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Saīsinājumi latviešu valodā 

AVS  - automatizēta vadības sistēma 

ATVS - automātikas tālvadības sistēma 

DC  - dispečeru centrs 

VVC  - vienotais vadības centrs 

VDC  - vienotais dispečeru centrs 

 

AVKRP  - atkabināto vagonu kārtējā remonta punkts 

KP  - kontrolpunkts 

TAP   - tehniskas apkalpošanas punkts 

SPP  - starppieturas punkts 

PNA  - pārkarsēšanas noteikšanas aparatūra 

RI   - runas informators 

TDR  - temperatūras devējs-relejs 

TSN   - tehniskā stāvokļa novērtēšana 

ISI  - infrasarkanais izstarojums 

IS-T  - infrasarkanais termometrs 

IS-T-V  - infrasarkanais termometrs vizualizētājs 

ISI-D  - infrasarkana izstarojuma detektors 

PAK  - pirms apstrādes kaskāde 

ADP  - analogu digitālais pārveidotājs 

MK   - mikrokontrolleris 

IPI   - informācijas pārraides interfeiss 

IAI  - informācijas atspoguļošanas ierīce 

TVS  - tālvadības signāls 

TMS  - monitoringa signāls 

 

 

Saīsinājumi angļu valodā 

 

CBI   - Computer Based Interlocking 

HBD  - Hot Box Detection 

HABD - Hot Axle Box Detection 

HWD  - Hot Wheel Detection 

HWLD  - High Wide Load Detection 

CP   - Check Point 

FIC   - Interlocking Frontend Computer 
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IRR   - Infrared Radiation 

IR-T   - Infrared Thermometer 

MCU  - Microcontroller Unit 

AxC  - Axis Counter 
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Ievads 

 Transporta kompleksa izaugsme nav pieņemama bez 

drošuma un drošības kopējo rādītāju celšanas. 

 Transporta kompleksa drošība saistīta ne tikai ar tās 

vadības sistēmas izveidošanas koncepcijām, bet arī ar vadāmā 

objekta vai tā sastāvdaļas tehniskā stāvokļa novērtēšanu. 

 Mūsdienu vadības tehnoloģijas viena no svarīgākajām un 

neapšaubāmām koncepcijām ir tā, ka droša vadība ir 

sasniedzama tikai tad, ja vadāmais objekts ir atbilstošā tehniskā 

stāvoklī. 

 Drošuma un drošības koncepcijas īstenošana ir saistīta ar 

transporta kompleksa sastāvdaļu un to elementu (t.sk. 

automatizētas vadības sistēmu, ritošā sastāva) tehniskā stāvokļa 

novērtēšanu. 

 Neatkarīgi no lietotās AVS tehnoloģijas, tehniskā stāvokļa 

novērtējums ir pamats sastāvdaļu vai elementu tālākai 

ekspluatācijai. 

 Apkalpošanas tehnoloģijas patiesais mērķis ir nepieļaut 

sastāvdaļu un elementu izmantošanu, ja tehniskais stāvoklis 

neatbilst noteiktām prasībām, un tā atteice vai bojājums var 

izraisīt situācijas un notikumus ar sekām, kas apdraud cilvēku 

dzīvību, īpašumu vai  apkārtējo vidi. 

 Mācību līdzeklis ir paredzēts tehniskās skolas audzēkņiem 

un inženierzinātņu studentiem, kuri studē transporta kompleksa 
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automātikas vadības sistēmas un apakšsistēmas, satiksmes 

drošības tehniskos līdzekļus. 

