


Esam atkal nonākuši pie sliekšņa, kuru pārkāpjot, jūs, Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) 2014. gada doktorantūras absolventi, kļūstat par pilntiesīgiem jaunajiem 
zinātniekiem, kuriem, es ticu un ceru, būs lemts paveikt lielus darbus un ierakstīt savu 
vārdu Latvijas zinātnes sasniegumu vēsturē. Jūs patlaban vēl esat tajā brīnišķīgajā 
posmā, kad tiekat dēvēti par jaunajiem un daudzsološajiem, kuriem viss vēl priekšā. 
Priekšā garš un dziļi individuāls ceļš uz zinātnes izcilības virsotnēm. Katram tas būs 
citādāks — vienam vieglāks, vienkāršāks, citam — ērkšķaināks un akmeņaināks. Un 
tomēr ikvienam no jums tālākās gaitas prasīs gan izturību, gan asu prātu un radošu 
domu, gan daudzkārtēju sevis pārvarēšanu un mainīšanos uz augšu.

Šis ir laiks, kad zinātnē nepieciešami iniciatīvas bagāti, radoši un uz problēmu 
risināšanu vērsti jauni cilvēki, kuriem pa spēkam radīt jaunus produktus un 
tehnoloģijas pasaulē, kur ik mirkli dzimst kāda inženiertehniska ideja. Taču māksla 
ir starp šīm daudzajām idejām un sasniegumiem radīt ko savu, neatkārtojamu, 
vienreizēju. Esmu pārliecināts, jūs to spējat. To ir pierādījuši jūsu promocijas darbi un 
līdzšinējās aktivitātes ceļā uz zinātniskā grāda iegūšanu. 

Es ļoti ceru, ka liela daļa no jums paliks uzticīgi RTU un papildinās mūsu zinātnieku 
un mācībspēku rindas, jo RTU aug tik strauji un mums ir tik ambiciozi mērķi, ka bez 
jūsu palīdzības būs grūti tos sasniegt tā, kā esam to iecerējuši. 

RTU cenšas atbalstīt savus zinātniekus un mācībspēkus, jo zinātnei un studijām  
ir nepieciešama mūsdienīga, sakārtota un ērta vide. Tieši tāpēc patlaban mūsu 
studentu pilsētiņā Ķīpsalā top jauns laboratoriju korpuss, kur būs sarežģītu ekspertīžu 
veikšanai nepieciešamais aprīkojums, un kurā būs iespējams veikt starptautiskā līmenī 
konkurētspējīgu zinātnisko darbību un izstrādāt projektus Latvijas un citu valstu 
uzņēmumiem, tādējādi veicinot to konkurētspēju un valsts ekonomisko izaugsmi. 

Jau vairākkārt esmu publiski paudis savu vīziju, ka RTU ir jāizskolo nākamie 
Nobela prēmijas laureāti. Jūsu sniegums, pārkāpjot pirmajam slieksnim ceļā uz 
zinātnes virsotnēm, man dod pārliecību, ka tas ir iespējams. Tāpēc jums, jaunie un 
daudzsološie, novēlu nebaidīties no vispārdrošākajām iecerēm un noteikt sev šķietami 
nesasniedzamus mērķus, jo tikai garā stiprie, bezbailīgie un uzņēmīgie sasniedz 
neiespējamo. Ejiet droši — zinātnes izcilības virsotnes jūs gaida! 

Rektors akadēmiķis 
Leonīds Ribickis



Once again we have approached the threshold that you, the graduates of the Riga 
Technical University (RTU) of 2014, will cross, becoming young scientists in your own 
right. I believe and hope that you will accomplish great deeds and write your names 
into the history of Latvian scienti"c achievements. You are still at that beautiful stage 
when we call you young and promising, anticipating your splendid futures. A long 
and highly individual route towards the peaks of scienti"c excellence stretches before 
you. To each of you it will be di#erent – easy and simple for some, arduous and rocky 
for others. This journey will require endurance, sharp intelligence, creative mind, self-
sacri"ce and personal development.

Science nowadays requires proactive, creative and problem-solving young people, 
able to create new products and technologies in a world, where new engineering 
technologies are born every moment. It is, however, a "ne art to create one’s own, 
unique and unrivaled product amongst the multiplicity of ideas and achievements of 
others. I am certain that you can accomplish that – your activities up to this point as 
well as your doctoral theses speak for themselves.

I truly hope that many of you will remain faithful to the RTU and join our scienti"c 
and academic collectives. The RTU is rapidly growing and aspiring to very ambitious 
objectives – it will be di$cult to achieve our goals without your aid. 

The RTU strives to support its scienti"c and academic sta# members, since 
both science and education require modern, well maintained and comfortable 
environments. With this aim in mind a new set of laboratories, well equipped 
for complex research activities, is under construction at our Ķīpsala campus. 
These premises are designed for scienti"c activities and projects of national and 
international scope, facilitating the competitive capacity of the institution and the 
economic growth of the country. 

I have publically expressed my vision on several occasions – the RTU must produce 
the future Nobel Prize laureates. Your performance on the threshold towards the 
peaks of scienti"c achievements lets me believe that it is possible. Therefore I wish 
to you, the young and promising ones – never fear to follow your boldest intentions 
and to aim for seemingly unachievable goals, for only those that are strong in spirit, 
fearless and enterprising achieve the unachievable. Go proudly – the peaks of 
scienti"c excellence await you!

Zinātnes izcilības virsotnes 
gaida RTU doktorantus

Peaks of scienti!c excellence await 
the doctoral students of RTU

Rector Academician  
Leonīds Ribickis



Sveicam ar svarīga posma noslēgumu jūsu dzīvē – augstākā akadēmiskā grāda – 
doktora grāda – iegūšanu un pievienošanos zinātnieku pulkam. Vairākus gadus esat 
veltījuši jūsu speci"skai doktora darba tēmai un tagad to pārzināt labāk nekā jebkurš 
cits. Tomēr pats svarīgais ir tas, ka ceļā uz šo mērķi jūs esat ieguvuši svarīgas prasmes, 
kuras jums dos priekšrocību  turpmākā karjerā, ja spēsiet tās pareizini izmantot. Tā 
ir pašdisciplīna, kritiskā domāšana un uzdrīkstēšanās risināt šķietami neatrisināmas 
problēmas, kā arī māka sarežģītas teorijas pasniegt vienkāršā veidā. 

 
Ar šo sējumu – kā katru gadu – mēs gribam viegli uztveramā formā parādīt jūsu 

pētījumu rezultātus, lai to popularizētu ne tikai akadēmisko cilvēku vidū, bet arī 
plašākais sabiedrībai. Ceru, ka šis izdevums atsauks jums jaukas atmiņas par Rīgas 
Tehniskajā universitātē pavadīto laiku.  

Zinātņu prorektors, profesors 
Tālis Juhna



Dear Doctoral graduates!
Congratulations on the event which marks a major milestone in your life – 

receiving the highest academic degree – doctoral degree, and joining generations of 
researchers.  Each of you has devoted several years to researching the speci"c theme 
of your Doctoral Thesis and has developed exceptional mastery of the "eld. Most 
importantly, on your way towards the goal you have acquired important skills which 
will be to your advantage in your future career if fully applied; it is self-discipline, 
critical thinking and daring to solve seemingly unsolvable problems, as well as the 
skill to present complicated theories in a simple way.

This yearbook presents the results of your research in a popular way in order to 
promote your achievements not only among academic community but also among 
wider society. I hope it will bring back good memories to you of the years spent in 
Riga Technical University.

Vice-Rector for Research, Professor 
Tālis Juhna

Mūsu doktorantūras absolventi – 
RTU lepnums

Doctoral Graduates –
Pride of RTU



Šogad RTU doktorantūras absolventu gadagrāmatas iznākšanai ir simboliska 
nozīme – tā iznāk jau trešo reizi, tādejādi apliecinot, ka gadagrāmatas izdošana un 
absolventu svinīgā ceremonija ir kļuvusi par patstāvīgu tradīciju mūsu universitātē. 
Šī tradīcija ir kļuvusi tikpat patstāvīga kā jaunie zinātņu doktori, kuri ir aizstāvējuši 
promocijas darbus un kļuvuši par zinātniekiem.

Jaunajiem zinātniekiem doktora grāda iegūšana ir atvadas no pirmajiem 
soļiem pētniecībā un arī no doktorantūras, kas daudziem paliks atmiņā kā viens 
no aizraujošākajiem periodiem viņu dzīvē. Šis ir brīdis, kad viņiem tiek atvērti visi 
pasaules ceļi un tiek dotas iespējas pierādīt sevi, sasniedzot visaugstākās zinātnes 
virsotnes. 

Doktorantūras absolventi gadagrāmatā ir ieskicējuši katrs savu zinātnes kalnu, 
kura virsotni sasniegt. Absolventiem novēlu sasniegt savus šodienas sapņus un 
neapstāties, kad tie piepildīti, bet turpināt sapņot! Aicinu lasītājus, iepazīties ar jauno 
zinātnieku sasniegumiem un iecerēm, atbalstīt un iedvesmot.  

RTU Doktorantu studiju nodaļa, Doktorantūras skola un, esmu pārliecināts, arī 
akadēmiskais personāls lepojas par katru no Jums, kas ir aizstāvējuši savas disertācijas 
Rīgas Tehniskajā universitātē vai kādā no sadarbības universitātēm.

Doktorantu studiju daļas vadītājs 
Lauris Bisenieks



Doktora zinātniskā grāda iegūšana – 
atvadas no pirmajiem soļiem pētniecībā

Obtaining the Doctoral Degree – 
a Farewel to the First Steps in Research

This is the third year that the RTU doctoral yearbook is being published, which 
"rmly proves the independence of this publication and the Doctoral Graduation 
Ceremony. This tradition is just as independent as our young doctors who have 
successfully defended their theses and become scientists.

For our young scientists the obtaining of doctoral degree is like a farewell to the 
"rst steps in research and to the doctoral study programme that will be remembered 
by many as one of the most exciting periods of their lives. This is the moment when 
the world is opening to them diverse roads and opportunities and is testing and 
inviting them to the highest peaks of science.

In the yearbook all of the doctoral programme graduates have sketched the goals 
they will attempt to reach. My wish to the graduating doctors is - ful"l your current 
dreams and proceed to new ones! I invite the readers to discover the achievements 
and aspirations of the young scientists and to support and to inspire them.

The academic sta# of the RTU Doctoral Studies Department and Doctoral 
School, as well as I personally am proud of each one of you who have defended 
their doctoral theses at the Riga Technical University or at one of our partnering 
universities.

Head of Doctoral Studies Department 
Lauris Bisenieks



Ikvienā darbā pastāv iedomātie rezultāti, kurus darba veicējs iedomājas 

esam sasniedzis, un reālie rezultāti, par kuru aktualitāti un kvalitāti  

var pārliecināties arī citi. Novēlu, lai, darbojoties pētniecībā,  

iedomātie rezultāti allaž sakrīt ar reālajiem!

For each task there are the imaginary results that we believe we have achieved, 

and the real results, topicality and quality of which can be evaluated by others. 

May your imaginary results always coincide with the real ones in research!



Dekāns: profesors Dr.arch. Uģis Bratuškins
Dean

Āzenes ielā 18–407, 
Rīgā, LV–1048

Tālrunis: +371 670 89 212
E-pasts: apf@rtu.lv

ARHITEKTŪRAS UN 
PILSĒTPLĀNOŠANAS 

FAKULTĀTE  

Faculty of 
Architecture and  

Urban Planning



PROMOCIJAS DARBS 
AIZSTĀVĒTS

VADĪTĀJS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Mākslu ēku arhitektūra Latvijā»
2014.gada 17.jūnijā
Profesors Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš

Promocijas darba mērķis ir atklāt Latvijas mākslu ēku 
arhitektūras kopainu un ievadīt zinātniskajā apritē jaunu, līdz 
šim neapgūtu faktoloģisko materiālu, apzinot un apkopojot 
mākslu ēkas, to stilistiskās un funkcionālās izpausmes Latvijas 
arhitektūrā un analizējot kopienu centru, izstāžu ēku un izrāžu 
ēku arhitektūras vispārējo attīstības procesu no 19.gs. otrās 
puses līdz 20.gs. otrajam gadu desmitam. Pētījumā apzināta un 
sistematizēta mākslu ēku būvvēsture hronoloģiskā, stilistiskā un 
tipoloģiskā skatījumā. Darba rezultātā radīta apjomīga datubāze 
par kopienu centru, izrāžu ēku un izstāžu ēku būvvēsturi un 
arhitektūru.

Arhitektūra, vēsture

agate.enina@inbox.lv

Agate Eniņa



DOCTORAL THESIS 
THESIS DEFENDED

SUPERVISOR

ABSTRACT

RESEARCH INTERESTS

E-MAIL

«Architecture of Buildings of the Arts in Latvia»
June 17, 2014
Professor Jānis Krastiņš, Dr.habil.arch.

The aim of the thesis is to determine general tendencies in 
the development of the architecture of buildings of the arts 
in Latvia and to introduce new factual material in scienti"c 
use by identifying and inventorying buildings of the arts, their 
stylistic and functional expressions in Latvian architecture 
and by analysing the overall development of the architecture 
of community centres, exhibition buildings and buildings 
of performing arts between the second half of the 19th 
century and the 1920s. The thesis inventories and classi"es 
construction history of buildings of the arts chronologically, 
stylistically and typologically. A large database of construction 
history and architecture of community centres, buildings of 
performing arts and exhibition buildingswas created.

Architecture, History

agate.enina@inbox.lv



„Visu, ko jūti, ko redzi,

Visu, ko nolemts tev zināt,

Paņem un iededz, iededz par sveci,

Lai citas var aizdedzināt.”

/J.Peters/

“Take all that you feel and see,

Take all that you’re destined to know,

Take all that and light it like a candle,

From which candles of others will burn.”

/J. Peters/



BŪVNIECĪBAS 
INŽENIERZINĀTŅU 

FAKULTĀTE

Faculty of  
Civil Engineering

Dekāns: profesors Dr.sc.ing. Juris Smirnovs
Dean

Āzenes ielā 16/20–345,
Rīgā, LV–1048

Tālrunis: +371 670 89 112
E-pasts: bf@rtu.lv



PROMOCIJAS DARBS 

AIZSTĀVĒTS
VADĪTĀJS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Sadales gāzesvadu sistēmu tehniskā stāvokļa 
novērtēšanas metodoloģija»
2014.gada 20.jūnijā
Docents Dr.sc.ing. Ivars Platais

Promocijas darbā izstrādātas vienotas tehniskās diagnostikas 
veikšanas darbu metodikas (klejojošo strāvu, elektroaizsardzības, 
augsnes īpatnējās pretestības mērījumi, izolācijas defekti un 
adhēzija, tērauda pazemes gāzesvadu ekspluatācijas apstākļi 
utt.) un šo mērījumu rezultātu vienādu pierakstu formas.

Pētījumu rezultātā dažādos Latvijas reģionos iegūtie dati 
dod iespēju secināt, ka sadales gāzesvadu sistēmās izveidojas 
noteiktas t. s. «riska zonas», kuru stāvokli iespējams novērtēt un 
veikt darbības avārijas riska samazināšanai.  Promocijas darbā 
ir izstrādātas metodikas gāzesvada ekspluatācijas riska analīzei, 
kas ir viena no rūpnieciskās drošības pārvaldības sastāvdaļām, 
un ietver sistemātisku visas pieejamās informācijas izmantošanu, 
lai noteiktu bīstamības un novērtētu iespējamu nevēlamu 
notikumu risku. 

Promocijas darbā izstrādātās sadales gāzesvadu sistēmu 
tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodikas ieviešana un iestrāde 
normatīvajos dokumentos nodrošinās pamatotu un operatīvu 
gāzesvadu tehniskā stāvokļa novērtēšanu. 

Dabasgāze

ilmars.bode@lg.lv

Ilmārs Bode



�

DOCTORAL THESIS 

THESIS DEFENDED
SUPERVISOR

ABSTRACT

RESEARCH INTERESTS

E-MAIL 

«Methodology of Assessment of the Technical Condition
of Distribution Gas Pipeline Systems»
June 20, 2014
Docent Ivars Platais, Dr.sc.ing.

The thesis also introduces uni"ed methodologies for 
performing technical diagnostics (stray current, electrical 
protection, soil speci"c resistance measurements, insulation 
defects and adhesion, operational conditions of steel 
underground gas pipelines, etc.) and uniform methods for 
recording the results of the aforementioned measurement.

The data obtained in various regions of Latvia as the result 
of this research leads to the conclusion that certain «risk areas» 
form in distribution gas pipeline systems, their condition can be 
assessed and measures can be implemented to minimize the 
risk of accidents.  The operational risk analysis of a gas pipeline 
contained in the methodology developed within the thesis 
presents a constituent of the industrial safety management 
through systematic use of all the available information 
for identi"cation of danger and assessment of the risk of 
undesirable events. 

Implementation of the methodology for assessment of 
the technical condition of distribution gas pipeline systems 
as developed within the thesis and its inclusion in regulatory 
documents will ensure justi"ed and operative assessment of the 
technical condition of gas pipelines.

Natural gas

ilmars.bode@lg.lv



PROMOCIJAS DARBS 

AIZSTĀVĒTS
VADĪTĀJS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Netiešā  iztvaikošanas dzesēšana gaisa
kondicionēšanas sistēmās»
2014.gada 24.novembrī
Profesors Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis

Viena no metodēm enerģijas patēriņa samazināšanai 
gaisa kondicionēšanas procesā ir iztvaikošanas dzesēšanas 
pielietošana, kurā konstantās entalpijas procesā iztvaikojošais 
ūdens dzesē siltumapmaiņas virsmu. Darbā veikti analītiskie 
pētījumi ar kompresijas ciklu kombinētas iztvaikošanas 
dzesēšanas iekārtas (KKCD) sistēmas darbībai nesen rekonstruētā 
vēsturiskajā ēkā. Iegūto datu validēšanai un papildināšanai tika 
veikta eksperimentu sērija, izmantojot analoģisku kombinētu 
dzesēšanas sistēmu Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā – 
Ēku energoefektivitātes simulatorā. Iegūtie dati par iztvaikošanas 
dzesēšanas iekārtas darbības efektivitāti pie daļējās slodzes 
izmantoti salīdzinošos ekonomiskos aprēķinos. Darba zinātniskā 
novitāte: izstrādāta dzesētāju sezonālā enerģijas patēriņa 
aprēķinu metodika, balstoties uz proporcionālas jaudas un EER 
sadalījuma atbilstoši tipiskajam meteoroloģiskajam gadam. 
Metodika ir aprobēta dzesēšanas sistēmas enerģijas patēriņa 
aprēķinos esošai vēsturiskai ēkai Latvijas klimatā. Darba praktiskā 
nozīmība: lai paaugstinātu ekonomisku un enerģijas patēriņu 
aprēķinu precizitāti, ir uzsvērta nepieciešamība veikt izmaiņas 
Eiropas standartā EN 14511:3-2007, kas nosaka sezonālas 
efektivitātes ESEER aprēķinu procedūru, ievērojot dažādu 
objektu tipu speci"ku un vēsāka klimata nosacījumus.

