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PRIEKŠVĀRDS 

Šajā grāmatā ir izklāstītas galvenās metodes un paņēmieni elektrotehnoloģisko iekārtu 
attālinātai vadībai, kā arī parametru un datu iegūšanai, izmantojot bezvadu datu apmaiņu. 

Grāmatā ir sniegta elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitoringa un vadības sistēmu 
(EIBMVS) klasifikācija un doti EIBMVS praktiskās realizācijas piemēri. 

Pirmajā nodaļā ir analizētas EIBMVS funkcionālās struktūras un veikta EIBMVS analīze 
un klasifikācija pēc dažādiem iespējamiem lietojuma veidiem, parametriem vai esošajiem 
standartiem. 

Otrā nodaļa ir veltīta EIBMVS vadības metodēm un to analīzei. Aplūkota datubāzes prog
rammas izmantošana EIBMVS vadībā: analizēts EIBMVS tīkls ar relāciju datubāzes vadību. 
Energoelektronikas iekārtu izstrādātājiem, kuriem nav speciālu zināšanu programmēšanas 
valodās, nav pieredzes liela apjoma programmēšanā, bet kuri vēlas papildināt savas izstrādes 
ar datubāzes programmu iespējām, ir nepieciešama viegli izmantojama vadības programma. 

Trešajā nodaļā ir pētīti EIBMVS piemēri LED apgaismes sistēmās, patērētāju enerģijas 
patēriņa monitoringa un rotējošā savienojuma bezvadu enerģijas pārvades sistēmā. 

Ceturtajā nodaļā ir aplūkoti viedtīklu pamatprincipi un EIBMVS izmantošanas iespējas 
tajos. 

Grāmata ir paredzēta kā papildmateriāls elektrisko tehnoloģiju un to vadības, kā arī 
informācijas un telekomunikāciju specialitāšu inženieriem un studentiem modernu teh
noloģisko risinājumu apguvē. 

Grāmatas autori pateicas Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta kolektīvam par palīdzību tās 
tapšanā, kā arī būs pateicīgi par ierosinājumiem grāmatas satura pilnveidošanai. 

Īpaša pateicība recenzentiem Dr. habil. sc. ing. Ivaram Raņķim un Dr. sc. ing. Ingaram 
Steikam par darbu grāmatas pilnveidošanā. 
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