 Mācību līdzekļa mērķis ir nodrošināt vispārējas zināšanas 

par tehniskā stāvokļa novērtēšanas automatizētām sistēmām, to 

aprīkojuma funkcionēšanu, detektoru darbības principu un 

lietojumu. 
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Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa kontrole 

 Ritošā sastāva kontrole paredz šādu neprognozējamo 

situāciju noteikšanu  [1]: 

- atsevišķo riteņu pāru vai vagonu noskriešana no sliedes, 

kas var izraisīt infrastruktūras bojājumus, sastāva  daļas 

atkabināšanu, bremzēšanas maģistrāles pārraušanu;  

- bukšu mezgla pārkaršanu, kas var izraisīt ritošās daļas 

sabrukumu un ritošā sastāva noiešanu no sliedes; 

- bremzēšanas mehānisma bloķēšanu, kas var izraisīt ritošās 

daļas sabrukumu, kā arī liela karstuma dēļ ir iespējama 

sastāva aizdegšanās; 

- pēc bremzēšanas vai bremzēšanas mehānisma bloķēšanas 

uz riteņa veidojas slidkalniņš, kas var izraisīt ritošā sastāva 

noiešanu no sliedes pārmijas un sakrustojuma vietās; 

- riteņu pāru ass lūzumu, kas var būt saistīts ne tikai ar 

bukšu mezgla pārkaršanu, bet arī ar zemas temperatūras 

iedarbi un neatklātiem metāla defektiem, kas var izraisīt 

sliežu infrastruktūras bojājumus un sastāva noiešanu no 

sliedes; 

- resoru mehānisma bojājumus, kas saistīti ar pieļaujamās 

vagonā iekrautās masas pārsniegšanu, kas var izraisīt ritošā 

sastāva noiešanu no sliedes; 

- kravas nepareizu izvietošanu, kas var izraisīt tās nokrišanu 

uz sliedes; 
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- ritošā sastāva gabarīta neievērošanu, kas var izraisīt 

sadursmi ar pretī esošo sastāvu; 

- vagonu ar neaizvērtām durvīm vai tvertni; 

- bīstamas vielas izdalījumu;  

- sastāva ugunsgrēku. 

 Varam piebilst, ka atkarīgi no incidenta vietas un laika, 

iepriekš minētās situācijas ir neapšaubāms drauds cilvēka 

dzīvībai, apkārtesošām konstrukcijām un enerģijas piegādes 

tīkliem, blakus sliedēs esošiem automātikas vadības sistēmas 

mezgliem un  elementiem. 

Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa automatizēta noteikšana 

ļauj savlaicīgi ierobežot defektīva ritošā sastāva ietekmi uz 

kustības drošību, paaugstināt kustības intensitāti, saglabājot 

drošību. 

Tehniskā stāvokļa noteikšana ir tehniskā stāvokļa 

novērtēšanas procesa rezultāts, kurā iekļauta novērotā objekta 

atbilstības apstiprināšana vai noraidīšana atbilstoši ražotāja 

deklarētiem tehniskiem raksturojumiem (jauns objekts), lai 

atļautu tā ekspluatāciju, vai tehniskām prasībām (ekspluatējams 

objekts), lai pieļautu tālāko ekspluatāciju. 
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Kontroles punktu koncepcija 

 Ar mūsdienu tehnoloģiju attīstību iespējama ritošā sastāva 

tehniskā stāvokļa noteikšana kustības laikā un savāktās 

informācijas apstrāde vienotā vadības centrā (VVC) [3][5]. KP 

aprīkojumā ir iekļauti: riteņu pāru dinamikas un noskriešanas no 

sliedes detektori; vilcienu vagona svara un izmēru detektori; 

bukšu mezgla un bremzēšanas mehānisma pārkaršanas detektori 

un kravas ugunsgrēka detektori (sk. 2., 3., 4. att.) [5]. 

 Neatkarīgi no KP izveidotāja vai ražotāja, piem., 

„Thales”, „GeneralElectric”,  „InfoTek-AT”, obligāti tiek 

paredzēta iepriekš minētās kontroles funkcijas pildīšana un KP 

integrēšana vilcienu kustības vadības sistēmā. Integrēšanas 

mērķis ir nodrošināt savlaicīgu reakciju uz fiksētiem ritošā 

sastāva tehniskā stāvokļa neatbilstības gadījumiem. 