Ēku klimata sistēmas, būvniecības zinātnes

arturs.brahmanis@rtu.lv

Artūrs Brahmanis
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DOCTORAL THESIS 
THESIS DEFENDED

SUPERVISOR

ABSTRACT

RESEARCH INTERESTS

E-MAIL 

«Indirect Evaporative Cooling in Air Conditioning Systems»
November 24, 2014
Professor Arturs Lešinskis, Dr.sc.ing.

One of the methods of reducing the energy consumption 
in air-conditioning process is application of evaporative 
water cooling, where during constant enthalpy process the 
evaporating water cools the heat exchange surface. The goal of 
the thesis is to establish the technical and economic aspects of 
IEC system application in temperate Latvian climate, evaluating 
the possibilities of reducing the energy consumption. The 
existing seasonal energy consumption calculation methods 
are evaluated, and a new method is proposed. The method is 
based on the proportional power and energy e$ciency ratio 
(EER) distribution according to a typical meteorological year. It 
has been veri"ed in an existing historical building during the 
cooling season. Availability of the useful water temperature 
chilled with the IEC method has been evaluated in laboratory 
conditions for characteristic Latvian climate. The practical 
signi"cance of the thesis: in order to increase the accuracy of 
economic and energy consumption calculations, it has been 
proposed to amend the European standard 14511:3-2007 which 
de"nes the procedure of seasonal e$ciency ESEER calculation, 
taking into consideration the characteristics of various building 
types and temperate climate conditions. 

HVAC systems, Construction sciences

arturs.brahmanis@rtu.lv



PROMOCIJAS DARBS 

AIZSTĀVĒTS
VADĪTĀJS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Režģotu vieglu torņveida konstrukciju svārstības gājēju 
dinamisko iedarbju rezultātā»
2014.gada 2.februārī
Profesors Dr.sc.ing. Ivars Radiņš

Mūsdienās konstruktīvo būves risinājumu bieži vien nosaka 
ekspluatējamības (lietojamības) kritēriju izpilde. Režģoti skatu 
torņi ir pret gājēju slodzi jūtīga būve, kas iepriekš cilvēku – 
konstrukcijas dinamiskās mijiedarbības kontekstā nav tikuši 
pētīti. Promocijas darbā tiek piedāvāta aprēķinu metodoloģija 
vieglas režģotas konstrukcijas torņu maksimālās svārstību 
amplitūdas noteikšanai apmeklētāju pārvietošanās iespaidā. Tā 
ietver ieteikumus, kādām konstrukcijām būtu jāņem vērā cilvēka 
radītās dinamiskās iedarbes, pieliktās slodzes un to novietojums, 
par aprēķinos izmantojamajiem parametriem, analītisku 
risinājumu sākotnējo projekta aprēķinu veikšanai, kā arī svārstību 
ierobežošanas kritērijus apmeklētāju labsajūtas uzlabošanai. 
Rezultātu atbilstība eksperimentāli izmērītiem svārstību 
paātrinājumiem apliecina piedāvātās aprēķinu metodikas 
pamatotību.

Būvkonstrukciju dinamika, būvmehānika

liga.gaile_1@rtu.lv

Līga Gaile
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DOCTORAL THESIS
 

THESIS DEFENDED
SUPERVISOR

ABSTRACT

RESEARCH INTERESTS

E-MAIL 

«Dynamic Response of Light-Weight Lattice Towers to Human 
Induced Loads»
February 2, 2014
Professor Ivars Radiņš, Dr.sc.ing.

Nowadays the serviceability criteria often govern 
contemporary structural design. Lattice tower type structures 
are remarkably *exible, low in damping and light in weight, 
resulting in structures susceptible to human induced vibrations 
that have not been previously researched in the context of 
construction process.  The thesis proposes a methodology for 
the calculation of lightweight lattice tower maximum vibration 
amplitude induced by human movement. It suggests speci"c 
constructions for which the dynamic e#ects generated by 
humans should be taken into account, addresses applied 
loads and load point positions, parameters to be used in 
calculations, analytic solutions for initial project calculations, as 
well as criteria for vibration reduction to ensure optimal visitor 
comfort. Experimentally measured vibrations coincide with the 
research results, therefore proving the validity of calculation 
methodology. 

Structural dynamics, Structural mechanics

liga.gaile_1@rtu.lv

Zināšanas bez darbiem ir padebess bez lietus
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«Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas 
metodes»
2014.gada 11.aprīlī
Profesors Dr.phys. Jānis Balodis

Darbā apskatītas trīs Latvijas nacionālā ģeoīda modeļa 
precizēšanas metodes: KTH metode, DFHRS metode un 
astroģeodēziskā metode. Apskatītas globālo Zemes gravitācijas 
lauka modeļu izmantošanas iespējas, un tā rezultātā veikts 
tuvināts vertikāles noviržu aprēķins Latvijas teritorijai, izmantojot 
globālo Zemes gravitācijas lauka modeļu datus. Izmantojot 
KTH metodi, izveidots gravimetriskais ģeoīda modelis visai 
Latvijas teritorijai, veikti aprēķini, eksperimentējot ar ievades 
datiem un sfēriskās integrācijas parametriem. Izmantojot 
KTH metodi, pamatojoties uz jaunākajiem gravimetrisko 
mērījumu un globālo Zemes gravitācijas lauka modeļu 
datiem, izveidots gravimetriskais ģeoīda modelis Rīgas reģiona 
teritorijai. Izmantojot DFHRS metodi, izstrādāts jauns Latvijas 
ģeoīda modelis ar 1,6 cm vidējo kvadrātisko kļūdu. Lai lietotu 
astroģeodēzisko ģeoīda noteikšanas metodi, ar darba autores 
līdzdalību izstrādāts digitālā zenītteleskopa prototips un datu 
apstrādes algoritms.

Ģeoīda modelēšana, GNSS, vertikāles noviržu noteikšana

inesej@inbox.lv

Inese Janpaule
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«Methods for the Determination of High Precision Latvian 
Geoid Model»
April 11, 2014
Professor Jānis Balodis, Dr.phys.

The thesis addresses three methods of Latvian national 
geoid model computation: KTH method, DFHRS method and 
astrogeodetic method. The application of Earth’s global gravity 
"eld model was considered; as a result an approximate vertical 
de*ection computation in Latvian territory was carried out 
using Earth’s global gravity "eld model data. The KTH method 
was used to develop a gravimetric geoid model for the whole 
territory of Latvia; calculations were made by experimenting 
with the input data and spherical integration parameters. 
The KTH method, the latest gravimetric measurements and 
the Earth’s global gravity "eld model data were used to 
develop a gravimetric geoid model for the Riga region. Using 
the DFHRS method, the geoid model of Latvia with 1.6 cm 
mean square error was developed. With the participation of 
the author a digital zenith telescope prototype and its data 
processing algorithm was developed for the application of the 
astrogeodetic geoid determination method. 

Geoid modelling, GNSS, Determination of vertical de*ections

inesej@inbox.lv
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«Energoefektivitātes analīze mainīga ātruma sūkņu 
darbības optimizācijai»
2014.gada 28.februārī
Profesors Dr.habil.sc.ing. Egīls Dzelzītis

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt energoefektivitātes 
analīzes kritērijus mainīga rotācijas ātruma sūkņu darbības 
optimizācijai centralizētajās ūdensapgādes un siltumapgādes 
sistēmās. 

Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: izpētīt 
centrbēdzes sūkņu konstrukcijas un ekspluatācijas aspektus; 
statistiski noteikt un eksperimentāli pārbaudīt sūkņu darbības 
energoefektivitātes uzlabošanas potenciālu, izmantojot 
proporcionālā spiediena vadību; aprēķināt statistisko ūdens 
zudumu samazinājuma potenciālu, izmantojot proporcionālā 
spiediena vadību; veikt statistisko analīzi un eksperimentāli 
pārbaudīt sūkņu lietderības koe"cienta izmaiņas vērtību 
atkarībā no darba punkta novirzes no sūkņa nominālā celšanas 
augstuma; statistiski de"nēt un eksperimentāli pārbaudīt 
lietderības koe"cientu augstākās efektivitātes punktā dažādas 
konstrukcijas sūkņiem.

Ūdens un siltums

denpil@inbox.lv

Deniss Piļščikovs
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«Energy E;ciency Analysis for Optimization of  
Variable Speed Pump Operation»
February 28, 2014
Professor Egīls Dzelzītis, Dr.habil.sc.ing.

The objective of the thesis was to develop criteria for energy 
e$ciency analysis in order to optimize the operation of variable 
rotation speed centrifugal pumps in public water supply and 
district heating systems. 

The main tasks of the research were: to analyze aspects of 
variable rotation speed centrifugal pump operation and design; 
to statistically determine and experimentally evaluate the 
energy e$ciency improvement potential of variable rotation 
speed pump operation through application of proportional 
pressure control; to statistically calculate the potential of water 
leakage reduction within network when the proportional 
pressure oncontrol is applied; to statistically analyze and 
experimentally check the e$ciency change of variable 
rotation speed pumps in relation to the duty point deviation 
from pump nominal lifting height; to statisticstically de"ne 
and experimentally check pump e$ciency ratio at the best 
e$ciency points of various pump designs. 

Water and heat

denpil@inbox.lv
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«Telpu klimata iespaids uz energoefektivitāti un  
produktivitāti biroju ēkās»
2014.gada 20.jūnijā
Profesors Dr.habil.sc.ing. Andris Krēsliņš

Strādājošie ap 25% sava laika pavada darbā, tāpēc ir svarīgi 
nodrošināt ne tikai veselīgu un komfortablu, bet arī produktīvu 
darba vidi. Gaisa apstrādes iekārtas siltuma un aukstuma avotu 
izvēle ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nosaka telpā 
uzturētos gaisa parametrus. 

Promocijas darba rezultātā tika izstrādāta metodoloģija telpu 
klimata un enerģijas patēriņa kompleksai, ekonomiski pamatotai 
izvērtēšanai pēc maksimālās peļņas. Izstrādātais aprēķinu rīks 
var tikt izmantots, lai, piemēram, izvēlētos siltuma un aukstuma 
jaudas, norobežojošo konstrukciju elementus (logu laukumus 
utt.), kā arī – lai novērtētu saules radiācijas ietekmi uz siltuma 
bilanci telpā, ņemot vērā ēkas orientāciju pēc debespusēm.

Darbinieku produktivitāte, energoefektivitāte, telpu klimats

galina.stankevica@rtu.lv

Gaļina Stankeviča
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«Impact of Indoor Climate on Energy E;ciency and 
Productivity in O;ce Buildings»
June 20, 2014
Professor Andris Krēsliņš, Dr.habil.sc.ing.

The working population normally spends about 25% of 
its time at work, therefore it is important to ensure healthy, 
comfortable and productive work environment. The selection of 
heating and cooling sources for air conditioning system directly 
a#ects the indoor air characteristics.

As a result of the research, a methodology was developed for 
complex, economically justi"ed evaluation of indoor climate 
and energy use in relation to maximum pro"t. The developed 
calculation tool can be used, for example, to select heating and 
cooling capacities, to select envelope design elements (window 
areas, etc.), as well as to evaluate the solar radiation e#ects on 
room heat balance, taking into account building orientation.

Employee productivity, Energy e$ciency, Indoor climate

galina.stankevica@rtu.lv

Darbs dara darītāju
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«100% reciklēts karstais asfalts un atjaunojošo piedevu 
pielietošana»
2014.gada 4.aprīlī
Profesors Dr.sc.ing. Rajib Mallick
Vorčesteras Politehniskais institūts, ASV
Profesors Dr. sc.ing. Juris Smirnovs
Profesors Dr.sc.ing. Mingjiang Tao
Profesors Dr.sc.ing. Tahar El-Korchi
Vorčesteras Politehniskais institūts, ASV

Tradicionālā asfalta karstā reciklēšana pazemina asfalta ražošanas 
izmaksas un atkarību no naftas cenas svārstībām, kā arī samazina 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 100% asfalta reciklēšana nodrošina 
tādus pat ieguvumus, palielinot tos līdz maksimumam. Doktora 
darbā visaptveroši izpētīts 100% reciklēts asfalts, ieskaitot 
pieejamās ražošanas tehnoloģijas, ekonomisko un ekoloģisko 
ieguvumu kalkulāciju un maisījuma projektēšanas metodes. 
Testētas arī dažādas atjaunojošās piedevas un, izmantojot uz 
ekspluatācijas īpašībām vērstas testēšanas metodes, izpētītas 
bitumena un maisījuma īpašības. Pētījums ir apkopots īsā video: 
http://youtu.be/y-rYvdGiEbY

Asfalts, reciklēšana, ilgtspējīga attīstība, ceļu būvniecība

jeckabs@gmail.com

Mārtiņš Zaumanis
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«100 % Recycled Hot Mix Asphalt and the Use of 
Rejuvenators»
April 4, 2014
Professor Rajib Mallick, Dr.sc.ing.

Worcester Polytechnic Institute, USA
Professor Juris Smirnovs, Dr.sc.ing.

Professor Mingjiang Tao, Dr.sc.ing.

Professor Tahar El-Korchi, Dr.sc.ing.

Worcester Polytechnic Institute, USA

Conventional asphalt recycling provides many bene"ts: it 
reduces the asphalt costs and variability of prices caused by oil 
cost *uctuations, saves natural resources, and reduces emissions. 
100% hot-mix recycling ensures the same bene"ts magni"ed to 
their maximum. A comprehensive evaluation of 100% recycled 
hot-mix asphalt was performed, including surveying of the 
available production technologies, calculation of the economic 
and environmental e#ects, development of mixture design 
procedures, testing of multiple rejuvenators, and veri"cation of 
performance of the designed mixes using binder and mixture 
performance related test methods as well as chemical analysis. 
The research is summarized in a six minute video:  
http://youtu.be/y-rYvdGiEbY

Asphalt, Recycling, Sustainability, Road construction

jeckabs@gmail.com

«Whether you believe you can or 
believe you can’t, you are absolutely right» 

Henry Ford



„Visskaistākais ir taisnība, vislabākais – veselība, 

bet vispatīkamākais, ja vienmēr var sasniegt gribēto.” 

/Sofokls/

„In this world truth is most beautiful, health is most 

desirable, and achieving one’s intentions is most pleasant.” 

/Sophocles/
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«Hibrīdas karšu apvienošanas metodes izstrādāšana 
un realizēšana»
2014.gada 8.septembrī
Asociētais profesors Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko

Promocijas darbā tiek piedāvāta jauna karšu apvienošanas 
metode izmantošanai daudzu robotu sistēmās, kas apskata 
karšu sastādīšanu un apvienošanu autonomās daudzu robotu 
sistēmās, ņemot vērā gan karšu kopīgās daļas meklēšanas 
aspektus, gan arī karšu apvienošanas procesu karšu sastādīšanas 
laikā, īpaši padziļināti pievēršoties karšu apvienošanas 
atgriezeniskuma un dinamiskuma nodrošināšanai.

Izstrādātā metode piedāvā alternatīvu risinājumu, kā 
apvienot robotu sastādītas kartes un kā rīkoties kļūdainas karšu 
apvienošanas gadījumā. Tā risina karšu apvienošanas problēmu 
gan lokālā (divu karšu apvienošana bez informācijas par to 
savstarpējo novietojumu), gan globālā (rezultāta pārbaude, 
karšu apvienošanas atgriezeniskums un dinamiskums) līmenī.

Robotika, daudzu robotu sistēmas, robotu karšu sastādīšana

ilze.andersone@rtu.lv



�

DOCTORAL THESIS 

THESIS DEFENDED
SUPERVISOR

ABSTRACT

RESEARCH INTERESTS

E-MAIL 

«The Development and Implementation of 
Hybrid Map Merging Method»
September 8, 2014
Associate Professor Agris Ņikitenko, Dr.sc.ing.

The thesis presents a new map merging method for 
applications in multi-robot systems. The method deals with 
mapping and map merging in autonomous multi-robot 
systems by considering di#erent aspects of the problem: 
the search for common part of maps and the map merging 
process during mapping. The main emphasis is put on the 
implementation of map merging reversibility and dynamism.

The developed method provides alternative solutions for 
merging maps created by robots and responding to incorrect 
map merging. It solves the problem both on local (the 
merging of two maps without information about their relative 
positioning) and global (validation of results, map merging 
reversibility and dynamism) levels.

Robotics, Multi-robot systems, Robot mapping

ilze.andersone@rtu.lv
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«Virpuļstrāvas nesagraujošās kontroles tiešo problēmu 
analītiskie un kvazianalītiskie atrisinājumi»
2014.gada 7.februārī
Profesore Dr.math. Inta Volodko

Promocijas darbam ir divas daļas. Pirmajā daļā konstruēti 
virpuļstrāvu nesagraujošās kontroles tiešo problēmu analītiskie 
atrisinājumi. Tiek pieņemts, ka vadošas vides īpašības 
(magnētiskā caurlaidība un elektriskā vadāmība) ir funkcijas, 
atkarīgas no vienas ģeometriskās koordinātas. Atrisinājumi 
atrasti pēc integrālo transformāciju metodes, kurā atbilstošo 
parasto diferenciālvienādojumu atrisinājumi izteikti ar dažādām 
speciālajām funkcijām.

Otrajā daļā konstruēti kvazianalītiskie atrisinājumi trim 
gadījumiem, kad vadošā vidē ir defekts (galīga izmēra cilindrs).  
Tiek pieņemts, ka spoles ass sakrīt ar atbilstošā cilindriskā 
ķermeņa asi. Visos trijos gadījumos problēmas atrisinātas, 
izmantojot mainīgo atdalīšanas metodi.

