro; 

 - tenta platformas cena, Eiro; 

 - tenta platformas pārveidošana refrižeratora puspiekabē, izmaksas Eiro.  

Pētījuma ietvaros ir izstrādāts optimāls tehniski – ekonomiskais projekts, kas parāda, ka 
izdevīgāk ir veikt tenta platformas pārveidošanu refrižeratora puspiekabē nekā iegādāties 
jaunu.  
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K.Nazarova, V.Muhins (zinātniskais vadītājs) 
 

LATVIJAS UZŅĒMUMA VEIKALU TĪKLU DARBĪBAS ANALĪZE 
 

Pētījums veikts uzņēmuma SIA T.N. Kurši. Šobrīd “Kurši” piecpadsmit būvniecības 
veikalos Rīgā un vairākās Latvijas pilsētās piedāvā klientiem plašāko celtniecības materiālu 
sortimentu un profesionālu apkalpošanu. 

Rūpējoties par katra būvnieka ērtībām, nepārtraukti paplašina tirdzniecības tīklu, plāno 
uzsākt būvmateriālu tirdzniecību arī citās Latvijas pilsētās, attīsta sadarbību ar 
nozīmīgākajiem un uzticamākajiem ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumiem, pastāvīgi 
palielina piedāvāto produktu sortimentu. 

Pašlaik Latvijā notiek asa cīņa par klientiem. Savukārt, paši klienti meklē iespējas, kas 
viņiem ļauj ietaupīt līdzekļus. Tas nozīmē, ka mūsu mazumtirdzniecības preču un 
pakalpojumu sniedzējiem uz šādu rīcību ir jābūt gataviem un jādomā, kādu preci un par cik 
viņi varēs un spēs piedāvāt klientiem, nezaudējot servisu. 

SIA „Tirdzniecības nams „Kurši” šībrīža galvenais uzdevums, ņemot vērā smago 
ekonomisko situāciju, ir nostiprināt savas tirgus pozīcijas un palielināt savu pakalpojumu 
klāstu. Lai šo uzdevumu varētu sekmīgi realizēt, ir jāveic virkne pasākumu.  

SIA „Tirdzniecības nams „Kurši” ir neizmantotas noliktavas telpas Dreiliņos. Tur ir ļoti 
laba infrastruktūra, jauns ceļš,  tuvu pilsētas centram. 

Tiek izstrādāts sortiments (pieprasītākās preces), izanalizēti piegādātāji. 
Lai samazinātu loģistikas struktūrvienības izmaksas, uzņēmuma vadībai ir rūpīgi 

jāpārskata preču piegādes plūsma starp veikaliem un noliktavu, jāizvērtē, kuri maršruti ir 
nerentabli un kādas ir to apkalpošanas alternatīvas, analizējot apgādes ķēdes. Būtu jāsaprot, 
vai centrālā noliktava ir novietota stratēģiski visizdevīgākajā punktā, ne tikai ģeogrāfiski, bet 
arī no pieprasījuma noslodzes viedokļa. 

Analizējot kopējo situāciju, veicot pētījumu un eksperimentus, autore nonāca pie 
secinājuma, ka uzņēmumam jāpārbūvē esošo noliktavu Dreiliņos, lai kļūtu par vienu no 
lielākajiem vairumtirgotājiem Latvijā. Atrast piegādātājus ar labu pieprasīto preci, kā arī 
izpētīt preču piegādes sistēmu, lai sanāktu mazākas transporta izmaksas. 
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N.Ņērbulis, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
SADALES NOLIKTAVAS IZSTRĀDE, LAI PAAUGSTINĀTU 
EKSPRESPIEGĀŽU EFEKTIVITĀTI 
 

Ekspresspasta pakalpojumiem mūsdienās ir arvien lielāka nozīme. Dažādu sūtījumu ātra 
piegāde starp ražotāju un patērētāju ir kļuvusi par ekspresskompāniju prioritāti. Noliktavai un 
noliktavas darbībai šajā ķēdē ir svarīga lomu, jo noliktavā notiek sūtījumu apstrāde, šķirošana 
un uzglabāšana. Veiksmīgs noliktavas un tās darbības plānojums ir viens no 
priekšnoteikumiem veiksmīgā kurjerpasta darbībā. 

Darba mērķis ir izstrādāt optimizācijas plānu kurjerpasta noliktavai, noteikt tās efektivitāti 
un izskatīt piegādes tīklu efektīvu izmantošanu, par pamatu izmantojot kādu no Latvijas 
ekspresspasta uzņēmumu noliktavām. 

Optimizējot noliktavas darbību, jānovērtē noliktavas galvenos darbības posmus: 
noliktavas novietojums, lietderīgie zonu laukumi, noliktavas inventārs, caurlaides spēja, 
uzglabāšanas iespējas un darbaspēka nodrošinājums. 

Veicot piegādes tīklu optimizāciju, jāpēta, vai esošie piegādes tīkli ir pietiekami efektīvi 
izmaksu, transporta lietderības un laika patēriņa ziņā. 

 

   
 1.att. Piegāžu tīkls pirms uzlabošanas. 2.att. Piegāžu tīkls pēc uzlabošanas. 

 
Rezultātā iegūstam ar aprēķiniem pierādītu optimizācijas plānu kurjerpasta noliktavai, tai 

skaitā iekļaujot plānu piegāžu tīklojuma uzlabošanai. Rasējumus izmanto, lai uzskatāmi 
parādītu aprēķinos veiktos uzlabojumus. Ja iegūtie rezultāti uzrāda, ka darbā veiktās izmaiņas 
ir optimizējušas mērķos izvirzītos noteikumus optimālam noliktavas darbam, tad darbs 
vērtējams kā mērķus attaisnojošs.  
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A.Pacjuka, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 

KONTEINERU PĀRKRAUŠANAS TEHNOLOĢISKAIS PROCESS 
LIDOSTĀS 
 

Konteineru pārkraušanas tehnoloģija lidostās sastāv no šādiem posmiem: izkraušana no 
transportlīdzekļa, to svēršana un marķēšana, tilpuma mērīšana, uzglabāšana noliktavā, 
aviācijas kravas pavadzīmes noformēšana, konteineru komplektēšana reisam, pārkraušana uz 
transportlīdzekļa, transportēšana no noliktavas uz lidaparāta stāvvietu, iekraušana tajā un 
kravas tauvošana. 

Konteineru transportēšanai un pārkraušanai ir jābūt konkrētiem mehanizācijas līdzekļiem 
un atbildīgajam  personāls, kas nodrošinās piegādi un iekraušanu lidaparātā. 

Var būt mehanizācijas līdzekļi, kas tikai transportē konteinerus, un tādi, kas tikai 
nodrošina to pārkraušanu, kā arī tiek izmantota tehnika, kas savieno abas šīs operācijas. 

Konteineru transportēšanu no gaisa termināļa līdz lidaparātam un atpakaļ var veikt  ar 
elektromobili; vilcēju ar konteineru ratiņu satveri; mazgabrīta kravas automobili. 

Pie mehanizācijas līdzekļiem, kas nodrošina pārkraušanas darbus pie lidaparāta, var minēt 
piekabes autotransportieri un pašgājēju konteineru iekrāvējus, bet pie mehanizācijas 
līdzekļiem, kas apvieno izkraušanas–iekraušanas operācijas ar konteineru transportēšanu - 
pašgājēju konteineru ratiņus, autokonveijerus, konteineru vilcējus. 
 

 
Att. Pašgājējs iekrāvējs – konteineru vedējs АПК-КБ. 

 
Drošības apsvērumu dēļ iekraušanas-izkraušanas transportlīdzekļu kustību pa peronu būtu 

jāveic konkrētos maršrutos, ievērojot vietējos apstākļus lidostā, ar zīmēm uz platformas, kas 
skaidri norāda ceļu, vienlaicīgi ierobežojot ātrumu saskaņā ar lidostas speciālā transporta 
kustības noteikumiem. 

Kravu pārvadāšanu konteineros un uz paletēm var nodrošināt ar kravu vai pasažieru 
lidaparātiem, kas ir piemēroti šim mērķim, un visa mehanizācijas tehnika tiek izmantota 
saskaņā ar tās tehniskajiem parametriem, kravas nodalījuma lūkas izmēriem. 

Normālai ekspluatācijai, uzglabāšanai un mehanizācijas līdzekļu remontam lidostās jābūt 
speciālām konteineru zonām, kurus pārvalda cilvēki, kuri atbild par to pareizu funkcionēšanu 
un konteineru apriti starp lidostām. 
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A.Petrova, V.Muhins (zinātniskais vadītājs) 
 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MEZGLU ANALĪZE UN OPTIMIZĀCIJA 
 

Svarīgs dzīves kvalitātes rādītājs ir pilsētas pieejamība. Ar pilsētas pieejamību tiek 
saprasta iespēja brīvi, ērti un ātri pārvietoties jebkuram neatkarīgi no vecuma vai sociālās 
piederības. 

Rīgas pilsētas attīstības pamatmērķis ir pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. 
Augstas kvalitātes sabiedriskajam transportam ir ļoti svarīga loma Rīgas pilsētas ekonomikas 
attīstībā, vides nodrošināšanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Mūsdienās arvien 
aktuālāki kļūst jautājumi par pilsētas plānošanu saskaņa ar transporta plūsmām, īpaši  lielajās 
pilsētās ar augstu antropogēno slodzi un urbanizācijas pakāpi. 

Lai harmonizētu pilsētas sabiedriskā transporta sistēmu, tiek veikts pētījums, lai 
nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem sabiedrisko transportu, kas ir ērts, ātrs pieejams, 
drošs un videi draudzīgs. 

Pētījuma galvenā problēma jeb izpētes jautājums ir “stumbra un padeves” sistēmas (trunk 
and feeder system) attīstība Rīgā. 

Pētījumā tiek apskatīti un izmantoti šādi noteicošie raksturlielumi transporta sistēmas 
vērtēšanai: 

  ielu struktūra – ielu plānojums, kvalitāte, caurlaides spēja; 
  transporta organizācija – struktūra un kapacitāte, Rīgas pilsētas sabiedriskā 

transporta maršrutu shēma; 
  darbības – darbības mērķi, virzieni un ilgtermiņa transporta stratēģija. 

Darba gaitā tika studēti literatūras avoti, kas ir veltīti izvēles problēmai, izanalizēta 
uzdevuma specifika, savākti nepieciešamie dati.  

Pēc tam šie dati tika apkopoti un izstrādāts piedāvājums, kā optimizēt sabiedriskā 
transporta sistēmu.  Viens no pētījuma piedāvājumiem  ir Āgenskalna teritorijā izvietot 
pilsētas sabiedriskā transporta mezglu, kas cilvēkiem būtu ērti pieejams un kalpotu par 
pārsēšanās punktu. 

Saskaņā ar Rīgas attīstības plānu sabiedriskā transporta attīstība tiks balstīta uz 
sabiedriskā transporta tīkla attīstību, paredzot modernizētu tramvaju kā „mugurkaulu”. Tāpēc 
tiek apskatīta iespēja ieviest jaunu tramvaja līniju, kas būtu daļa no “stumbra un padeves” 
sistēmas. 

Konkrētajā uzdevumā par imitācijas modeļa izstrādi jaunveidojamajam maršrutam  par 
pētījuma realizācijas instrumentu tika izvēlēta speciālā imitācijas pakete VISSIM 4.0. Pakete 
ir Vācijas kompānijas PTV produkts un paredzēta transporta plūsmu modelēšanai 
mikrolīmenī, kas nodrošina jebkuras sarežģītības un konfigurācijas transporta tīkla  izveides  
iespējas, tāpat ir iespēja organizēt transporta tīklā pārvietošanās noteikumus, regulēt satiksmi 
ar luksoforiem, organizēt sabiedriskā transporta pārvietošanos un īstenot transportlīdzekļu 
izturēšanās modeli plūsmā, kas tuvināta reālajai situācijai. 
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K.Pūcīte, K.Carjova (zinātniskā vadītāja) 
 
TRANSPORTA UZŅĒMUMAM PIEDEROŠĀ AUTOPARKA 
STRUKTŪRAS UN UZTURĒŠANAS IZMAKSU OPTIMIZĀCIJA 

 
No transporta uzņēmuma autoparka struktūras un tā tehniskā stāvokļa lielā mērā atkarīgas 

autoparka ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. 
Galvenie ritošā sastāva skaitliskā raksturojuma rādītāji ir inventāra kopējais skaits, kā arī 

tehniskā kārtībā esošo, ekspluatācijā esošo, remontā esošo un dīkstāvē esošo transportlīdzekļu 
skaits. 

Autoparka struktūras galvenie faktori, pēc kuriem izvērtē transportlīdzekļa atbilstību, ir 
pārvadājuma procesa būtība, pārvadājamās kravas raksturojums, transportlīdzekļa 
specifikācija, paredzamā transportējamā produkta specifikācija. 

Bakalaura darbā apskatāmais transporta uzņēmums nodarbojas ar autopārvadājumiem pa 
Eiropu un Rietumāziju. Uzņēmuma autoparks sastāv no 17 mašīnām, no kurām desmit ir 
Volvo, četras Scania un trīs DAF markas automašīnas. 

Autotransporta uzņēmumos ir sekojoši izdevumu posteņi: alga automobiļa vadītājam, 
degvielas izmaksas, ekspluatācijas izmaksas materiālu, automobiļu nolietojuma, tehnisko 
apkopju un remonta izmaksas, riepu un vispārējās izmaksas. 

Uzturēšanas izmaksas ir visi tie izdevumi, kas paredz autoparka transportlīdzekļu 
maksimālu uzturēšanu tehniskā kārtībā (tehniskās apkopes, ekspluatācijas materiāli) un 
atbilstību likumam (nodokļi, apdrošināšana u.c.). 

Galvenais veids, kā transporta uzņēmums var izmantot tam nepieciešamos 
transportlīdzekļus, ir tos nopirkt vai iegādāties līzingā (finanšu līzings, operatīvais līzings jeb 
noma). 

Autoparka transportlīdzekļiem nepieciešamās tehniskās apkopes un remontdarbus 
uzņēmums var organizēt un apmaksāt pats (gadījumā, ja transportlīdzekļi ir iegādāti, kā arī 
finanšu un operatīvā līzinga gadījumā) vai uzticēt veikt citiem uzņēmumiem (pilna servisa 
noma vai slēdzot līgumus ar iegādāto transportlīdzekļu dīlerfirmām). 