 Ritošā sastāva tehniskais stāvoklis KP tiek novērtēts 

kustības laikā neatkarīgi no vilciena kategorijas (ātrs pasažieru, 

pasažieru, kravas vilciens). Informācija no KP par gadījumiem, 

kad tiek fiksēta ritošā sastāva tehniskā stāvokļa neatbilstība, tiek 

pārraidīta vilcienu kustības dispečeriem, vilciena mašīnistam, 

tiek mainīti rādījumi brīdinājuma luksoforos. Jaunās paaudzes 

KP ir izmantota runas informatora (RI) tehnoloģija, kas tiek 

nodrošināta ar vilcienu radio sakaru palīdzību. RI veido balss 

brīdinājumus lokomotīves mašīnistam par visiem fiksētiem 

neatbilstības gadījumiem. Saskaņā ar instrukcijām, lokomotīves 

mašīnists rīkojas atbilstoši saņemtajiem brīdinājumiem. 
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1. att. KP koncepcijas realizācija [5] 

Kontroles punkts 

Nr.1.

Kontroles punkts 

Nr.2.

Kontroles punkts 

Nr.3.

Vilcienu kustības vadības sistēma

KP serveris

Automatizētas stacijas un 

vilcienu ātruma regulēšanas 

sistēmas 

Apkalpošanas personāla darba vietas
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2. att. KP risinājums no „Thales” [5]

Riteņu dinamikas 

detektori

Bukšu un bremzes 

pārkaršanas detektori

Noskriešanas no sliedēm 

detektori

Mikroprocesoru centralizācijas 

ārējais dators

Gabarīta, svara un uguns detektori
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3. att. Gabarīta pārbaudes vārti (Progress Rail) [10] 

 No KP pārraidīta informācija saglabājas noteiktu laika 

periodu ar mērķi sekot KP tehniskajam stāvoklim un darbībai. 

 

4. att. Riteņu pāru noskriešanas no sliedes detektori [10] 

 

Vārti

Gabarīts (Lāzers)
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 Neskatoties uz to, ka tiek veidots komplekss ritošā sastāva 

tehniskā stāvokļa noteikšanai, KP varbūt izmantotas arī tikai 

dažas no iespējamām funkcijām. 

 Neapšaubāmi, ka KP aprīkojumā obligāti tiek īstenota 

bukšu mezgla un bremzēšanas mehānisma pārkaršanas 

noteikšanas funkcija. 

1. Bukšu mezglu un bremzes pārkaršanas noteikšanas 

sistēmas 

 Eiropas Savienības (ES) teritorijā esošajos dzelzceļos tiek 

lietots piecu ražotāju HABD un HBD KP aprīkojums. 

  Tas ir HBD HOA50 (Ansaldo), TK99 (ÕBB), FUES 

(Progress Rail), Phoenix (SST), HOA400 (VAE).5. attēlā  

piedāvātajā ES kartē ir uzrādīta HABD un HBD sistēmas 

izplatīšana ES [9]. 

 Latvijas dzelzceļā (LDz) kopš 2008. gada ar BELAM Rīga 

pārstāvniecību tiek ieviesti ekspluatācijā58 FUES (Progress 

Rail) HBD KP (sk. 6. att.). 

 Pastāvošajā LDz HBD sistēmā ir iespējams ietilpināt70 KP 

ar vienu centrālu serveri. Lauku iekārtās tiek izmantotas FUES 

II HBD mērīšanas kameras. KP kopā ar HBD ir nodrošināta 

riteņu ģeometrijas novērtēšana. 
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5. att. KP izplatīšana ES [9]
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6. att. KP izvietošana LDz [11] 
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1.1. Bukšu mezgls 

Bukšu mezgls ir atbildīga ritošā mehānisma daļa, kas kalpo 

aksiālās un radiālās slodzes mehāniskai pārraidei uz pusasi (sk. 

