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2. IEVADS 

 
Lielākā daļa mūsdienu konstrukciju ir pakļautas laikā mainīgām slodžu iedarbēm. 

Patiesībā vienīgi pastāvīgā slodze var tikt uzskatīta par statisku – laikā nemainīgu iedarbi. 
Daudzos gadījumos iedarbju mainīgums ir pietiekami zems, un šādas konstrukcijas var tikt 
uzskatītas par statiski slogotām. Projektējot augstceltnes vai liela laiduma tiltus, jāņem vērā 
dinamisko iedarbju izraisītie efekti, lai nodrošinātu konstrukcijas drošu darbību aprēķina un 
ekspluatējamības robežstāvokļos.  Būves tūlītējā reakcija uz laikā mainīgām iedarbēm ir 
ārkārtīgi atkarīga no konstrukcijas, kas uzņem šo slodzi. Mainīgā slodze var tikt uzskatīta par 
statisku, ja tās izmaiņas laikā ir daudz lielākas par pašas konstrukcijas fundamentālo 
pašsvārstību periodu. Piemēram, vēja brāzmu rezultātā augstceltnes ir pakļautas 
dinamiskām iedarbēm, bet zemākām būvēm šīs slodzes var tikt uzskatītas par statiskām. 
Tomēr dažas iedarbes arī ar nelielu amplitūdu, bet pastāvīgām izmaiņām laikā var izsaukt 
dinamiskos efektus, kas pakāpeniski palielinās. Šo efektu sauc par rezonansi, un tā var 
izraisīt nopietnus konstrukciju bojājumus.        

Daudzas civilās būvniecības konstrukcijas tiek projektētas pamatojoties uz statiskām 
vai pseido – statiskām aprēķinu metodēm. Tādejādi lielā mērā tiek vienkāršoti aprēķini, jo 
dinamiskie - ir sarežģīti un laikietilpīgi. Laika gaitā pierādījies, ka šādā veidā pārsvarā 
projektētās konstrukcijas ir drošas, tomēr netiek iegūts priekšstats par patieso konstrukcijas 
uzvedību iedarbju ietekmē. Attīstoties tehnoloģijām, datortehnikai, kā arī analītisko un 
skaitlisko aprēķina procedūru pilnveides rezultātā, ar vien precīzāk ir iespējams paredzēt 
konstrukcijas darbību un uzvedību dinamisko iedarbju iespaidā. Pateicoties tam, mūsdienās 
iespējams analizēt sistēmas ar sarežģītu uzbūvi un ievērojamām dimensijām. 

Papildus iespējām, ko piedāvā skaitliskās aprēķinu metodes un datortehnikas 
izmantošana, mūsdienu vibrāciju uzdevumi saistīti ar jaunu dinamisko sistēmu formu – 
saistītām sistēmām (coupled systems) par kurām plašāk aprakstīts 5. nodaļā.  

 
 

3. ĪSA SVĀRSTĪBU TEORIJU ATTĪSTĪBAS VĒSTURE 

 
Laikā, kad sāka attīstīties zinātne Grieķijā, vibrāciju teorijas rašanās bija dabīgs un 

neizbēgams process. Par vibrāciju teorijas aizsācēju 5gs. p.m.ē. uzskatāms Pitagors, 
izdomājot racionālu metodi skaņas frekvenču mērīšanai, kā arī pierādot frekvenču 
neatkarību no to ierosinātāju amplitūdas. 

Aristotelis un viņa mācekļi attīstīja sapratni par statiku un 
dinamiku. Jau senatnē svārsts bija zināms kā laika un vibrāciju 
mērīšanas ierīce tādā mērā, ka pirmajā tūkstošgadē tika plaši 
lietota astronomu vidū. Izmantojot svārstu, Galilejs veica savus 
eksperimentus 17. gs., kuros noskaidroja, ka pastāv sakarība starp 
svārsta auklas garumu un frekvenci, ar kādu tās svārstās. Tāpat kā 
pamanīja, ka svārsta auklas blīvums, sastiepums, garums un 
frekvence ir savā starpā saistīti lielumi. 

Ievērojamākie vārdi saistībā ar svārstību teoriju attīstību ir 
Tailors, Bernulli, Dalambērs, Eilers, Lagranžs, Herts un Furjē.  

   Att. 1 Galilejs. 
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Pirmais, kurš parādīja cik nozīmīgs var būt dinamiskas 
iedarbes efekts bija T. Jungs. Viņš, analītiski izvedot, 
nodemonstrēja, ka pēkšņi pielikta slodze, izraisa divreiz 
lielākus spriegumus nekā pakāpeniski pielikta.  

No saviem eksperimentiem ar anizatropām apaļām 
plātnēm Savarts secināja, ka pastāv dažādas svārstību formas 
un piešķīra terminu fundamentālā svārstību frekvence 
zemākajai no pašsvārstību frekvencēm un pārējās nosauca par 
harmonikām.  

 
Att. 2 Sofija – Marija Germēna          

Svārstību formu lineārās superpozīcijas principu definēja Bernulli. Napoleons 1811. 
gadā piešķīra balvu Kladni par plātņu vibrācijas matemātiskās teorija radīšanu. Viņš sacentās 
ar francūzieti Mariju – Sofiju Germēnu, kuras rezultāti tika noraidīti kļūdas dēļ kādā no 
integrāļiem. Viņa ieguva šo balvu 1816. gadā, lai arī tiesneši - Laplās, Puasons un citi nebija 
apmierināti. Puasons izturējās pret viņu kā pret otršķirīgu personu gigantu kompānijā. 
Pareizu plātnes vibrācijas diferenciālvienādojumu izveda Germēns, tomēr dažas kļūdas 
sākuma robežnosacījumos izlaboja Kirhofs tikai 1850. gadā. 

Lords Reilejs uzrakstīja viņa klasisko grāmatu par skaņas teoriju 1877. gadā. Viņš 
izveidoja aptuvenu metodi pašsvārstību frekvenču noteikšanai sarežģītām sistēmām. 

 Tā tika balstīta enerģijas nezūdamību konservatīvām sistēmām, tādejādi apejot 
nepieciešamību sastādīt svārstību diferenciālvienādojumus. Šo piegājienu vēlāk izmantoja 
arī Ritcs. Tagad sauktā Reileja – Ritca metode ir populāra ne tikai svārstību aprēķinos, bet arī 
nelineārajā mehānikā, elastības teorijā un citās zinātnes nozarēs. Eilers un Bernulli izveda 
diferenciālvienādojumus sijas vibrācijām pie mazām izliecēm. Kirhovs pētīja mainīga 
šķērsgriezuma stieņu vibrācijas.  

Industriālās revolūcijas laikā par svarīgu 
problēmu tika atzīta vārpstu vērpes vibrāciju pētīšana. 
Tādi inženieri kā Fārms, Aire, Fords, Jākobsens veica 
plašus teorētiskos un eksperimentālos pētījumus. Siju 
vibrāciju teorijas lielā mērā uzlaboja Timošenko, bet 
plātņu vibrāciju teorijas uzlaboja Mindlins.  