Risināšanas procedūrā ir divi soļi, kuros izmantotas skaitliskās 
metodes: (1) komplekso īpašvērtību noteikšana; (2) lineāras 
algebrisko vienādojumu sistēmas atrisināšana. Darbā veikti 
skaitliski aprēķini. Ir novērota laba teorētisko aprēķinu un 
eksperimentālo datu sakritība.

Matemātiskā modelēšana

v.koliskina@gmail.com
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«Analytical and Quasi-Analytical Solutions of Direct 
Problems in Eddy Current Testing»
February 7, 2014
Professor Inta Volodko, Dr.math.

The thesis consists of two parts. Analytical solutions of direct 
problems in eddy current testing are constructed in the "rst 
part of the thesis.  It is assumed that the conducting medium 
properties (magnetic permeability and electrical conductivity) 
are functions of one geometrical coordinate. All solutions 
are found by the method of integral transforms where the 
corresponding system of ordinary di#erential equations is 
solved in terms of di#erent special functions. 

Quasi-analytical solutions are constructed in the second part 
of the thesis for three cases with conducting medium *aws 
(a cylinder of "nite size). It is assumed that the axis of the coil 
coincides with the axis of the cylinder. The problems are solved 
by the method of separation of variables. 

The solution procedure includes two steps where numerical 
methods are used: (1) calculation of complex eigenvalues and 
(2) solution of a system of linear algebraic equations. Results of 
numerical calculations are presented. The results of theoretical 
calculations and experimental data are found to correspond 
su$ciently.

Mathematical modelling

v.koliskina@gmail.com
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«Analītiskie atrisinājumi magnetohidrodinamiskām 
problēmām par vadītspējīga šķidruma plūsmu kanāla 
ieejas apgabalā stiprā magnētiskā laukā»
2014.gada 24.oktobrī
Profesore Dr.math. Inta Volodko

Darbā iegūti analītiskie atrisinājumi magnetohidrodinamiskiem 
(MHD) uzdevumiem par elektro- vadoša šķidruma plūsmu 
plakanā un cilindriskā kanālā stiprā magnētiskā laukā 
gadījumiem, kad šķidrums ietek kanālos caur galīga platuma 
spraugu vai caur galīga rādiusa atveri kanāla sānu malā. 
Pamatojoties uz iegūtajiem atrisinājumiem, veikta plūsmas 
ātruma lauka skaitliskā analīze. Iegūti uzdevumu asimptotiskie 
atrisinājumi lieliem Hartmana skaitļiem. Turklāt darbā pētīta 
pilna spiediena spēka šķidruma ieplūdes apgabalā atkarība 
no funkcijas veida, ar kuru ir uzdots ātruma robežnosacījums. 
Pētījums veikts analītiski, risinot divas hidrodinamiskas problēmas 
un divas MHD problēmas par viskoza šķidruma ietecēšanu 
pustelpā caur galīga platuma spraugu vai caur galīga rādiusa 
atveri. Gadījumā, kad uz ieejas pustelpā uzdots parabolisks 
ātruma pro"ls, MHD uzdevumam iegūti jauni asimptotiskie 
atrisinājumi  pie lieliem Hartmana skaitļiem. Visi uzdevumi 
promocijas darbā atrisināti Stoksa vai Ozeena tuvinājumā, 
izmantojot integrālo transformāciju metodi.

Parciālie diferenciālvienādojumi, matemātiskā "zika, 
hidrodinamika, magnētiskā hidrodinamika
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«Analytical Solutions of Magnetohydrodynamical Problems 
on a Flow of Conducting Fluid in the Entrance Region 
of Channels in a Strong Magnetic Field»
October 24, 2014
Professor Inta Volodko, Dr.math.

The PhD thesis represents a theoretical study on new 
magnetohydrodynamic (MHD) problems in a *ow of 
conducting *uid under strong magnetic "eld in an initial 
part of a *at and cylindrical channel at the condition when 
*uid *ows into the channel through a split of "nite width or 
through a hole of "nite radius on the channel’s lateral side. 
On the basis of the obtained solutions the velocity "eld of the 
*ow is analysed numerically and asymptotic solutions at large 
Hartmann numbers are obtained. Moreover, in the thesis the 
dependence of the full pressure force in the entrance region 
on the pro"le of the inlet velocity in this region is researched 
by solving  two hydrodynamic problems and two MHD 
problems on an in*ow of a viscous *uid into a half-space 
through a plane split of "nite width or through a round hole 
of "nite radius. Both the case of a uniform inlet velocity pro"le 
and the case of a parabolic velocity pro"le are considered. 
New asymptotic solutions for MHD problems are obtained at 
large Hartmann numbers for the case of parabolic inlet velocity 
pro"le. All problems in the thesis are solved in Stokes or Oseen 
approximation by using integral transforms.

Partial di#erential equations, Mathematical physics, 
Hydrodynamics, Magnetic hydrodynamics
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«Klašu blīvuma struktūras izmantošana lēmumu koku 
klasi@katoru ansambļu evolucionārā indukcijā»
2014.gada 19.maijā
Profesors Dr.habil.sc.comp. Arkādijs Borisovs

Darbā apskatīta biomedicīniskās diagnostikas problēma. Tās 
speci"ka ir vairāki tūkstoši vienlaikus analizējamu bioloģisko 
pacienta stāvokļu rādītāju (gēnu, proteīnu vai antivielu), kuros 
jāatrod slimības marķieri. Šī problēma darbā formalizēta kā 
datu ieguves klasi"kācijas uzdevums, kurā bioloģisko rādītāju 
vērtības sastāda pacienta stāvokli aprakstošo vektoru, bet 
diagnoze ir klase, kurai pieder pacients. Uzdevuma risināšanai 
darbā izstrādāta metodoloģija, kas iekļauj divas šā uzdevuma 
risināšanai darbā izstrādātas metodes – klašu dekompozīciju 
un hibrīdu klasi"kācijas metodi, kas balstās uz ģenētiskajiem 
algoritmiem un lēmumu koku klasi"katoru ansambļiem. 
Klašu dekompozīcija ļauj uzlabot klasi"kācijas precizitāti, 
aprakstot un klasi"kācijā izmantojot datu iekšējās struktūras 
īpašības. Savukārt, uz lēmumu koku klasi"katoru ansambļiem 
un ģenētiskajiem algoritmiem balstītā klasi"kācijas metode, 
pielietojot gadījuma apakštelpas metodi, ļauj atrast kvazi-
optimālus viegli interpretējamus klasi"katoru ansambļus, kas 
satur tikai informatīvākos atribūtus un parāda to savstarpējās 
sakarības.

Bioinformātika, datu ieguve, mašīnapmācība, biostatistika

inese.polaka@gmail.com
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«Evolutionary Induction of Decision Tree Classi@er 
Ensembles Using Class Density Structure»
May 19, 2014
Professor Arkādijs Borisovs, Dr.habil.sc.comp.

The thesis addresses a problem of biomedical diagnostics- 
several thousands of biological indicators of patient status 
(genes, proteins and antibodies) have to be analyzed 
simultaneously in order to "nd disease markers. The problem 
is formalized in the thesis as a data mining classi"cation task, 
where the values of biological indicators draw the patient 
status vector and the diagnosis is a class to which the patient 
corresponds. For the purpose of this research a methodology 
is developed that includes two methods for the solution 
of the task – class decomposition and hybrid classi"cation 
method that is based on genetic algorithms and decision tree 
classi"er ensembles. Class decomposition enables classi"cation 
accuracy improvement by describing the inner structure 
properties of data and using the description in classi"cation. 
The classi"cation method that is based on genetic algorithms 
and decision tree classi"er ensembles and that uses Random 
subspace method allows "nding quasi-optimal and easily 
interpretable classi"er ensembles that consist only of the most 
informative attributes and their relationships.

Bioinformatics, Data mining, Machine learning, Biostatistics

inese.polaka@gmail.com

Zinātne palīdz izzināt pasauli, bet 
lēmumi jāpieņem mums pašiem!
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AIZSTĀVĒTS 
VADĪTĀJI

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Modelēšanā sakņota daudzešelonu piegādes 
ķēžu taktiskā vadīšana»
2014.gada 22.septembrī
Profesors Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs
Profesors Dr.ir. Hendrik Van Landeghem
Gentes universitāte, Belģija

Promocijas darbā ir veikts pētījums par piegādes ķēžu taktisko 
vadīšanas uzdevumu risināšanu, izmantojot modelēšanas 
pieeju daudzveidību. Tas ļauj nodrošināt matemātiski pamatotu 
lēmumu pieņemšanu daudzešelonu piegādes ķēdēs, kas 
darbojas klientu pieprasījuma un pasūtījuma izpildes laika 
nenoteiktības apstākļos, kuri ir pamata stohastiskie lielumi 
piegādes ķēžu taktiskajā vadīšanā. 

Promocijas darbā veiktajos pētījumos ir risināts piegādes ķēžu 
taktiskās vadīšanas pamata uzdevums, t. i., krājumu vadīšana 
daudzešelonu piegādes ķēdē. Šā vadīšanas uzdevuma mērķis 
ir nodrošināt vēlamo gala patērētāja apkalpošanas līmeni ar 
minimālām kopējām krājumu izmaksām, sadalot visus krājumus 
piegādes ķēdes vairākos ešelonos. Tas ļauj panākt efektīvāku 
krājumu vadīšanu, samazinot garantijas krājumu un pātagas 
efektu piegādes ķēdē.

Loģistikas informācijas sistēmas, piegādes ķēžu vadīšana

oksana.soshko@hotmail.com
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«Modelling-Based Multi Echelon Supply Chain 
Tactical Management»
September 22, 2014
Professor Jurijs Merkurjevs, Dr.habil.sc.ing.

Professor Hendrik Van Landeghem, Dr.ir.

Ghent University, Belgium

This research is focused on the application of modelling 
and simulation methods to solving supply chain tactical 
management problems in order to enable mathematics-based 
decision making in multi-echelon supply chain management 
under uncertainty of both demand and lead times, which 
are the main stochastic parameters in supply chain tactical 
management.

In particular, in the doctoral thesis the multi-echelon supply 
chain inventory management problem is addressed as a 
fundamental task of supply chain tactical management. The 
goal of this task is to ensure stochastic demand of supply chain 
end-consumer within minimum overall supply chain costs by 
spreading the inventory among all supply chain echelons. This 
ensures e#ective inventory management by decreasing safety 
stocks and bullwhip e#ects in supply chain. 

Logistics information systems, Supply chain management

oksana.soshko@hotmail.com 



Inese Šūpulniece

PROMOCIJAS DARBS 

AIZSTĀVĒTS 
VADĪTĀJS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Biznesa procesu izpildes personalizēšana 
uzņēmumu lietotnēs»
2014.gada 6.oktobrī
Profesors Dr.sc.ing. Jānis Grabis

Uzņēmuma lietotnes tiek izmantotas uzņēmuma ikdienas 
darbību veikšanai un lēmumu pieņemšanai, kas tiek realizēti 
biznesa procesu veidā. Tās ir sarežģītas, jo integrē uzņēmuma 
datus un procesus, un to lietojamībai netiek pievērsta 
pietiekama uzmanība. Savukārt lietojamības problēmas 
samazina biznesa procesu izpildes efektivitāti. Promocijas darba 
mērķis ir uzlabot uzņēmuma lietotnes lietojamību, izmantojot 
procesu orientāciju, adaptāciju un personalizēšanu. Darbā ir 
apskatīta lietotājam adaptīvas lietotnes būtība un novērtēts 
biznesa procesu personalizēšanas potenciāls. Ir izstrādāta pieeja 
lietotājam adaptīvu lietotņu modelēšanai, kas tiek izmantota, 
aprakstot lietotājam adaptīvas uzņēmuma lietotnes būtību. 
Praktiskajā daļā ir implementēts adaptīvs navigācijas palīgs, kas 
ir pievienots reālas uzņēmuma lietotnes prototipam.

Uzņēmumu lietotnes, biznesa procesu modelēšana, adaptācija

inese.supulniece@rtu.lv
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«Personalization of Business Process Execution in 
Enterprise Applications»
October 6, 2014
Professor Jānis Grabis, Dr.sc.ing.

Enterprise applications are used to execute daily enterprise 
transactions, which are realized as business processes. These 
applications are complex and user unfriendly as they integrate 
all data and processes of an enterprise. The usability problems 
of enterprise applications decrease business process execution 
e$ciency. The goal of the doctoral thesis is to improve 
the usability of enterprise applications through process 
orientation, adaptation and personalization.

Enterprise applications, Business process modeling, Adaptation

inese.supulniece@rtu.lv

Ja nezini, ko gribi – dabūsi to, kas paliek pāri



Romāns Taranovs

PROMOCIJAS DARBS 

AIZSTĀVĒTS 
VADĪTĀJS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Komponenšu kolektīva mijiedarbība bezvadu
sensoru tīklos»
2014.gada 2.jūnijā
Profesors Dr.habil.sc.comp. Valerijs Zagurskis

Darbā tiek piedāvāta divos līmeņos sadalīta bezvadu sensoru 
tīkla sistēmas arhitektūra, kas sadalīta divos līmeņos. Sistēma 
ir domāta darbam eksistējoša TCP/IP tīkla infrastruktūrā, 
nodrošinot bezsadursmju komunikāciju bezvadu sensoru 
līmenī. Pirmajā sistēmas līmenī tiek izvietots klasterizēts sensoru 
tīkls. Šā līmeņa īpašība ir bezsadursmju komunikācija. Darbā 
tiek piedāvāts MAC�slāņa sensoru tīkla protokols bezsadursmju 
vides piekļuvei, kā arī autonomas klasterizācijas algoritms. Otrais 
sistēmas līmenis veido sensora tīkla izeju uz citiem tīkliem. Izeju 
nodrošina katram sensoru klasterim pievienots vārtejas mezgls. 
Pateicoties transporta protokolam, vārtejas nodrošina ne tikai 
datu nogādāšanu no sensoru tīkla, bet arī tā kon"gurēšanu un 
uzturēšanu.

Bezvadu tehnoloģijas, iegultās sistēmas

romans.taranovs@rtu.lv
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«A Cooperative Interaction of Components in Wireless 
Sensor Networks»
June 2, 2014
Professor Valerijs Zagurskis, Dr.habil.sc.comp.

In the thesis a two-layer wireless sensor system’s network 
architecture had been proposed. The system is designed for 
existing TCP/IP networks and is able to organize collision-
free communication on the wireless sensors layer. At the "rst 
layer a clustered wireless sensor network is distributed. The 
"rst layer is responsible for the maintenance of collision-free 
communication between sensor nodes. The thesis proposes a 
speci"c, collision-free wireless sensor network MAC protocol. In 
addition to MAC protocol an autonomous clustering algorithm 
is also proposed. The second layer of the system is designed to 
be an exit point for the sensor network into other networks. An 
exit point is provided for each cluster of the "rst layer by means 
of gateway nodes. Gateways implement a designed transport 
protocol for data transportation from sensor network to the 
main computer, as well as for con"guration and maintenance 
of clusters.

Wireless technology, Embedded systems

romans.taranovs@rtu.lv

Paveic darbu labāk!



Vairāk zina nevis tas, kas ilgi nodzīvojis, 

bet tas, kas daudz sasniedzis.

/Arābu sakāmvārds/

The wisest man is not the one that has lived the longest 

but the one that has achieved the most.

/Arabian proverb/
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Gundars Ašmanis

PROMOCIJAS DARBS 

AIZSTĀVĒTS
VADĪTĀJS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«EMI @ltru augstfrekvences parazītisko parametru 
mērīšana un modelēšana»
2014. gada 30.decembrī
Profesors Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis

Promocijas darbs veltīts elektromagnētiskās savietojamības 
jomai, precīzāk, elektromagnētiskās interferences barošanas 
"ltru modelēšanai, mērījumiem un "ltra parazītisko parametru 
analīzei. Pirmajā nodaļā tiek vispārīgi apskatīta literatūra un 
problēmas, kas saistītas ar elektromagnētiskās interferences 
barošanas "ltru modelēšanu, mērījumiem un "ltra parazītisko 
parametru analīzi. Otrā nodaļa veltīta matemātisko sakarību 
izklāstam un skaidrojumam. Trešā nodaļa apskata trīs fāžu Π tipa 
"ltru parazītiskos parametrus un to iespaidu uz "ltra sniegumu. 
Ceturtā nodaļa apskata trīs fāžu T tipa "ltru parazītiskos 
parametrus un to iespaidu uz "ltra sniegumu. Piektā nodaļa 
ietver inovatīvu elektromagnētiskās interferences barošanas 
"ltru kondensatoru modelēšanu, pielietojot CST MSW 3D 
elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūru. Sestā 
nodaļa veltīta elektromagnētiskās interferences barošanas "ltru 
induktīvo komponenšu modelēšanai, pielietojot CST MSW.

Elektromagnētiskā savietojamība, elektromagnētiskā 
interference, "ltru modelēšana, elektrodrošība.

asmanisgundars@inbox.lv
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«Measurement and Modeling of EMI Filters High Frequency 
Parasitic Parameters»
December 30, 2014
Professor Leonīds Ribickis, Dr.habil.sc.ing.

The PHD thesis is devoted to the "eld of electromagnetic 
compatibility (EMC) - the branch of electrical sciences which 
studies the unintentional generation, propagation and 
reception of electromagnetic energy in conductive form and 
as radiation. This thesis covers one of the EMC aspects – "lters, 
more speci"cally - EMI power "lter modelling, measurements 
and analysis. The "rst chapter is devoted to an overview of the 
topical problems of EMC and recent research in the "eld of 
EMI power "lters. The second chapter covers the mathematical 
background used in the thesis - S-parameter application in 
"lter characterization. The third chapter analyses the e#ects 
of parasitic component parameters on Π-type three-phase 
EMI "lters. The forth chapter analyses the e#ects of parasitic 
component parameters on T-type three-phase EMI "lters. 
The "fth chapter introduces novel EMI power "lter capacitor 
modelling using CST MWS. Three capacitor models are 
developed to increase modeling speed and decrease required 
PC resources.  The sixth chapter covers EMI power "lter 
inductor modelling using CST MWS.