7. att.). Bukšu mezglos izmanto vienkāršo, rullīšu un kasetes 

gultni (sk. 8. att.). 

Bukšu mezgla bojājumi [2]: 

- bukšu korpusa bojājumi, t.sk. plaisas un lūzumi, kas var 

izraisīt bukšu vai bukšu gultņu eļļas smēres noplūdi; 

- gultņa priekšējā gala stiprinājuma uz pusasi bojājums; 

- bukšu korpusa krāsas bojājums; 

- bukšu vāka deformācija, skrūvējama stiprinājuma 

atsvabināšana; 

- bukšu gultņu eļļas smēres noplūde uz riteņa diska vai 

bandāžas; 

- bukšu mezgla sašķiebums vai nobīde no vietas; 

- bukšu mezgla pārkaršana virs 60°C, ņemot vērā arējā 

gaisa temperatūru.  

Bukšu mezgls ar vienkāršo gultni ir kravas vagona ritošā 

mehānisma daļa ar vismazāko drošumu. Konstatēts, ka agrāk 

bukšu mezgla ar vienkāršo gultni tehniskā stāvokļa neatbilstība 

ir bijusi katrā trešā kravas vagona atkabināšanas un remonta 

cēlonis [12]. 
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7. att. Bukšu mezgls
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8. att. Kasetes gultnis
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1.2. Bukšu mezgla tehniskā stāvokļa novērtēšanas kritēriji 

Bukšu mezgla tehniskā stāvokļa novērtēšanai reālā laikā ir 

iespējams izmantot noslogota bukšu mezgla vibrāciju (virstoņu 

akustiskā) raksturojuma izmaiņas (sk. 9. att.) [6], t.i., akustisko 

kritēriju, un temperatūras kritēriju [3][5]. Akustiskais kritērijs 

gan mūsdienās nav plaši izplatīts tehniskā stāvokļa novērtēšanas 

procesā ritošā sastāva kustības laikā [6].  

Temperatūras kritērija izmantošana savukārt dod iespēju 

veikt tehniskā stāvokļa novērtēšanu AVKRP, TAP, KP, SPP. 

Bukšu mezgla temperatūra ir unikāls un svarīgs parametrs, 

kas raksturo bukšu mezgla tehnisko stāvokli. Temperatūras 

kritērijs ļauj sasniegt novērtējuma augstu ticamību. Bukšu 

mezgla temperatūras paaugstināšana virs darba sliekšņa saistīta 

ar gultņa daļas nodilumu, nepareizi uzstādītu aksiālo un radiālo 

atstarpi, eļļas smēres trūkumu vai neatbilstību. 
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9. att. Vibrācijas (virstoņu akustiskā) rullīšu gultņu tehniskā stāvokļa noteikšanas iekārta [4] 
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1.3. Bukšu mezgla pārkaršanas individuālie dēvēji 

Individuālie devēji atrodas uz ritošā sastāva borta un tiek 

lietoti izvietošanai uz bukšu mezgliem (sk. 10. att.), lai 

nodrošinātu kontakta veida bukšu mezgla korpusa temperatūras 

pārsniegšanas noteikšanu virs darba sliekšņa [8].  

Ar individuāliem devējiem obligāti vajag būt aprīkotiem 

bukšu mezgliem, kas atrodas uz lokomotīvēm, pasažieru 

vagoniem un bīstamas kravas pārvietošanai paredzētiem 

vagoniem. 

Informācija no individuāliem devējiem tiek padota uz 

bukšu pārkarsēšanas brīdinājuma automātiku, kura ir vagona vai 

lokomotīves elektriskā aprīkojuma neatņemama daļa. 