 
 
 
 

              Att. 3. Timošenko un Mindlins 

Daudzus gadus inženieri un zinātnieki galvenokārt nodarbojās ar periodisku svārstību 
pētīšanu, t.i., svārstību ierosinātājs un atbilde uz tām ir vienkāršas, periodiskas funkcijas no 
laika. Pateicoties Reileja darbiem, mūsdienās eksistē visaptveroša klasiskā teorija šādu 
svārstību analīzei. Sevišķi daudz pētījumi tika veikti saistībā ar aerodinamiskiem efektiem, 
analizējot dinamisko sistēmu stabilitāti. 

 Kosmiskās aviācijas industrijā 1950-to gadu vidū parādījās jauna problēma, ko nebija 
iespējams atrisināt ar klasiskām vibrāciju teorijām. Tika atklāts, ka gaisa kuģa fizelāžas paneļi 
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blakus reaktīvajiem dzinējiem akustisko ierosinājumu rezultātā vibrēja tik spēcīgi, ka 
parādījās un tālāk zibenīgi izplatījās noguruma plaisas. Pētījumi atklāja, ka izraisītās fizelāžas 
paneļu vibrācijas izraisīja laikā un telpā mainīgi spiedieni uz paneļu virsmām. Tāds svārstību 
ierosinājums un atbilde uz to ir ne tikai neperiodiska, bet arī nepastāvīga. Divos veiksmīgos 
eksperimentos identiskos apstākļos noskaidrots, ka ierakstītās svārstību amplitūdu izmaiņu 
vēstures stipri atšķīrās, bet kopumā vidējās vērtības bija līdzīgas. Parādījās nepieciešamība 
pēc jaunām statistiskām metodēm, kur svārstību ierosinātāji un atbildes uz tām tiktu 
aprakstītas ar statistiskiem parametriem, piemēram, vidējā kvadrātiskā svārstību amplitūda. 
 Vibrāciju problēmu risināšanā ar varbūtības metodēm, gan svārstību ierosinātājs, gan 
atbilde uz tām tiek modelēta kā stohastisks vai gadījuma rakstura process, kas var tikt 
noteikts ar salīdzinoši nelielu statistisko parametru un funkciju skaitu, piemēram, jaudas 
spektru (power spectrum). Tika atklāts, ka lineāru sistēmu analīzē svārstību stohastisku 
ierosinātāju ietekmē, var tikt izmantoti un adaptēti iepriekš radītie Einšteina (1905) un Rīsa 
(1944) pētījumi.  
 Teorijas pielietošanu veicināja digitālo signālu apstrādes tehnikas attīstība 1970 –jos 
gados. Ātro Furjē transformāciju algoritmi (FFT) ļāva veikli apstrādāt eksperimentālos datus, 
lai iegūtu nepieciešamos statistiskos parametrus. Ātri vien šo lineāro „gadījuma svārstību” 
teoriju sāka izmantot būvju konstrukciju projektēšanā, piemēram, augstceltņu un tiltu 
svārstību analīzei zemestrīču, vēja, kā arī tiltiem gājēju iedarbju gadījumā.  
 Mūsdienās mērķis ir radīt konstrukcijas ar maksimāli iespējamo stiprības un masas 
attiecības vērtību, kā arī prasības pēc arhitektoniski un estētiski augstvērtīgām būvēm 
palielina risku inženierobjektiem būt pakļautiem ar vien lielākiem dinamiskiem efektiem, 
kurus nedrīkst atstāt bez ievērības.    
 

4. TILTU DINAMIKAS PAMATPRINCIPI 

A. Līdzsvara vienādojums 

 
Nepieciešams izprast dinamikas pamatprincipus, lai izvērtētu un pareizi pielietotu 

būvniecības standartos izvirzītās prasības un aprēķinu metodikas tiltu un arī citu objektu 
projektēšanā uz dinamiskajām iedarbēm. 

Jebkuras sarežģītības pakāpes konstrukcija var tikt aprakstīta ar līdzsvara 
vienādojumu, ko pirmais izvirzīja I. Ņūtons: 

sD tFtFtFtF )()()()( 1      (1), kur 

 
)(tF  - ārējo spēku vektors; 

1)(tF  - inerces spēku vektors; 

DtF )(  - enerģijas zudumu vektors; 

stF )(  - iekšējo piepūļu vektors. 

 
Jebkura konstrukcija uz ko iedarbojas ārēji spēki vai pārvietojumi reaģē dinamiski un 

ir spēkā Otrais Ņūtona likums: inerces spēki ir vienādi ar masas un paātrinājuma 

reizinājumu: )()( 1 txMtF    (2) 

 Gadījumā, ja ārējais spēks ir pielikts ļoti lēni, inerces spēki ir mazi un var tikt ignorēti 
– iestājās statiskais līdzsvars. 
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Vienādojums (1) ir spēkā gan lineārām, gan nelineārām sistēmām, jo tas apraksta 
enerģijas nezūdamību. Ja konstrukcijas darbību var uzskatīt par lineāru, tad vienādojumu (1) 
iespējams pārrakstīt sekojošā formā: 

)()()()( tKxtxCtxMtF       (3), kur 

M  - konstrukcijas masas matrica; 
C  - konstrukcijas slāpēšanas spējas matrica; 
K  - konstrukcijas statiskā stinguma matrica; 

)(tx  - no laika atkarīgs konstrukcijas paātrinājumu vektors; 

)(tx  - no laika atkarīgs konstrukcijas ātruma vektors; 

)(tx  - no laika atkarīgs konstrukcijas pārvietojumu vektors; 

 
Vienādojuma (3) atrisinājums ļauj paredzēt konstrukcijas uzvedību dinamisko 

iedarbju rezultātā. 

B. Konstrukciju brīvās svārstības 

 
Ja konstrukcijai netiek pielikti ārējie spēki, tās svārstības tiek sauktas par brīvām un 

vienādojums (3) var tikt pārrakstīts sekojoši: 

0)()()(  tKxtxCtxM      (4), 

Šajā situācijā ikviens punkts konstrukcijā svārstās vienā to tās harmoniskajām 
svārstību modām (SHM), kas var tikt aprakstīts ar vienkāršām funkcijām: 

)sin()( 0 txtx n     (5); 

)cos()( 0 txtx nn      (6); 

)cos()( 2

0 txtx nn      (7), kur 

0x  - maksimālā svārstību amplitūda; 

  - svārstību leņķiskā frekvence, rad/s. 
 
SHM iespējams iedomāties kā masas – atsperes sistēmu, kur masa m iekarināta 

lineāri elastīgā atsperē ar stingumu k. Tad vienādojuma (4) atrisinājums ir atkarīgs tikai no tā 
vai sistēmā ir enerģijas zudumi (svārstību slāpēšana). Ja svārstības netiek slāpētas, 
vienādojums var tikt vienkāršots: 

)()( tKxtxM     (8) 

 Aizvietojot paātrinājumu un pārvietojumu ar (5) un (7) izteiksmi: 

,
2

1

;

;

M

K
f

M

K

KM

n

n













(11)

 

kur f ir pašsvārstību frekvence, cikli/s. 