EMI, EMC, Filter modelling, Electrical safety

asmanisgundars@inbox.lv

Dots devējam atdodas



Svetlana Berjozkina

PROMOCIJAS DARBS 
AIZSTĀVĒTS

VADĪTĀJI

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Augstsprieguma elektrolīniju optimizācijas paņēmieni»
2014.gada 17.aprīlī
Profesors Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats
Profesors Dr.sc.ing. Edvīns Vanzovičs

Viens no galvenajiem energosistēmu elementiem ir gaisvadu 
elektrolīnijas, kuru loma nākotnes enerģētikas attīstībā pieaug 
lielos tempos. Tā rezultātā rodas daudz mērķtiecīgu uzdevumu, 
kas ir tieši saistīti ar elektropārvades tīkla jaudas palielināšanu, 
nodrošinot drošu un kvalitatīvu patērētāju elektroapgādi. Ņemot 
vērā minētos apsvērumus, par aktuālu kļūst izskatīto problēmu 
risināšana, veicinot iespējas palielināt elektrotīkla caurlaides 
spēju, piedāvājot un realizējot vairākus augstsprieguma 
elektrolīniju optimizācijas paņēmienus, kas formulēti un 
izstrādāti šajā promocijas darbā. Izmantojot izstrādātos tehniski 
ekonomiskos risinājumus, būs iespējams palielināt esošajās 
un projektējamās gaisvadu elektrolīnijās pārvadāmo jaudu, 
precīzi un operatīvi pieņemot pareizo lēmumu dažādos 
elektropārvades tīkla pastāvošo problēmu gadījumos, rezultātā 
minimizējot kapitālieguldījumus.

Elektroapgāde, elektropārvades līnijas režīmu izpēte, enerģētisko 
sistēmu analīze un to matemātiskā modelēšana

svetlana.berjozkina@gmail.com
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«Towards the Optimization of Overhead Power Lines»
April 17, 2014
Professor Antans Sauļus Sauhats, Dr.habil.sc.ing.

Professor Edvīns Vanzovičs, Dr.sc.ing.

One of the main elements of power systems is overhead 
power lines; their signi"cance in the development of the future 
power industry rapidly increases. This results in the emergence 
of many purposeful tasks, which are directly related to the 
capacity increase of power networks in order to ensure reliable 
and high-quality power supply to the consumers. Therefore 
it is topical to solve the addressed problems by promoting 
the possibilities to increase the throughput capacity of 
power networks, o#ering and implementing a number of 
high-voltage power line optimization methods, which have 
been de"ned and developed within the present thesis. The 
developed technical and economic solutions will facilitate 
transmission capacity increase of the existing overhead power 
lines and those under design, enabling precise and prompt 
decisions in various existing power transmission network 
problem scenarios and resulting in minimization of capital 
investments.

Power supply, Transmission line condition estimation, Analysis 
of power systems as well as their mathematical modelling

svetlana.berjozkina@gmail.com

Dzīves labā roka – tas ir darbs, kreisā roka– veiksme. 
Novēlu, lai jūsu visas zinātniskās darbības laikā

būtu šo roku cieša sadarbība



Edgars Čubars

PROMOCIJAS DARBS

 
AIZSTĀVĒTS

VADĪTĀJS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo 
faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei 
pamatojums»
2014.gada 6.martā
Profesors Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks
Rēzeknes Augstskola

Promocijas darbs izstrādāts Rēzeknes Augstskolas Inženieru 
fakultātē laikā no 2009. līdz 2013. gadam. Darbā veikta Latvijas 
dabiskajās un mākslīgajās ūdenstilpnēs augošo niedru 
platību analīze, noteikts kopējais Latvijas niedru resursu 
energopotenciāls. Veikta niedru audzes raksturojošo parametru 
un biomasas īpašību izpēte, uz kuras rezultātiem pamatota 
niedru biomasas piemērotība enerģijas ieguvei. Veikta niedru 
lokalizācijas vietu, pārstrādei pieejamo niedru biomasas apjomu 
un energopotenciāla analīze. Sastādīts niedru resursu kadastrs, 
kurā iekļautas 11 Latgales reģiona nozīmīgākās ūdenstilpnes – 
potenciālās niedru ieguves vietas. Atbilstoši Latvijas apstākļiem 
izstrādāti optimālie niedru kā energoresursa izmantošanas 
tehnoloģiskie modeļi. Iegūtie rezultāti nodrošina optimālu 
niedru ieguves un pārstrādes tehnoloģiju projektēšanu un 
ekspluatāciju.

Atjaunojamie enerģijas resursi

edgars.cubars@inbox.lv
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«The Productivity and Biomass Suitability of the Reed Plant 
for Energy Extraction»
March 6, 2014
Professor Gotfrīds Noviks, Dr.habil.geol.

Rēzekne Higher Education Institution

The thesis analyses the reed growing areas in natural and 
arti"cial water bodies of Latvia, and determines the total 
energy resource potential. Research has been carried out 
on the characteristic parameters and biomass qualities of 
the reed plant. The reed locations, biomass volume available 
for processing, and reed energy potential analysis have also 
been established. A cadastral register of the reed resource has 
been compiled, including 11 of the most important water 
bodies in the Latgale region - the potential sites for reed 
extraction. Optimal technological models that correspond 
to the conditions of Latvia have been developed for the use 
of reed as an energy source. The obtained results ensure 
optimal planning and implementation of reed extraction and 
processing technologies.

Renewable energy resources

edgars.cubars@inbox.lv

Mūsu kļūdas dara mūs stiprākus – labāk izdarīt 
un nožēlot, nekā nožēlot, ka neesi izdarījis



Silvija Nora Kalniņš

PROMOCIJAS DARBS 
AIZSTĀVĒTS

VADĪTĀJI

APRAKSTS

INTERESES

«Zemu oglekļa emisiju sabiedrība: vērtēšanas metodika»
2014.gada 12.augustā
Profesore Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga
Docente Dr.sc.ing.Jūlija Gušča

Darbs ir izstrādāts ar mērķi izveidot inovatīvu ilgtspējīgas 
metodikas vides pārvaldības struktūru, kuras viens no 
būtiskākajiem elementiem ir vērtēšanas sistēma, lai ietekmētu 
un uzlabotu sabiedrības pāreju uz zemu oglekļa emisiju 
sabiedrību un demonstrētu tās iespējamos panākumus, testējot 
brīvi izvēlētus projektus, programmas, stratēģijas un izglītības un 
zinātnes procesus.

Vides pārvaldība, vērtēšana
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«Low Carbon Society: Evaluation Methodology»
August 12, 2014
Professor Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing.

Docent Jūlija Gušča, Dr.sc.ing.

The work is designed to prepare an innovative, structured 
sustainability methodology for environmentmental 
management, the main element of which is an evaluation 
system to make it possible to advance and improve the 
transition of economy to low carbon generation and to 
demonstrate sucess of such an instrument by testing it on 
selected projects, programmes, strategies and educational 
processes.

Environmental management, Monitoring & evaluation



Sergejs Kovaļenko

PROMOCIJAS DARBS
 

AIZSTĀVĒTS
VADĪTĀJS

KONSULTANTS

APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Elektroenerģētisko sistēmu statiskās stabilitātes 
novērtēšanas metodes, kritēriji un algoritmi»
2014.gada 27.novembrī
Profesore Dr.sc.ing. Inga Zicmane
Dr.sc.ing. Georgi Georgiev 
Varnas Tehniskā universitāte, Bulgārija

Darbs ir veltīts sarežģīto elektroenerģētisko sistēmu (EES) 
statiskās stabilitātes izpētes jautājumam. Darbā ir apskatīta 
stabilitātes teorija un tās izpētes pamatmetodes, sākot no 
Ļapunova metodes un beidzot ar vismodernākajām metodikām, 
tādām kā gramianu metode, pseidospektrāla analīze, mākslīgie 
neironu tīkli u.c. Promocijas darbā ir parādīts, ka mazo 
enerģētisko sistēmu statisko stabilitāti var pētīt ar raksturīgā 
polinoma (RP) palīdzību, bez sakņu atrašanas, tikai lokalizējot to 
plaknē. Tiek piedāvātas modi"cēta rotējošā un dekompozīcijas 
metode, kuras var pielietot sistēmu apvienošanas gadījumā. 
Pēdēja nodaļa ir veltīta trīsmašīnu sistēmas statiskās stabilitātes 
detalizētai analīzei ar klasiskās pieejas (RP) metožu palīdzību, 
kas bija piedāvātas promocijas darbā. Aprēķināta arī Latvijas 
energosistēmas statiskā stabilitāte.

Elektroenerģētiskās sistēmas

sergejs.kovalenko@rtu.lv
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«Power System Static Stability Assessment Methods, 
Criteria and Algorithms»
November  27, 2014
Professor Inga Zicmane, Dr.sc.ing.

Georgi Georgiev, Dr.sc.ing.

Technical University of Varna, Bulgaria

The thesis is devoted to the study of the static stability of 
complex electric power systems (EPS). The stability theory and 
its basic research methods are addressed in the paper, from 
the method of Lyapunov to the most advanced methods, i.e., 
the method of gramians, pseudo-spectral analysis, arti"cial 
neuron networks, etc. The thesis demonstrates that the static 
stability of small power systems can be studied with the help 
of a characteristic polynomial (CP) without "nding the roots, 
only with its localization on the plane. Modi"ed methods of 
rotation and decomposition are suggested, which can be used 
when power systems are being combined. The last chapter 
is devoted to a detailed analysis of the static stability of the 
three-machine system, employing the classical approach (CP) 
and methods proposed in the thesis. The static stability of 
Latvian power system is also calculated.

Power systems

sergejs.kovalenko@rtu.lv���

«Creativity is intelligence having fun»
A. Einstein



Ludmila Lavrinoviča
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AIZSTĀVĒTS
VADĪTĀJS
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APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Bezkontaktu sinhrono dzinēju izstrāde un optimizācija 
izmantošanai mazjaudas elektroiekārtās»
2014.gada 10.decembrī
Profesors Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba
Pētnieks Ing. Uldis Brakanskis

Promocijas darbs veltīts bezkontaktu sinhrono dzinēju 
izstrādei un optimizācijai izmantošanai mazas jaudas 
elektroiekārtās, balstoties uz magnētiskā lauka detalizētu izpēti. 
Darbā piedāvātas sinhrono dzinēju ar pastāvīgajiem magnētiem 
un sinhrono reaktīvo dzinēju jaunas konstrukcijas, kas nodrošina 
augstāku īpatnējo elektromagnētisko momentu, salīdzinot ar 
zināmiem. Piedāvāts elektrisko dzinēju konstrukciju optimizācijā 
izmantot speciāli sintezētus metamodeļus, kuru pamatā ir 
magnētisko lauku skaitlisko aprēķinu rezultāti, kas ievēro reālo 
magnētiskās sistēmas piesātinājuma pakāpi. Izstrādāti un 
izgatavoti divi sinhronie dzinēji ar pastāvīgajiem magnētiem un 
tālākai iespējamai ražošanai izstrādāts viens sinhronais reaktīvais 
dzinējs. Izgatavoto dzinēju eksperimentālā pārbaude veikta gan 
režīmos ar rotējošu, gan ar nobremzētu rotoru.

Bezkontaktu sinhronie dzinēji

ludmila.lavrinovica@rtu.lv
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«Design and Optimisation of Brushless Synchronous Motors 
for Use in Low-Power Electrical Equipment»
December 10, 2014
Professor Jānis Dirba, Dr.habil.sc.ing.

Researcher Uldis Brakanskis, Ing.

This doctoral thesis is devoted to the design and 
optimisation of brushless synchronous motors for use in 
low-power electrical equipment, based on detailed studies 
of the magnetic "eld. New designs of permanent-magnet 
synchronous motors and synchronous reluctance motors, 
which provide higher values of electromagnetic torque 
per unit volume in comparison with the known motor 
designs, are proposed in this paper. Speci"cally synthesised 
metamodels, based on the results of numerical calculations 
of motor magnetic "eld that consider the actual magnetic 
system saturation, are o#ered for motor design optimisation. 
Two permanent-magnet synchronous motors are designed 
and produced, and one synchronous reluctance motor is 
designed in this paper for potential production in the future. 
The experimental testing of the produced motors has been 
performed under the operating conditions with rotating as 
well as braking rotors.

Brushless synchronous motors

ludmila.lavrinovica@rtu.lv �
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Artjoms Obuševs
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«Pārvades tīkla attīstības plānošanas metodoloģija 
ievērojot elektroenerģijas tirgu»
2014.gada 27.novembrī
Profesore Dr.sc.ing. Irina Oļeiņikova

Promocijas darbā izstrādāta jauna deterministiska koncepcija 
ar dinamisku pieeju pārvades tīklu attīstības plānošanai pilnīgās 
konkurences liberalizētos elektroenerģijas tirgus apstākļos, 
pamatojoties uz tehniskiem un ekonomiskiem regulēšanas 
principiem. Promocijas darbs veltīts pārvades tīklu ilgtermiņa 
attīstības plānošanas metodoloģijai. Pēdējo gadu laikā pieaugusi 
uzmanība pārvades tīklu plānošanai. Izveidojot jaunu tiesisko 
regulējumu, kļuva aktuāla nepieciešamība pārskatīt pārvades 
tīklu plānošanas kritērijus. Energosistēmas attīstības un 
ilgtermiņa plānošanas uzdevumos, lēmumu pieņēmējiem un 
plānošanas inženieriem nepieciešams atbilstošs instruments, 
kas spētu novērtēt liela mēroga atjaunojamo energoresursu 
ietekmi. Darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, ko var 
izmantot pārvades pietiekamības plānošanai. Tā dos iespēju 
noteikt un pamatot esošo un plānoto energosistēmas 
tehnisko infrastruktūru, to iespējamo modi"kāciju nākotnē, 
elektroenerģijas tirgus struktūras izveidi, kā arī izmaiņas vides 
regulēšanā, ar klasi"cētiem pasākumiem, kas var būt lietderīgi 
izmantoti dažādos laika horizontos: ilgtermiņā, vidējā termiņā 
un operatīvā vadībā.

Elektrisko tīklu un sistēmu  matemātiskās modelēšanas 
metodes, energosistēmu attīstības plānošanas metodes, 
dinamiskās optimizācijas metodes un lēmumu pieņemšanas 
sistēmas
artjoms.obusevs@rtu.lv
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«Methodology for Transmission Network Development 
Planning Considering Electricity Market»
November 27, 2014
Professor Irina Oļeiņikova, Dr.sc.ing.

The thesis develops a new deterministic concept with 
dynamic approach to transmission expansion planning in a 
perfect, competitive electricity market, based on technical 
and market economy regulation principles. The main part 
addresses the long-term development and methodology 
improvement of transmission development planning. 
During the recent years the "eld of transmission planning 
has attracted interest and research. With the introduction of 
new regulatory framework, the necessity of reviewing the 
transmission planning functions has become relevant. In 
power system development horizons and long-term planning 
tasks, decision makers and planning engineers require proper 
instruments to assess the in*uence of large-scale wind 
power installations. The goal of the thesis is to introduce 
methodology that could be implemented in transmission 
adequacy planning. In addition, the methodology should 
enable identi"cation of requirements for modi"cations of the 
remaining technical infrastructure and E-market structure 
development as well as interventions in environment 
regulation by classi"ed actions that may be suitable during 
various time horizons: long-term, mid-term and operative, 
when addressing the e$ciency of system management.

Methods for mathematical modelling of electrical networks 
and systems, Methods for development of power system 
planning, Dynamic optimization methods and decision 
systems 
artjoms.obusevs@rtu.lv
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Ļubova Petričenko
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APRAKSTS

INTERESES

E-PASTS

«Pilsētas tīklu parametru izvēles tehniski ekonomiskais 
pamatojums tirgus cenu apstākļos»
2014.gada 27.novembrī
Asociētā profesore Dr.sc.ing. Svetlana Guseva
Profesors Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats

Lielpilsētu elektroapgādes sistēmas (LEAS) ir valsts vai 
tās reģiona energosistēmas sastāvdaļa. Nepilnīgas un 
nenoteiktas informācijas apstākļos optimālās LEAS attīstības 
kompleksveida uzdevuma atrisinājums kā globālai sistēmai 
izrādās grūti realizējams. Lēmuma meklējumos kompleksveida 
uzdevums sadalās vairākos lokālos optimizācijas uzdevumos. 
Šis promocijas darbs veltīts lielpilsētu elektroapgādes sistēmu 
racionālas izveidošanas atsevišķu uzdevumu risinājumam 
Rīgas pilsētas piemērā. Uzrādītā un tehniski un ekonomiski 
pamatotā parametru izvēle ir svarīgs posms pilsētu elektrisko 
tīklu racionālā projektēšanā. Šis jautājums ir aktuāls enerģētikas 
nozarē jebkurā attīstības procesa posmā. Iegūtos atrisinājumus 
var izmantot Rīgas, Latvijas un ārvalstu lielpilsētu elektroapgādes 
sistēmās optimālās attīstības stratēģijas izstrādei.

Elektroapgāde, elektriskie tīkli un sistēmas

lubova.petricenko@rtu.lv
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«Feasibility Study of the Selection of Urban Networks 
Parameters under Market Price Conditions»
November 27, 2014
Associate Professor Svetlana Guseva, Dr.sc.ing.

Professor Antans Sauļus Sauhats, Dr.habil.sc.ing.

The power supply systems of large cities (LCPSS) are 
integral to the power system of the country or its region. It 
proves to be di$cult to "nd a solution to the complex task 
of optimum LCPSS development as a global system under 
the conditions of incomplete and uncertain information. The 
complex task is subdivided into several local optimization 
tasks, considering the requirements that are set by the global 
system as well as other, external factors pertaining to the local 
system. The present thesis is dedicated to solving individual 
tasks of rational formation of power supply systems in large 
cities, taking Riga as an example. The presented, technically 
and economically substantiated choice of parameters is an 
important stage for rational designing process of the electric 
power networks of cities. This issue is topical for power 
industries at all stages of development. The obtained solutions 
can be used for the power supply systems of Riga, cities 
of Latvia and other countries while devising the optimum 
development strategy.