Temperatūras relejs (TD-R) maina savu stāvokli 

elektriskajā ķēdē no ieslēgta uz izslēgtu, kad bukšu mezgla 

temperatūra pārsniedz TD-R tipam atbilstošu pārslēgšanas 

temperatūras slieksni. Pēc TD-R pārslēgšanas bukšu mezgla 

pārkaršanas kontroles ķēde ir pārrauta un pēc šā notikuma uz 

vadības paneļa tiek iedarbināts skaņas brīdinājuma signāls un 

gaismas signalizācija (sk. 11. att.).  

 Nepieciešams atzīmēt, ka individuālie devēji nav paredzēti 

bremzēšanas mehānisma pārkaršanas noteikšanai. Jāņem vērā, 

ka bremzēšanas mehānisma pārkaršanas temperatūra var 

sasniegt 600°C, un tāda veidā bukšu mezgls arī sasniedz 

temperatūru virs darba sliekšņa (60°C). 
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10. att. Individuālais devējs uz pasažieru vilciena vagona bukšu mezgla [8]

Temperatūras 

devējs-relejs

Bukšu mezgls
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11. att. Vagonu vadības panelis 61-779 [8]

Bukšu mezgla 

pārkaršanas indikators
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 1.4. Bukšu mezgla pārkaršanas grupas dēvēji 

Grupas dēvēji atrodas stacionāri KP. Tie ļauj bez kontakta 

detektēt katram vilciena riteņu pārim bukšu mezglu un 

bremzēšanas mehānisma pārkaršanu (sk. 12. att.). 

 Ritošais sastāvs LDz pārvietojas gan ar disku bremzes, gan 

ar pārliku bremzēšanas mehānismiem. 

Riteņu pāru detektēšana virs mērīšanas kameras 

nodrošināta ar asu skaitītāju aparatūru (AxC).  

 Mērīšanas kamerā atrodas specializēts izstarojuma 

termometrs, kas nosaukts par pirometru (Pyrometr). 

 Pirometra izejas signāls, kas ir proporcionāls izstarojuma 

intensitātei, pārveidots ciparu formātā (Analogu digitāla 

pārveidošana) un apstrādāts kontrolierī. 

Atbilstoši apstrādes rezultātiem katrā riteņu pārī tiek 

noteikts gultņa mezgla tehniskais stāvoklis pēc temperatūras 

kritērija.
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12. att. FUES II mērīšanas kameras mērķēšana [10] 
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1.5. Bukšu mezgla tehniskā stāvokļa noteikšanas 

organizēšana 

 

Bukšu mezgla tehniskā stāvokļa novērtēšana ir ritošā 

sastāva periodiskas apkalpošanas vai tehniskās apskates 

neatņemama daļa atkabināto vagonu kārtējā remonta punktos 

(AVKRP), tehniskas apkalpošanas punktos (TAP), starppieturas 

punktos (SPP), kustības laikā kontroles punktos (KP, 

CheckPoint). 

Pieņemts, ka bez apstāšanās kustības posmos ar 

attālumiem virs 300 km ir nepieciešams ierīkot TAP posmā 

vidū,  un KP ik 50-70 km visā posma garumā [3]. Ja TAP nav 

ierīkots, tad kustības laikā bukšu mezgla tehniskā stāvokļa 

novērtēšanu nodrošina lokomotīves brigādes locekļi pieturas 

stacijās ar bezkontaktu termometru palīdzību un kontrolpunktos 

(KP) kustības laikā. 

 Bukšu mezgla pārkaršanas novērošanu ritošā sastāvā 

nodrošina gan ar individuālu, gan ar grupas devēju palīdzību, kā 

arī kombinēti.  

2. Detektori pārkaršanas noteikšanai 

 No detektoriem, to lietošanas iespējam un īpašībām, ir 

atkarīga pārkaršanas noteikšanas sistēmas darbības kvalitāte. 

Jāpiemin, ka detektoru lietošana ietekmē sistēmas konstruktīvu 

izmantošanu un nepieciešamo drošumu.
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2.1. Kontaktu temperatūras relejs 

Kontaktu temperatūras devējos-relejos tiek izmantotas 

fiziska ķermeņa lineāro izmēru izmaiņas, kas izraisītas  

temperatūras izmaiņu dēļ. Temperatūras devējs-relejs vairākos 

avotos nosaukts par temperatūras slēdzi (Termoswitch) (sk. 13. 

att.). 