Autoparka struktūras optimizācijas galvenais uzdevums ir sasniegt ritošā sastāva 
tehniskās gatavības koeficienta maksimālo vērtību αt. 

 
kur: αt – tehniskās gatavības koeficients; 

ADtk – tehniskā kārtībā esošo automobiļu autodienas uzņēmumā; 
ADs – visu automobiļu autodienas uzņēmumā; 
Autoparka uzturēšanas izmaksu optimizācijas galvenais uzdevums ir salīdzināt tehnisko 

apkopju un remontu izmaksas pašreizējā situācijā (uzņēmums tās organizē un apmaksā pats) 
ar citām iespējamajām opcijām, lai maksimāli samazinātu autoparka uzturēšanas izdevumus. 
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A.Rosberga, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 

ĀTRI  BOJĀJOŠOS  PRODUKTU  STARPTAUTISKO  PĀRVADĀJUMU 
TEHNOLOĢIJU  PILNVEIDOŠANA 
 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt optimālu autotransporta sadales loģistikas tīklu starp 
uzņēmuma WWL noliktavas punktu Latvijā un septiņiem sauszemes noliktavas punktiem 
Spānijā. Kravas plūsmu kanālā nodrošina vilcēji ar refrižeratoru iekārtām, pārvadājot ātri 
bojājošos produktus.  

Sadales loģistikas tīkls šajā gadījumā tiek uzskatīts par funkciju mijiedarbības kopumu, 
kas tiek realizēts kravas plūsmas sadales procesā starp kravas nosūtītāju un kravas saņēmēju 
noliktavām. Tādējādi par sadales loģistikas tīkla mērķi kļūst nepieciešamās produkcijas 
piegāde noteiktā vietā, noteiktā laikā ar minimālām izmaksām. Par vienu no šāda loģistikas 
tīkla kanāla svarīgākajiem rādītājiem var uzskatīt kanāla kravas apgrozības rādītāju. Šis 
rādītājs raksturo kravu skaitu, kuras ir pieņemtas, apstrādātas un nodotas pēc adresāta noteiktā 
laika intervālā. Kravas apgrozības rādītāju kanālā būtiski ietekmē kravas optimāla vienmērīga 
plūsma.  

Tādējādi šāda sadales loģistikas tīkla svarīgākā funkcija ir kravas plūsmas vienmērīguma 
nodrošināšana loģistikas sadales kanālā. Neefektīva kravas plūsmas intensitāte var radīt liekus 
izdevumus.  Maksimālo autotransporta sadales loģistikas tīkla noslodzes līmeni sadales 
kanālā var noteikt pēc formulas: 

 
kur – maksimālā stundas autotransporta kustības intensitāte kanālā, auto/h; 

 - vidējais kravas apjoms uz vienu transporta vienību, tonnas/auto; 

 – vidējais tehniskais autotransporta līdzekļa ātrums kanālā, km/h 

 – laiks, kas nepieciešams kravas pārvadāšanai, h; 

 – kopējais autotransporta līdzekļa veiktais attālums ar kravu, km.  

Savukārt sadales loģistikas tīkla modeļa kravas pārvadājuma pašizmaksa kanālā tiek 
noteikta pēc šāda vienādojuma: 

 
kur  – kopējais autotransporta līdzekļa veiktais attālums ar kravu, km.  

 – mainīgās izmaksas uz vienu noskrējiena kilometru, Eiro/km; 

 – vienas darba stundas pastāvīgās izmaksas, Eiro/h; 

 - autotransporta līdzekļa noskrējiena izmantošanas koeficients; 

 - laiks, kas nepieciešams kravas pārvadāšanai, h; 
Autotransporta sadales loģistikas tīkla modeļa ietvaros ir piedāvāta un izstrādāta racionāla 

sadarbība starp noliktavu punktiem, pastāvot atšķirīgam pieprasījuma daudzumam. Ir 
izstrādāts kravas plūsmas kanāla režīms.  
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V.Rožinskis, M.Larins (zinātniskais vadītājs) 
 
KONTEINERU PLŪSMAS PROGNOZĒŠANA UN OPTIMIZĀCIJA, 
IZMANTOJOT INTERMODĀLOS PĀRVADĀJUMUS 

 
Kā rāda statiska, kravu daudzums, kas ir pārvadāts ar konteineru palīdzību, ar katru gadu 

pieaug. Tāpēc pareiza konteineru plūsmas organizācija un optimizācija ir ļoti aktuāla tēma. Ja 
varētu atrast risinājumu konteineru plūsmas optimizācijas problēmām jau tagad, nākotnē, kad 
konteineru plūsma turpinās augt, jau strādājošā shēma palīdzēs gan samazināt izdevumus, gan 
veikt konteineru plūsmas kontroli, gan arī nodrošināt pārvadājumu servisu un kvalitāti. Savā 
diplomdarbā es aplūkoju konteineru plūsmas kontroles problēmas, kuras ir atspoguļotas 
zemāk. 

Konteinerpārvadājumos, īpaši konteineru plūsmas organizācijas jomā, var izdalīt 
sekojošos aspektus, kuriem ir nepieciešama uzlabošana: 

  Tukšo konteineru krājuma nepieciešamība pārvadājumu organizācijai. Kompānijai, 
kura strādā konteinerpārvadājumu nozarē, ir jābūt noteiktam konteineru parkam, ar 
kura palīdzību notiek pārvadājumi. Galvenais jautājums: cik lielam šim parkam ir 
jābūt noteiktā laika periodā, jo tukšo konteineru glabāšana rada tikai izdevumus. 

  Konteineru atgriešanas nepieciešamība. Kad konteineri ir nogādāti  saņēmējam un 
krava ir izkrauta, rodas nepieciešamība tos atgriezt vai nu tukšus, vai arī atrast 
kravas nosūtītāju, kurš vēlētos nogādāt kravu jums nepieciešamajā punktā un 
atkārtot pārvadāšanas operāciju. Jāpiebilst, ka kompānijām, kuras strādā visā  
pasaulē un kurām ir daudz pārstāvību, parasti šo problēmu risina, atstājot tukšos 
konteinerus nākotnes pārvadājumiem piegādes vietā. 

Abas problēmas var risināt, ja, bāzējoties uz rezultātiem, kuri ir radušies kompānijas 
darba procesā, izveido prognozēšanas modeli, kurš palīdzēs prognozēt aptuveni  nepieciešamo 
tukšo konteineru daudzumu, lai izpildītu visas ar pārvadājumiem saistītās operācijas un 
pasūtījumus, kā arī samazināt izdevumus, kuri ir saistīti ar lieko konteineru glabāšanu un 
tukšo konteineru nepamatoti steidzamu atgriešanu. Prognozēšanas modeļa variācija ir 
aplūkota diplomdarba ietvaros. 

Problēmas risināšanai var piedāvāt sekojošo: 
  Pārvadājumu kompānijai darba laikā ir jāveic datu uzkrāšanu, lai būtu pieejami 

izejas dati optimizācijas modeļu būvēšanai; 
  Balstoties uz uzkrātajiem datiem vai statistikas pētījumiem, jābūvē lineārās atkarības 

modeļus, kuri var palīdzēt precizēt prognozi, par tukšo konteineru nepieciešamību 
un samazināt vai vispār izvairīties no zudumiem, konteineru pārpalikuma vai 
deficīta gadījumā. 

Iepriekšminētās darbības sīkāka izpēte  un konkretizēšana tiks  izdarīta diplomdarba 
ietvaros. 
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V.Siņakova, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
AUTOMOBIĻU REMONTA IECIRKŅA PROEKTĒŠANA, LAI 
PAAUGSTINĀTU TRANSPORTA UZŅĒMUMA DARBĪBAS 
EFEKTIVITĀTI 

 
Uzņēmums  Turbo Baltija dibināts 2004.gadā, un ir pasaules lielāko turbokompresoru 

ražotāju – Amerikas uzņēmuma Garrett, Holandes uzņēmuma Holset un Vācijas uzņēmuma 
BorgWarner Turbo Systems (Schwitzer, KKK) oficiālais pārstāvis Latvijā, Lietuvā, Ukrainā, 
un Krievijā, kā arī amerikāņu kompānijas  „K&N” ražoto pazeminātas pretestības gaisa filtru 
oficiālais pārstāvis.  

Uzņēmuma darbības efektivitāte pazeminās, ja nav savas remonta zonas, kā arī tāpēc,  ka 
Latvijā trūkst filiāles un remonta uzņēmumu, ar kuriem Turbo Baltija sadarbojas. Turbo 
Baltija tikai pārdod turbīnas, bet vajadzētu arī uzbūvēt savu remonta iecirkni vai arī  izplatīt 
citas rezerves daļas, kuras saistītas ar šo preču klāstu, tas varētu palielināt uzņēmuma darbības 
efektivitāti.  

Lai palielinātu efektivitāti, uzņēmuma teritorijā jāuzbūvē savu remonta zonu, kura būtu 
paredzēta, ne tikai turbīnu nomaiņai, bet arī turbīnu remontam, lai iespējami  palielinātu 
piedāvāto pakalpojumu klāstu. Piedāvāt jauniem un esošajiem klientiem pazeminātas 
pretestības gaisa filtru nomaiņu. Un papildus varētu izvērtēt iespēju uzbūvēt virsbūves un 
krāsošanas iecirkni, kas vēl vairāk palielinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu. Atklājot 
virsbūves un krāsošanas iecirkni, pastāvēs iespēja sadarboties ar apdrošināšanas kompānijām, 
veicot krāsošanas darbus. Palielinātos iespēja, ne tikai piesaistīt jaunus klientus, bet arī paturēt 
jau esošos, kā arī palielināt darba vietu skaitu. Uzņēmums varētu ražīgāk un plašāk izmantot 
savus resursus. 

Tātad, ņemot vērā visu augstākminēto un reorganizējot remonta iecirkņus, kā arī 
izmantojot papildus resursu, Turbo Baltija palielinās – klientu apjomu, uzņēmuma efektivitāti, 
finanšu rādītājus, piesaistīs jaunu darbaspēku. Galvenais ieguvums - būs iespēja piedāvāt 
klientiem veikt visus nepieciešamos darbus uz vietas – pie viena uzņēmēja. Nepieciešams ne 
tikai pārdot preci, bet arī piedāvāt klientiem apkalpot pārdoto produktu, veicot to remontu, 
uzstādīšanu un nepieciešamības gadījumā arī garantijas nomaiņu.  
 

 
Att. Remonta zona. 
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A.Skustais, V.Ņesterovskis (zinātniskais vadītājs) 
 
RĪGAS LIDOSTAS STRUKTŪRAS UN DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA, LAI 
PALIELINĀTU PASAŽIERU APGROZĪJUMU 

 
Starptautiskā lidosta „Rīga” ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un šī 

reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kura modernizācija ir svarīga valsts ekonomikas  
izaugsmes sastāvdaļa, jo tā ir Latvijas Republikas valsts akciju sabiedrība.  

VAS „Starptautiskās lidosta „Rīga”” ēka tika uzcelta 1974. gada oktobrī, kā vietējā 
lidosta bijušās PSRS robežās, bet šobrīd tā ir izveidojusies par gaisa pārvadājumu centru 
Baltijā, kas sniedz gan aviācijas, gan neaviācijas pakalpojumus pilna servisa un zemo izmaksu 
lidsabiedrībām uz 79 galamērķiem. 

Lidostas „Rīga” teritorija ir ļoti komplicēta, jo tajā  ietilpst dažādas komunikācijas - 
piebraucamie ceļi, skrejceļš, stāvvietas lidmašīnām un transportam, apkalpojošā personāla 
telpas, noliktavas, mehanizācijas nodaļa, degvielas angāri, lidmašīnu angāri - kuru 
modernizācija ir svarīgs nosacījums lidostas kapacitātes pieaugumam. 

Kopš 2007. gada kad lidostā „Rīga” izbūvēja jauno izlidošanas termināli, tā nav 
paplašinājusi sava termināļa teritoriju. 2011. gadā, pieaugot pasažieru skaitam līdz 5,1 
miljonam, telpu caurlaidība ir par mazu, tāpēc ir nepieciešams būvēt jaunu termināli un 
pārveidot lidmašīnu stāvvietas. 

Uzbūvējot jaunu termināli, kas atrastos pašreizējā aviācijas muzeja vietā, un savienojot ar 
tuneļiem abus termināļus, varētu apkalpot lielāku pasažieru skaitu, pasaules mērogā tā 
pretendējot jau uz vidēji lielas lidostas statusu. 

Lai neaizkavētu reisus un pasažieriem būtu ērta pārvietošanās no termināla uz lidmašīnu, 
jāpārbūvē lidmašīnu stāvvietu izvietojums, jāpanāk, lai vairāk būtu stāvvietu, kur nav 
nepieciešama izstumšana, bet pati lidmašīna var pārvietoties, kas ietaupītu laiku un cilvēku 
resursus. 

Bakalaura darbā ir parādīts, kā mainās pasažieru daudzums, uzbūvējot otru termināli, un 
kā samazinās nepieciešamie resursi lidmašīnu apkalpošanai, ja pārveido stāvvietas. 

362



R.Sniķersproģis, A. Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 
GATAVĀS PRODUKCIJAS GLABĀŠANAS UN SADALES NOLIKTAVAS 
SISTĒMAS OPTIMIZĒŠANA 
 

Noliktava ir svarīgs loģistikas ķēdes posms, kas atrodas starp preču piegādātāju un preču 
saņēmēju. Noliktavas veiksmīga darbība ietekmē veiksmīgu preču apriti gan pašā noliktavā, 
gan ārpus noliktavas saistītās darbības. Preču plūsma nepārtraukti notiek katru dienu, jo katru 
dienu rodas preču pieprasījums, kas ietekmē noliktavas vadību un krājumu daudzumu, un 
noliktavas darbības ir atkarīgas no noliktavā glabājušās preces daudzuma un preces aprites. 

Pašlaik populārākais veids noliktavas vadīšanas veids ir, izmantojot 3PL loģistiku, tas 
nozīmē, ka preces plūsma tiek kontrolēta pēc pasūtītāja pieprasījuma, bet pamazām 
noliktavās, un it sevišķi lielās noliktavās, kas ir tendētas uz veiksmīgāku noliktavas darbību, 
ievieš 4PL loģistiku, kad preces krājumus kontrolē noliktavas vadības sistēma, kas pati 
analizē noliktavā esošās preces krājumus, termiņus un klientam ziņo par preces kustību un 
krājumu nepieciešamo papildināšanu vai likvidēšanu. Lai kopējā noliktavu sistēma pasaulē 
būtu veiksmīgāka, noliktavās arvien vairāk vajadzētu  ieviest 4PL loģistiku, bet, izvērtējot, vai 
tas tiešām ir izdevīgi un optimāli nepieciešams konkrētajai noliktavai. Preču krājumu 
veiksmīga vadība ietaupa gan laiku, gan naudu noliktavai, ko var izmantot noliktavas platības 
paplašināšanai, jaunu darbinieku pieņemšanai un noliktavas tīkla paplašināšanai. Noliktavas 
darbības ietver tādas operācijas, kas saistītas ar preču sagatavošanu pieņemšanai un preču 
pieņemšanu, izvietošanu glabāšanai, glabāšanas organizēšanu, sagatavošanu nosūtīšanai un 
nosūtīšanu preču saņēmējiem.  