Power supply, Electrical networks and systems
 
lubova.petricenko@rtu.lv



Romāns Petričenko
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«Energosistēmas viedas automātikas analīze un sintēze»
2014.gada 17.aprīlī
Profesors Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Čuvičins
Profesors Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats

Tādi energosistēmas faktori kā ekonomiskas efektivitātes 
un drošuma paaugstināšana, ietekmes uz vidi samazināšana, 
ilgspējas paaugstināšana iegūst īpašu aktualitāti sakarā ar 
elektroenerģētikas sistēmu dinamisku attīstību un sarežģīšanu. 
Lielu tehnisko un ekonomisko efektu dod viedo tīklu 
tehnoloģijas izmantošana energosistēmas vadībā. Enerģētikā 
svarīgu vietu ieņem informācija. Attiecīgi – ar informācijas 
tehnoloģijas attīstību rodas iespēja pilnveidot dažādus 
enerģētikas virzienus. Viedo tīklu tehnoloģijas izmantošana 
dod iespēju saņemt nepieciešamo informāciju pretavārijas 
automātikai. Promocijas darbā tika sintezēta un analizēta viedā 
vadības sistēmas automātika. Mūsdienīgas energosistēmas 
vadība notiek, risinot optimizācijas daudzkritēriju uzdevumus. 
Šādai problēmas nostādnei par pamatu kalpo jauna 
energosistēmas un patērētāju vadības metožu un rīku kopa, 
kuru, sākot ar 21. gadsimtu, sauc par viedo tīklu tehnoloģijām. 
Daļa no šīm tehnoloģijām kļuva par apskatāmā promocijas 
darba pētījumu objektu.

Pretavārijas automātika

romans.petricenko@rtu.lv
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«Synthesis and Analysis of Power System Smart Automation»
April 17, 2014
Professor Vladimirs Čuvičins, Dr.habil.sc.ing.

Professor Antans Sauļus Sauhats, Dr.habil.sc.ing.

Problems of economical e$ciency, reliability and 
environmental impact of energy production and consumption 
systems become very topical in relation to the dynamic 
development and complexity increase of electric power 
systems. Even short interruptions of energy supply are 
very dangerous to such systems. The thesis addresses fast 
operational processes when controlling decisions should be 
performed by automated devices. Synthesis and analysis of 
smart grid control application and system are presented in 
the doctoral thesis. The contemporary power system control 
involves multi-criteria optimization tasks. The complexity of 
power engineering problems and limited technical resources 
caused many scienti"c investigations of the 20th century 
to adopt simpli"ed optimization approaches. The so called 
Smart Grid technology approach provides a solution for 
development of new power system control methods and 
systems. Several of these technologies are addressed in this 
thesis.

Emergency automation
 
romans.petricenko@rtu.lv 
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«Iebūvējamo intelektuālo iekārtu izpēte un izstrāde dzelzceļa  
transporta adaptīvai vadībai»
2014.gada 5.novembrī
Profesors Dr.sc.ing. Anatolijs Ļevčenkovs

Promocijas darbs veltīts dzelzceļa transporta vadības sistēmu 
izpētei un izstrādei, pielietojot adaptīvus vadības algoritmus 
un iebūvējamās intelektuālās iekārtas. Promocijas darba 1. 
nodaļa veltīta esošo dzelzceļa transporta ritošo vienību vadības 
sistēmu izpētei, piedāvājamās dzelzceļa transporta adaptīvas, 
precīzas un laidenas bremzēšanas sistēmas (APBS) elementu 
un to mijiedarbības shēmu aprakstam, sistēmas kopējā 
darbības algoritma aprakstam, izstrādātās mērķa funkcijas 
un izvirzīto hipotēžu aprakstam. Promocijas darba 2. nodaļā 
veikta ritošā sastāva "zisko kustības parametru noteikšanas 
adaptīvā pašapmācības algoritma izstrāde, adaptīvo meklēšanas 
algoritmu izpēte un izstrāde vilciena kustības parametru 
noteikšanai. Promocijas darba 3. nodaļa veltīta mikroprocesoru 
tehnikas izmantošanas iespēju izpētei, dzelzceļa sistēmās 
izvirzīto drošības prasību analīzei un iebūvējamo intelektuālo 
iekārtu iekšējo interfeisu izstrādes un pielietošanas aprakstam. 
Promocijas darba 4. nodaļā apskatīta izstrādāto matemātisko 
un datormodeļu testēšana. Pēdējā – 5. nodaļā ir aprakstīta 
promocijas darbā iegūto testēšanas rezultātu statistiskā analīze. 
Darba noslēgumā ir izklāstīti kopējie secinājumi.

Adaptīvas sistēmas, attālinātas vadības sistēmas

andrejs.potapovs@rtu.lv
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«Investigation and Development of Embedded Intelligent 
Devices for Adaptive Control of Railway Transport»
November 5, 2014
Professor Anatolijs Ļevčenkovs, Dr.sc.ing.

The thesis is dedicated to the analysis and development of 
railway transport control system with applications of adaptive 
control algorithms and embedded intelligent devices. The 
1st chapter of the thesis is dedicated to the investigation 
of the control system of present rolling-stock units of 
railway transport, the description of adaptive, accurate and 
soft braking system (APBS) elements and scheme of their 
interaction, the general algorithm of this system as well as 
to the developed objective and hypothesis. The 2nd chapter 
of the thesis contains the development of an adaptive self-
learning algorithm for determination of the rolling-stock 
physical motion parameters, as well as the investigation 
and development of adaptive searching algorithm for the 
motion parameters calculation. The 3rd chapter of the thesis 
is dedicated to the analysis of microprocessor devices and 
their application safety requirements in railway control 
systems, as well as to the development and application of 
embedded intelligent interface. The 4th chapter describes 
the testing processes of mathematical and computer 
models. The experimental results are statistically analysed in 
the 5th chapter. The "nal chapter of the thesis contains the 
conclusions.

Adaptive systems, Remote control systems
 
andrejs.potapovs@rtu.lv
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«Kabeļu līniju problēmas un risinājumi vidējā sprieguma 
elektriskajos tīklos»
2014.gada 9.janvārī
Profesors Dr.sc.ing. Jānis Rozenkrons

Promocijas darbā ir aplūkotas jauktu vidējā sprieguma līniju 
galvenās problēmas un to risinājuma iespējas. Veikta kabeļu 
līniju (KL) polietilēna (PE) apvalka novecošanās likumsakarību 
izpēte. Izstrādāts vidējā sprieguma neitrāles režīmu izvēles 
un pārbaudes pēc pieskarsprieguma algoritms. Izstrādāts 
uz ekonomiskiem apsvērumiem balstīts optimālās līnijas 
veida izvēles algoritms. Izstrādāta metode pieskarsprieguma 
noteikšanai zemeslēguma gadījumā vidējā sprieguma tīklos..

Elektriskie sadales tīkli, atjaunojamie energoresursi, kabeļu 
izolācijas materiāli
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«Problems and Solutions of Cable Lines in Medium 
Voltage Networks»
January 9, 2014
Professor Jānis Rozenkrons, Dr.sc.ing.

The doctoral thesis analyzes the main problems of mixed 
medium voltage (MV) lines and their possible solutions. 
Research of the outer polyethylene (PE) jacket ageing of cable 
lines has been conducted. A neutral selection algorithm for MV 
mixed (overhead and cable) networks has been developed. An 
algorithm for optimal line type selection, based on economic 
considerations has been developed. A method for touch 
voltage calculation in case of earth fault in medium voltage 
networks has been proposed.

Electrical distribution network, Renewable energy resources, 
Power cable insulating materials 



Jeļena Pubule
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«Tīrāka ražošana bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā»
2014.gada 27.jūnijā
Profesore Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga
Profesore Dr.sc.ing. Marika Rošā

Šā darba mērķis ir izstrādāt, piemērot un izvērtēt 
metodiku tīrākas ražošanas principu iekļaušanai bioloģisko 
atkritumu apsaimniekošanā. Īpaša uzmanība šajā darbā ir 
pievērsta metodikas izstrādei tieši attiecībā uz politikas jomu 
izstrādātājiem un lēmumu pieņēmējiem, lai (1) izvērtētu 
bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas iespējas, (2) novērtētu 
bioenerģijas projektu ilgtspējību, (3) atrastu optimālu bioloģisko 
atkritumu apstrādes risinājumu, ņemot vērā apstākļus konkrētā 
reģionā. Šajā darbā tiek izmantota modelēšanas pieeja, kas 
balstīta uz multikritēriju analīzi, korelācijas un regresijas 
analīzi, kā arī multikritēriju analīzes un sistēmdinamikas 
kombināciju. Šī pieeja, kurā izmantota minētā metodika, 
sniedz ieskatu atkritumu apsaimniekošanas nozarē un ļauj to 
labāk izprast. Multikritēriju analīzes un sistēmdinamikas, kā 
arī multikritēriju analīzes un korelācijas un regresijas analīzes 
metožu kombināciju iespējams izmantot ne tikai atkritumu 
apsaimniekošanā, bet arī citās nozarēs, kurās lēmumi tiek 
pieņemti sarežģītās un dinamiskās sistēmās.

Vides inženierzinātnes, ietekmes novērtējums, enerģētika

jelena.pubule@rtu.lv



�

DOCTORAL THESIS 
THESIS DEFENDED

SUPERVISORS

ABSTRACT

RESEARCH INTERESTS

E-MAIL 

«Cleaner Production in Biowaste Management»
June 27, 2014
Professor Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing.

Professor Marika Rošā, Dr.sc.ing. 

The aim of this thesis is to develop, apply, and evaluate 
methodology for the integration of cleaner production 
principles into biowaste management. In particular, the thesis 
focuses on the methodological development, addressed 
particularly to the policy- and decision-makers (1) to evaluate 
biowaste management options, (2) to assess the sustainability 
of bioenergy projects, and (3) to "nd an optimal solution 
for biowaste treatment given the conditions of a particular 
region. This thesis applies a modelling approach based on 
a combination of Multi-Criteria Analysis and Correlation 
and Regression Analysis and on a combination of Multi-
Criteria Analysis and System Dynamics. The proposed 
approach, integrating the methodologies, provides a greater 
understanding of, and more insights into, the waste sector. The 
methodologies of Multi-Criteria Analysis and System Dynamics 
and Multi-Criteria Analysis and Correlation and Regression 
analysis, combined in the way proposed here can be used not 
only for waste management, but also in other "elds dealing 
with technology based decision-making within complex and 
dynamic systems.

Environmental engineering, Impact assessment, Energy
 
jelena.pubule@rtu.lv
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«Elektrisko staciju režīmu plānošanas un optimizācijas 
aspekti tirgus ekonomikas apstākļos»
2014.gada 22.maijā
Profesors Dr.sc.ing. Anatolijs Mahņitko
Profesors Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats

Darbā tiek analizēti elektroenerģiju ražojošu uzņēmumu 
enerģijas un cenu pieteikuma veidošanas pamatprincipi un 
pamatoti elektroenerģijas izsoles piedāvājumu un elektrostaciju 
režīmu izvēles algoritmi. Tiek analizēti enerģijas tirgu 
organizācijas pamatprincipi, formulēts uzdevums stohastiskā 
formā, apskatītas optimizācijas uzdevuma atrisināšanas 
problēmas iespējamie vienkāršojumi, algoritmi un modeļi. 
Darbā izstrādāta datorprogramma, kas realizē autonomā režīmā 
strādājošas mazās hidroelektrostacijas (MHES) optimizācijas 
algoritmu. Programmā izmantotas speciālas aprēķinu 
procedūras, kas ir adaptīvas pret konkrētiem MHES ūdens 
spiediena ierobežojumiem. Algoritma aprobācija veikta uz 
konkrētas MHES režīma optimizācijas piemēra.

Optimizācijas jautājumi eneģētikā

renata.varfolomejeva@rtu.lv
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«The Aspects of the Planning and Optimization of  
Electric Stations Operational Regimes under 
the Conditions of Market Economy»
May 22, 2014
Professor Anatolijs Mahņitko, Dr.sc.ing.

Professor Antans Sauļus Sauhats, Dr.habil.sc.ing.

The basic principles of the price-proposal forming of 
electric energy producing enterprises are analysed and the 
algorithms of the electric energy bid and power plant regime 
selection are addressed in the thesis. The basic principles of 
electrical power market are analysed, the task is formulated 
in a stochastic form, the potential simpli"cations, algorithms 
and models of the solution to the optimization problem are 
considered. A computer programme developed in the thesis 
implements an optimization algorithm of an autonomous 
small-scale hydropower plant (SHPP). The programme 
utilizes speci"c calculation procedures that are adaptive to 
particular restrictions of SHPP water pressure. The algorithm is 
approbated on a particular SHPP optimization mode example.

The optimization issues in energetics
 
renata.varfolomejeva@rtu.lv
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«Datorvadības metožu un pieeju izstrāde kritisko 
infrastruktūru savstarpējās ietekmes analīzei»
2014.gada 14.jūlijā
Asociētā profesore Dr.sc.ing. Nadežda Kuņicina

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt modeli, metodes 
un metrikas, kas ļautu kvantitatīvi novērtēt elektroapgādes 
un telekomunikāciju kritisko infrastruktūru ietekmi uz 
ūdensapgādes kritisko infrastruktūru un pārbaudīt izstrādātās 
pieejas pareizību ar reālās infrastruktūras piemēru. Darbā 
ir izpētītas kritisko infrastruktūru savstarpējās ietekmes 
novērtēšanas metodes un tiek piedāvātas speci"skās metrikas, 
kas ļauj kvantitatīvi novērtēt elektroapgādes, telekomunikāciju 
un ūdens apgādes kritisko infrastruktūru savstarpējo ietekmi. 
Darbā ir izstrādāts imitācijas modelis, kas balstīts uz moderno 
teoriju un tehnoloģijām, ar mērķi izpētīt kritisko infrastruktūru 
savstarpējo ietekmi. Izmantojot imitācijas modeli, darbā ir 
eksperimentāli pārbaudīta jauna metode, kas ļauj izpētīt 
ūdensvada tīkla mezglu vidējā dīkstāves laika atkarību no 
rezerves barošanas avota darbības laika un rezerves barošanas 
avota nomainīšanas laika savstarpējas korelācijas noteikto 
parametru robežās, apstākļos, kad notiek elektroapgādes un 
telekomunikācijas tīkla dīkstāves. Darbā izpētīti un izstrādāti 
jauni tehniskie risinājumi, kas ļauj kontrolēt ūdens apgādes tīkla 
mezglu stāvokli, izmantojot bezvadu sensoru tīklus.

Elektrotehnoloģiju datorvadība, kritisko infrastruktūru 
mijiedarbība

anatolijs.zabasta@eudata.lv
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«Development of Computer Control Methods and 
Approaches for Critical Infrastructure  
Interdependencies Analysis»
July 14, 2014
Associate Professor Nadežda Kuņicina, Dr.sc.ing.

The goal of the PhD thesis is to develop a model, methods 
and metrics that enable quantitative evaluation of electric 
power and telecommunications infrastructure impact on the 
critical water supply infrastructure, and to verify the correctness 
of the developed approach with а real infrastructure example. 
The thesis researches methods of critical infrastructure 
interconnectedness evaluation and presents speci"c metrics 
that enable quantitative estimations of interdependencies in 
critical infrastructures of electricity, telecommunication and 
water supply. The thesis presents a simulation model based 
on modern theory and technology with the aim of exploring 
the interdependencies of critical infrastructures. Using a 
simulation model, a method that enables exploring the water 
supply network node’s average down time dependence on 
the battery life time and the battery replacement time cross- 
correlations, within the parameters set, when outages in power 
infrastructure arise and taking into account also the impact of 
telecommunication nodes, is experimentally tested.

The paper examines and develops technical solutions that 
enable control over the state of water supply network nodes 
using wireless sensor networks.

Computer control of electrical technologies, 
Interdependencies of critical infrastructures
 
anatolijs.zabasta@eudata.lv



To strive, to seek, to !nd and not to yield

/by Lord A. Tennyson/
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«Re\eksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo 
kompetenču pilnveidošanai»
2014.gada 21.maijā
Vadošais pētnieks Dr.phys. Atis Kapenieks

Darbs ir veltīts re*eksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izstrādei, 
validēšanai un veri"cēšanai. Pētījumu gaitā gūti apstiprinājumi 
izvirzītajām tēzēm:

1) izstrādātais algoritmiskais modelis nodrošina re*eksiju 
rosinošas ePortfolio sistēmas izveidi un funkcionēšanu, kas 
tieši un pozitīvi ietekmē šīs informācijas sistēmas lietotāju gala 
sasniegumus/studiju rezultātus;

2) ieviestais ePortfolio sistēmā pašnovērtēšanas un 
novērtēšanas rīks sekmē atgriezeniskās saites pastiprināšanos, 
kas izpaužas galvenā re*eksijas rādītāja – uzlaboto darbu skaita 
pieaugumā;

3) darbība un jebkura veida aktivitātes ePortfolio sistēmā 
sekmē tās lietotāju re*eksijas spēju izaugsmi;

4) kompetenču līmeņu pilnveidošanās ir tieši atkarīga no 
ePortfolio sistēmas lietotāju aktivitātes atbilstošu darbu izpildē 
sistēmas ietvaros.

Informācijas sistēmas, rīki un tehnoloģijas mācību atbalstam, 
ePortfolio un Identitātes rīki, mākslīgā intelekta sistēmas, e-, 
t- un m-studijas

aleksandrs.gorbunovs_1@rtu.lv
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«Development of the Re\ection Stimulating ePortfolio 
System to Enhance Learners Competences»
May 21, 2014
Leading Researcher Atis Kapenieks, Dr.phys.

The purpose of the thesis is to develop, validate and verify 
re*ection stimulating ePortfolio system. It was discovered that:
1) The developed algorithmic model ensures creation and 
functioning of re*ection stimulating ePortfolio system which 
has direct impact on system users’ achievements/learning 
outcomes;
2) The self- and peer-assessment tool embedded into the 
ePortfolio system facilitates feedback increase which manifests 
through the main indicator of re*ection – in increased number 
of improved accomplishments;
3) Actions and other activities within the ePortfolio system 
facilitate the improvement of users’ re*ection;
4) The development of competence levels is directly 
dependent on ePortfolio system users’ activities in 
corresponding tasks within the system.

Information systems, Education support tools and technology; 
ePortfolio and Identity systems; Arti"cial intelligent systems; 
e-, t- and m-learning
 
aleksandrs.gorbunovs_1@rtu.lv

Bez nelieliem panākumiem 
nav lielu uzvaru



Asu prātu un atjautību jaunu tehnoloģisko paņēmienu ieviešanai 

elektronikas un telekomunikāciju uzdevumu risināšanā!