 Izteiksme (11) ir īpaši noderīga, ja jāaprēķina sākotnējo fundamentālo pašsvārstības 
frekvenci. No izteiksmes redzams, lai to izdarītu, ir nepieciešams noteikt ekvivalento 
atsperes stingumu K un masu, kas pakļauta svārstībām. Ekvivalento atsperes stingumu K 
samērā viegli noteikt izmantojot lineāri elastīgās teorijas vai iegūt ar inženieraprēķinu 
programmu palīdzību, aprēķinot konstrukcijas izlieci, ja zināms pieliktais spēks.  Tāpat 
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ekvivalento atsperes stingumu K var noteikt statiskās testēšanas rezultātā.  Ja ir zināms 
konstrukcijas stingums un pašsvārstību frekvences no dinamiskiem testēšanas rezultātiem 
vai pašvērtību iegūšanas ar datoraprēķinu palīdzību, iespējams noteikt masu, kas piedalās 
attiecīgās modas svārstībās. Pašvērtība - masas, kas piedalās attiecīgajā svārstību modā, un 
stinguma attiecība K/M.    

C.  Ekvivalentās sistēmas ar vienu kustības brīvības pakāpi 

 
Ikviena konstrukcija ir kompleksa sistēma ar daudzām kustības brīvības pakāpēm. 

Tomēr, tā kā analizējot daudzu tiltu darbību, galvenā fundamentālā pašsvārstību frekvence ir 
noteiktā asī, bieži ir pietiekami analizēt kā sistēmu ar vienu brīvības pakāpi (SDOF) (skat. att. 
4). 

 

 
Att. 4. Svārstību sistēma ar vienu kustības brīvības pakāpi (SDOF). 

 Tāpēc vienkāršām konstrukcijām sarežģītu galīgo elementu modeļu vietā ir ērti lietot 
analītiskus aprēķinus, lai noteiktu zemākās pašsvārstību frekvences. Zemāk, tabulā 1. 
apkopots visbiežāk lietotais vienādojums pašsvārstību frekvences noteikšanai. Pat, ja 
frekvenču noskaidrošanai tiek izmantotas piemērotas datorprogrammas, ir rekomendēts 
vienmēr veikt vienkāršotus analītiskus frekvenču aprēķinus pārbaudei.  
 

Tiltu sistēma 
Ekvivalentā 

SDOF sistēma 
Pašsvārstību frekvence 

Kolonnas, kas balstās uz 
dziļajiem vai pāļu pamatiem, 
garenvirziena pašsvārstību 
frekvence, ja uz tās brīvi 
nobalstīts tilta laidums 

 

,

3

2

1 3

M

KK
L

EI

f
HR 


  

  

EI - torņa stingums; 
L – torņa augstums; 
KR – pamata pagriešanās 
stingums;  
 KH – pamata sāniskās  
pārvietošanās stingums; 

 Brīvi stāvoša tilta torņa vai 
pilona ar gandrīz konstantu 
šķērsgriezumu, garenvirziena 
pašsvārstību frekvence  

,
2

52,3
2 m

EI

L
f




 

EI – torņa stingums; 
L – torņa augstums; 
m – torņa masa uz garuma 
vienību, pieņemot, ka tā 
vienmērīgi sadalīta pa visu 
augstumu. 
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Tiltu sistēma 
Ekvivalentā 

SDOF sistēma 
Pašsvārstību frekvence 

Tilta sijas vertikālā 
pašsvārstību frekvence 

 

,
2 2

2

1
m

EI

L

K
f B




 

  

EI – sijas stingums liecē; 
L – sijas laidums; 
m – tilta laiduma masa uz garuma 
mērvienību, kas balstīta uz šķērsgriezumu 
sijas vidū;  
 K – konstante: 
    – vienlaiduma brīvi balstīts laidums; 
        – vienā galā iespīlēts, bet otrā 
brīvi stāvošs laidums; 
        – vienā galā iespīlēts, bet otrā 
brīvi stāvošs tilta laidums; 
Divlaidumu tiltiem koeficentu K skatīt 
zemāk esošā grafikā;  
Trīs laidumu tiltiem koeficentu K skatīt 
zemāk esošā grafikā (ja L1>L, tad K nosaka 
no divlaidumu tiltiem paredzētās līknes, 
neņemot vērā īsāko laidumu). 
Piezīme: 

 Ja ,
m

EI
uz balstiem ir 2 reizes lielāks 

nekā laiduma vidus daļā vai mazāk kā 80% 
no vidusdaļas attiecīgās vērtības, augstāk 
esošās izteiksmes nevar lietot. 
 

Koeficents K vertikālās 
pašsvārstību 
frekvences noteikšanai 
(Eirokodekss 1-4) 
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Tiltu sistēma Pašsvārstību frekvence 

Kārbveida tilta sijas vērpes frekvence 
 

 

),( 32111 PPPff T  B kur
 

;
2

1

pI

mb
P 

 

;
2

22

2

p

jj

Ib

Ir
P




 

;
)1(2 2

2

2

3





p

j

IbK

JL
P

, kur 

B1f   - fundamentālā pašsvārstību frekvence 
vertikāli liecē; 
b – kopējais tilta pārseguma platums; 
m – tilta laiduma masa uz garuma 
mērvienību, kas balstīta uz šķērsgriezumu 
sijas vidū;  
  – Puasona koeficents; 
rj – attālums no katras tilta sijas galvenās ass 
līdz visa pārseguma vidum; 
Ij – masas inerces moments, kas balstīts uz 
šķērsgriezumu sijas vidū, ko aprēķina 
sekojoši: 

;),(
12

2

2

  kurrmI
bm

I jjpj

d

p

 
md – tilta klāja masa uz garuma mērvienību; 
 Ijp – katras tilta sijas masas inerces moments, 
kas balstīts uz šķērsgriezumu sijas vidū. 
mj – katras tilta sijas masa uz garuma 
mērvienību, neņemot atbilstošo vērā klāju 
sijas sānos; 
Jj – katras tilta sijas vērpes konstante, kas 
balstīta uz šķērsgriezumu sijas vidū 

 

D. Sistēmas ar vairākām kustības brīvības pakāpēm 

 
Lai arī reālā konstrukcijā ir bezgalīgi daudz brīvības pakāpju, aprēķinos izmanto 

rēķinu ar galīgu skaitu brīvības pakāpju. To panāk, aizstājot vienmērīgi izkliedēto masu ar 
koncentrētām masām, bet elastīgiem elementiem nav masas vispār. Šādā veidā ikviena 
konstrukcija var tikt aizstāta ar idealizēti masu – atsperu sistēmu (MDOF), kur šo 
komponenšu skaits ir vienāds ar kustības brīvības pakāpju skaitu (skat. att.5). 
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Att. 5. Ekvivalentā sistēma ar vairākām brīvības pakāpēm (MDOF). 

Šādu sistēmu analītiskie aprēķini ir ļoti sarežģīti, tāpēc parasti tās tiek risinātas ar 
pašvērtību (eigenvalue) atrašanas paņēmienu, izmantojot attiecīgās datoraprēķinu 
programmas.  Paralēli šajā analīzē tiek atrasti eigenvektori, kas apraksta aprēķinātās 
frekvences attiecīgo svārstību modu. Pašvērtības un eigenvektori ir ļoti būtiski lielumi 
frekvenču spektrālajā analīzē, jo ārēji pieliktās iedarbes (vējš un zemestrīces izraisītie 
svārstību viļņi) tiek aprakstīti kā to frekvenču parādīšanās jaudas spektrā (power spectrum). 
Šī ir ļoti efektīva dinamiskās analīzes metode elastīgām konstrukcijām, jo ļauj novērtēt 
konstrukcijas darbību gadījuma rakstura dinamisko iedarbju rezultātā.  