Noliktavas vadības sistēma „Warehouse Expert” ir paredzēta „4 PL” uzņēmumiem, kas 
bieži veic komplektēšanu ar lielu pozīciju skaitu katrā pasūtījumā. Ieviešot programmu, ir 
iespējams samazināt izdevumus, kas var rasties uz krājuma kontroles pamata un palielināt 
peļņu, kas rodas komplektēšanas gaitā, jo tiek palielināts izpildāmo pasūtījumu skaits un 
ātrāka to izpilde. Mazām noliktavām, kas nav tendētas uz vairumtirdzniecību, ieteiktu izvērtēt 
šādas programmas ieviešanas iespēju un pārliecināties par tās efektivitāti ar citu, mazāku un 
lētāku, programmu palīdzību. 

Darbā tiek pētīta vienas no lielākajām akcīzes preču noliktavām Baltijā produkcijas 
glabāšanas un sadales sistēma. Analizējot datus, tiek izskatītas iespējas pilnveidot 
tehnoloģiskos procesus, palielināt noliktavas ietilpību un nepieciešamību ieviest noliktavas 
vadības sistēmu „Warehouse Expert”. 
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K.Soha, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
TRANSPORTA LĪDZEKĻU TEHNISKĀS APKALPOŠANAS IECIRKŅA 
PROJEKTĒŠANA, LAI PAAUGSTINĀTU STARPTAUTISKĀS EKSPRESS 
PĀRVADĀJUMU KOMPĀNIJAS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI 
 

DHL Latvia SIA ir daļa no pasaules vadošās loģistikas grupas Deutsche Post DHL. 
Uzņēmums pozicionē sevi kā ekspresspasta un loģistikas pakalpojumu sniedzēju. 

Daudzi uzņēmumi „izdzīvoja” krīzes laikā, stingri samazinot izmaksas. No 2008. gada 
beigām līdz šim brīdim DHL ir uzsākusi un veic dažādu procesu centralizāciju, lai uzņēmuma 
piedāvātie produkti un servisi būtu atpazīstami un lietoti vienādi visā pasaulē. Tādējādi tiek 
optimizētas izmaksas un darbinieku skaits, kas apkalpo katru no šiem procesiem lokāli. 

Tomēr autore uzskata, ka ir procesi, kurus nav vērts standartizēt visās valstīs. Jo pastāv 
iekšējie procesi, kurus varētu pielāgot katrai valstij atsevišķi, ievērojot katras valsts 
ekonomisko situāciju. Viens no tādiem ir autoparku uzturēšana. Tas, kādā veidā kompānija 
rūpējas par savu autoparku, nemaz neietekmē DHL atpazīstamību un vienādību visā pasaulē. 
Līdz ar to ir iespēja samazināt SIA DHL Latvia autoparka izmaksas un veltīt vairāk līdzekļu 
produktu un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. 

DHL Express automašīnu skaits visā pasaulē sastāda 72 tūkst. Latvijā DHL Express 
pieder 47 automašīnas. Uzņēmums pilnīgi atjauno autoparku vienu reizi četros gados, 
iegādājoties automašīnas operatīvajā līzingā. Tehniskā apkope un remonts (ja nepieciešams) 
notiek VW dīlercentros.  

Autore uzskata, ka uzņēmumam būtu izdevīgāk pilnīgi nopirkt automašīnas un, izveidojot 
tehniskās apkopes iecirkni savā teritorijā, izmantot autoparku vismaz divreiz ilgāk, saglabājot 
lielāko daļu  izdevumu, kuri rodas vienu reizi četros gados. 

Lielākā daļa no DHL Express autoparka sastāv no VW Transporter (20) un VW Golf (15) 
automašīnām. Tas nozīmē, ka DHL Latvia uzņēmuma autoparku var sadalīt divās - C un 
mikroautobusu - klasēs. Tika nolemts, ka tehniskās apkopes iecirknis tiks aprēķināts, izejot no 
VW Transporter un VW Golf automašīnu tehniskās apkopes rādītājiem, to skaita, tehniskā 
iecirkņa iebraukšanas biežuma, gada vidējā nobraukuma u.c. Pēc izejas datiem mērķa 
sasniegšanai tika aprēķināts gada darbu apjoms, tehniskā iecirkņa darbinieku skaits, telpas 
platība, kā arī iekārtu veidi un to skaits.Projekta efektivitātes novērtējums tiek veikts, 
pamatojoties uz ekonomiskajiem rādītājiem, t.sk. izdevumiem iecirkņa būvei, iekārtu un darba 
līdzekļu iegādei, darbinieku algām u.c. Tika pierādīts, ka uzņēmumam ir izdevīgāk uzbūvēt 
savam autoparkam tehniskās apkopes iecirkni, nekā veikt apkopi  VW dīlercentros un katrus 
četrus gadus pilnīgi atjaunot autoparku. 

 

 
 

Att. Tehniskās apkopes iecirkņa izvietošana SIA „DHL Latvia” teritorijā. 
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N.Tarancova, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
RĪGAS REĢIONĀLĀ CENTRA „MANGAĻI” KRAVU TERMINĀĻA 
ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS  
 

Kravu pārvadājumu organizēšana pa sauszemi ir neatņemama loģistikas sastāvdaļa, bez 
kuras nav iedomājams transporta tīkls, jo tieši sauszemes kravu pārvadājumi ļauj nogādāt 
preci līdz tā galējam patērētājam, sasniedzot pilnvērtīgu loģistikas posmu tīklu, kurš 
nodrošina un veicina ražošanas attīstību. 

Saskaņā ar transporta attīstības tendencēm Eiropā dzelzceļa transporta pakalpojumi 
uzskatāmi par vienu no nākotnes perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan no 
drošības, gan ekoloģiskā viedokļa. Kravas uz un no Latvijas ostām galvenokārt tiek 
pārvadātas, izmantojot tieši dzelzceļa infrastruktūru. 

Koncerns Latvijas dzelzceļš sniedz daudzpusīgus pakalpojumus kravu un pasažieru 
pārvadājumu jomā, gan iekšzemē, gan starptautiskajā satiksmē, veic ritošā sastāva remonta 
pakalpojumus, kā arī ir dzelzceļa infrastruktūras apsaimniekotājs.  

SIA LDz Cargo veic dažādu kravas veidu pārvadājumu realizāciju un organizēšanu pa 
dzelzceļu. Savukārt SIA LDz Cargo meitasuzņēmums – SIA LDz Cargo Loģistika sniedz 
kravu ekspedēšanas un transporta pakalpojumus. SIA LDz Cargo infrastruktūra ir ļoti liela, 
tādā veidā aptverot visu Latvijas reģionu un nodrošinot kravu pārvadājumu organizēšanu 
starp dažādiem punktiem jeb stacijām. Mangaļu kravu termināls atrodas ostas teritorijā, tieši 
tāpēc šis termināls vairāk nodarbojas ar lejamkravu pārvadājumu organizēšanu, tomēr tas 
nekādā veidā neierobežo kopējo darbības realizāciju. 

SIA LDz Cargo Mangaļu kravu terminālī lielākoties pārvadā lejamkravu kravas veidus, 
tādus kā aviācijas degviela, benzīns, petroleja, naftas pārējās pārstrādes atliekas, ķīmiskos 
produktus, vieglo mazutu u.c., bet tiek organizēti arī pārvadājumi tādiem kravas veidiem kā 
akmeņogles, kokvilna, rūdas u.c. Pārvadājumu īstenošanai tiek izmantoti dažāda veida  
vagoni – segtie, platformas, refrižeratoru sekcijas vagoni, pusvagoni, hopervagoni, bet 
visvairāk tieši tiek izmantotas cisternas – gan 4-asu, gan arī 8-asu. 

Uzņēmuma attīstību kavē Mangaļu kravu termināļa infrastruktūra, kas neļauj pārkraut tik 
daudz kravas, izmantojot jau esošos termināla resursus. Termināļa dzelzceļa tīkls stacijas 
robežās nav pietiekami liels, tas bremzē ātru kravas vagonu apstrādi. Tāpat Mangaļu kravu 
termināļa robežās ir dzelzceļa pārbrauktuve, kura ierobežo termināļa darbību aktīvajās dienas 
stundās. Palielinot kravu termināļa caurlaides spēju, būs iespējams piesaistīt aizvien vairāk 
klientu, tādā veidā palielinot gan iekrauto, gan izkrauto vagonu skaitu, kā arī kopējo kravas 
apjomu tonnās, kurš tiks realizēts, izmantojot tieši Mangaļu kravas termināli. 

Pēdējo gadu tendence liecina, ka kravu apjoms, izmantojot dzelzceļu, aizvien pieaug ne 
tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Kravu pārvadājumu apjomi ir pieauguši arī Mangaļu kravu 
terminālī – gan iekrauto, gan arī izkrauto vagonu skaits. Latvijas dzelzceļā ir nepieciešami 
dažādi uzlabojumi, kuri attīstītu kopējos dzelzceļa pārvadājumus gan pasažieru, gan arī kravas 
plūsmā. Šī attīstība ir nepieciešama, lai Latvija ieņemtu stabilu vietu dzelzceļa pārvadājumu 
tirgū un spētu sākt „Rail Baltica” projekta realizāciju. 
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J.Tumulkāns, S.Bratarčuks (zinātniskais vadītājs) 
 
TIEŠSAISTES GPS SEKOŠANAS SISTĒMAS IZMANTOŠANA, LAI  
OPTIMIZĒTU TRANSPORTA UZŅĒMUMA KRAVU PĀRVADĀJUMUS  

 
Mūsdienās arvien plašāk dažādās tautsaimniecības nozarēs, tajā skaitā arī autotransportā, 

pielieto ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (turpmāk tekstā ĢIS) ar globālo pozicionēšanas 
sistēmu (turpmāk tekstā GPS) atbalstu. 

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System, GPS) izveidoja un uztur 
ASV Aizsardzības ministrija. 

Krievijā arī ir izveidota globālās pozicionēšanas sistēma (Глобальная Спутниковая 
система, ГЛОНАСС) kura pēc savas uzbūves līdzīga ASV sistēmai un atšķiras tikai 
atsevišķas tehniskās detaļas. 

GPS sistēmu veido trīs galvenās sastāvdaļas: 
  Mākslīgie zemes pavadoņi jeb kosmiskā daļa (Space segment); 
  GPS sistēmas novērošanas stacijas un vadības centrs, no kura notiek pavadoņu 

vadība (Control Segment); 
  GPS uztvērēji, kuri izmanto GPS pavadoņu pārraidītos signālus savu koordināšu 

noteikšanai (User segment). 
GPS ir sarežģīta, un tās darbība balstās uz pieciem galvenajiem pamatprincipiem: 
  Zemes pavadoņu trilaterācija, kura veido GPS darbības pamatu; 
  Precīza attāluma noteikšana no GPS satelīta līdz GPS uztvērējam; 
  GPS uztvērēju laika sinhronizācija ar GPS sistēmas laiku; 
  Visu GPS sistēmas pavadoņu, zemes orbītas koordinātu pārraide uz GPS 

uztvērējiem; 
  Kļūdu korekcija, kuras rodas GPS pārraidīto signālu izplatīšanās nevienmērības 

rezultātā. 
Auto navigācijas GPS uztvērēji veic sekojošas pamatfunkcijas: 
  Attēlo automobiļa atrašanās vietu kartē, kurai var samazināt vai palielināt mērogu; 
  Nodrošina vajadzīgās adreses meklēšanu datubāzē un tās attēlošanu kartē GPS 

uztvērēja ekrānā; 
  Optimālā maršruta nospraušanu un attāluma noteikšanu līdz noteiktam objektam, kā 

arī ievadot GPS uztvērēja datus par automobili, iespējams noteikt degvielas 
patēriņu; 

  Reālā laika braukšanas shēmas attēlošana GPS uztvērēja ekrānā un autovadītāja 
informēšana par maršruta realizāciju; 

  Auto navigācijas GPS uztvērēji ļauj, beidzot maršrutu, eksportēt datus uz galda 
datora ĢIS sistēmu un veikt tālāko maršruta datu apstrādi. 

 

366



D.Upeniece, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
BĪSTAMO KRAVU PIEGĀDES SADALES TĪKLA PROJEKTĒŠANA 
 

Mūsdienās lielu pārvadājumu daļu sastāda bīstamās kravas. Daudzas pārvadātās kravas ir 
nekaitīgas un drošas (neapdraud sabiedrības drošību un apkārtējo vidi), bet liela daļa no 
pārvadātajam kravām atšķiras ar to, ka tās rada paaugstinātu bīstamību ne tikai nelaimes 
gadījumā, bet arī savā normālajā stāvoklī, kā arī tās uzglabājot. Tādēļ šīs bīstamās kravas 
jāuzglabā atsevišķās noliktavās. 

Aktuāla problēma ir uzņēmuma „DSV Transport” bīstamo kravu noliktavas atsevišķos 
Latvijas reģionos. Galvenā noliktava atrodas Rīgā, taču, lai kravas nebūtu jānogādā no 
centrālās noliktavas uz pārējām Latvijas pilsētām, jāizveido sadales tīklu ar centrālajām 
noliktavām katrā reģionā. 

Darba mērķis – izveidot uzņēmuma bīstamo kravu sadales tīklu Latvijas teritorijā, 
balstoties uz esošajiem datiem. 

Kā pētījuma objekts - uzņēmums „DSV Transport”. Par pētījuma bāzi ir ņemti bīstamo 
kravu pārvadājumi Latvijas teritorijā ar sauszemes transportu. Tiek pētītas  bīstamo kravu 
piegādes vietas ar vislielāko kravu plūsmu, kā arī iespējamās centrālās noliktavas vietas. 

Ir daudz un dažādas metodes, kā veikt sadales sistēmas termināļu tīkla izvietojuma 
aprēķinu, taču autore plāno izmantot gravitācijas centra metodi, ar kuras palīdzību tiks 
noteikta centrālās noliktavas atrašanās vieta katrā reģionā. No sākuma tiks apkopoti katra 
atsevišķa reģiona dati par bīstamo kravu plūsmu. Tālāk sekos gravitācijas centra metodes 
izmantošana, lai noteiktu centrālās noliktavas atrašanās vietu, kā arī noliktavas tehnoloģisko 
laukumu un lietderīgās platības aprēķināšana saskaņā ar ADR konvenciju. 