I wish you acquisitiveness and ingenuity in implementation of 

 new technologies for problem-solving in the !elds of 

electronics and telecommunications!
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«Zemu izmaksu integrētu GPS/IMU zemes transportlīdzekļu 
navigācijas sistēmu veiktspējas palielināšana»
2014.gada 27.jūnijā
Profesors Dr.sc.ing. Ansis Klūga

Promocijas darbā tiek pētīta zemu izmaksu automobiļu 
GPS/IMU integrēta navigācijas sistēma. Šādu integrētu 
navigācijas sistēmu veido mikroelektromehāniskās sistēmas 
(MEMS) inerciālā mērierīce (IMU), lietotāja GPS uztvērējs un 
datu apstrādes bloks. Inerciālo mērierīci veido trīs MEMS 
akselerometri, trīs MEMS žiroskopi un trīs magnetometri. 
GPS uztvērēja, MEMS inerciālo sensoru un magnetometru 
integrēšana, izmantojot efektīvu sensoru datu apstrādes 
algoritmu, ļauj iegūt zemu izmaksu integrētu navigācijas 
sistēmu ar uzlabotu veiktspēju. Šādu sistēmu projektēšana 
un analīze ir izaicinošs uzdevums, kas prasa sensoru datu 
apstrādes algoritmu plašu izpēti un adaptāciju.

Sensoru datu apstrāde

bistrov@inbox.lv

Vadims Bistrovs
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«Performance Increasing of Low-Cost Integrated GPS/IMU 
System for Land Vehicle Navigation»
June 27, 2014
Professor Ansis Klūga, Dr.sc.ing.

The doctoral thesis analyzes the land vehicle low-cost 
GPS/IMU integrated navigation system, consisting of 
microelectromechanical systems (MEMS) inertial measurement 
unit (IMU), consumer GPS receiver and sensor data processing 
unit. The IMU comprises three MEMS accelerometers, three 
MEMS gyroscopes and three magnetometers. The integration 
of GPS receiver, MEMS inertial sensors and magnetometers 
combined with e$cient algorithm of sensor data processing 
results in low-cost integrated navigation system with improved 
performance. The designing and analysis of such systems 
pose various challenges that require extensive research and 
adaptation of data processing algorithms.

Sensor data processing

bistrov@inbox.lv
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«Optiskais Kerra efekts telekomunikāciju šķiedru mērījumos 
un signālu atjaunošanā»
2014.gada 29.maijā
Asociētais profesors Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš

Šķiedru optiskās pārraides sistēmu attīstība galvenokārt ir 
notikusi pateicoties mazu zudumu stikla šķiedrām, optiskajiem 
pastiprinātājiem un viļņgarumdales blīvēšanas sistēmām. Tomēr 
vienlaicīga daudzkanālu pārraide un pastiprināšana palielina 
pārraidāmā optiskā signāla jaudu. Līdz ar to daudz izteiktāk 
sāk izpausties optisko šķiedru nelineārās īpašības, kas izraisa 
dažādus nevēlamus signālu kropļojumus un pasliktina pārraides 
sistēmas darbību. Turklāt šķiedru nelinearitāte ir saistīta ne 
tikai ar tās traucējošo iedarbību signālu pārraidē, bet arī ar 
jaunām iespējām optisko signālu apstrādē. Tādēļ būtiski ir ņemt 
vērā optiskās šķiedras nelinearitāti raksturojošo parametru– 
nelineāro koe"cientu. Promocijas darbā veikts pētījums 
par telekomunikāciju optisko šķiedru nelineārā koe"cienta 
novērtēšanas metodēm, kā arī sekmīgi realizēta šķiedras 
nelinearitātes izmantošana signālu atjaunošanā pilnīgi optiskajā 
apgabalā. Rezultātā promocijas darbā atspoguļoti pabeigtu 
pētījumu rezultāti, kas ļauj novērtēt no kvarca stikla izgatavotu 
optisko šķiedru nelinearitāti un tās pielietojuma iespējas optisko 
reģeneratoru izveidē.

Šķiedru optikas pārraides sistēmas, nelineārie optiskie efekti, 
optisko signālu atjaunošana

andis.supe@rtu.lv

Andis Supe
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«Optical Kerr E]ect In Telecommunications Fiber 
Measurements and Signal Regeneration»
May 29, 2014
Associate Professor Jurģis Poriņš, Dr.sc.ing.

The development of "ber optics transmission system 
has occurred mostly due to low loss glass "bers, ampli"ers, 
and wavelength division multiplexing systems. However, 
simultaneous multichannel transmission and ampli"cation 
increases the power of transmitted signal, leading to substantial 
emergence of nonlinear properties of optical "ber that cause 
a variety of undesirable signal distortions and impair the 
transmission system operation. In addition, "ber non-linearity is 
associated not only with transmission distortions, but also with 
new opportunities in optical signal processing. Therefore it is 
important to take into account the characterizing parameter 
of optical "ber nonlinearity – the nonlinear coe$cient. 
The doctoral thesis addresses the evaluation methods of 
telecommunications optical "ber nonlinear coe$cient, as 
well as successfully implements the "ber nonlinearity optical 
signal regeneration within optical domain. Therefore the thesis 
re*ects the results of a completed research that make it possible 
to assess the nonlinearity of silica glass optical "bers and its 
application possibilities in optical regenerator development.

Fiber optics transmission systems, Nonlinear optical e#ects, 
Optical signal regeneration

andis.supe@rtu.lv

«Redzēšanas un saprašanas prieks ir 
skaistākā dabas dāvana»

A. Einšteins



Rezultāts ir atkarīgs tikai no katra vēlmes, un šo rezultātu gribas sasniegt.

Disertācija ir apliecinājums mērķtiecībai un neatlaidībai. 

Reaching goals and results in life depends entirely on onè s strong will and 

determination. A dissertation is the proof of determination and persistence.
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«Akcionāru kapitāla vērtības ilgtspējības sasniegšanas 
nosacījumi Centrāleiropas un Austrumeiropas akciju tirgū»
2014.gada 27.maijā
Profesore Dr.oec. Nataļja Lāce

Disertācijā ir izpētīta problēma par akcionāru kapitāla vērtības 
ilgtspējību Centrāleiropas un Austrumeiropas kapitāla tirgos. 
Darbā tiek analizēta problēma, kas kļūst aizvien aktuālāka, 
jo jaunattīstības akciju tirgiem ir raksturīga augsta riska 
pakāpe vairāku faktoru dēļ: zema tirgus likviditāte, nepilnīga 
likumdošana, ierobežota informācijas plūsma, zems korporatīvās 
pārvaldības caurspīdīguma līmenis utt. Disertacijā sniegta 
visaptveroša analīze par «tradicionāliem» ("nanšu stāvokļa 
kvalitāte) un «jaunieviestiem» (korporatīvās pārvaldības kvalitāte, 
akcionāru struktūra, "nanšu rezultātu ticamība) fundamentālās 
analīzes kvalitatīviem un kvantitatīviem faktoriem, kuri ietekmē 
akcionāru kapitāla vērtību ilgtermiņā. Pētījuma rezultāti nosaka 
svarīgākos faktorus, kurus izmantojot var panākt ilgtspējīgu 
akciju portfeļa ienesīgumu pie pazemināta riska līmeņa, 
nodrošinot iespēju izveidot akciju atlases modeli, kas tiek 
aprobēts disertācijas nobeigumā.

Korporatīvā pārvaldība, akcionāru kapitāla vērtības ilgtspējība, 
"nanšu rezultātu ticamība, portfeļu teorijas, Austrumeiropas 
akciju tirgus

julija.bistrova@rtu.lv

Jūlija Bistrova
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«... talent means nothing, while experience, acquired in 
humility and with hard work,means everything»  

Patrick Suskind

«Achieving Shareholder Value Sustainability on Central and 
Eastern European Equity Markets»
May 27, 2014
Professor Nataļja Lāce, Dr.oec.

The doctoral thesis is dedicated to the problem of 
shareholder returns sustainability on the Central and Eastern 
European equity markets. It requires increased attention due to 
the high risk pro"le of the emerging stock markets that stems 
from several factors: low market liquidity, imperfect legislation, 
limited media coverage, low transparency level of governance, 
etc. The thesis presents comprehensive analysis of the 
«traditional» (quality of the "nancial conditions) and «emerging» 
(corporate governance quality, shareholder structure, earnings 
quality) fundamental qualitative and quantitative factors that 
in the long term in*uence the shareholder value. The research 
results identify the most important factors for the achievement 
of sustainable shareholder returns at lowered risk level, 
providing the opportunity to build an equity selection model 
which is tested in the concluding part of the doctoral thesis.

Earnings plausibility, Corporate governance, Shareholder value 
sustainability, Portfolio management theories, Central and 
Eastern European stock market

julija.bistrova@rtu.lv
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«Uz klientu orientēta komercbankas biznesa 
modeļa attīstība»
2014.gada 27.maijā
Profesore Dr.oec. Nataļja Lāce

Promocijas darba mērķis ir attīstīt uz klientu orientētu 
komercbanku biznesa modeli un sniegt komercbankām 
priekšlikumus klientu kapitāla pārvaldībai, ņemot vērā Latvijas 
komercbanku darbības efektivitātes analīzes un klientu kapitāla 
koncepcijas izpētes rezultātus. Promocijas darbā izvirzītā mērķa 
sasniegšanai tika noteikti šādi uzdevumi:

1) novērtēt Latvijas komercbanku sektora efektivitāti un veikt 
tā salīdzināšanu ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu 
bankām;

2) precizēt klientu kapitāla koncepciju un izstrādāt klientu 
kapitāla konceptuālo modeli; 

3) izpētīt biznesa ekosistēmas koncepcijas izmantošanas 
iespējas banku sektorā;

4) izstrādāt banku biznesa ekosistēmas modeli un veikt tā 
dimensiju novērtēšanu: banku orientāciju uz klientu, banku 
klientu segmentu grupas, banku klientu vērtības piedāvājumu, 
atbildīgu kreditēšanu;

5) izstrādāt klientu kapitāla pārvaldīšanas faktoru modeli un 
instrumentus klientu kapitāla pārvaldīšanai;

6) izstrādāt kreditēšanas vides riska pārvaldīšanas 
instrumentus atbildīgas kreditēšanas kontekstā.

Finanšu nozare
jana.erina@rtu.lv

Jana Eriņa
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Nam ea ipsa scientia potestas est

«Development of Customer Centric Business Model
in a Commercial Bank»
May 27, 2014
Professor Nataļja Lāce, Dr.oec.

The aim of the thesis is to develop a customer-centered 
business model for commercial banks and to create suggestions 
for improvement of the commercial bank customer equity 
management, based on the analysis of performance e$ciency 
of the Latvian commercial banks and on the results of the 
customer equity concept research. To complete the objective of 
the thesis, the following tasks were devised:  

1) To assess the e$ciency of Latvian commercial banking 
sector and to compare it with the banks of Central and Eastern 
European countries;

2) To clarify the customer equity concept and to develop a 
conceptual model of customer equity;

3) To explore application opportunities of the business 
ecosystem concept in the banking sector;

4) To develop a model of bank business ecosystem and to 
assess its dimensions: customer-centricity, bank customer 
segmentation, bank customer value proposition, responsible 
lending;

5) To develop a model of bank customer equity management 
factor as well as instruments for bank customer equity 
management.

6) To develop instruments for bank environmental risk 
management for lending within the context of responsible 
lending policies.

Financial sector
jana.erina@rtu.lv
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«Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 
sistēma Latvijā»
2014.gada 25.jūnijā
Asociētā profesore Dr.oec. Tatjana Tambovceva

Nekustamā īpašuma tirgus attīstība ir tieši atkarīga no 
valsts sociāli ekonomiskās un tiesiski politiskās situācijas, 
kas izpaužas valsts tautsaimniecības rādītājos un liecina par 
vispārējo ekonomikas izaugsmi vai lejupslīdi. Valsts ekonomikas 
raksturs un tendences atspoguļojas nekustamā īpašuma tirgus 
situācijā: ja nekustamā īpašuma tirgus situācija pasliktinās, 
tad tuvākajā laikā parasti seko ekonomikas lejupslīde, un 
otrādi – ja notiek nekustamā īpašuma tirgus augšupeja, seko 
ekonomikas augšupeja. Latvijā valstiskā līmenī nav izstrādāta 
nekustamā īpašuma tirgus attīstības politika, nav izstrādāti 
plānošanas dokumenti nekustamā īpašuma tirgus attīstības 
virzienos un tā lietderīguma novērtēšanai, kā arī nav izveidota 
nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma. Iepriekš 
minētais nosaka Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības 
vadīšanas sistēmas teorētisko un praktisko problēmu risināšanas 
nepieciešamību, nekustamā īpašuma tirgus turpmākās attīstības 
jautājumu analīzi. Pētījumu un nekustamā īpašuma tirgus 
attīstības politikas trūkums minētajā uzņēmējdarbības jomā 
nosaka promocijas darba tēmas izvēli un tās aktualitāti.

Nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma tirgus, nekustamā 
īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas

Sanda Geipele
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«Management System of Real Estate Market  
Development in Latvia»
June 25, 2014
Associate Professor Tatjana Tambovceva, Dr.oec.

The development of real estate market is directly related to 
the country’s socio-economic, legal and political situation that is 
re*ected in national economic indicators and demonstrates the 
overall economic growth or recession. The nature and trends 
of country’s economy are re*ected in the real estate market 
situation: if the situation in the real estate market deteriorates, 
economic recession can be expected in near future, and vice 
versa - if the real estate market experiences growth, economic 
recovery follows. At the national level, Latvia has not devised 
real estate market development policy, real estate market 
development planning and expediency evaluation documents 
or a real estate market development management system. All 
the above-mentioned aspects con"rm the necessity to solve 
theoretical and practical problems of the real estate market 
development management system in Latvia and to analyse 
the issues of further development of the real estate market. 
The choice of the doctoral thesis topic was prompted by its 
topicality, insu$cient research and lack of real estate market 
development policies in the "eld of real estate business.

Real estate, Real estate market, Real estate market development 
management systemet



Jūs visi tagad esat iepazinušies ar ļoti interesantu, saistošu un visai cilvēcei 

nozīmīgu fenomenu – zinātni. Tāpat tagad esat sajutuši, ka nu jau iepriekšējie 

sasniegumi ir izraisījuši jums idejas jauniem pētījumiem. Neapstājieties 

un iespējams, ka tieši jūsu nākamie zinātniskie atklājumi kļūs par pašiem 

būtiskākajiem attiecīgajā jomā un radīs ne tikai apvērsumu zinātnē, bet arī 

paaugstinās dzīves kvalitāti mums visiem.

You all have now experienced a very interesting, captivating and important 

phenomenon of science. You have also realized that your former achievements 

have provided you with ideas for further research. Do not stop and you may be the 

ones who discover crucial things and not only revolutionize your !eld of science, 

but also improve the quality of life for us all.
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«Kokvilnas/poliestera drānas apdares pētījumi un 
tehnoloģijas izstrāde»
2014.gada 3.jūnijā
Profesore Dr.sc.ing. Skaidrīte Reihmane

Promocijas darbs veltīts dabiskās celulozes šķiedras/poliestera 
drānas krāsošanas tehnoloģijas pētījumiem ar vienu krāsvielas 
klasi, tajos izmantojot komerciāli pieejamus substrātus un 
krāsvielas, akcentējot uzmanību uz tehnoloģisko faktoru izpēti 
(drānu pirmapstrāde, krāsošanas vannu sastāvi, komerciālo 
tekstilpalīgvielu salīdzināšana u. c.) tehnoloģiskā procesa 
piedāvājumam. Promocijas darbā iegūtie rezultāti vērsti uz 
praktisko pielietojumu, balstoties uz zinātnisko pieeju un 
eksperimentālo darbu, kas ļauj novērtēt un analizēt pētāmo 
mainīgo parametru savstarpējo saistību.

Tekstilķīmija un tehnoloģija

Anna Borisova
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«Investigation and Technology Elaboration of Cotton/Polyester 
Fabric Chemical Processing»
June 3, 2014
Professor Skaidrīte Reihmane, Dr.sc.ing.

The doctoral thesis is dedicated to the research of cellulose 
"bre/polyester blended fabric dyeing technology using a single 
dye class by applying commercially available fabrics and dyes, 
focusing the main attention  on the examination of technological 
factors (fabric pre-treatment, content of dye bath, comparison 
of applied dyestu#, etc.) of chemical processing. The achieved 
results have practical application in the use of insu$ciently 
explored textile dyestu# and its combinations in textile dyeing 
processes. The presented scienti"c approach and experimental 
work enables evaluation and analysis of interdependence of 
variable technological parameters. 

Chemistry and technology of textiles
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«Kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmas uz sudrabu 
saturoša hidroksilapatīta bāzes»
2014.gada 17.septembrī
Profesore Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa
Docente Dr.sc.ing. Dagnija Loča

Promocijas darbā izstrādāta metode sudrabu saturoša 
hidroksilapatīta iegūšanai, izmantojot dažādus reaģentus. 
Iegūtajiem materiāliem noteiktas un salīdzinātas "zikālās 
un ķīmiskās īpašības, un no tiem sagatavotas porainas un 
blīvas keramiskās pamatnes. Keramiskām sudrabu saturoša 
hidroksilapatīta pamatnēm noteiktas mehāniskās īpašības, 
fāžu sastāvs, kā arī sudraba jonu izdalīšanās kinētika viena 
gada ietvaros. Pētīta pamatņu antibakteriālā iedarbība atkarībā 
no pamatnes iegūšanas tehnoloģijas, sudraba satura un 
augsttemperatūras apstrādes. Pamatnes modi"cētas ar nātrija 
algināta un/vai hitosāna pārklājumiem un farmaceitiski aktīvajām 
vielām – lidokaīna hidrohlorīdu vai deksametazona nātrija 
fosfātu, kontrolētu zāļu piegādes sistēmu izveidei. Pētīta polimēra 
pārklājuma un pamatnes iegūšanas tehnoloģijas ietekme uz 
medikamentu izdalīšanās kinētiku. Variējot polimēra pārklājumu 
veidus, medikamenta ievadīšanas un pamatnes sagatavošanas 
tehnoloģijas, iegūtas kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes 
sistēmas, no kurām medikamenti izdalās 3 līdz 14 dienu periodā.