      Sistēmai ar N brīvības pakāpēm būs N pašvērtības un eigenvektori. Praktiski ir 
nepieciešams apskatīt nelielu skaitu šo vērtību, lai pārliecinātos, ka galvenās ir atrastas. 

Aprēķinot pašvērtības (cikliskās frekvences kvadrātu), svārstību rimšana netiek 
ņemta vērā, jo tās efekts uz pašsvārstību frekvencēm ir neliels, bet aprēķinu sarežģītība un  
skaits pieaug būtiski.  

 

E. Svārstību rimšana  

 
Svārstību rimšana parasti ir enerģijas izkliede konstrukcijā, pārvēršoties par siltumu. 

Siltuma enerģija var rasties dažādos veidos: 

 Sausā berze - siltums tiek ģenerēts vienam konstrukciju elementam, 
beržoties pret citu. Piemēram, berze skrūvētos savienojumos tērauda 
pārsegumā vai mijiedarbojoties pamatiem un gruntij; 

 Mitrā berze – piemēram, tilta balstam vibrējot ūdenī siltums tiek ģenerēts 
mijiedarbojoties konstrukcijai un šķidrumam; 

 Iekšējā berze  (hysteretic)- izriet zināmā mērā no konstrukciju nelineārām 
īpašībām. Piemēram, plaisu atvēršanās un aizvēršanās rezultātā betonā 
iekšējās berzes rezultātā tiek izdalīts siltums. Šāda veida svārstību 
slāpēšanu izmanto speciāli ieprojektējot konstrukcijā nelineārus elementus 
(elastomēra paliktņus vai citas svārstību slāpēšanas sistēmas); 

 Hidrodinamika – tiltiem šis svārstību slāpēšanas veids tiek lietots visbiežāk. 
Tiek izmantoti noregulētie šķidruma svārstību slāpētāji TLD vai TSWD; 

 Aerodinamika – tiltam vibrējot vējā tiek ģenerēta siltuma enerģija, vēja 
plūsmai “aizķeroties” aiz konstrukcijas.     

Matemātiski aprēķināt svārstību slāpēšanas spēju ir gandrīz neiespējami, jo to 
iespaido ļoti daudzi nepastāvīgi faktori. Tomēr gadu gaitā ir attīstīti dažādi modeļi, kas 
aproksimē svārstību slāpēšanas procesu pietiekami precīzi praktiskai pielietošanai. 

Populārākais no šādiem modeļiem ir pieņēmums, ka svārstību rimšana ir 
proporcionāla konstrukcijas ātrumam. Tāpēc svārstību rimšanas spēks var tikt izteikts kā: 

 

)(txCFd


, kur  (12) 
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C – svārstību rimšanas koeficents, 
  ̇    – svārstību ātrums laikā t. 
 
Izdalot kustību līdzsvara vienādojumu (4) ar masu, ja nav pieliekts ārējais spēks, 

iegūst sekojošu vienādojumu:  

02 2  xxx   , kur (13) 

m

c
2

 un m

k
2

. (14) 

Vienādojuma (13) atrisinājums ir atkarīgs no tā vai svārstība ir noslāpēta (damped) 
vai nenoslāpēta (undamped). 

 
Gadījums 1: Nerimstošas brīvas svārstības 
 
Ja c=0, tad vienādojuma vispārīgais atrisinājums var tikt uzrakstīts formā: 

,cossin tBtAx     (15) 
 

kur M

K
  - leņķiskā frekvence 

koeficenti A un B ir konstantes, kas var tikt noteiktas no sākuma robežnosacījumiem. 
Šādas svārstības redzamas att. 6. 

 Att. 6. Brīvas svārstības bez svārstību slāpēšanas
 

   
Gadījums 1: Noslāpētas brīvas svārstības 
 

 Ja sistēmai nav pielikts ārējais spēks un papildus ir novērojama svārstību rimšana, 
kustības līdzsvara vienādojuma atrisinājums ir: 

),exp()exp( 21 tBtAx  
  (16) 

kur vienādojuma saknes: 

 12

1     (17) 

 12

2     (18) 

 

Vienādojuma (16) atrisinājums maina savu formu un 
km

c

2
 . 

Sistēma svārstās ap savu neitrālo pozīciju, bet pakāpeniski rimst (att. 7.). 
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 Att. 7. Rimstošas svārstības
 

Ja svārstību slāpēt spēja ir liela: 

12 
, 

Un šādu situāciju dēvē par noslāpētām svārstībām (overdamped) (att. 8). 

Ja  12 
, 

šādu situāciju dēvē par kritisko svārstību rimšanu (critical damping). 
Konstrukcijas rimšanu bieži raksturo kā proporciju no kritiskās rimšanas.   
 

 Att. 8. Noslāpētas svārstības.
 

 

F. Uzspiestās svārstības 

 
Ja konstrukcija tiek pakļauta sinusoidālai kustībai, piemēram, paātrinājumiem 

zemestrīces gadījumā: 
,sin tFx f  

tā svārstīsies un pēc kāda laika svārstības sasniegs kādu noteiktu līdzsvara stāvokli. Šādā 
gadījumā kustības līdzsvara vienādojums būs: 

tFxxx f sin2 2   , (19) 
 Vienādojuma (18) atrisinājums sastāv no divām daļām, vispārējā atrisinājuma un 
partikulārā atrisinājuma. Ja sistēmā ir slāpēšana, tad saskaņā ar vispārējo vienādojuma 
atrisinājumu svārstības rims laikā. Taču pēc kāda laikā tā sasniegs stabilu stāvokli un tā 
svārstīsies ar konstantu amplitūdu un frekvenci. Šo kustību sauca par uzspiestām 
svārstībām, un atrisinājums meklējams partikulārajā formā: 

  ,cossin 21 tCtCx ff     (20) 

Šajā stabilajā stāvoklī sistēma svārstās ar uzspiedēj spēka frekvenci ωf un nevis ar 

sistēmas pašsvārstību frekvenci ω. 
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Vienādojumu (19) ievietojot vienādojumā (20), tiek atrasta pārvietojuma amplitūda: 
 

,

2
1

1

2
2

2
2



















































ff

F
X

 (21)

 

kur lielums –F/ω2 ir statiskais pārvietojums, ko izraisa inerces spēki. Attiecību starp 

statisko pārvietojumu un dinamisko amplitūdu sauc par dinamisko pārvietojuma koeficentu: 
 

.

2
1

1

2
2

2
















































 ff

D

 (22)

 

  

Dinamiskā koeficenta izmaiņa atkarībā no frekvenču attiecības ωf/ω un rimšanas 

koeficenta ξ redzama att.9. 

 

 Att. 9. Dinamiskā koeficenta izmaiņas raksturlīknes. 