Rezultātā tiek iegūts uzņēmumam izveidots sadales kanāls, kas balstās  uz rumbas un 
spieķa principa. Šis tīkls atvieglo uzņēmuma darbību bīstamo kravu jomā. Vairs nav 
vajadzības sīkos sūtījumus vest atsevišķiem klientiem, tie tiek koncentrēti vienā noliktavā. 
Klientiem ir lielāka iespēja aizbraukt pašiem pakaļ pasūtījumiem, vai arī tos izvadāt ar 
distribūcijas mašīnām.  
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J.Veidemane, M. Urbaha (zinātniskā vadītāja) 
 
UZŅĒMUMA NOLIKTAVAS SISTĒMAS EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANA, IZMANTOJOT AUTOMATIZĀCIJAS UN 
MEHANIZĀCIJAS LĪDZEKĻUS  

 
Materiālo resursu (MR) pārvietošana loģistikas ķēdē nav iespējama bez nepieciešamo 

krājumu koncentrācijas noteiktās vietās, kuru glabāšanai izmanto noliktavas. MR plūsma caur 
noliktavām ir saistīta ar cilvēku, iekārtu un mašīnu darbu, kas  palielina produktu cenas. 
Tāpēc problēmas, kas saistītas ar noliktavu funkcionēšanu, būtiski ietekmē MR plūsmu 
racionalizāciju loģistikas ķēdēs un transportlīdzekļu izmantošanas optimizāciju.  

Noliktavu saimniecības organizācija tieši ietekmē uzņēmuma saimnieciskās darbības 
rezultātus, jo nodrošina ražošanas nepārtrauktību, kā arī savlaicīgu gatavās produkcijas 
nosūtīšanu patērētājam. Tāpēc noliktavu saimniecības sistēmas kopējai koncepcijai, pirmkārt, 
ir jābūt ekonomiskai.  

Lai turētu līdzi mūsdienu attīstības tempiem un tirgū spētu konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem, ņemot vērā ik dienu pieaugošās vajadzības, katram noliktavu kompleksam ir 
nepieciešami instrumenti, kas ļauj optimāli organizēt darbu, sinhronizēt operācijas un 
nodrošināt savlaicīgu un precīzu informācijas apmaiņu.  

Tādējādi darbs tiek vērsts uz uzņēmuma noliktavu darbu mehanizācijas un 
automatizācijas paņēmienu izskatīšanu, kas veicina noliktavas darbinieku darba ražīguma 
paaugstināšanu, kraušanas darbu paātrināšanu, transportlīdzekļu dīkstāvju samazināšanu, 
efektīvu informācijas apmaiņu, kā arī ļauj novest pasūtījumu komplektēšanas un dokumentu 
noformēšanas kļūdu skaitu līdz minimumam. 

Darba ietvaros tiek veikta divu savstarpēji saistītu svarīgu noliktavas tehnoloģisko 
procesu optimizācija: produktu identifikācija un to izvietošana noliktavas telpās, kā arī kravas 
vienību mehanizēta un automatizēta apstrāde. Darbā tiek pētītas darbības, kas ļautu optimizēt 
ražošanas uzņēmuma noliktavas procesus, proti, preču svītrkodu kataloga izveide, noliktavas 
telpu izmantošanas optimizācija, ieviešot adrešu glabāšanu, kā arī tiek noteikta esošo 
mehanizācijas līdzekļu izmantošanas racionalitāte un nepieciešamība pēc papildus 
mehanizācijas līdzekļiem.  
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A.Volinkina, V.Feofanovs (zinātniskais vadītājs) 
 
DZELZCEĻA ŠĶIROŠANAS STACIJAS AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMAS 
PROJEKTĒŠANA 
 

Šķirošanas stacijas jeb šķirotavas ir speciālas dzelzceļa stacijas, kas paredzētas kravas 
vilcienu masveida izformēšanai un formēšanai.  

Latvijā ir trīs šķirošanas stacijas, no kurām lielākā atrodas Rīgā, tās nosaukums ir  
”Šķirotava”. Tā ir vienpusēja šķirošanas stacija, kurā ietilpst četri parki. Pieņemšanas 

parks sastāv no 9 ceļiem, aizlaišanas parks sastāv no 12 ceļiem, bet uzkalns - no 26 ceļiem. 
”Šķirotava” ir mehanizēts šķirošanas uzkalns.  

1978. gadā iekārtas tika daļēji automatizētas, kopš tā laika šķirošanas stacija nav 
modernizēta.  

Gadu laikā kravu plūsma caur šķirošanas staciju ir ievērojami pieaugusi, tāpēc ir 
nepieciešams palielināt tās pārstrādes spēju.  

Šķirošanas stacijas automatizēšanai tiek piedāvāta mikroprocesoru vadības sistēma 
MSR32, kas ļauj pārvaldīt uzkalnu automatizētā režīmā. Sistēma ir pielāgota pārmiju, signālu 
ierīču, devēju, vagonu lēninātāju, vilcēju un cita aprīkojuma pārvaldīšanai. Bakalaura darbā ir 
parādīta sistēmas konfigurācija un darba tehnoloģijas, kas ir speciāli izstrādātas šķirošanas 
stacijai ”Šķirotava”, aprīkojuma un iekārtu tehniskie parametri, kas ietilpst MSR32 sistēmā. 
Bakalaura darbā tiek aprēķināta esošā šķirošanas uzkalna pārstrādes spēja un piedāvāts 
prognozējamais pārstrādes spējas lielums pēc modernizācijas. 
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A.Vorkunkova, V.Muhins (zinātniskais vadītājs) 
 

PRODUKCIJAS SADALES LOĢISTIKAS OPTIMIZĀCIJA RAŽOŠANAS 
UZŅĒMUMĀ 

 
Par pētījuma objektu tika izvēlēts uzņēmuma SIA „Venden”  darbība. „ Venden”  ir 

Latvijas tirgus līderis dabīga dzeramā ūdens ražošanā un piegādē. Darbā raksturots uzņēmuma 
stāvoklis Latvijas tirgū, kā arī  atklātas stiprās un vājās puses uzņēmuma funkcionēšanā, un 
tiek piedāvāti priekšlikumi tā uzlabošanai.  

Diplomdarbā apskatīti uzņēmuma loģistikas praktiskie aprēķini un problemātisku 
situāciju risināšanas priekšlikumi. Tie var būt noderīgi gan SIA „Venden” uzņēmuma vadībai, 
gan arī jebkuram citam uzņēmumam, kas vienlaicīgi ražo un transportē savu produkciju 
klientiem. 

Darbā tiek pētīta transporta nozīme uzņēmuma darbībā, kā arī uzņēmuma produkcijas 
pārvadājumu procesa tehnoloģiskās īpatnības. Diplomdarba praktiskajā daļā izanalizēti 
uzņēmuma darbības galvenie rādītāji un uzņēmuma autoparka tehniskais stāvoklis. Iekšējās 
analīzes rezultātā iratklātas problemātiskās vietas uzņēmuma darbībā un izstrādāts risinājuma 
plāns, kas var veicināt uzņēmuma darbības uzlabošanu. 

Veicot SIA „Venden” datu pētījumus un analīzi, tika konstatēta problēma kravu piegādes 
procesa informatīvajā nodrošinājumā un tā pārvadājumu maršrutizācijā. Pamatojoties uz 
iepriekšminēto, īpaša uzmanība pievērsta arī kravu piegādes procesa datu bāzes veidošanai un 
maršrutu nodaļas funkcionēšanas procesa izskatīšanai. 

Kā variantu uzņēmuma darbības pilnveidošanā autore piedāvā jaunievedumus kravas 
piegādes procesa informatīvā nodrošinājuma un pārvadājumu maršrutizācijas jomā. 

370



                 TRANSPORTA PROJEKTĒŠANAS, RAŽOŠANAS, REMONTA  
UN EKSPLUATĀCIJAS SEKCIJA 

 
A.Bērzs, J.Martinovs (zinātniskais vadītājs)  
 
JAUNAS TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE AUTOMAŠĪNU STŪRES 
IEKĀRTAS PĀRBŪVEI, PIELĀGOJOT TRANSPORTLĪDZEKLI LABĀS 
PUSES SATIKSMES KUSTĪBAI 
 

Ekonomiskās krīzes apstākļos arvien nozīmīgāka loma ir lietotām automašīnām un to 
remontam, īpaši Lielbritānijā, Īrijā u.c. valstīs iegādātajām, kur lietotas automašīnas ir 
salīdzinoši lētas.  

Lielbritānijā un citās valstīs iegādātai automašīnai, kurai stūre atrodas labajā pusē, 
pielāgojot to Latvijas ceļu satiksmes noteikumu normatīvajiem aktiem, tā tehniskajam 
stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst būtiskām prasībām transportlīdzekļu tehniskajam 
stāvoklim un aprīkojumam, kā arī normatīvajos aktos par mehānisko transportlīdzekļu, to 
piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un transportlīdzekļu pārbūvi noteiktajām 
prasībām.  

Diplomdarba mērķis ir kompetences veidošana jaunas tehnoloģijas izstrādei automašīnu 
stūres iekārtas pārbūvei, pielāgojot transportlīdzekli labās puses satiksmes kustībai, to tālāka 
attīstīšana un piemērošana Latvijas vajadzībām.  

Darbā aplūkots un pamatots automašīnu pārbūves process:  
1) automašīnas virsbūves tehniskā stāvokļa pārbaude un bojājumu noteikšana;   
2) virsbūves aprīkojuma nomaiņa; 
3) automašīnas stūres vadības un piekares pārbūve un ģeometrijas pārbaude; 
4) bremžu sistēmas pārbūve un pedāļu nomaiņa; 
5) automašīnas elektrosistēmas pārbūve; 
6) apgaismes ierīču – lukturu regulēšana/maiņa. 

Automašīnu iegāde Lielbritānijā ir ekonomiski izdevīga, ņemot vērā Lielbritānijas 
likumdošanu (nav izdevīgi labot automašīnas, dārgas izmaksas) un labvēlīgos klimatiskos 
apstākļus, automašīnas ir labi uzturētas un saglabājušās. 

Latvijas likumdošana atļauj automašīnu pārbūvi atbilstoši normatīvajiem aktiem, taču līdz 
šim nav izstrādāta tehnoloģija automašīnu stūres iekārtas pārbūvei, pielāgojot 
transportlīdzekli labās puses satiksmes kustībai.  

Diplomdarbā tiek izmantota kvalitatīvā pētījumu metode.  
Izstrādājot diplomdarbu, ir veikts patstāvīgs pētījums, kura secinājumi un ieteikumi bāzēti 

uz izvērtējošu pārskatu par praksē risināmu problēmu.  
Darbā aplūkotā inovācija ir zināšanu praktiskās pielietošanas process, kā rezultātā tiek 

radīti konkurētspējīgi produkti ar augstu pievienoto vērtību. 
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A.Borints, Z.Smorodova (zinātniskā vadītāja) 
 
LIDOSTĀS IZMANTOJAMĀ PĀRVIETOJAMĀ LENTAS KONVEIJERA 
PROJEKTĒŠANA UN IZSTRĀDE SOLIDWORKS VIDĒ 

 
Uzņēmums „LAS-1” nodarbojas ar lidmašīnu apkalpošanas tehnikas ražošanu lidostu 

termināļiem, pārsvarā Krievijas tirgum. Pie apkalpošanas tehnikas pieder arī vairāki lentas 
konveijera tipa iekrāvēji. Visi viņi ir līdzīgi pēc funkcijas - atšķirīga ir tikai uzbūve un 
tehniskās īpašības. 

Kompānijā ražo 3 veidu konveijera lentas iekrāvējus - KLP (pārvietojams), KLS-5 
(pašgājējs) un KLS-5P (pašgājējs ar platformu). Projektēts un izstrādāts tika tieši KLP-4,7 
konveijera lentas iekrāvējs - viens no lielākajiem no pārvietojamo KLP saimes. 

 Iekārtas pamatā ir hidrosistēma, kas nodrošina hidrocilindru, kā arī hidromotoru darbību. 
Tieši ar šiem hidromotoriem tiek nodrošināta konveijera lentas kustība, bet ar hidrocilindru 
palīdzību tiek regulēts konveijera strēles augstums. Papildus KLP-4,7 aprīkots ar Honda 390 
iekšdedzes benzīna dzinēju, kas nodrošina hidrosistēmas darbību. 

Konveijera lentas izstrādē svarīgi ir ievērot IATA reglamentu, kas nosaka, kādas prasības 
jāievēro, izstrādājot konveijera lentas iekrāvēju. Tieši AHM 925 standarts nosaka konveijera 
iekrāvēja izmērus, obligāto aprīkojumu, kā arī nepieciešamos drošības parametrus. 

KLP-4,7 izstrāde notiek programmas SolidWorks vidē. Programma dod iespēju veidot 3D 
modeli ar reāliem iekārtas izmēriem. Pareizas izstrādes pamatā ir pēc rasējumiem precīzi 
izstrādāt katru detaļu, lai varētu veidot pareizus detaļu kopsalikumus, no kā arī sastāv KLP-
4,7 konveijera lentas iekrāvēja modelis. 

Lai KLP 4,7 pilnvērtīgi un droši pildītu tam paredzēto funkciju, nenoslogojot iekārtas 
galvenos mezglus un elementus, vienlaikus atrodot ekonomiski izdevīgāko ražošanas 
risinājumu, ļoti svarīgi ir zināt tā konstrukcijas stiprību, pielikto slodžu gadījumā. KLP 4,7 
slodžu un stiprības aprēķini tiek veikti ar SolidWorks programmas papildinājuma programmu 
CosmosWorks, kas ļauj noteikt iekārtas deformāciju, spriegumus, drošības koeficientu u.c. ne 
mazāk svarīgas lietas. 