Zāļu piegādes sistēmas, biomateriāli

arita.dubnika@rtu.lv

Arita Dubņika
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«Mīlestība ir vislielākā vērtība pāri atomzinātnei 
un astronomijai, un to visgrūtāk atstāt, pierādīt 

un iešifrēt. Tai nav savas zīmes. Tā ir par lielu 
jebkurai zīmei un visām zīmēm. » 

Imants Ziedonis «Epifānijas»

«Controlled Release Drug Delivery Systems Based on Silver 
Doped Hydroxyapatite»
September 17, 2014
Professor Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dr.sc.ing.

Docent Dagnija Loča, Dr.sc.ing.

In the doctoral thesis the methods and technological processes 
of silver doped hydroxyapatite preparation from di#erent raw 
materials were developed. The physical and chemical properties 
of obtained materials were determined and compared. The 
obtained materials were used to prepare dense and porous 
sca#olds. The mechanical properties, phase composition and 
silver ion release kinetics were determined for ceramic silver 
doped hydroxyapatite sca#olds within one year period. The 
antibacterial e#ect depending on the sca#old preparation 
technology, silver content and high-temperature treatment was 
studied.  The sca#olds were modi"ed for controlled drug delivery 
system development with sodium alginate and/or chitosan 
coatings and active pharmaceutical ingredients – lidocaine 
hydrochloride and dexamethasone sodium phosphate. The e#ect 
of polymer coating and sca#old preparation technology on the 
drug release kinetics was investigated. Controlled release drug 
delivery systems were obtained by varying the polymer coating 
types, drug introduction and sca#old preparation technologies, 
and controlled drug release systems were developed, achieving 
drug release for 3 to 14 day periods. 

Drug delivery systems, Biomaterials

arita.dubnika@rtu.lv
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«Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru  siltumizolācijas 
materiālu īpašībām»
2014.gada 26.augustā
Profesore Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle

Veikti kompleksi pētījumi, izvērtējot neausto materiālu 
tehnoloģiju ietekmi uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu 
īpašībām un izstrādāti siltumizolācijas materiālu prototipi uz 
vietējo ikgadēji atjaunojamu resursu bāzes. 

Materiālzinātnes, videi draudzīgi materiāli

liga.freivalde@rtu.lv

Līga Freivalde
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«Technology Impact on Hemp Fiber Insulation
Material Properties»
August 26, 2014
Professor Silvija Kukle, Dr.habil.sc.ing.

The thesis contains complex research on the evaluation of the 
impact of non-woven technologies on hemp "ber insulation 
material properties. Prototypes of thermal insulation materials 
were developed on the basis of local, annually renewable 
resources. 

Material science, Environment-friendly materials

liga.freivalde@rtu.lv
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«Viedo tekstilizstrādājumu projektēšanas pilnveidošanas»
2014.gada 25.aprīlī
Profesore Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone
Vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Aleksandrs Vališevskis

Promocijas darba galvenie pētniecības mērķi ir izanalizēt 
elektronikas sistēmu integrēšanas veidus un tehnoloģijas 
apģērbā un tekstīlijās, pilnveidojot viedo tekstilizstrādājumu 
projektēšanas procesu, to lietošanas īpašību uzlabošanai 
un precīzākai prognozēšanai. Pirmajā nodaļā veikts viedo 
tekstilizstrādājumu apskats, aprakstīti viedo tekstilizstrādājumu 
projektēšanā izmantojamie elektronikas elementi, elektrovadoši 
tekstila materiāli un ilustrētas pašreizējās elektrotekstīliju 
projektēšanas tehnoloģijas.  Otrajā nodaļā aprakstīti pētījumu 
materiāli un metodes. Trešajā nodaļā prezentēti rezultāti. Veikta 
elektrovadošo tekstilmateriālu uzvedības izpēte, kā arī projektētas 
un analizētas trīs prototipu grupas, kas raksturo atšķirīgus 
elektriskās sistēmas iestrādes veidus viedajos tekstilizstrādājumos 
- mitruma sensori (šķiedru tehnoloģija), tekstila displeji 
(integrēšanas tehnoloģija) un mikroklimatu uzraugošās jakas 
(bloku tehnoloģija). Ceturtajā nodaļā uz apkopoto datu pamata 
izveidota viedo tekstilizstrādājumu sākumdatu informācijas 
struktūra, kā arī, balstoties uz iegūto pieredzi tekstila viedsistēmu 
izgatavošanā, sastādīts viedo tekstilizstrādājumu projektēšanas 
procesa modelis.

Viedie tekstilmateriāli

inese.kasurina@rtu.lv

Inese Kašurina
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«Labākais veids, kā paredzēt nākotni, 
ir to radīt pašam» 

P.Drucker

«Improvement of Smart Textile Products Design»
April 25, 2014
Professor Ausma Viļumsone, Dr.sc.ing.

Lead Researcher Aleksandrs Vališevskis, Dr.sc. ing.

The main research goal of the thesis was to analyze the 
methods and technologies of electronic systems integration 
into clothing and textiles, developing design process of 
smart textile products for improvement and more accurate 
prediction of application qualities. In the "rst chapter a review 
of smart textile products is performed, electronic elements of 
smart textile product design are described and electrotextile 
designing technologies are illustrated. In the second chapter 
the research materials and methods are described. In the 
third chapter the results are presented. Behaviour of electro-
conductive textile materials was studied; three prototype 
groups were designed and analysed, characterizing di#erent 
methods of electronic systems integration into smart textile 
products – moisture sensors ("ber technology), textile displays 
(integration technology) and microclimate monitoring jacket 
(block technology). In the fourth chapter a structure of initial 
data information for smart textile products was formed and a 
structural model of smart product design process was developed. 

Smart textile materials

inese.kasurina@rtu.lv
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«Malārijas proteāzes PfSUB1 inhibitoru izstrāde»
2014.gada 20.novembrī
Asociētais profesors Dr.chem. Aigars Jirgensons

Malārija ir postoša infekcijas slimība, kuru izraisa moskītu 
pārnēsāti plazmodija parazīti. Pašlaik malārijas ārstēšanai tiek 
lietotas vairākas sintētiskas un pussintētiskas zāļvielas, kas 
pieder hinolīnu, antifolātu un artemizinīnu grupām, kā arī dažas 
antibiotikas un atovakvons. Kaut arī pieejamo pretmalārijas 
līdzekļu klāsts ir visai plašs, praktiski pret visiem preparātiem 
ir novērota rezistentu malārijas celmu parādīšanās. Malārijas 
skartajos apvidos rezistence turpina izplatīties, kas liek domāt, ka 
pašreizējie terapeitiskie līdzekļi tuvākajā nākotnē kļūs neefektīvi. 
Viens no potenciālajiem zāļvielu mērķiem ir enzīms PfSUB1. 
Plasmodium falciparum enzīms PfSUB1 ir subtilizīnam radniecīga 
serīna proteāze 1, kas pieder subtilizīnam līdzīgo serīna 
proteāžu saimei. Šī proteāze izsauc vakuolas un saimniekšūnas 
membrānas noārdīšanos, kā rezultātā no tās izplūst merozoīti. 
Līdz ar to PfSUB1 ir būtiska loma parazīta dzīves ciklā, kas to 
padara par pievilcīgu mērķi jaunu pretmalārijas līdzekļu izstrādei. 
Mazmolekulāru PfSUB1 inhibitoru izveide ir saskārusies ar 
ievērojamām grūtībām. Vairāk nekā 170 000 mazmolekulāru 
savienojumu skrīningā identi"cēta sarežģītas struktūras dabas 
viela MRT 12113, hinolilhidrazona atvasinājums, hlorizokumarīna 
atvasinājums JCP104. Samērā nesen izveidoti peptīdiskie PfSUB1 
inhibitori uz di*uorostatīna bāzes. Laikā, kad sākām PfSUB1 
inhibitoru meklējumus, literatūrā bija aprakstīti tikai savienojumi 
MRT 12113 and JCP104.

Malārija, PfSUB1 inhibitori

Samir Satish Kher 
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«Development of Malarial Protease PfSUB1 Inhibitors»
November 20, 2014
Associate Professor Aigars Jirgensons, Dr.chem.

Malaria is a devastating disease, caused by plasmodium 
parasites carried by mosquitoes. Currently, a number of synthetic 
and semisynthetic drugs from Quinoline, Antifolate, Artemisinin 
groups as well as a number of antibiotics and Atovaquone are 
used in clinics to treat malaria. However, a startling spread of 
malaria resistant to practically all currently available drugs has 
been observed. This has reinforced the need for new drugs and 
actions, and PfSUB1 inhibition could be targeted to overcome 
the resistance with established chemotherapies. Plasmodium 
falciparum subtilisin-like serine protease 1 (PfSUB1) belongs to 
the subtilisin-like family of serine proteases that leads to rupture 
of the vacuole and host cell membrane, causing the regress of 
merozoites. Therefore, PfSUB1 appears to play a critical role in 
the life cycle of the parasite and is hence an attractive target 
for the development of novel antimalarial drugs. However, the 
development of small molecule inhibitors for PfSUB1 has turned 
out to be a di$cult task. Screening of a collection of >170,000 
low molecular weight compounds resulted in the identi"cation 
of a structurally complex natural product MRT 12113, 
quinolylhydrazone derivative, chloroisocoumarin derivative 
JCP104, di*uorostatone based micromolar level PfSUB1 inhibitors. 
At the time we began the search for PfSUB1 inhibitors, only 
compounds MRT 12113 and JCP104 were reported in literature.

Malaria, PfSUB1 inhibition
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«Dabīgo antioksidantu meklējumi un to analogu sintēze»
2014.gada 18.decembrī
Profesore Dr.chem. Māra Jure

Promocijas darbs veltīts dabas antioksidantu avenantramīdu 
analogu struktūras-antiradikāļu/antioksidantu aktivitātes sakarību 
pētījumiem. Darbā pagatavoti auzu un miežu graudu, griķu un 
krūmcidoniju sēklu, upeņu sēklu, spiedpalieku un pumpuru, kā arī 
apiņu rogu antioksidantu ekstrakti, pārbaudīta to pielietojamība 
augu eļļu un to metilesteru stabilizēšanā. Sintezēti dažādi dabas 
antioksidantu – avenantramīdu – struktūras analogi, tostarp 
veiktas gan nelielas struktūras izmaiņas (aizvietotāju maiņa 
aromātiskajos gredzenos, dubultsaites reducēšana), gan iegūti 
dažādi heterocikliskie analogi – hinolīn-2(1H)-ona, hinazolīn-
4-ona, kumarīna un meldrumskābes atvasinājumi. Vislabāko 
antiradikāļu aktivitāti uzrāda savienojumi, kas satur vanilīna vai 
sīringaldehīda fragmentu; antiradikāļu aktivitātes nodrošināšanai 
būtisks izrādījies arī 2-arilmetil-1,3-dikarbonilfragments. 
Atklāta jauna un efektīva antioksidantu klase – 5-arilmetil-1,3-
dioksān-4,6-dioni. Pētīti sintezēto savienojumu reakciju ar brīvo 
radikāli DPPH mehānismi; pārbaudīta arī visu grupu pārstāvju 
antioksidantu aktivitāte augu eļļu un biodīzeļa oksidatīvās 
stabilitātes nodrošināšanā. Veikti sintezēto savienojumu PA un 
BDE aprēķini.

Dabīgie antioksidanti, sintētiskie antioksidanti, organiskā sintēze, 
augu eļļu oksidatīvā stabilitāte

inesem@ktf.rtu.lv

Inese Mieriņa
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Izver sapni caur saules staru garu, garu.
Un saki pats sev: «Visu varu!» 

Gunta Micāne

«Studies of Natural Antioxidants and Synthesis 
of Their Analogues»
December 18, 2014
Professor Māra Jure, Dr.chem.

The PhD thesis is devoted to the studies of structure-
antiradical/antioxidant activity relationships of the analogues of 
natural antioxidants avenanthramides. Extracts of antioxidants 
were prepared from grains of oat and barley, seeds of buckwheat 
and Japanese quince, seeds, pomace and buds of black 
currant, hulls of hop; their application for the oxidative stability 
improvement of vegetable oils was explored. Synthesis of 
analogues was carried out: small modi"cations (variation of the 
substituents in the aromatic rings and hydrogenation of the 
double bond) and construction of heterocycles (derivatives 
of quinolin-2(1H)-ones, quinazolin-4-ones, coumarins and 
Meldrum`s acid) were realized. Compounds with moiety of 
the vanillin or syringaldehyde possess the highest antiradical 
activity; the 2-arylmethyl-1,3-dicarbonyl residue was essential for 
antiradical activity. A new class of antioxidants – 5-arylmethyl-1,3-
dioxane-4,6-diones – was discovered. The plausible mechanisms 
of the reaction between DPPH and analogues were addressed. 
Samples of obtained antioxidants were tested to determine their 
impact on the oxidative stability of vegetable oils and biodiesel. 
PA and BDE were calculated. 

Natural antioxidants, Synthetic antioxidants, Organic synthesis, 
Oxidative stability of vegetable oils

inesem@ktf.rtu.lv
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«Apģērbā integrētas elektroniskas termoregulācijas 
sistēmas izstrāde»
2014.gada 25.aprīlī
Asociētā profesore Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa
Asociētais profesors Dr.phys. Juris Blūms

Promocijas darba mērķis – izveidot mikroklimatu regulējošu 
apģērba prototipu, integrējot apģērbā elektrovadošu sistēmu, 
kur dzesējošo funkciju veic Peltjē elements, bet siltuma 
aizvadīšanai kalpo cietviela. Darbā apkopota terminoloģija un 
jēdzienu skaidrojumi, analizēta viedtekstīliju starpnozares nozīme 
tekstilrūpniecības attīstībā, izpētītas iespējas elektrovadošu 
sistēmu integrēšanai apģērbā un viedapģērbam izvirzāmās 
prasības. Īpaša uzmanība pievērsta elektrovadošu pavedienu 
lietojuma iespēju pētīšanai: gan izgatavojot elektrovadošus 
elementus, gan pētot drānā integrētu elektrovadošu pavedienu 
piemērotību valkāšanai un kopšanai, tāpat arī to piemērotību 
šūšanai un adīšanai.

Darba rezultātā izgatavots termoregulējošs apģērbs ar daļēji 
integrētu elektrovadošu dzesējošo sistēmu, tam paralēli tapuši 
vairāki apģērbi ar integrētām elektrovadošām sistēmām.

Viedās tekstilijas, mikroklimata regulēšana ar apģērbu

ingrida.sahta@rtu.lv

Ingrīda Šahta



�

DOCTORAL THESIS 

THESIS DEFENDED 
SUPERVISORS

ABSTRACT

RESEARCH INTERESTS

E-MAIL 

«Development of Electronic Thermoregulatory System 
Integrated into Clothings»
April 25, 2014
Associate Professor Ilze Baltiņa, Dr.sc.ing.

Associate Professor Juris Blūms, Dr.phys.

The aim of the doctoral thesis is to create a clothing prototype 
for human microclimate control with an integrated electrically 
conductive system, where the cooling function is performed 
by the Peltier element and the heat removal is based on the 
solid-state heat conduction processes. The thesis focuses on the 
research of smart textile "eld: summary of terminology, concepts 
and their explanations, analysis of the interdisciplinary role of 
smart textile in the development of textile industry, research 
of electrical system integration possibilities into textile and 
requirements to the smart textile.

The research resulted in the development of microclimate 
regulatory clothing, manufactured using two methods: adding 
and integration of electronic elements. 

Smart textiles, Microclimate regulatory clothing

ingrida.sahta@rtu.lv
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«Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas pilnveidošana»
2014.gada 5.decembrī
Profesore Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone

Promocijas darba mērķis – pilnveidot Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) karavīru individuālās aizsardzības 
sistēmu. Darba metodiskajā daļā apkopotas pētījumā lietotās 
metodes: ekspertu aptauja, karavīra individuālās aizsardzības 
sistēmas (KIAS) rādītāju ranžēšana, dokumentu analīze, 
MTL īpašību salīdzinošā vērtēšana, kompleksās defektācijas 
metode, novērtējums ar lauka eksperimenta un intervijas 
metodi, jaunizstrādāta MTL atbilstības tests, EUROFIT tests un 
stepergometrijas HARVARD STEP tests, MTL slodzes ietekme 
uz patērētās enerģijas līmeni, apģērba kārtu siltumpretestība, 
ūdens tvaiku pretestība, ūdens tvaiku caurlaidības indekss, 
gaisa caurlaidība, vēja noturība, masa un apjoms, aprēķinātais 
siltumaizsardzības ilgums, KIAS un guļammaisu komplektācijas 
siltumizolētspējas noteikšana, siltuma dūriena prognozēšanas 
metode, degīpašību noteikšana, uguns noturības manekena 
tests, aizsardzība pret ultravioletu starojumu, KIAS maskēšanās 
īpašības, kā arī aprakstītas metodes aizsardzībai pret mehānisko 
apdraudējumu un masu iznīcināšanas ieročiem. Darba ieteikumi 
un secinājumi tiek izmantoti NBS apgādes loģistikas un materiāli 
tehnisko līdzekļu pilnveidošanai un stabilizēšanai ilgtermiņā.

Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas, risks, formas tērps

igors.sitvjenkins@rtu.lv

Igors Šitvjenkins
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«Enhancement of the Combat Individual Protection System»
December 5, 2014
Professor  Ausma Viļumsone, Dr.sc.ing.

The aim of the thesis is to improve the individual protective 
system of Latvian National Armed Forces (NAF) soldiers. The 
methodological part of the thesis summarizes the research 
methods: expert survey, index ranking of soldier’s individual 
protection system (SIPS), document analysis, benchmarking 
of MTR properties, method of complex defect estimation, 
evaluation with the "eld experiment and interview method, 
a newly developed MTR concordance test, EUROFIT test and 
stepergometry HARVARD STEP test, MTR load impact on level of 
energy consumption, thermal resistance water vapour resistance, 
water vapour permeability index, breathability, wind resistance, 
weight and volume, the calculated thermal duration of clothing 
layers, determination of thermal insulation of SIPS and sleeping 
bags assembly, heat stress prediction method, burning behaviour 
determination, "re durability mannequin test, protection against 
ultraviolet radiation, and SIPS camou*age properties. Methods 
for protection against mechanical hazards and weapons 
of mass destruction are also described. Conclusions and 
recommendations are being used for improvement and long-
term stabilization of NBS supply logistics and material technical 
resources. 