 
 No raksturlīknēm redzams, ka gadījumā, ja uzspiedēj spēka frekvence ir daudzkārt 

mazāka par sistēmas pašsvārstību frekvenci ωf/ω>1, tad konstrukcijas atbilde ir kvazi – 

statiska un proporcionāla konstrukcijas stingumam. Kopējā pārvietojumu amplitūda maz 
atšķiras no statiskās pārvietojumu amplitūdas. Ja uzspiedēj spēka frekvence ir daudzkārt 

lielāka par sistēmas pašsvārstību frekvenci ωf/ω<1, konstrukcijas atbilde ir proporcionāla 

konstrukcijas masai. Kopējā pārvietojumu amplitūda ir mazāka par statisko pārvietojumu 
amplitūdu (D<1). Ja uzspiedēj spēks tiek pielikts tuvu konstrukcijas pašsvārstību frekvencei, 

amplitūda būtiski palielinās. Gadījumu, kad ωf/ω=1, sauca par rezonansi. 
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5. SAISTĪTĀS SISTĒMAS (COUPLED SYSTEMS) 

 
Par saistītām sistēmām (coupled systems) dēvē tādas sistēmas, kuras sastāv no 

savstarpēji atšķirīgām komponentēm, kas dinamiski iedarbojas viena uz otru. Šādas sistēmas 
var iedalīt divās lielās grupās: 

 

 saistītās sistēmas, kuru atsevišķās komponentes ir mehāniskas konstrukcijas, 
kas saistītas ar lineārām vai nelineārām īpašībām. Piemēram, transporta 
plūsmas dinamiskā iedarbe  uz tilta konstrukciju (att.10) vai torņa 
konstrukcijas rezonanse, zvanot zvanam (att. 11); 

 saistītās sistēmas, kuru atsevišķās komponentes saistītas savā starpā, bet 
katra no tām ir bāzēta uz dažādiem fizikas likumiem. Piemēram, plūsmas 
(fluīdu mehānika) izraisītās svārstības konstrukcijās (konstrukciju mehānika) 
(att. 12)  vai cilvēku izraisītās dinamiskās iedarbes (bio – dinamika) uz 
konstrukcijām (konstrukciju mehānika) (att. 13). 

 
Tātad saistītās sistēmas ir tās, kuras parāda dažādu mehānisku apakšsistēmu vai 

fizikas nozaru mijiedarbību. Tādejādi, lai iegūtu priekšstatu par konstrukcijas uzvedību 
dinamisko ierosinātāju ietekmē, jāmodelē un jāanalizē vienlaicīgi globālās problēmas 
dažādās sastāvdaļas.   

 
Skatoties no matemātikas nozares redzespunkta, saistīto sistēmu komponentes ir 

identiskas un tās var atrisināt, izmantojot saistītos parciālos diferenciālvienādojumus. 
Skatoties no fizikas nozares redzespunkta punkta, saistīto sistēmu komponentes ir ļoti 
atšķirīgas. Otrā veida saistīto sistēmu atrisināšana nav iespējama tikai ar klasiskām 
konstrukciju dinamikas teorijām, papildus jābūt izpratnei arī par fluīdu dinamiku, bioloģisko 
dinamiku, termodinamiku un citām dinamikas nozarēm.          

 

 
Att. 10. Karonte tilta pārmērīgas vibrācijas satiksmes 

plūsmas rezultātā (2004). 

 
Att. 11. Mets katedrāles torņa rezonanses svārstības, ko 

izraisa zvanu zvanīšana tornī (2006). 
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Att. 12. Takoma tilta sabrukšana vēja iedarbes rezultātā 

(1941.) 

 
Att. 13. Solferino tilta pārmērīgās sāniskās deformācijas 

gājēju plūsmas rezultātā (2001). 

6.     VĒJA PLŪSMAS IZRAISĪTĀS SVĀRSTĪBAS TILTIEM 

 

Kopš Takomas tilta (Tacoma Narrow) iespaidīgās sabrukšanas 1941. Gadā (att. 12), 
tiltu pārsegumu aerodinamika ir viena no nozarēm, kurā saistīto sistēmu komponenšu 
mijiedarbībai ir pievērsta pastiprināta zinātnieku un inženieru uzmanība.  

Praksē liela laiduma tiltu projektēšana uz vēja iedarbēm ir sadalīta divās daļās: 
1) tilta pārseguma aeroelastīgā stabilitātes pārbaude vienmērīgas vēja plūsmas 

gadījumā (stabilitātes pārbaude);  
2) tilta konstrukcijas dinamiskās reakcijas pārbaude turbulentas vēja plūsmas 

gadījumā (pulsācijas pārbaude). 
Tomēr kompleksas problēmas atsevišķās pārbaudes nesniedz pietiekami labus 

rezultātus ļoti slaidu un uz vērpi jūtīgu tiltu gadījumā stipra vēja ietekmē.   
Vēja izraisītās iedarbes var iedalīt trijās grupās: 
 
1. Izraisītās ārējās svārstības (EIE) (external induced vibrations) – galvenokārt 

turbulentas vēja plūsmas rezultātā izraisītās svārstības. Vēja plūsmas turbulence 
izraisa pulsācijas, kas rada konstrukcijas svārstības; 

 
2. Kustības izraisītās svārstības (MIV) (motion induced vibrations) – ja konstrukcija 

kustas tā, izmaina vēja izraisītos spēkus. Tāpēc var izveidoties saistīta sistēma 
starp konstrukcijas kustību un vēja plūsmas izraisītiem spēkiem. Šo saistīto 
sistēmu sauc par aeroelastīgo mijiedarbību (aeroelastic interaction), kas var 
izraisīt lielas konstrukciju vibrācijas. 

 
3. Virpuļu izraisītās svārstības (VIV) (vortex induced vibrations) – applūstot šķērsli 

veidojas periodiski plūsmas virpuļi, kas ir gandrīz neatkarīgi no šķēršļa kustības, ja 
konstrukcijas pašsvārstību frekvence nav tuva virpuļu veidošanās raksturīgajam 
biežumam. Šī virpuļu frekvence ir tieši atkarīga no vēja plūsmas ātruma. 
Gadījumā, ja iestājas rezonanse iespējama lielas konstrukcijas svārstības 
perpendikulāri vēja plūsmas virzienam. Eksistē saistītā sistēma starp 
virpuļplūsmām un svārstībām, ko dēvē par „lock-in” fenomenu.    
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Att. 14. Konstrukcijas raksturīgā uzvedība atkarībā no vēja ātruma. 

Att. 15. Konstrukcijas raksturīgā uzvedība atkarībā no vēja ātruma. 

Attēlā 14. un 15. attēlotas raksturīgās konstrukciju svārstību amplitūdas izmaiņas 
atkarībā no vēja ātruma.  Konstrukcija svārstības izraisa vēja plūsma, kas vienlaicīgi sastāv no 
visiem trīs augstāk minētiem vēja efektiem (EIV, VIV un MIV). Reizēm rodas grūtības apskatīt 
šos efektus atsevišķi no konstrukcijas, jo tie ir saistītas sistēmas.  Praksē vienīgi EIE plūsmas 
turbulences izraisītās iedarbes un konstrukcijas vibrācija var tikt aplūkotas atsevišķi.  