Aprēķinu rezultāti lielā mērā ir saistīti ar pieliktajām slodzēm, konstrukcijas īpatnībām un 
citiem apstākļiem. Analizējot iegūtos rezultātus, tiek izdarīti secinājumi, kas palīdz rast 
tehniskus risinājumus un uzlabojumus novērotajām problēmām jeb vājajiem punktiem. 
Veiktie aprēķini ļauj ietaupīt laiku uz reāliem izmēģinājumiem. 
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R.Bruzguls, J.Martinovs (zinātniskais vadītājs) 
 
VIEGLĀ AUTOMOBIĻA BREMŽU SISTĒMAS REMONTA 
TEHNOLOĢIJAS PILNVEIDOŠANA UN BREMŽU IZMĒĢINĀŠANAS 
STENDA IZSTRĀDĀŠANA 
 

Visbiežāk sastopamās automobiļu bremžu sistēmas remontā ir disku bremzes, jo tās spēj 
sasniegt lielāku bremžu efektivitāti nekā pārējās sistēmas, tāpēc tās pielieto vairumam 
automašīnu. Vieglā automobiļa bremžu sistēmas elementu maiņa notiek, vadoties pēc 
izgatavotāja izstrādātajiem ieteikumiem. Dažādu tipu automobiļiem izmanto atšķirīgus 
bremžu kontūrus, lai bremžu bojājumu rašanās laikā automobilis būtu apstādināms. Bremžu 
spēku pārvadīšanai izmanto bremžu šķidrumu, kas nodrošina ātru bremžu nostrādes laiku, 
lielu bremzēšanas spēku un lētākus izdevumus ražošanā. Galvenais bremžu cilindrs pārveido 
spēku, kas ir pielikts bremžu pedālim, lai spiediena rezultātā sadalītu bremžu šķidrumu pa 
kontūriem un nodrošinātu efektīvu bremžu darbību uz katru automobiļa riteni. Bremžu 
pastiprinātājs pastiprina bremzēšanas laikā pedālim pielikto spēku, lai vadītājam būtu 
jāpieliek minimālas piepūles automašīnas apturēšanai. Bremzētājspēka regulators 
bremzēšanas laikā sadala bremžu spēku starp asīm, lai aizmugurējās ass noslogojuma 
gadījumā nerastos automobiļa sānslīde. Antibloķēšanas sistēma pasargā automašīnu 
bremzēšanas laikā no sānslīdes, samazina bremzēšanas ceļa garumu un uzlabo vadītāja 
bremzēšanas iemaņas. Bremžu stends nosaka automašīnas bremzēšanas efektivitāti, bremžu 
darbības vienmērīgumu un bremžu darbības pakāpeniskumu, kas ir galvenie bremžu 
pārbaudes rādītāji. Lai nodrošinātu precīzu un pilnvērtīgu bremžu stenda darbību, jāveic 
regulāras pārbaudes un apkopes. 

 

 
Att. Bremžu sistēma. 
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N.Čerkasova, A.Borts (zinātniskais vadītājs) 
 
KOMPOZĪTMATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS 
TEHNOLOĢISKĀ APRĪKOJUMA IZGATAVOŠANAS PROCESA 
PILNVEIDOŠANA 
 

Kompozītmateriālu pielietojuma sfēra ir ļoti daudzveidīga. Kad zinātnes un tehnikas 
nozarē rodas nepieciešamība radīt materiālus ar jaunām īpašībām, kuras neviens homogēns 
materiāls nevar nodrošināt, par tādiem materiāliem kļūst kompozītmateriāli. 

Daudzi no tiem ir vieglāki un izturīgāki nekā labākie metāla (alumīnija un titāna) 
sakausējumi, un to pielietojums ļauj manāmi samazināt izgatavojamā izstrādājuma svaru. Kā 
zināms, aviācijas rūpniecībā galvenā nepieciešamība ir izturīgu, vieglu un nodilumizturīgu 
konstrukciju izgatavošana. Tādēļ kompozītmateriāli tiek pielietoti planieru, vieglu sporta 
lidmašīnu, kā arī bezpilota lidaparātu būvēšanā.  

Kompozītmateriālu priekšrocības dotajā nozarē ir tādas, ka, pirmkārt, kompozīts nav 
pakļauts noguruma parādībām, kas ir raksturīgas metāliem un izpaužas, kā mikroplaisu 
uzkrāšana noslogotu detaļu daļās. Otrkārt, pat caurejošie detaļu bojājumi neveicina plaisu 
izplatīšanos: tie vienkārši nodziest šķiedru pinumā. Bet vissvarīgākā kompozītmateriālu 
priekšrocība – iespēja no tiem izveidot sarežģīta liekuma vieglas un izturīgas virsmas, kuras 
liekt no metāla ir grūti un tehnoloģiski nelietderīgi. Tāpēc no kompozītmateriāliem ražots 
lidaparāts sanāk vidēji apmēram par 15% vieglāks, nekā ražots no metāla. 

Fizelāžas un citu lidaparātu detaļu ražošana notiek ar kompozītmateriālu vakuuma 
formēšanas palīdzību uz cieta tehnoloģiskā aprīkojuma, kura izgatavošana aizņem lielāko 
formēšanas izmaksu daļu. Tehnoloģiskā aprīkojuma materiālu izvēlas atkarībā no 
izmantošanas intensitātes un detaļu daudzuma, kuru nepieciešams izveidot ar šo aprīkojumu.  

Tehnoloģiskais aprīkojums dotajam formēšanas veidam tiek izgatavots no ģipša, metāla, 
noteiktām koksnes sugām, finiera vai speciāliem formēšanas materiāliem. Bet, tā kā bezpilota 
lidaparātu ražošana parasti ir eksperimentāla un nav masveida, biežāk par tehnoloģiskā 
aprīkojuma materiālu izvēlas daudzkārtaino finieri ekonomisko apsvērumu un apstrādes 
ērtības dēļ.  

Finieris ir lēts materiāls, bet tajā pašā laikā tam ir daudz trūkumu tehnoloģiskā 
aprīkojuma izgatavošanai. Finieri iegūst, salīmējot kopā dažas finierskaidu (koksnes) lapas, 
kas jau norāda uz materiāla neviendabīgumu. Un ļoti bieži pēc formas frēzēšanas, ir 
nepieciešama ilgstoša pēcapstrāde (slīpēšana, špaktelēšana utt.). Bet arī tas nenodrošina ideāli 
līdzenas un cietas virsmas iegūšanu, kas savukārt var iespaidot izstrādājuma kvalitāti, jo visi 
uz formas palikušie skrāpējumi un nelīdzenumi parādās uz gatava izstrādājuma. 

Eksperimentējot var atrast tehnoloģiskā aprīkojuma ražošanas optimālāko variantu, kas 
būs salīdzinoši lēts un ļaus ražot kvalitatīvākus izstrādājumus no kompozītmateriāliem. 
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S.Čerpinskis, A.Urbahs (zinātniskais vadītājs) 
 
OPTIMĀLAS ULTRASKAŅAS DEFEKTOSKOPIJAS METODOLOĢIJAS 
IZSTRĀDĀŠANA ČUGUNA LĒJUMU IEKŠĒJO DEFEKTU KONTROLEI 
MAŠĪNBŪVES UZŅĒMUMĀ 
 

Detaļu un sagatavju iekšējie defekti ir būtiska problēma mašīnbūvē, jo līdztekus veltīgi 
iztērētiem resursiem detaļas apstrādei, tie var būt cēlonis detaļas, mezgla vai visa izstrādājuma 
defektam. Tādēļ īpaši svarīgi ir šādus defektus diagnosticēt iespējami ātri, vēlams, pirms 
sagatavju apstrādes, lai izvairītos no defektīvu detaļu izgatavošanas un izmantošanas 
izstrādājumu salikšanai. 

Darba mērķis ir apskatīt ultraskaņas defektoskopijas īpatnības lietu čuguna sagatavju 
iekšējo defektu kontrolei un atrast optimālos parametrus defektoskopijas veikšanai. Atšķirībā 
no plašu pielietojumu guvušās ultraskaņas defektoskopijas izmantošanas metinājuma šuvju, 
cauruļvadu, siju u.c. metāla izstrādājumu struktūras nepārtrauktības pārbaudei, lietu augstas 
stiprības čuguna sagatavju liešanas defektu kontrole ar ultraskaņas palīdzību nav plaši 
izplatīta. Tas, kā arī reāla ražošanas nepieciešamība mašīnbūves uzņēmumā noteica darba 
tēmas izvēli. 

Darba izstrādāšanas gaitā aplūkoti šādi problēmjautājumi: 
  Raksturīgākie lietu sagatavju iekšējie defekti un to rašanās cēloņi; 
  Ultraskaņas defektoskopijas būtība un tās rezultātus ietekmējošie parametri; 
  Optimālas lietu čuguna sagatavju defektoskopijas tehnoloģijas izstrādāšana, ņemot 

vērā detaļu formas, konstrukcijas īpatnības un ražošanas specifikas diktētās prasības. 
Izvirzītā darba mērķa sasniegšanai tiek izmantoti sekojoši līdzekļi: 
  literatūras izpēte; 
  konsultācijas ar sfēras speciālistiem; 
  ražošanas uzņēmumā uzkrātās pieredzes analīze; 
  reāla detaļu pārbaude, lai pārbaudītu darba gaitā izvirzīto hipotēžu patiesumu. 
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K.Čmils, S.Doroško (zinātniskais vadītājs) 
  
PRETPOMPĀŽAS SISTĒMAS IZSTRĀDĀŠANA DIVKONTŪRU GĀZES 
TURBĪNAS DZINĒJAM 
 

Mūsdienās strauji attīstās transporta pārvadājumi un, protams, pieaug konkurence, tāpēc 
liela nozīme ir transporta pārvadājumu optimizācijai. Katram transporta veidam ir savas 
stiprās un vājās puses. Jebkuru transporta veidu jāaplūko, vadoties no dažādiem kritērijam, 
piemēram, drošuma, ātruma, izmaksām. Gaisa kuģu transports ir neapšaubāms līderis 
transporta jomā, kur pirmajā vietā ir drošums un ātrums. 

Drošums gaisā ir gaisa lidojumu viens no svarīgākajiem raksturojumiem. Lai arī gaisā 
notiek simt reizes mazāk transporta negadījumu nekā visos pārējos transporta veidos, tomēr 
gaisa transporta negadījumi parasti ir saistīti ar lieliem gan cilvēku, gan kravu zaudējumiem. 

Lai paaugstinātu drošumu gaisā, tiek rīkoti dažādi pasākumi, kuri ir saistīti ar visu 
agregātu darba mūža paaugstināšanu un atteices gadījumu samazināšanu, kas galvenokārt ir 
saistīti ar gaisa kuģa dzinējiem. 

Mūsdienās pasažieru pārvadājumos lielāko komerciālā tirgus daļu ieņem divkonturu 
gāzes turbīnu dzinēji. Tie ir samērā ekonomiski, klusi un ar lielāku velkmes koeficientu, 
salīdzinot ar visiem pārējiem dzinēja tipiem. Taču, tāpat kā  pārējiem aviācijas dzinējiem, 
kuriem galvenais darba ķermenis ir gaiss, tiem ir savas vājās puses. Galvenokārt tās ir saistītas 
ar dzinēja nestabilu darbu. 

Aviācijā pastāv daudz nozīmīgu faktoru, kuri ietekmē dzinēja darbu. Viena no 
izplatītākajām nevēlamajām  parādībām aviācijas dzinējos ir pompāža. Visvairāk pompāžai ir 
pakļauti zema un augsta spiediena kompresori. Galvenā negatīvā pompāžas ietekme ir jaudas 
zudums.  

Lai būtu vieglāk un saprotamāk analizēt šo parādību, aprēķinos tiek ņemts reāls dzinējs 
no CFM kompānijas dzinēju paaudzes un tiek aprēķināts dzinēja gaisa patēriņš  normālā 
darba režīmā un pie pompāžas. 

Tiek analizēti alternatīvie varianti un līdzīgi divkontūru dzinēji. 
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M.Greišāns, Z.Smorodova (zinātniskā vadītāja) 
 
PACELŠANAS MEHĀNISMA OPTIMIZĀCIJA UN PROJEKTĒŠANA 
SOLIDWORKS VIDĒ 
 

Uzņēmumā „LAS-1” tiek ražota dažāda lidmašīnu virszemes apkalpošanas tehnika un 
lidostu termināļu aprīkojums. Ražošanā ir vairākas mašīnas, kurās tiek pielietoti pēc darbības 
principa vienādi, bet pēc uzbūves dažādi pacelšanas mehānismi. Pacelšanas mehānismu 
optimizācija ļautu samazināt ražošanas izmaksas un palielināt produkta konkurētspēju.  

Lidmašīnu virszemes apkalpošanai tiek ražotas trīs tehnikas vienības – autolifts AL-
10/14, automobilis konteineru iekraušanai APK-KB un automobilis pasažieru ar ierobežotām 
kustībām iesēdināšanai lidmašīnā ALSU. Visas šīs mašīnas darbojas uz vienāda – šķēru tipa - 
pacelšanas mehānisma principa, taču to ražošanas specifika un tehnoloģija ir atšķirīga, kā 
rezultātā nepieciešams ražot trīs dažādus pacelšanas mehānismus ar dažādām detaļām. 

Šāda ražošana palielina nepieciešamo unikālo detaļu nomenklatūru. Rezultātā pacelšanas 
mehānismu izgatavošana ir darbietilpīga, jo nepieciešams saražot vai pasūtīt lielu skaitu 
dažādu detaļu, un laikietilpīga, jo unikālo detaļu izgatavošanai nepieciešami dažādi darbgaldu 
uzstādījumi un izejmateriāli. Šo faktoru ietekmē palielinās galaprodukta cena un līdz ar to 
samazinās izstrādājuma konkurētspēja tirgū. 

Pirmais posms unificēta pacelšanas mehānisma izstrādē ir izpētīt mūsdienās plašāk 
izmantoto lidmašīnu kravas lūku un pasažieru durvju augstumus no zemes, lai noteiktu 
nepieciešamo pacelšanas augstumu amplitūdu, kas jānodrošina pacelšanas mehānismam.  

Tā kā lidmašīnu pasažieru durvis atrodas augstāk no zemes nekā kravas lūkas, tad var 
izsecināt, ka pacelšanas mehānismam būs vairākas modifikācijas, balstoties uz to, kurai 
mašīnai pacelšanas mehānisms tiks uzstādīts. 

Izpētot katrai mašīnai paredzēto pārvadājamās kravas apjomu un izvietojumu, nosaka, 
kādu slodzi pacelšanas mehānismiem jāiztur. No iegūtajiem datiem iespējams veikt 
konstrukcijas stiprības aprēķinus un noteikt mehānisma raksturīgos punktus, kuri tiks pakļauti 
lielākai slodzei. Pēc šiem rezultātiem izvēlas konstrukcijas elementus. 

Lai panāktu drošu pacelšanas mehānisma darbību un netiktu pārslogoti galvenie 
konstruktīvie mezgli, tiek veikta mehānisma kinemātikas analīze. Tādejādi iespējams noteikt 
darbojošos spēku lielumu uz hidrauliskajiem cilindriem un cilindru stiprinājumu 
kronšteiniem. 