Izolējoša mastika paredzēta korpusa hermetizēšanai. 

Bimetāla diska forma un metālu sastāvs nodrošina tās 

deformāciju noteiktā temperatūrā. 

Pēc bimetāla diska deformēšanas caur spiednēm, kas 

pievienots pie diska centra, tiek ierosināta kontaktu savstarpēja 

atvienošana. Tādā veidā ar sudraba kontaktu palīdzību 

nodrošinātā kontroles ķēdes saslēgšana tiek pārrauta. 

Noteikti jāuzsver, ka temperatūras slēdža kontaktu 

ieslēgšanas/atslēgšanas temperatūra atšķiras, un ir novērots 

pārslēgšanas slieksnis atkarībā no kontakta stāvokļa 

temperatūras ietekmē (sk. 14. att.). 

Tādā veidā temperatūras devēja-releja parametri ir kontakts 

atslēgšanas/saslēgšanas temperatūra, maksimālā komutējamā 

jauda, kontaktu mehāniskās un elektriskās iedarbināšanas skaits 

(t.s. Mechanical & Electrical Life). 
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13. att. Temperatūras devēja-releja konstrukcija 

Sešstūra kronītis 

Vītne 

Izolējošā mastika 

Kontakts

Korpuss

Sudraba kontakti

Bimetālu disks
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14. att. Slieksnis temperatūras slēdzēja darbībā 

Kontakti saslēgti

Kontakti atslēgti

Kontaktu atslēgšanas temperatūra

Kontaktu saslēgšanas temperatūra
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2.2. Bezkontaktu infrasarkanā izstarojuma detektori 

 Bezkontaktu temperatūras mērījumos izmanto faktu, ka 

katrs fiziskais ķermenis temperatūrā atšķirīgā no absolūtas 

nulles (-273.15˚C vai 0°K) veido elektromagnētisko 

izstarojumu, kas proporcionāls temperatūras atšķirībām un 

ķermeņa īpašībām, t.sk. materiālam un virsmas reljefam. Ja 

temperatūra> 500°C, ķermeņa izstarojums tiek novērots kā 

redzama gaisma [9]. 

 Temperatūras detektori pārveido no 3 līdz 6 μm 

infrasarkanā izstarojuma viļņu garuma jaudu elektriska signāla 

līmenī. Tādi temperatūras devēji tiek saukti par infrasarkana 

izstarojuma detektoriem (ISI-D). 

 Bukšu mezgla un bremzēšanas mehānisma pārkaršanas 

noteikšanā tiek izmantotas speciālas konstrukcijas mērīšanas 

kameras ar ISI-D, kurus tehniskās literatūras avotos sauc par 

pirometriem. 

 Īsi izskatīsim viena no ISI-D, bolometra, darbības 

principu. Bolometrs ir pārveidotājs izstarojuma enerģijas 

mērīšanai, kas izmanto speciālu materiāla plāksni ar izstarojuma 

absorbējušo pārklājumu. Izstarojuma intensitāte ietekmē  

plāksnes pretestību elektriskai strāvai. Bolometra ieslēgšanas 

shēma parādīta 15. attēlā. Bolometra izmantošana paredz 

plāksnes elektriskas pretestības izmaiņas novērtēšanu, kas 

pieprasa nobīdes strāvas ģenerēšanu (sk. 16. att.). Nobīdes 
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strāva izraisa bolometra darba ķermeņa uzsilšanu. Lai 

samazinātu trokšņu ietekmi un paaugstinātu bolometriskās 

shēmas jutību, izmanto diferenciālu signālu noņemšanu no 

bolometra vai tilta shēmas ieslēgšanu. 