 

7. LIETUS UN VĒJA IZRAISĪTĀS TILTA VANŠU 

SVĀRSTĪBAS 

 
Vanšu tiltu gadījumā vantis var svārstīties kombinētā vēja un lietus ietekmē (RWIV). 

Vairumā gadījumu šādiem efektiem ir pakļautas vantis, kuru diametrs ir robežās no 15 līdz 
20cm. Vēja ātrums, kas var izraisīt RWIV efektus ir zems, parasti robežās no 2 līdz 15m/s, ja 
Reinoldsa skaitlis ir 105. 

Tā kā šis fenomens atšķirība no aeroelastīgām nestabilitātēm, kas vērojamas daudz 
mazāka vēja apstākļos, saistītās sistēmas uzvedības modelis šķidrums – konstrukcija vairs 
nav tik izteikts. Nesen veiktajos pētījumos galvenokārt izkristalizējušies iespējamie 
skaidrojumi: 

 trīs dimensionālie virpuļplūsmas efekti (three-dimensional vortex shedding ) 
– izraisa vēja plūsma, kas raksturīgi vantīm visos trīs virzienos: vants ass 
virzienā un divos perpendikulāros. Šādos apstākļos lietus nav nepieciešams, 
lai iestātos šāda veida nestabilitāte. 
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 lietus un vēja mijiedarbība – lietus laikā, ūdenim tekot pa vantīm veidojas 
ūdens slāņa mainīgs šķērsgriezums, kas ietekmē vants svārstības (att. 16). 
Parasti vants vibrāciju frekvence, tad ir 1-3Hz. 
  

 
 

Att. 16 Ūdens slāņa sabiezinājumi tekot pa vanti.  

Vants fundamentālo pašsvārstību frekvenci iespējams aprēķināt sekojoši:  
 

,
2

1

m

T

L
f 

, (23)
 

kur: 
L – vants garums (parasti starp vantīm ir savienojošas sistēmas, kas atļauj samazināt vants 
aprēķina garumu) ; 
T – ass spēks vantī; 
m – vants masa uz garuma vienību. 
 

Lai izvairītos no virpuļplūsmas efektiem vants pašsvārstību frekvence nedrīkst būt 
tuva raksturīgai virpuļplūsmas frekvencei: 

 

kur
zb

zv
Stzn m

s ,
)(

)(
)( 

, (24) 
 

St – „Strouhal” skaitlis (saskaņā ar EN 1991-1-4 apļam šķērsgriezumam ir 0.18); 
vm – vidējais vēja ātrums 
b – šķēršļa šķērsgriezums perpendikulāri vējam. 
 
Lai novērstu lietus un vēja mijiedarbības efektus, vants Skrutona skaitlim Sc (Scruton 

number), rekomendēts būt lielākam par 10. Skrutona skaitlis ir atkarīgs no konstrukcijas 
masas un plūsmas masas, kas tiek iztraucēta konstrukcijas dēļ. Skrutona skaitļa aprēķina 
metodika dota EN 1991-1-4 punktā E.1.3.3.   

 
Vanšu vibrāciju samazināšanai pamatā ir trīs metodes: 
 

1) ieviešot iekšējos vai ārējos svārstību rimšanas mehānismus; 
2) veidojot piemērotu vants ārējā apvalka tekstūru (att. 17); 
3) ieviešot papildus stabilizējošās vantis.  
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Att. 17. Vants apvalks, kas palielina vants Skrutona skaitli. 

 

Vants rimšanas koeficents ir atkarīgs no iekšējās berzes un aerodinamiskās berzes 
efektiem, kas palielinās, palielinoties vēja ātrumam.  Pašas vants raksturīgais rimšanas 
koeficents ir neliels (0.1% - 0.3%). Vēja - lietus radītās nestabilitātes var tikt novērstas, ja 
kopējais vants rimšanas koeficents ir lielāks par 0.5%.  

Ļoti garām vantīm (vairāk par 80m) jābūt ierīkotām svārstību samazināšanas ierīcēm, 
lai palielinātu vants svārstību rimšanas koeficentu vismaz līdz 0.5%. 

Projektēšanas stadijā ir svarīgi pārbaudīt vai kāda no harmonikas pašsvārstību 
frekvencēm vantīm un pašai konstrukcijai nav tuvāk pa 20% viena no otras. Nepieciešamības 
gadījumā jāievieš papildus stabilizējošās vantis.  

Lai neradītu nevēlamus vizuālus efektus, vants svārstību maksimālā amplitūda 
jāierobežo. Daudzos objektos tiek izvēlēts šāds ierobežojošais diapazons: L/1000 līdz L/1600, 
kur L ir vants garums. 

  

8. DZELZCEĻA DINAMISKĀS IEDARBES UZ TILTIEM 

 
Vēsturiski, projektējot dzelzceļa tiltus, ritošās daļas dinamiskā iedarbe uz 

konstrukciju tika ņemta vērā ar dinamiskiem koeficentiem, ierobežojot statiskās izlieces un 
frekvences. Tādā veidā iespējams projektēt praksē pārbaudītas konstrukcijas, kuru 
projektēšanas metodikas ir aprakstītas standartos un normatīvos. Jaunu neparastu formu 
vai liela laiduma dzelzceļa tiltu projektēšanai nav izstrādātas šāda veida metodikas. 
Ātrvilcienu dzelzceļa tiltu projektēšanā ir svarīgi paredzēt un ierobežot konstrukcijas 
svārstību paātrinājumus, bet dinamisko koeficentu metode nedod šo iespēju.       

Ļoti svarīgs faktors, ko jāievērtē projektējot tērauda dzelzceļa tiltus, ir konstruktīvā 
materiāla nogurums. Tam nepieciešams precīzi analizēt spriegumu maiņas režīmu kritiskās 
konstrukcijas detaļās, ko nevar izdarīt bez rūpīgas dinamiskās analīzes.  

 
Galvenie faktori, kas ietekmē konstrukcijas darbību dinamisko slodžu ietekmē ir: 

 dzelzceļa transporta pārvietošanās ātrums; 

 visas konstrukcijas un to atsevišķo elementu pašsvārstību frekvences; 

 transporta līdzekļa ass skaits, slodze no tām, kā arī attālums starp asīm; 

 konstrukcijas rimšanas koeficents; 

 dzelzceļa sliežu vertikālās neregularitātes; 
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 ritošās daļas stiprinājuma veids. 
Ņemot vērā, ka pārsvarā ritošā daļas stiprinājuma sistēmas ir relatīvi stingas un ātrvilcienu 
sliežu ceļu vertikalitāte tiek stingri kontrolēta, pēdējos divus faktorus var neņemt vērā 
dinamiskajos aprēķinos.  

G. Aprēķinu metodes 

 
Ritošās daļas braukšanu pāri tiltam, aprēķinos iespējams ņemt vērā kā īslaicīgu 

slodzes izmaiņu laikā vēsturi. Tomēr šāda metode tiek uzskatīta par neefektīvu, jo aprēķins 
jāatkārto visiem iespējamiem braukšanas ātrumiem, lai paredzētu konstrukcijas darbību.  