Mūsdienās dažādu mehānismu un konstrukciju projektēšanā tiek izmantotas dažādas 
CAD programmas. Lai būtu vieglāk vizuāli novērtēt un, iespējams, pamanīt nepilnības, 
pacelšanas mehānisma 3D modelis tiks projektēts SolidWorks programmā. Izmantojot 
programmu CosmosWorks, samērā precīzi var noteikt konstrukcijas vājos punktus un 
pārbaudīt teorētisko aprēķinu precizitāti. 
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V.Jezubčiks, A.Kobcevs (zinātniskais vadītājs) 
 
VERTIKĀLĀ VĒJA TUNEĻA KONSTRUKCIJAS ELEMENTU 
MODERNIZĀCIJA 
 

Katram mehānismam ekspluatācijas laikā rodas bojājumi. Detaļas dilst, mainās to 
ģeometrija. Līdz ar to rodas nepieciešamība mehānismu remontēt. 

Faktori, kas ietekmē remonta izmaksas: 
  nepieciešamība pēc speciāli aprīkotām telpām; 
  palīgierīču (piem., pacēlāju) izmantošana; 
  instrumentu izmantošana; 
  nestandarta detaļu izgatavošana. 

Projektēšanas gaitā jāparedz ekspluatācijas un remonta izmaksu samazināšana un jāņem 
vērā atsevišķu elementu demontāžas sarežģītība. 

Darba mērķis ir modernizēt vertikālā vēja tuneļa atsevišķas savienojumu detaļas, kas 
atrodas  starp dzinēju un propelleru, lai atvieglotu elementu demontāžu un izvairītos no tādām 
palīgierīcēm kā celtnis. Projektēšanas gaitā jāveic atbilstoši aprēķini par dinamiskām slodzēm, 
kam pakļautas šīs detaļas. 

 
Att. Mobilā vertikālā vēja tuneļa mehāniskā daļa. 
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D.Kaļiņins, A.Kobcevs  (zinātniskais vadītājs) 
 
MOBILĀS REMONTDARBNĪCAS PROJEKTĒŠANA 
 

Mūsdienu progresa un krīzes laikā katrs uzņēmums cenšas samazināt savas izmaksas. 
Atkarībā no kompānijas darbības virziena, tai tiek piemēroti attiecīgie ekonomijas paņēmieni. 
Diemžēl šobrīd tas attiecas ne tikai uz Latvijas valsts uzņēmumiem – ekonomiskā krīze ir 
iestājusies arī pārējās pasaules valstīs, tostarp Rietumeiropā.  

Mācoties Rīgas Tehniskajā universitātē, man izdevās iegūt ERASMUS grantu un doties 
uz Īriju praksē. Ekonomiskā situācija Īrijā ir diezgan slikta un ir līdzīga Latvijas situācijai.  

Strādājot Jungheinrich AG Īrijas filiālē, es sastapos ar daudziem ekonomiski 
neizdevīgiem procesiem uzņēmumā, piemēram, dažos gadījumos finanšu plūsma nav 
racionāla un rada lielus izdevumus, kuri kaitē ne tikai filiālei, bet arī visam koncernam. 
Visspilgtākais piemērs ir iekrāvēju stacionāro remontdarbnīcu plānošana un uzstādīšana 
teritorijā pie lieliem klientiem biznesa parkos. Tā kā lielos veikalos un noliktavās var atrasties 
līdz simts dažādas tehnikas vienību, Jungheinrich Lift Truck Ltd organizē savu mazo 
remontdarbnīcu ar pastāvīgiem mehāniķiem-inženieriem uzreiz klienta teritorijā, kur šie 
cilvēki strādā tikai ar konkrētā objekta tehniku. Gadās, ka viņiem nav darba vai tas ir 
nenozīmīgs, tomēr pēc noteikumiem viņiem ir jāpaliek uz vietas. Manuprāt, tas nav racionāli. 

Vēl viens no faktoriem ir tas, ka katras remontdarbnīcas uzstādīšanai ir jāsaskaņo projekts 
ar klienta uzņēmuma vadību un ar darba aizsardzības speciālistiem. Rodas jautājums –  ko 
darīt mazajiem veikaliem un noliktavām, kuros nav fiziski iespējams vai nav vērts būvēt šādu 
darbnīcu?  

Ir vērts pieminēt arī to, ka vairākas darbības nevar veikt noliktavas teritorijā, piemēram, 
nodarboties ar krāsošanu slikti vēdināmās telpās, ar akumulatoru remontiem (darbs ar 
skābēm), mastu vai dzinēju remontiem (nepieciešamas speciālas iekārtas) utt. 

Ņemot vērā visus šos apstākļus, rodas jautājums, kur izdevīgāk veikt šos darbus? Ja 
klientu remontdarbnīca tiem nav piemērota, atliek tikai vest tehniku uz galveno 
remontdarbnīcu, kura var atrasties simtiem kilometru tālu. Tā kā iekrāvēju tehnikas masa var 
pārsniegt 7 t, to pārvadāšanai ir jāizmanto lielā kravas automašīna.  

Es varu piedāvāt šādu izeju: projektu, kas apvienos remontdarbnīcu kopā ar kravas 
mašīnu – t.i., mobilo remontdarbnīcu, kas tiks veidota uz puspiekabes pamata. Tajā būs 
iespējams veikt jebkādas tehnikas vienības kapitālo remontu. Šādu darbnīcu varēs pārvietot 
jebkurā laikā un jebkurā vietā. Tā varēs apkalpot ne tikai lielos klientus, bet arī mazos. 
Mobilo remontdarbnīcu varēs stratēģiski novietot biznesa parkos vai to tuvumā, kur to var 
izīrēt arī citām kompānijām, kuras nodarbojas ar remontu šajos biznesu parkos.  

Kā jau tika minēts, mobilā remontdarbnīcā varēs veikt jebkura veida tehnikas gan parasto, 
gan kapitālo remontu. Puspiekabe tiks ierīkota kā visu vajadzīgu instrumentu, tostarp detaļu 
un tīrīšanas un krāsošanas līdzekļu, noliktava (kurus vajadzēs izmantot atsevišķi, lai nerastos 
ugunsnedrošas situācijas), kā arī ar kravas pacelšanas mehānismiem. Projekta ietvaros tiks 
veikts kravas automašīnas vilkmes aprēķins, pēc kura varēs veikt visas nepieciešamās 
ekonomiskās kalkulācijas. Puspiekabes garums būs pietiekams divu - triju tehnikas vienību 
vienlaicīgam remontam. Ja prakse parādīs, ka vietas nepietiek, tiks aprēķināta remontdarbnīca 
uz teleskopiskās puspiekabes bāzes.  
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J.Kirillova, J.Boldirevs (zinātniskais vadītājs) 
 
PLAZMAS GRIEŠANAS TEHNOLOĢIJU PILNVEIDOŠANA, LAI 
UZLABOTU GRIEZUMA VIRSMAS KVALITĀTI 

 
Pašlaik metāla plazmas griešana ir visizplatītākā un ekonomiski izdevīgākā metāla lokšņu 

griešanas tehnoloģija. Pateicoties tai, ir iespējams izgriezt jebkuras konfigurācijas detaļas no 
lokšņu tērauda ar ļoti augstu precizitāti bez speciālu palīgierīču iepriekšējas izgatavošanas, 
kas padara šo tehnoloģiju unikālu un konkurētspējīgu ražošanas izmaksu, ātruma un kvalitātes 
ziņā. Plazmas griešanas tehnoloģija ļauj kvalitatīvi, precīzi un ātri griezt jebkuru metālu, 
ieskaitot alumīniju, varu, titānu, leģētu un oglekļa tēraudu, metālu sakausējumus. 

Lai izpētītu detaļu griezuma kvalitāti, tiek veikts pētījums, ar kura palīdzību tiek 
piemeklēti piemērotākie griešanas režīmi, kas ļauj sasniegt līdzenas griezuma malas un 
novērst metāla deformāciju pat uz plānām metāla loksnēm. 

Darba gaitā  apgūti dažādi literatūras avoti, kas ir veltīti izvēlētajai problēmai. Nosakot 
detaļu griezuma virsmas raupjumu, mikrocietību, iekšējās slodzes, nodilumizturību, kā arī 
veicot stiprības aprēķinu, tiek analizēti iegūtie rezultāti un izstrādāta tehnoloģiju 
pilnveidošana sistēma. 

Pareizā griešanas tehnoloģijas izvēle un tās pilnveidošana ir pamatmērķis griezuma 
virsmas kvalitātes uzlabošanai.  
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I.Kovals, V.Muhins (zinātniskais vadītājs) 
 
VĪTŅOTO MEHĀNISMU PIELIETOJUMS TRANSPORTA LĪDZEKĻOS 
 

Vītņotie mehānismi un savienojumi ir plaši pielietoti transporta līdzekļos, sākot ar parasto 
veco divriteni līdz sarežģītiem mūsdienu gaisa kuģiem, un tas izskaidrojas ar to vienkāršību, 
kā arī ar tehnoloģiskumu, daudzveidību un drošību. Tomēr, pielietojot vītņsavienojumus, ir 
zināmi trūkumi, piemēram nevēlama atskrūvēšanās mainīgas slodzes gadījumā,  kā arī vītnes 
caurumi detaļās izraisa papildus stresa koncentrāciju. Vītņsavienojumi tiek pielietoti jau gadu 
simtiem, un joprojām vēl nav izgudrota tehniski un ekonomiski pamatota alternatīva.  

Arī vītnes mehānismi mūsdienās  tiek pielietoti un pilda visdažādākās funkcijas. Prakses 
laikā Norvēģijas uzņēmumā man bija iespēja piedāvāt transportlīdzekļa modifikāciju -  2. att. 
parādīts vītnes mehānisms – teleskops, kas ir modifikācija transporta līdzeklim 1. att. un ļauj 
izvairīties no papildus pagarinātāja lietošanas, savukārt tas dod laika un enerģijas ietaupījumu. 
Transportlīdzeklis ir paredzēts vagona vilkšanai pa sliedēm, tomēr var būt pielietots arī citu 
transportlīdzekļu vilkšanai vai specifisku darbību veikšanai ražošanā. Modifikācijas mērķis ir 
attālumu regulēšana starp vilcēju un pārvietojamo vagonu. Veicot modifikāciju, bija izvēlētas 
vītnes, nevis hidrauliskais teleskops, jo pamatideja bija modifikācijas veikšana, meklējot 
jaunu, nevis eksistējošo problēmas risinājumu. Vītnes teleskopam arī ir šādas priekšrocības: 
vienkāršība, iespēja izvairīties no komplicētas hidrauliskās sistēmas uzstādīšanas, izvirzīšanas 
precīza regulēšana.  
 

 
1.att. Transporta līdzeklis vagona vilkšanai. 

 

 
2.att. Modifikācijas ierīce – vītnes teleskops. 
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A.Kovaļčuks, J.Martinovs (zinātniskais vadītājs) 

TRANSPORTLĪDZEKĻU DETAĻU ATTĪRĪŠANAS UN MAZGĀŠANAS 
APRĪKOJUMA PROJEKTĒŠANA 

Transportlīdzekļa detaļu attīrīšana vai mazgāšana pēc savas būtības ir šķidro un cieto 
netīrumu notīrīšana no detaļas virsmas līdz noteiktam tīrības līmenim. Pētījuma teorētiskās 
daļas ietvaros tika aplūkotas vairākas transportlīdzekļu detaļu attīrīšanas metodes – 
mehāniskā, ķīmiskā un šķidruma–abrazīvā utt., kā arī izmaksas par transportlīdzekļu detaļu 
attīrīšanas un mazgāšanas aprīkojuma projektēšanu.  

Pētījuma praktiskajā daļā tika izstrādāts projekts automātiskai transporta detaļu attīrīšanas 
iekārtai, izmantojot vibrāciju–strūklu vannas TS-10 rūpnieciskos apstākļos. Mezglu skicēm 
tika izmantota programma MS VISIO.   

Projektējot transportlīdzekļu detaļu attīrīšanas un mazgāšanas sistēmu TS–10, tika ņemti 
vērā divi svarīgākie šādas sistēmas raksturlielumi – attīrīšanas pakāpe un ekonomiskais 
pamatojums. Tā kā pastāv vairākas metodes, kā var noteikt attīrīšanas pakāpi, darba autors 
izvēlējās tabulā atainoto sistēmu detaļu virsmas tīrības noteikšanai. 

Tabula 
Desmit baļļu gravimetriskās metodes sistēma detaļu tīrības noteikšanai 

Balles 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Virsmas 
tīrība, 
g/m2 

50 25 16 12.5 10 7.5 5.5 4.0 2.5 1.0 0.1 

 
Savukārt transportlīdzekļu detaļu attīrīšanas un mazgāšanas sistēmas TS–10 

ekonomiskais pamatojums ir saistīts ar izdevumu noteikšanu. Izdevumi tika aprēķināti 
saskaņā ar formulu:      ,       (1) 

kur  ir pastāvīgās izmaksas un  ir mainīgās izmaksas. Pastāvīgās izmaksas gada laikā 

šādai sistēmai ir: ,      (2) 

kur  ir pastāvīgi mainīgās izmaksas, kas ir saistītas ar attīrīšanas vai mazgāšanas 

aprīkojuma uzturēšanu;  pastāvīgi mainīgās izmaksas, kas ir saistītas ar telpu 

uzturēšanu, kurās atrodas attīrīšanas vai mazgāšanas aprīkojums;  - gada kopējās 

izmaksas, kas ir saistītas ar darba aizsardzības un drošības tehnikas izdevumiem, kas savukārt 
ir saistīti ar attīrīšanas un mazgāšanas procesiem.  

 
Gada mainīgās izmaksas tika rēķinātas pēc formulas: 
 , (3)	

kur  – darbinieku algas;  – ķīmisko materiālu un mazgāšanas līdzekļu izmaksas; 

 - ūdens izmaksas;  - siltumenerģijas izmaksas;  - elektroenerģijas 

izmaksas;  - saspiesta gaisa izmaksas (gadījumos, kad tas tiek lietots);  - 

izmaksas, kas ir saistītas ar notekūdeņu attīrīšanu, kas rodas no mazgāšanas mašīnām;  - 

papildu izdevumi. 
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K. Kudrjavcevs, A. Kobcevs (zinātniskais vadītājs) 
 
PASAŽIERU AUTOBUSA VIRSBŪVES KONSTRUKCIJAS 
MODERNIZĀCIJA 
 

Saražotās produkcijas konkurētspēju nosaka drošums, kvalitāte un zema cena. Tas tiek 
panākts šādi: produkcijas mehāniskās un citas īpašības samazinot līdz minimumam, ar 
noteikumu, ka tās pilnībā attaisnos  uz to projektēšanā liktās cerības; produkcijai jāatbilst 
visām normatīvajos dokumentos reglamentētajām prasībām; maksimāli samazinot 
izstrādājuma projektēšanas un ražošanas laiku.  