Soldier individual protection system, Risk, Uniform 

igors.sitvjenkins@rtu.lv�
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«Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem perspektīvu 
amorfo organisko savienojumu sintēze un īpašības»
2014.gada 30.jūnijā
Profesors Dr.chem. Valdis Kokars

Darbā prezentēta jauna molekulāro stiklu jeb zemas molmasas 
amorfu fāzi veidojošu organisko savienojumu iegūšanas 
strukturālā pieeja, kas ļauj iegūt fotonikā izmantojamus 
materiālus. Metode balstīta uz trifenilmetoksi-, trifenilsililoksi- vai 
1,1,1-trifenilpentilaizvietotāju kovalentu ievadīšanu relatīvi zemas 
molmasas savienojumos. Stiklveida fāzi veidojoši savienojumi 
iegūti no strukturāli atšķirīgiem polāriem «donors- π elektronu 
tilts- akceptors» tipa hromoforiem: azobenzoliem, stilbēna 
atvasinājumiem, poliēniem, kā arī pārejas metālu kompleksiem. 
Atkarībā no struktūras, iegūto materiālu stiklošanās temperatūra 
ir 50–120° C robežās. Sintezētajiem materiāliem veikta to gaismas 
absorbcijas un termoplastisko īpašību raksturošana. Materiālu 
praktiskais lietojums demonstrēts, veicot ar tiem nelineāri optiskā 
efekta, kā arī hologrā"skā ieraksta eksperimentus.

Organiskā ķīmija, organiskie fotonikas materiāli

kaspars.traskovskis@rtu.lv

Kaspars Traskovskis
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«Synthesis and Properties of Amorphous Organic Materials
for Potential Applications in Photonics and Optoelectronics»
June 30, 2014
Professor Valdis Kokars, Dr.chem.

The thesis presents a new structural approach to obtaining 
glassy, low-molecular organic materials or molecular glasses 
suitable for photonic applications. The method is based on 
a covalent introduction of triphenylmethoxy, triphenylsilyl 
or 1,1,1-triphenylpentyl modifying groups to di#erent low-
molecular compounds. Amorphous materials have been 
obtained from structurally di#erent polar donor-π bridge-
acceptor type chromophores: azobeneznes, stilbenes, polyenes 
as well as transition metal complexes. Glass transition values 
of materials vary in the range of 50-120° C depending on 
structure. Light absorption and thermoplastic properties of 
materials is characterized. The practical application of materials is 
demonstrated by non-linear optical e#ect as well as holographic 
recording experiments. 

Organic chemistry, Organic photonics

kaspars.traskovskis@rtu.lv
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«Nanolīmenī modi@cētu tekstīliju sortimenta paplašināšana»
2014.gada 30.jūnijā
Profesors Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle
Docente Dr.sc.ing. Malgožata Zimnievska 
Dabisko šķiedru un ārstniecisko augu institūts, Polija
Docents Dr.sc.ing. Jānis Barloti

Darbā jauno papildfunkciju integrēšanai modi"cētas 
kokvilnas tekstīlijas, izveidojot uz to virsmas varu saturošus 
nanolīmeņa pārklājumus, lietojot termiskās iztvaicēšanas un 
magnetrona izputināšanas tehnoloģiju, jo varš gadsimtu gaitā 
uzskatīts par cilvēka organismam nekaitīgu ķīmisko elementu 
ar izteiktām antimikrobiālām īpašībām. Ar sola-gēla tehnoloģiju 
iegūti nanolīmeņa amor" Si un Zn saturoši pārklājumi piešķir 
modi"cētām tekstīlijām tādas jaunas īpašības kā antimikrobiālā 
iedarbība, aizsardzība pret UV un ūdens atgrūšana.

Tekstīlijas, nanolīmeņa pārklājumi, antimikrobiālie pārklājumi, 
vakuuma tehnoloģijas

svetlana.vihodceva@rtu.lv

Svetlana Vihodceva
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«Extension of the Range of Textile Modi@ed at Nano-Level»
June 30, 2014
Professor Silvija Kukle, Dr.habil.sc.ing.

Docent Malgožata Zimniewska, Dr.sc.ing.

Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poland
Docent Jānis Barloti, Dr.sc.ing

In frames of the thesis, cotton textiles were modi"ed, 
depositing nano-level copper coatings by thermal vacuum 
evaporation and magnetron sputtering technology. Copper 
was selected due to its historically proven strong antimicrobial 
properties and its classi"cation as non-harmful to human 
organism. Sol-gel technology was used to obtain nano-level 
amorphous Zn and Si containing coatings that enable adding of 
new properties to the modi"ed textiles: antimicrobial e#ect, UV 
protection and water-repellency. 

Textile, Nanolevel coatings, Antimicrobial coatings, Vacuum 
technologies

svetlana.vihodceva@rtu.lv
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«Amorfo fāzi veidojošu organisko luminoforu un citu 
fotorefraktīvo savienojumu sintēze un īpašības»
2014.gada 23.oktobrī
Profesors Dr.chem. Valdis Kokars

Pētījuma rezultātā izstrādātas sintēzes metodes un sintezēti 
vairāki apjomīgo tritiloksietilgrupas saturošie 4H-pirān-4-ilidēn  
un azobenzola fotojutīgie atvasinājumi, kuri veido kinētiski 
stabilas amorfas kārtiņas jeb "lmiņas no viegli gaistošiem 
organiskajiem šķīdinātajiem. Tas ļauj tos ievadīt fotonikas ierīcēs 
ar tehnoloģiski vienkāršu un lētu rotējošās virsmas uzklāšanas 
(«spin-coating») metodi. Iegūti savienojumi izmantošanai 
organiskajos cietvielu lāzeros.

Ķīmija, organiskā ķīmija, materiālu ķīmija

elmars.zarins@rtu.lv

Elmārs Zariņš
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Ja esi ko iesācis – pabeidz līdz galam!

«Synthesis and Physical Properties of Amorphous Phase 
Forming Glassy Organic Luminophores and Other Compounds 
with Photorefractive Properties»
October 23, 2014
Professor Valdis Kokars, Dr.chem.

Various derivatives of 4H-pyran-4-ylidene and azobenzene with 
incorporated trityloxyethyl- groups in their molecules have been 
synthesized and their physical properties have been investigated.  
The obtained compounds form thin solid transparent "lms from 
non-polar organic solvents with technologically simple and 
non-expensive «spin-coating» approach. Compounds have been 
acquired for use in organic solid state lasers. 

Chemistry, Organic chemistry, Materials chemistry

elmars.zarins@rtu.lv



Kurš uzdrīkstas, tas uzvar. Atcerieties šo devīzi 

ikreiz, kad esat grūtas izvēles priekšā.

Dzīves laikā vajag uzzināt visu par kaut ko un kaut ko par visu.

Jūs esat jau kaut ko uzzinājuši un sasnieguši inženierzinātņu jomā.

Apsveicu! Lai arī turpmāk veicas!

The one who dares – wins. Always remember  

this motto when you are facing a di1cult choice.  

During life one must discover everything about something and 

something about everything. You have already discovered and 

achieved something in the !eld of engineering sciences.  

Congratulations! May luck be with you!
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«Digitālās medicīniskās rentgeniekārtas starojuma stabilitātes 
novērtēšanas metode»
2014.gada 10.jūnijā
Profesors Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars

Digitālā rentgenattēla kvalitāte ir atkarīga gan no rentgenkūļa 
parametriem: spektrs, plūsma, gan no rentgenstarojuma 
ekspozīcijas. Rentgenkūļa parametrus nodrošina 
rentgenspuldzes strāva un augstspriegums. Rentgenattēla 
kvalitāte ir atkarīga no rentgenstaru kūļa homogenitātes, ko 
reģistrē detektors. Tāpēc dozas sadalījums detektora plaknē 
raksturo rentgenkūļa plūsmas homogenitāti, bet summārais 
signāls, ko uztver detektors ir tieši proporcionāls dozai, ko 
piegādā rentgenkūlis. Rentgenfotonu statistiskais sadalījums 
laikā pakļaujas Puasona likumam, tāpēc signāla sadalījums 
detektora pikseļu matricā raksturo rentgenfotonu sadalījumu. 
Šī hipotēze tika pārbaudīta. Statistisko datu veri"kācijai tika 
izmantots Kolmogorova-Smirnova kritērijs (ticamība 95%) un 
Fišera kritērijs. Darba rezultātā tika izstrādāta un aprobēta jauna 
metode rentgenkūļa starojuma stabilitātes novērtēšanai.

Rentgenstarojums

Lada Bumbure
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«Digital Medical X-Ray Device Radiation Stability
Evaluation Method»
Juny 10, 2014
Professor Jurijs Dehtjars, Dr.habil.phys.

The doctoral thesis develops a new stability assessment 
method of x-ray beam in digital radiography. The digital x-ray 
quality is dependent on both x-ray beam parameters and 
exposure. Since the statistical distribution of x-ray photons in 
time follows the Poisson law, the signal distribution in detector’s 
pixel matrix will characterize the distribution of x-ray photons. 
This hypothesis was tested and the results of experimental 
research showed that it is correct. The statistical data was veri"ed 
by the Kolmogorov-Smirnov criterion (the reliability of 95%) and 
the Fisher criterion.

X-rays
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«Kvalitātes sistēmu pielietojuma metode mašīnbūves 
uzņēmumu vadības prasmju uzlabošanai»
2014.gada 14.janvārī
Asociētais profesors Dr.sc.ing. Jānis Rudņevs

Promocijas darbā izstrādāta kvalitātes sistēmu pielietošanas 
(KSP) metode, lai veicinātu kvalitātes sistēmās iestrādāto 
zināšanu izmantošanu mazo un vidējo mašīnbūves un citu 
nozaru uzņēmumu vadības prasmju uzlabošanai. Promocijas 
darba pētījuma objekts – mikro, mazie un vidējie, t. sk. 
mašīnbūves nozares uzņēmumi Latvijā, kam ir serti"cēta 
kvalitātes vadības sistēmas atbilstība ISO 9001 prasībām. 
Promocijas darbā izstrādāts paņēmiens un noteikts serti"cētu 
kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001 īpatsvars Latvijā un 
mašīnbūves nozarē pa uzņēmumu lieluma grupām. Izstrādāti 
jautājumi un veikts empīrisks pētījums uzlabojumu apjoma 
noteikšanai mašīnbūves nozares mazos un vidējos uzņēmumos 
Latvijā, kuros ir serti"cēta kvalitātes vadības sistēmas atbilstība 
ISO 9001 prasībām. Noteiktas mašīnbūves nozares uzņēmumos 
Latvijā visvairāk izmantotās modernās ražošanas tehnoloģijas. 
Izstrādāta jauna KSP metode un tās īstenošanas secība, saskaņā 
ar kuru veikt augstākā līmeņa personu rīcību analīzi. Izveidots 
matemātiskais modelis augstākā līmeņa personu rīcību 
snieguma līmeņa novērtēšanai. Izstrādātas rekomendācijas 
mašīnbūves nozares mazo un vidējo uzņēmumu augstākā 
līmeņa personām.

Kvalitātes nodrošināšanas pētījumi
guna.civcisa@rtu.lv

Guna Čivčiša
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«Method of Quality Systems Application for the Improvement 
of Management Skills of Mechanical Engineering Enterprises»
January 14, 2014
Associate Professor Jānis Rudņevs, Dr.sc.ing.

In the doctoral thesis a method of quality systems application 
(QSA) has been developed to promote the application of 
knowledge incorporated in quality systems for the improvement 
of management skills of small and medium mechanical 
engineering enterprises and enterprises of other industrial 
sectors.

The research objects were micro-, small- and medium-sized 
enterprises, including mechanical engineering enterprises 
with certi"ed quality management systems corresponding 
to the requirements of ISO 9001. A method for distribution 
of enterprises by size class in Latvia and mechanical 
engineering sector with certi"ed quality management 
systems corresponding to ISO 9001 was developed and results 
obtained. A set of questions was developed and the amount 
of improvements after the certi"cation of quality management 
systems corresponding to the requirements of ISO 9001 in 
SMEs of mechanical engineering in Latvia was assessed. The 
advanced manufacturing technologies most widely used 
in the enterprises of mechanical engineering in Latvia were 
established. A new method of QSA and its implementation 
sequence was developed to conduct combined analysis 
of activities for top-level management. The mathematical 
prediction model for determination of the performance level 
was developed. Recommendations were developed for the 
top-level management of small and medium enterprises of 
mechanical engineering.

Quality assurance and management
guna.civcisa@rtu.lv
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«Īso šķiedru kompozītu iekšējās ģeometrijas ietekme uz 
materiāla nestspēju un sabrukšanu»
2014.gada 30.maijā
Profesors Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs

Disertācija sākas ar literatūras apskatu (pirmā nodaļa), kurā 
tiek pamatota nepieciešamība pētīt atsevišķu šķiedru uzvedības 
mehāniku un mikromehāniku "brobetonā, kā arī uzskaitīt 
šķiedru izvietojumu un orientāciju ar izlieci noslogotās sijās to 
sagrūšanas procesā. Otrajā nodaļā apkopoti eksperimentālie dati, 
kas tika iegūti, izraujot no betona matrices atsevišķu šķiedru. 
Trešajā nodaļā aprakstīti "brobetona prizmu lieces eksperimentu  
rezultāti. Prizmas tika slogotas uz 4 punktu lieci. Ceturtā nodaļā 
sniegti "brobetona javas iepildīšanas veidnēs skaitliskās 
modelēšanas rezultāti. Piektā nodaļā aprakstīti 4 skaitlisko 
modeļu algoritmi zem lieces slodzes esošās "brobetona sijas 
nestspējas prognozēšanai.

Fibrobetons

artursmacanovskis@inbox.lv

Artūrs Mačanovskis
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««Short Fiber Composite Internal Geometry In\uence on the 
Material’s Load Bearing Capacity and Strength»
May 30, 2014
Professor Andrejs Krasņikovs, Dr.sc.ing.

The thesis begins with a literature review ("rst chapter), where 
the necessity of research of mechanics and micromechanics of 
single "ber’s behavior in "berconcrete is justi"ed. The second 
chapter summarizes the results of experimental investigation 
of one single "ber pull-out from the concrete matrix. The 
third chapter describes experimental results on de*ection of 
"berconcrete prism bending. The prisms were tested for 4-point 
bending. The fourth chapter presents the results of numerical 
modeling for mould "lling with "berconcrete mix. The "fth 
chapter describes the algorithms of 4 numerical models used in 
prediction of the "berconcrete beam’s bearing capacity under 
bending load.

Fiberconcrete

artursmacanovskis@inbox.lv
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«Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu metālkeramisko 
nanopārklājumu izstrāde»
2014.gada 27.februārī
Profesors Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs

Mūsdienās lāpstiņu konstrukcijas izgatavošanā arvien 
plašāk tiek lietoti ne tikai karstumizturīgie tēraudi un to 
sakausējumi, bet arī titāna sakausējumi, kuriem ir gan pietiekama 
karstumizturība, gan mazs īpatnējais svars un augsta korozijas 
izturība. Īpaši perspektīvi ir intermetalīdu sakausējumi uz Ti-Al 
sistēmas bāzes. Šo sakausējumu ievērojams trūkums ir zemā 
karstumizturība pie temperatūrām, kas ir lielākas par 6500 C. 
Promocijas darbā prezentēts izstrādātais trīs slāņu jonplazmas 
pārklājuma "ziskais modelis uz Ti-Al-N sistēmas bāzes – NANOKS, 
kas paaugstina titāna un niķeļa sakausējuma karstumizturību, 
iekļaujot sevī intermetalīdu, konglomerātu un nitrīdu slāņus. 
Ir izstrādāta pārklājuma katra slāņa iegūšanas metodika un 
tehnoloģija.

Pārklājumi

sakon@inbox.lv

Konstantīns Savkovs
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«Development of Metal-Ceramic Nanostructured Coatings 
for the Hot Section Parts of a Gas Turbine Engine»
February 27, 2014
Professor Aleksandrs Urbahs, Dr.habil.sc.ing.

Currently turbine blades are designed by using not only 
heat-resistant steels and alloys but also titanium alloys with 
su$cient high-temperature strength, low speci"c weight and 
high corrosion resistance. Intermetallic alloys of Ti-Al system 
are particularly promising. A signi"cant disadvantage of these 
alloys is the low heat-resistance at temperatures above 650ºC. 
The thesis presents a physical model of developed ion-plasma 
three-layer coating system on the basis of Ti-Al-N – NANOKS 
that improves the heat-resistance of titanium and nickel alloys 
through inclusion of intermetallic, conglomerate and nitride 
layers. During the research the technique and technology of 
each of the coating component layers was developed.

Coatings

sakon@inbox.lv
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«No kompozītmateriāliem izgatavoto aviācijas konstrukciju 
elementu ar bojājumiem stiprības pētīšana»
2014.gada 29.septembrī
Asociētais profesors Dr.sc.ing. Igors Pavelko

Promocijas darba mērķis – slāņotā kompozīta vienkāršoto 
modeļu izveidošana un attīstība zema ātruma trieciena 
bojājuma, kā arī tā ietekmes uz kompozīta un no tā 
izgatavoto plānsienu konstrukciju elementu mehāniskajiem 
raksturlielumiem novērtējumam.

Trieciena bojājošo seku pa kompozītu konstrukcijām 
prognozēšanas nolūkā uz ticamo aprēķinu rezultātu pamata ir 
nepieciešama kompozītmateriāla raksturlielumu izmaiņu, ko 
pavada trieciena procesu, adekvāta modelēšana.

Kompozītmateriāli, zemā ātruma trieciens

ms.svs@inbox.lv

Maksims Smoļaņinovs
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«Investigation of the Strength of Composite Elements 
of Aircraft Structures with Damages»
September 29, 2014
Associate Professor Igors Pavelko, Dr.sc.ing.

The aim of the doctoral thesis is to create and further develop 
simpli"ed models for the assessment of low-speed impact 
damage to laminated composite as well as of the in*uence of 
damage on the mechanical properties of the composite and on 
thin-walled structural members made of this material.

A reliable calculation-based prediction of failure incurred by an 
impact on composite structures requires an adequate simulation 
of the composite material behaviour upon an impact.

The existing criteria for ongoing fracture simulation of the 
composite are either not very accurate or require a great number 
of additional initial characteristics for calculation, which makes 
their practical application cumbersome.

Thus, notwithstanding the variety of failure criteria o#ered by 
researchers, the problem of a physically correct and practically 
feasible approach to calculating a stepwise decline in rigidity in 
the local area of a composite structure subjected to impact is still 
topical.

Composite, Low-velocity impact

ms.svs@inbox.lv