Par efektīvāku metodi tiek uzskatītas harmoniku superpozīciju metodes, kur tiek 
aprēķināta kopējā konstrukcijas darbība, lineāri kombinējot konstrukcijas darbību pa 
atsevišķām harmonikām. Pati konstrukcija tiek idealizēta par sistēmu ar vienu brīvības 
pakāpi (SDOF). Aprēķina ieejas dati ir atsevišķo harmoniku slodzes izmaiņas laikā vēstures. 
Aprēķinu metodes pamatā ir konstrukcijas fizisko koordināšu transformācija uz modālām, 
koordinātām lietojot pašvērtību aprēķinu metodes.  

Konstrukcijas darbību atsevišķā harmonikā (modā) ir samērā vienkārši aprēķināt ar 
Duhamela (Duhamel) integrāli SDOF sistēmai: 
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x(t)  - konstrukcijas pārvietojums apskatāmajā punktā; 
p(t) – harmonikas slodzes izmaiņa laikā vēsture; 

21   nd  - cikliskā pašsvārstību frekvence, ievērtējot rimšanu; 

m – modāla masa 

ξ – konstrukcijas rimšanas koeficents. 

 
Integrāli viegli aprēķināt, izmantojot Simpsona principu. Tālāk modālie pārvietojumi 

tiek transformēti atpakaļ reālās konstrukcijas kustībās un spēkos, izmantojot eigenvektorus 
vai harmoniku formas. Pēc tam konstrukcijas reālā darbība tiek iegūta, summējot iegūtos 
atsevišķo harmoniku datus. Attēlā 18. parādīts piemērs konstrukcijas pārvietojuma 
sakrišanai starp aprēķinātiem un mērītiem datiem.  
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Att. 18.  Reāla dzelzceļa tilta mērīto un aprēķināto pārvietojumu salīdzinājums. 

Eirokodeksa 1, 2. daļā ir dota procedūra, pēc kuras var noteikt, vai ir nepieciešams 
veikt pilnus dinamiskos aprēķinus. Eirokodekss nodefinē augšējo un apakšējo konstrukcijas 
pašsvārstību frekvences liecē robežas. Aiz tām ir jāveic pilni dinamiskie konstrukcijas 
aprēķini (att. 19 un 20.).   

     
            

 
 

Att. 19. Eirokodeksā 1 -2 dotās procedūras pilnas dinamiskās analīzes nepieciešamības noteikšanai 
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Attēlā V – maksimālais vilciena pārvietošanās ātrums (km/h); 
L – tilta laidums (m); 
n0 – zemākā konstrukcijas pašsvārstību frekvence liecē; 
nT – augstākā konstrukcijas pašsvārstību frekvence liecē. 

 
Att. 20. Eirokodeksa 1-2 figūra 6.10. pašsvārstību frekvenču robežas, pie kurām nav jāveic pilna dinamiskā analīze  

(vilciena pārvietošanās ātrums V<200km/h) 

 
Aprēķinu robežvērtības parasti tiek definētas kā maksimālais vertikālais 

paātrinājums, maksimālā tilta klāja savērpe un relatīvā leņķiskā deformācija starp blakus 
klājiem (deformāciju šuvēs). Eirokodeksā dotās robežvērtības apkopotas zemāk tabulā: 

Ierobežojamā vērtība Gadījums Robežvērtība 

Maksimālais konstrukciju svārstību 
paātrinājums,  

Balasta sliežu ceļš 3,5 m/s2 

Maksimālais konstrukciju svārstību 
paātrinājums 

Pārseguma sliežu ceļš 5,0 m/s2 

Tilta klāja savērpe attiecībē pret 
standarta sliežu platumu (1435 mm) 
uz 3 metriem 

V200 km/h t4.5 mm/3m 

Tilta klāja savērpe attiecībē pret 
standarta sliežu platumu (1435 mm) 
uz 3 metriem 

120<V200 km/h t3 mm/3m 

Tilta klāja savērpe attiecībē pret 
standarta sliežu platumu (1435 mm) 
uz 3 metriem 

V>200 km/h t1.5 mm/3m 

Relatīvā leņķiskā deformācija starp 
blakus klājiem deformāciju šuvēs vai 
pie balstiem 

Balasta sliežu ceļš 0.01 rad 

Relatīvā leņķiskā deformācija starp Pārseguma sliežu ceļš 0.005 rad 
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blakus klājiem deformāciju šuvēs vai 
pie balstiem 

 
Eirokodeksā 0 dotas rekomendācijas tilta laiduma deformāciju ierobežošanai, lai 

panāktu pasažieriem „ļoti komfortablu” sajūtu (att.21.) tiltiem ar 3 un vairāk brīvi balstītiem 
laidumiem. Grafikā L – tilta laidums, bet  - izliece.  

 

  
Att. 21. EC 0 rekomendācijas tiltu deformāciju ierobežošanai no pasažieru komforta viedokļa.  

 

9. GĀJĒJU PLŪSMAS IZRAISĪTĀS DINAMISKĀS IEDARBES UZ 

TILTIEM 

 
Projektējot gājēju tiltus, jāņem vērā, ka cilvēku dinamiskā iedarbe ir galvenais 

iemesls, kas izraisa, vieglu un ar salīdzinoši nelielu rimšanas koeficentu, tiltu vibrācijas. 
Pārvietojoties gājēji rada dinamisku laikā mainīgu spēku, ko var sadalīt trīs komponentēs: 
spēka vertikālajā komponentē, horizontālajā un garenvirziena komponentē.  

Šobrīd pastāv divi veidi kā reprezentē gājēju radīto dinamisko spēku: 
 

 Noteiktais (deterministic) spēka reprezentācijas modelis; 

 Varbūtīgais (probabilistic) spēka reprezentācijas modelis. 
 

Tiek rekomendēts ievērtēt šīs dinamiskās iedarbes un iegūt priekšstatu par gājēju 
tiltu iespējamām vibrācijām jau projektēšanas sākumstadijā, pat, ja vēl nav precīzi zināma 
tāda informācija, kā konstrukcijas rimšanas koeficenti un precīzas grunts īpašības. Ja tilta 
pašsvārstību frekvences ir apakšnodaļā J. minētājās kritiskajās robežās, jau projekta stadijā 
jāparedz svārstību samazināšanai mehāniskas ierīces.    
 

H. Noteiktais (deterministic) spēka reprezentācijas modelis 

  



24 
 

Veidojot noteikto spēka reprezentācijas modeli, pieņem, ka abas gājēja kājas izraisa 
vienu un to pašu periodisku spēka funkciju. Katru periodisku funkciju Fp(t) ar periodu T 
iespējams sastādīt no Furjē sērijām: 





n

i

ipip tifGGtF
1

),2sin()(     (26) 

kur: 
G – personas svars, N; 
i – i-tās harmonikas Furjē koeficents (saukts par dinamisko slodzes koeficentu (DLF); 
fp  - aktivitātes biežums (Hz); 
i – i-tās harmonikas fāžu nobīde; 
i – harmonikas Nr.; 
n – kopējais harmoniku skaits. 
 

Balstoties uz šo Furjē dekompozīciju, daudzi pētnieki meklējuši DLF lielumus, lai 
aprakstītu gājēja pārvietošanās dinamiskā spēka funkciju.  