Projektējot izstrādājumu mašīnbūvē, tā konkurētspēju ir iespējams panākt, izmantojot 
modernas projektēšanas metodes, tādas kā CAD/CAE programmas. 

Prakses laikā rūpnīcā „AMO PLANT” bija dots uzdevums par pasažieru autobusa 
Ambassador SB 180 virsbūves konstrukcijas modernizāciju – bagāžnieku izveidošanu. 

 

 
Att. Autobuss Ambassador SB 180. 

 
Bagāžnieka projektēšanas sākumā posmā jaunajam izstrādājumam tiek definēti 

konstruktīvie un tehnoloģiskie uzdevumi.  
Projektēšanas procesā patērēta laika samazināšanai MathCAD vidē bija pilnveidotas 

standarta programmas un izmantotas projektēšanas aprēķiniem. Ar to palīdzību tiek 
aprēķinātas statiski noteiktas un nenoteiktas sistēmas un atrasti profila vajadzīgie izmēri.   

Bagāžnieku projektēšanas process tiek sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek projektēts 
bagāžnieks Unigraphics NX vidē, izejot no tehnoloģiskām un konstruktīvām prasībām. Otrajā 
daļā tiek veikts projektēšanas aprēķins, kur, izejot no stiprības nosacījuma, tiek noteikti 
bagāžnieka profila sastāvdaļu vajadzīgie izmēri, savienojuma skrūves raksturlielumi un 
metinātās šuves savienojumu vajadzīgie izmēri. Trešajā daļā tiek veikts pārbaudes aprēķins, 
izmantojot Unigraphics NX Advanced Simulation.  

Darba rezultātā ir iegūta autobusa Ambassador SB 180 modernizēta virsbūves 
konstrukcija, kas garantē klientam izstrādājumu drošumu, kvalitāti un zemu cenu. Kopā ar to 
tiek izstrādāta projektēšanas metožu un procesu tipiskā shēma. 
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M.Lavruhina, A.Kobcevs (zinātniskais vadītājs) 
 
CELTNIECĪBAS-ĶĪMISKO  KRAVU  VERTIKĀLĀ LENTES  
KONVEIJERA  DARBSPĒJAS  IZPĒTE  UN  RACIONĀLO  DARBA 
PARAMETRU  NOTEIKŠANA 
 

Diplomdarba mērķis ir vertikālo konveijeru tehnoloģijas attīstības izpēte. Pētījuma 
objekts ir lentes konveijers. Pašlaik šis kravu transportējošais mehānisms ir viens no 
populārākajiem. Lentes konveijeram piemīt daudz priekšrocību, piemēram: 

  vienkārša konstrukcija;  
  ilgmūžība;  
  neliels enerģijas patēriņš;  
  augsts ražīgums;  
  augsta drošība. 

Lai pētījuma laikā veiktu lentes konveijera dažādu parametru salīdzinošo analīzi, tika 
izvēlēts esošs objekts – „Nedzesēto kaļķu izkraušanas un glabāšanas mezgls”, kurš atrodas 
AS „Liepājas ostas LM” teritorijā Liepājā. Šajā objektā ir izvietota nedzesētā kaļķa 
pieņemšanas sistēma no hopervagona. Šī konveijeru sistēma sastāv no diviem lentes 
konveijeriem  un kausa lentes elevatora, kurš nodrošina kravas sadalīšanu pa  uzglabāšanas 
silosiem.  

Darba pamatuzdevums - esošā kompleksa nomaiņa ar vienu lentas konveijera vienību. Šis 
alternatīvais risinājums rodas moderno gumijtehnisko tehnoloģiju pētīšanas rezultātā. 
Pateicoties konveijera lentes dizaina un īpašību izmaiņām, lentas konveijera slīpuma leņķis 
pakāpeniski palielinājās līdz 60 grādiem. Pašlaik, attīstoties tehnoloģijām, tiek izstrādāta 
jauna tipa  „Flexowell” lenta. Šis, galvenais, vilkšanas  elements aprīkots ar gofrētām malām 
un cietām šķērssienām, kuras spēj transportēt beramo kravu zem jebkāda slīpuma leņķa (no 0 
līdz 90 grādiem). Lentas optimizācijas rezultāts deva iespēju konveijeram piegādāt 
beramkravu  lielākā augstumā, izmantojot īsāko ceļa garumu. Šāda veida konveijers, 
neapšaubāmi, var konkurēt ar kausa elevatoru.  

Jāatzīmē, ka  modernās gumijas lentes  ir dārgas. Salīdzinot parastu konveijera gludlenti 
ar „Flexowell” lenti, var secināt, ka šo komponentu cenu līmenis atšķiras vairākas reizes. 
Tomēr šis rādītājs nav vienīgais parametrs, pēc kura var spriest par izvēlētās konveijera 
sistēmas optimalitāti. Tādējādi darba ideja ir salīdzināt abu projektu priekšrocības un 
trūkumus, kā arī noteikt ekonomiski izdevīgāko nedzesēto kaļķu izkraušanas un uzglabāšanas 
mezgla variantu.  

Darba gaitā tika izpētīta esošās konveijera sistēmas uzbūve, funkcionēšana un 
raksturojumi, kā arī iekraušanas-izkraušanas tehnoloģiskais process. Ņemot vērā objekta 
tehnisko uzdevumu, tika izprojektēts jauns alternatīvs kaļķu izkraušanas un glabāšanas 
iekārtas variants, kurš apmierina pasūtītāja prasības. Projektēšanas laikā tika aprēķināti 
„Flexowell” lentas konveijera racionālie parametri. Lai salīdzinātu ekonomiskos radītājus, 
darbā ir apskatīta iekārtas komplektācija, metālietilpība, kā arī elektroenerģijas patēriņš. 

Šis zinātniskais pētījums deva iespēju vienkāršot esošo konveijera sistēmu un saņemt 
atbilstošus analīžu rezultātus. Izskatīto „Flexowell” konveijeru var  efektīvi izmantot dažādu 
tehnisko uzdevumu risināšanai. Tādējādi varam secināt, ka šāda veida risinājums būs noderīgs 
arī citās darbības sfērās, piemēram, kalnrūpniecībā, celtniecībā, ķīmiskajā un pārtikas 
rūpniecībā, metalurģijā.  
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A.Ļimarenko, Z.Smorodova (zinātniskā vadītāja)  
 

 TU-154B ŠASIJA  ŠLIC-ŠARNĪRA APAKŠĒJĀ POSMA NOGURUMA 
IZMĒĢINĀJUMI, PASTĀVĪGI KONTROLĒJOT BĪSTAMO ZONU AR 
ULTRASKAŅU    
 

Aviācijā  svarīga nozīme ir stendu izmēģinājumiem. Tā palīdz pagarināt lidmašīnu vai 
kādu tās mezglu resursu, izvairīties no katastrofālām  un bīstamām situācijām ekspluatācijā.  

 Tu-154B ir pagaidām plaši izmantota lidmašīna vidēji garam pārlidojumam, un tās  
mezglu stenda izmēģinājumi ir tikpat aktuāli. Arī kontroles metodikas, kuras izmanto 
ekspluatācijā, tiek pilnveidotas ar jauniem paņēmieniem, bet vecie  tiek uzlaboti un atstrādāti.   

Veicot Tu-154B nepastiprināto galveno šasijas balsta noguruma izmēģinājumus atbilstoši 
AAS "Tupolev" "Tu-154B galveno šasijas balsta noguruma izmēģinājumu programma",   tika 
atrasts apakšējās šlic-šarnīra acs  bojājums. 

Apspriedē Maskavā tika diskutēts un izstrādāts "Apakšējā šļic-šarnīra posma 
154.00.4101.105 bojājuma analīzes darba plāns". Viens no punktiem tajā paredz izstrādāt 
metodes, lai stenda izmēģinājumos periodiski veiktu šā mezgla ultraskaņas kontroli. 

Sakarā ar apakšējā šļic-šarnīra posma bojājumu gadījumiem ekspluatācijā, kādi novēroti 
agrāk un pašlaik kļuvuši biežāki, kā arī ar plāniem šasijas ekspluatācijas laikā ar ultraskaņas 
metodi kontrolēt šļic-šarnīru aci tā stiprinājuma vietā pie amortizatora kāta galvas, tika 
nolemts izstrādāt kontroles metodiku un kontroles-mērīšanas aparatūras komplektāciju uz 
"Aviatesta" stendu bāzes, veicot nepastiprināto šasija balstu izmēģinājumus uz nogurumu. 

Lai izmēģinātu esošo kontroles metodi izmēģinājumu stendos,  kuri ir "Aviatestas" rīcībā, 
ГосНИИ ГА un "Aviatests" pārstāvju darba apspriedē tika analizēti apakšējās acs ultraskaņas 
kontroles rezultāti. Mērījumus veica ar ultraskaņas defektoskopu UD2-12 saskaņā ar 
tehnoloģisko karti, kura izstrādāta ГосНИИ ГА, lai kontrolētu apakšējo acs posmu 
ekspluatācijā un saskaņā ar ultraskaņas defektoskopu izmantošanas ieteikumiem. 

Veicot ultraskaņas mērījumus stendā, konstatēja atspoguļoto signālu līmeņa maiņu 
atkarībā no posma slodzes, taču šī izmaiņa nepārsniedza pieļaujamo līmeni. Viens no darba 
apspriedes pieņemtajiem lēmumiem bija ieteikums veikt nepastiprināto šasijas balsta stendu 
izmēģinājumus kopā ar apakšējo šļic-šarnīra posmu, kuru slogo  sprieguma koncentrators, kas 
imitē noguruma plaisu, ar periodisku ultraskaņas kontroli atbilstoši izstrādātajām kontroles 
metodikām un ar pilnveidotiem ultraskaņas pārveidotājiem.  
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D.Livmanis, Z.Smorodova (zinātniskā vadītāja) 
 
TEHNOLOĢISKĀ APRĪKOJUMA IZPĒTE UN IZVĒLE BŪVNIECĪBĀ 
IZMANTOJAMO STIKLU TRANSPORTĒŠANAI 
 

Katram produktam nepieciešams individuāls iepakojums, kas nodrošina produkta drošību 
transportēšanas laikā, ērtu uzglabāšanu, iekraušanu, izkraušanu un citas funkcijas. 
Uzņēmumam, kas ražo un piegādā fasādes, logus, durvis, iekšējās starpsienas, kas pēc 
montēšanas jāiestiklo, lielākā problēma ir, kā piegādāt precīzi pēc izmēriem sagatavotos 
stiklus, stikla paketes vai laminētos stiklus to izmantošanai konstrukciju montāžas darbos. 
Stikls ir īpaši trausls materiāls. Pastāv liels risks, ka stikls iekraušanas/izkraušanas un 
transportēšanas laikā var saplīst. Tam ir nepieciešams īpašs iepakojums. 

Mana darba mērķis ir konstruēt maksimāli drošu iepakojumu ēku būvniecībā 
izmantojamo stiklu eksportēšanai, lai samazinātu to saplīšanu, transportējot lielos attālumos.  

Tika pētīti stikla veidi, to marķēšanas īpatnības, procesi, kas saistīti ar noliktavu loģistiku 
stiklu jautājumā, esošie iepakojuma veidi - gan vairākkārt, gan arī vienreiz izmantojamie. 
Tika pētīti arī stikla ražotāju izmantotie stikla iepakojumi. Pārvadājumiem  nelielos attālumos 
izmanto A-veida metāla egles, lielo izejmateriālu uzglabāšanai ražotnēs - L-veida metāla 
egles, stikla piegādēm uz ārzemēs būvējamajām ēkām visas ražotnes izmanto vienreiz 
izmantojamas koka kastes un vienreiz izmantojamas koka egles. Izņēmuma kārtā uz metāla 
eglēm eksportam paredzētie stikli tiek vesti tad, ja tie ir īpaši dārgi (piemēram, ugunsdrošie 
stikli, stikli ar speciālu pārklājumu, stikli, kuru izgatavošanas laiks ir ļoti ilgs). Tādā gadījumā 
metāla egle tiek pārdota pircējam kopā ar stikliem, vai arī pircējs egli piegādā atpakaļ. Lai 
stiklus vestu iepakotus koka kastē, tiem ir jābūt vienāda izmēra. Uz koka eglēm var tikt 
uzkrauti dažāda izmēra stikli. Pārsvarā stikla piegādēm izmanto A-veida koka egles. 

Pareizi izgatavots vienreiz izmantojamais iepakojums ir tikpat drošs, cik vairākkārt 
izmantojamais. Ir neizdevīgi stiklus piegādāt vairākkārt izmantojamā iepakojumā, jo tā 
izmaksas ir lielas, un tas ir jāved atpakaļ vai jāpārdod kopā ar stikla produkciju. 
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J.Mežeņina, Z.Smorodova (zinātniskā vadītāja) 
 
NEPĀRTRAUKTA TRANSPORTIERA PROJEKTĒŠANA UN APRĒĶINS 
MAZGABARĪTA KRAVU PĀRVIETOŠANAI, IZMANTOJOT CAD/CAE 
TEHNOLOĢIJAS 
 

Savā bakalaurā darbā es izskatu dažādas nepārtrauktas darbības mašīnas, lai automatizētu 
vairumtirdzniecības noliktavu. Tiek pētītas konstrukcijas īpašības, darbības princips, 
iekraušanas un izkraušanas operācijas šādām nepārtrauktas darbības mašīnām: lentes, ķēdes, 
plāksnīšu un ruļļu konveijeriem. Aktuāli ir noskaidrot katras mašīnas priekšrocības un 
trūkumus, lai ieviestu maksimāli piemērotu transportieri.  

Mašīnas, kuras transportē kravu nepārtrauktā plūsmā, sauc par nepārtrauktas darbības 
mašīnām.  

Nepārtrauktas darbības mašīnu pamatuzdevums – kravu pārkraušana noteiktā virzienā. 
Mašīnām ir iespējams vienlaicīgi sadalīt kravu uz noteiktām vietām, ievietot to noliktavā, 
uzkrāt nosacītās vietās, pārvietot pēc tehnoloģiskām operācijām un nodrošināt nepieciešamo 
ritmu ražošanas procesā. 