 
Att. 22. Eksperimentāli noteikta vertikālās spēka funkcijas piemērs gājējam pārvietojoties. 

  
Tabulā zemāk apkopotas DLF vērtības, kad dotas standartā ISO 10137-2009: 

 

Aktivitāte 
Harmonikas 

Nr., n 

Aktivitātes 
frekvence, nf 

[Hz] 

DLF vērtība 
vertikālajam 

virzienam, n,v 

DLF vērtība 
horizontālajam 
virzienam, n,h 

Iešana 

1 1.2-2.4 0.37(f-1.0) 

0.1 

2 2.4-4.8 0.1 

3 3.6-7.2 0.06 

4 4.8-9.6 0.06 

5 6.0-12 0.06 

Skriešana 
1 2-4 1.4 

0.2 
2 4-8 0.4 
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3 6-12 0.1 

 

I. Varbūtīgais (probabilistic) spēka reprezentācijas modelis. 

 
Šis spēka attēlošanas modelis ir detalizētāks, jo ņem vērā to, ka pat vienai personai 

nekad nebūs precīzi vienāda dinamiskā spēka funkcija. Veidojot gājēja spēka funkciju, tiek 
ņemts vērā varbūtību sadalījums gājēju svaram, iešanas frekvencei u.c. Pievienojot 
varbūtību sadalījumu tam, ka gājēji neies vienā solī ir iespējams atrast veselas gājēju grupas 
pārvietošanās spēka funkciju.  

J. Aprēķinu metodes un gaita 

     
Nepieciešamās projektējamā tilta pārbaudes, rēķinot gājēju ietekmi, var iedalīt 

sekojošās stadijās: 
1) Konstrukcijas pašsvārstību frekvenču noteikšana. 

 
Pārbaudi sāk ar vienkāršotām metodēm, kas aprakstītas 4. Nodaļā. Ja 
pašsvārstību frekvence ir tuva kritiskai robežai, jālieto precīzākas skaitlisko 
elementu metodes, piemēram, GEM. Modelējot konstrukciju ar GEM, jāņem 
vērā, ka liels gājēju daudzums uz tilta var izmainīt konstrukciju pašsvārstību 
frekvenci un tas jāņem vērā modālo masu aprēķinos (masa, kuru aprēķinot ņemts 
vērā iespaids uz attiecīgo harmoniku).   
 

2)  Kritisko robežu pārbaude. 
 

Kā minēts iepriekš, gājēju ietekmi ievērtē, izmantojot atsevišķas slodžu 
harmonikas.  

 Pirmās harmonikas frekvenču kritiskās robežas svārstību vertikālajam un 
garenvirzienam: 

                ; 
 

 Pirmās harmonikas frekvenču kritiskās robežas svārstību horizontālajam 
virzienam: 

               ; 
 

  Pirmās un otrās harmonikas frekvenču kritiskās robežas svārstību 
vertikālajam un garenvirzienam: 

                  
  

Gājēju tilti, kuru pašsvārstību frekvence fi ir iepriekš minētās robežās, 
jāpārbauda uz gājēju dinamiskām iedarbēm.  

 
3) Projektēšanas situāciju novērtējums. 

 
Jānovērtē paredzētās situācijas tilta pastāvēšanas laikā: 

 paredzamais gājēju plūsmas tips; 
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 paredzamais gājēju plūsmas blīvums; 

 jāizvēlas attiecīgi gājēju komforta kritēriji, kas visbiežāk ir vibrāciju 
paātrinājumu robežlielumi.  

4) Konstrukcijas rimšanas koeficenta novērtējums. 
 

Rimšanas koeficentu vērtību variācija reālajās konstrukcijās ir ļoti plaša, jo tos 
ietekmē daudzi nepastāvīgi faktori. Att. 23. Un 24. apkopotas eksperimentāli 
iegūtās rimšanas koeficentu vērtības dažādiem tiltiem. 
  

 
Att. 23. Rimšanas koeficenti atkarībā no pašsvārstību frekvences. 

 
Att. 24. Rimšanas koeficenti atkarībā no tilta laiduma. 

 
5) Konstrukcijas svārstību paātrinājuma noteikšana. 

 
Šobrīd ir vairākas metodes tilta svārstību paātrinājumu noteikšanai (detalizētāka 
informācija atrodama literatūrā: Design of Footbridges. Backgound Document. : 
Research Fund for Coal & Steel, 2007. RFS2-CT-2007-00033.): 
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 harmoniskais slodžu modelis, kur tiek meklēta, tā sauktā, ekvivalentā 
cilvēku plūsma un pielikta vienmērīgi izkliedēti pa visu sijas garumu, bet 
pati konstrukcija tiek sadalīta N – brīvības pakāpēs;   

 SDOF – metode, kur tiek definēta, tā sauktā, vispārīgā slodze un pielikta 
kā kustīga slodze sistēmai ar vienu kustības brīvības pakāpi; 

 Gājēju plūsmas atbildes spektra metode. Par pamatu ir ņemta aprēķina 
metode vēja brāzmu dinamiskās ietekmes novērtējumam uz svārstīgām 
konstrukcijām.  

 
6) „Lock - in” efekta pārbaude. 

 
Gājējs pārvietojoties pa sāniski svārstīgu virsmu pie zināmas svārstību 
amplitūdas, sāk pieskaņot savu iešanas frekvenci konstrukcijas pašsvārstību 
frekvencei, tādējādi palielinot konstrukciju svārstības vēl vairāk. Šo efektu sauc 
par sinhronizācijas efektu (att. 25) un to sāk novērot, ja konstrukcijas svārstību 
paātrinājums sasniedz sekojošu lielumu, ko sauc par „lock –in” fenomenu:   
 

inlocka 0.1 līdz 0.15 m/s2 

 
 

 
Att. 25. Gājēja sinhronizācija ar konstrukciju 

 
  Kritiskais gājēju skaits uz tilta, kas var izraisīt „lock – in” fenomenu 
eksperimentāli noskaidrots sekojošs: 

,
*8

k

fm
N L


  (27) 

kur: 

ξ – rimšanas koeficents; 

m* - modālā masa; 
f – konstrukcijas pašsvārstību frekvence; 
k – konstante, kas aptuveni vienāda ar 300Ns/m, pie frekvencēm 0.1-1.0 Hz.  
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7) Gājēju komforta līmeņu pārbaude. 
Salīdzina aprēķinātos tilta svārstību paātrinājumus ar normatīvos dotiem 
robežlielumiem noteiktai komforta klasei.  
 

8) Uzbūvētās tiltu konstrukcijas dinamisko parametru eksperimentālā iegūšana. 
Tā kā projektēšanas procesā vēl ir ļoti daudz nenoteiktības un aptuvenu 
pieņēmumu, pēc objekta pabeigšanas, veicot dažādus testus, jānoskaidro 
patiesie dinamiskie parametri. Tie jāsalīdzina ar aprēķinos pieņemtajiem, un 
nepieciešamības gadījumā jāapsver papildus svārstību ierobežošanas paņēmieni, 
piemērām, svārstību slāpēšanas iekārtas.    
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