Nepārtrauktas darbības mašīnu izvēles kritēriji: tehnisko nosacījumu kompleksa 
apmierināšana un tehniski ekonomiskā efektivitāte lietošanā. 

Par lentes konveijeriem sauc  nepārtrauktas darbības transporta mašīnas, kuras ir 
aprīkotas ar lokano lenti, kas kalpo kā nesošais un vilces elements. Tiem ir mazs enerģijas 
patēriņš. 

Ķēdes konveijerus izmanto, lai organizētu dažādas nepārtrauktas gabalkravas 
pārvietošanu. Konveijeros par lokano vilces elementu izmanto vienu vai divas ķēdes. 

Plāksnīšu konveijerus lieto beramo materiālu, smagas gabalkravas, kā arī sakarsētu 
materiālu transportēšanai. Konveijeru trūkums ir to lielais pašsvars, tie ir arī dārgāki un grūtāk 
apkalpojami nekā lentes konveijeri. 

Ruļļu konveijerus izmanto gabalkravas un tarā ievietotas kravas transportēšanai. Šiem 
konveijeriem ir vienkārša konstrukcija un samērā maza kustības pretestība, tādēļ tos izmanto 
dažādās rūpniecības nozarēs (plūsmas līniju apkalpošanai, noliktavās un citur). 

Ruļļu konveijera plašā pielietošana noliktavās ļauj sasniegt šādus iespaidīgus rezultātus: 
  samazināt apkalpojošo darbinieku skaitu; 
  gandrīz pilnīgi izskaust kļūdas, komplektējot pasūtījumus un preču laidienus; 
  samazināt riteņa krāvēju skaitu, kā arī cita veida mašīnas, kuras aizņem daudz 

lietderīgās platības; 
  paaugstināt noliktavas ražīgumu, tā rezultātā arī preču apgrozījumu; 
  samazināt energonesēja izmaksas. 

Soļojošie konveijeri ir pulsējošas darbības konveijeri un tiek izmantoti plūsmas līniju 
apkalpošanai darbmašīnu rūpniecībā, noliktavās un citur. 

Šiem konveijeriem raksturīgs tas, ka tehnoloģisko operāciju izpildes laikā krava neatrodas 
uz kravas nesējelementa, bet gan uz konveijera nekustīgā rāmja, tādēļ operācijas var izpildīt 
ērtāk un kvalitatīvāk. 
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A.Rocis, I.Kurjanovičs (zinātniskais vadītājs) 
 
AUTOBUSU SOLARIS URBINO BREMŽU SISTĒMAS EKSPLUATĀCIJAS 
IZPĒTE UN MODERNIZĀCIJA 

 
Bremžu kamera pārveido saspiestā gaisa darbu mehāniskajā kustībā, tādējādi nodrošinot 

bremzēšanas funkciju. 
Bremžu kameras cilindra apakšdaļā  novietotie 2 atvērumi novērš retinājuma rašanos 

bremžu kamerā. 
Bremžu atteice rodas, ūdenim nonākot suportā caur bremžu kameru. 
Pastāvot gaisa retinājumam bremžu kamerā, spiediens, kas rodas no membrānas un diska 

kustības, deformē manžeti bremžu kamerā.  
Pastāvīgās spiediena maiņas rezultātā mitrums bremžu kamerā nonāk pa atvērumiem 

bremžu aktivācijas un deaktivācijas rezultātā. (Nospiežot bremzes pedāli, pa caurumiem gaiss 
izplūst, bet atlaižot - gaiss atkal ieplūst iekšā.) 

Mitrs gaiss nonāk bremžu kamerā, turpmāk kondensējas un caur manžeti un bremžu štoku 
nonāk bremžu suportā, tādejādi veicinot korozijas procesu. 

Slapjā laikā ūdens nokļūšana suportā ir pastiprināta, caur bremžu kameras apakšējiem 
caurumiem ūdenim iekļūstot netraucēti. 

Lai novērstu ūdens iekļūšanu kamerā, ar gumijas cauruli gaiss jānovada uz relatīvi sausu 
vietu. 

 

 
Att. Bremžu sistēmas mezgls – kamera ar suportu. 
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P.Simanovičs, K.Carjova (zinātniskā vadītāja) 
 
AKUSTISKĀS EMISIJAS NAFTAS CAURUĻVADU MONITORINGA 
SISTĒMAS PROJEKTĒŠANA 
 

Vārds „akustisks” ir atvasināts no grieķu vārda „akoustiko”, kas saistīts ar „dzirdi”. Jau 
gadsimtiem ilgi kā priekšvēstnesis strukturālajām sabrukšanām ir bijusi skaņa, kas tiek 
emitēta pirms defekta rašanās atbalsta elementā. Koka zars emitē lūšanas skaņu vēl pirms tas 
ir nolūzis, kā arī, uzkāpjot uz plāna ledus, rodas skaņas, kas brīdina par gaidāmo ielūšanu. 
Šādas formas akustiskā emisija (AE) ir tas pats ausīm, kas vizuālā pārbaude acīm. 

AE testēšana ir kļuvusi par atzītu nesagraujošās kontroles metodi, ko parasti izmanto, lai 
konstatētu un atrastu defektus mehāniski noslogotās struktūrās un komponentos. AE var 
nodrošināt vispārēju informāciju par defekta (plaisas) rašanos noslogotajā komponentē, kā arī 
informāciju par šīs plaisas attīstību, ja šī komponente pakļauta nepārtrauktām vai atkārtotām 
slodzēm. 

AE ir process, kad materiāli izstaro mehāniskus viļņus, kurus rada to iekšējās struktūras 
lokālas, dinamiskas pārmaiņas, kas veidojas jebkura veida ārēju spriegumu ietekmē. AE avoti 
ir plastiskās deformācijas, plaisu rašanās un izplešanās, darba vielas (šķidruma vai gāzes) 
noplūde caur spraugām. Atšķirībā no citām nesagraujošās kontroles metodēm AE metode ir 
pasīva, jo izmanto starojuma lauku, ko ģenerē paši defekti vai darba vielas noplūde caur 
spraugām. 

 Ar AE kontroles metodi iespējams apzināt problēmas, kas saistītas ar cauruļvadu 
ekspluatāciju. Kad cauruļvads darbojas „gaidīšanas režīmā”, tajā bieži izveidojas atsevišķi 
lokāli korozijas perēkļi, kas var pazemināt cauruļvadu sieniņu izturību. Īpašu bīstamību var 
radīt arī temperatūras spriegumi, kas rodas cauruļvada sieniņās, pārsūknējot šķidrumus, kuru  
temperatūra atšķiras no augsnes temperatūras, un ja šajā vietā vēl papildus notiek arī korozija, 
tad pastāv ļoti liela plaisu rašanās iespējamība. Izmantojot AE tehnoloģiju, iespējams noteikt 
cauruļvadu bojājumu izcelsmes vietu un attīstību. 
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E.Zeps,  A.Kobcevs (zinātniskais vadītājs) 
 
KRAVAS AUTOMOBIĻU DINAMISKO MODEĻU IZPĒTE 
 

Visi transporta līdzekļi ekspluatācijas lielāko daļu pavada dinamiskās slodzes apstākļos. 
Automobiļu kustību pa nelīdzeniem ceļiem pavada nepārtrauktas tā atsperošās un 
neatsperošās daļu svārstības, kas slikti ietekmē pasažierus, vadītāju, pasliktina agregātu un 
mezglu darba apstākļus. Svārstību dēļ rodas papildus dinamiskās slodzes, kas izsauc 
paātrinātu konstrukcijas resursa patēriņu. Automobiļa svārstību, kas rodas no riteņu 
mijiedarbības ar ceļa nelīdzenumiem, intensitāte nosaka tā gaitas laidenumu. Automobiļu 
gaitas laidenuma paaugstināšana tiek sasniegta, piešķirot tā konstrukcijai tādas īpašības, kas 
nodrošina svārstību intensitātes samazināšanos, novērš pasažieru un vadītāja pārpūli. Šādiem 
mērķiem konstrukciju optimizācijai izmanto matemātiskus dinamiskus modeļus gan 
automobiļa projektēšanas stadijā, gan turpmākā ekspluatācijā. Analizējot kustības laidenumu, 
izšķir sekojošos konstrukcijas pamatelementus, kas nosaka atsperojuma kvalitāti: 

  atsperošā daļa, kas ietver visus agregātus, mezglus, detaļas, kuru svaru notur 
atsperes; 

  neatsperošā daļa, kura ietver visus agregātus, mezglus, detaļas, kuru svaru netur 
atsperes; 

  piekare, kas ir ierīce, kura nodrošina spēka nodošanu no riteņiem uz atsperošo daļu 
un mazina dinamisko iedarbību uz atsperošo daļu, kustoties pa nelīdzenu ceļu; 

  riepas, automobiļa atspiešanās elastīgie elementi, kas nodrošina riteņu drošu 
kontaktu ar ceļa virsmu un mazina dinamisko iedarbību no ceļa nelīdzenumu puses 
uz neatsperošajām daļām. 

Automobiļa atsperošā daļa ietver sevī rāmi, dzinēju, kabīni, transportējamās kravas un 
pasažierus. Aprēķinos tiek pieņemts, ka atsperošā daļa ir absolūti ciets ķermenis. Tā galvenie 
raksturojumi ir masas lielums, smaguma centra koordinātes un inerces centrālie momenti. 
Tāda ķermeņa pārvietošanās telpā var tikt aprakstīta ar tā smaguma centra lineārām 
koordinātēm un pagrieziena leņķiem attiecībā pret galvenajām centrālajām asīm.                                              

Pie automobiļa neatsperošajām daļām pieder riepas, riteņi, asis, tilti un daļa piekara un 
stūres piedziņas detaļu. Dinamiskajos aprēķinos tiek uzskatīts, ka neatsperošās daļas ir vienā 
punktā sakoncentrēta masa, kuras smaguma centrs atrodas uz riteņu rotācijas ass. 

Dinamiskās iedarbības no nelīdzenajiem ceļiem uz atsperošo daļu tiek nodotas ar  
automobiļa piekares starpniecību, kura sastāv no trīs galvenajām daļām: elastīgais elements, 
(resori un atsperes), svārstību slāpētājs, (amortizators, sausās berzes dempferis) un dažreiz 
vadošās iekārtas. 

Lai apskatītu, izpētītu izvēlētā kravas automobiļa dinamisko modeli, tiks izveidots 
modelis, balstoties uz tā piekares konstrukciju. Iegūtajam modelim tiks veikti dažādi 
izmēģinājumi, mainot piekares iekārtu cietību, atsperēm, resoriem, mainot kravas masu un 
izvietojumu automobiļa kravaskastē. Pēc šo mēģinājumu veikšanas tiks iegūts optimālākais, 
nepieciešamais automobiļa piekares veids, izmantojot pareizos resorus, atsperes, nodrošinot 
automobiļa stabilitāti veicot kravas pārvadājumus. 
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I.Zinkevičs, Z Smorodova (zinātniskā vadītāja) 
 
VERTIKĀLĀ KONVEJERA GALVENO MEZGLU APRĒĶIŅU METODES 
IZSTRĀDAŠANA UN KONSTRUĒŠANA BERAMO KRAVU 
TRANSPORTĒŠANAI SOLIDWORKS VIDĒ 
 

Mūsdienās konveijerus ar palīgierīcēm plaši izmanto visdažādākajās ražošanas nozarēs. 
To galvenās īpašības ir darbības nepārtrauktība un drošums. Automatizētas un masveida 
plūsmas ražošanas jauda atkarīga tieši no konveijeru un konveijeru sistēmas darbības.   

Konveijeru kā nepārtrauktas darbības mašīnu izmanto beramo un gabalkravu 
transportēšanai. Ir grūti veikt vispārinošu transporta mašīnu klasifikāciju, jo tām ir  ļoti plašas 
pielietošanas nozares un konstrukcijas dažādības. Klasificēšanas galvenie kritēriji ir  vilces un 
nesošo elementu tipi. Izšķir konveijerus ar lentas, ķēdes un troses vilces elementiem. Atkarībā 
no nesošā elementa konveijeri mēdz būt: lentas, plāksnīšu, kausu un rullīšu konveijeri u.tml.  

Konveijera aprēķins ir pirmais etaps nepārtrauktas darbības transporta mašīnas 
projektēšanā. Aprēķinus veic saskaņa ar tehnisku uzdevumu, darba apstākļiem un izejas 
datiem.  

Konveijeru elementu (darbināšanas mehānisma, konveijera lentas, pievilkšanās iekārtas) 
un citu parametru izvēli, kā arī lentas sastiepuma spēka aprēķinus dažādos konveijera posmos 
veic pēc tuvinātas vai precizētas metodes. Tuvināts aprēķins ir maksimāli vienkāršots, 
savukārt ar to var aprēķināt piedziņas nominālo jaudu, konveijera lentas tipu un atsvara masu 
(pievilkšanas mehānismā) tuvināti, dažos gadījumos ar rezultātu pārmērīgu paaugstināšanu 
vai pazemināšanu. Šās metodes vilces aprēķins nedod iespēju aprēķināt lentas sastiepumu 
katrā konveijeram raksturīgajā posmā. 

Precizēta aprēķinu metode ir darbietilpīga, bet pēc tās veikta vilces aprēķins ļauj aprēķināt 
lentas sastiepumu visos konveijeram raksturīgajos punktos, kas ir nepieciešams pievilkšanas 
iekārtas izvēlei un slodzes aprēķinam konveijera mezglos.  

Analizējot galvenos lentas konveijeru attīstības virzienus pēdējos 40-50 gados, var 
secināt, ka attīstība gājusi divos virzienos: lentas un mehāniskas iekārtās (rullīša balstu, 
piedziņu, metālkonstrukcijas) konstrukcijas uzlabošanā un jaunas izveidošanā. 

Šādās attīstības piemērs ir vertikālie konveijeri FLEXOWELL ar speciālu gofrētu lentu ar 
apmalēm, kurus var integrēt konveijeru sistēmās un nodrošināt nepārtrauktu kravas 
transportēšanu bez papildu pārkrāmēšanas punktiem.  

Konveijeri FLEXOWELL ir paredzēti, lai horizontāli, vertikāli un lielā slīpuma leņķī 
transportētu dažādus materiālus (beramo kravu, ogles u.c. materiālus) lielos apjomos. 

Automatizētā projektēšanā izmanto dažādas CAD programmas, lai ātri un efektīvi 
konstruētu konveijerus un veiktu nepieciešamus aprēķinus, sagatavotu prezentācijas 
animāciju un izstrādātu darba rasējumus izgatavošanai.  
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