 Pusvadītāju bolometra parametri: 

- darbības diapazons 2… 15 μm; 

- jutīgas bolometriskas plāksnes laukums 154 mm
2
; 

- jutīga bolometra elementa laukums 0.12 x 0.12 mm
2
; 

- jutība 2.5·10
3
 V/W; 

- leņķis (-3dB) 3°; 

- reakcijas laiks 2.3 ms; 

- barošanas spriegums ±15V. 

 Bolometriskas plāksnes elementu apvienošana matricā (sk. 

15. att.) ar katra elementa elektriska signāla individuālu apstrādi 

dod iespēju vizualizēt temperatūras sadalījumu uz virsmas. 

 

15. att. Bolometriskas matricas 
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16. att. Bolometra ieslēgšanas shēmas piemērs 

Diferenciālā izeja

Strāvas 

ģenerators

Nobīdes strāva

Bolometra plāksne
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 Pirometra, HBD mērīšanas kamerās plaši izmantotā 

infrasarkana izstarojuma intensitātes mērītāja funkcionāla shēma 

parādīta 17.attēlā. 

 Neatkarīgi no izvietošanas reģiona un ārējiem laika 

apstākļiem, HBD mērīšanas kamera nodrošina pārkaršanas 

noteikšanu bukšu mezgliem ar temperatūru no 0°C līdz 150°C 

un riteņiem ar temperatūru no 80°C līdz 650°C [13]. 

 Dažādās sistēmās izmanto dažādus ISI-D. Piemēram, ÕBB 

TK99 ISI-D ar 2 pikseļiem, Progress Rail FUES ISI-D ar  4 

pikseļiem (sk. 18. att.) [5]. Pikseļu skaits nosaka detektoru 

skaitu mērīšanas kamerā. 

 Gadījumos, kad bukšu mezgla vai bremzēšanas 

mehānisma temperatūras novērtējums pārsniedz atļauto darba 

temperatūras līmeni (50˚C - 60˚C), tiek veidoti trauksmes 

brīdinājumi, t.i., „Trauksme 1” un „Trauksme 2”. Šajos 

gadījumos, atkarībā no trauksmes, kopā ar informācijas pārraidi 

lokomotīves mašīnistam, vilcienu kustības ātruma regulēšanas 

sistēmai, VVC, VDC, atkarīgi no sistēmas ir paredzēta arī 

lokomotīves automātiska avārijas apstādināšana [5]. Atbilstoši 

trauksmes brīdinājuma pakāpei ir paredzēta mašīnista ar 

instrukcijām apstiprināta nepieciešamā rīcība [11]. 

Mērīšanas kameras parametri: 

- temperatūras novērtēšanas diapazons bukšu mezgliem; 
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17. att. HBD un HABD mērīšanas kameras funkcionāla shēma 

ISI-D

Karsta virsma

Infrasarkanais izstarojums
Atloks

Deflektors

Optiskā sistēma

ADP MK IPI

Mērīšanas kamera

MPC ārējais 

dators
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18. att. FUES II mērīšanas kamera [10]
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- temperatūras novērtēšanas diapazons riteņu pāriem; 

- temperatūras mērījumu precizitāte; 

- maksimālais ritošā sastāva ātrums. 

Piemēram, FUES II mērīšanas kamera nodrošina 

temperatūras mērījumus diapazonā no 0°C līdz 180°C bukšu 

mezgliem un no 80°C līdz 650°C riteņu pāriem ar precizitāti 

±3°C, ātrumā līdz 500km/h. 

 

2.3. Infrasarkanais termometrs 

 

Vagonu apskates darbinieki, vilcienu mašīnistu brigāde, 

KP bukšu pārkaršanas noteikšanas aparatūras (PNA) 

apkalpošanas mehāniķi ir nodrošināti ar infrasarkana 

izstarojuma termometriem (IR-T)  ar lāzera rādītāju (sk. 19. att.). 

Vagonu apskates darbinieki, vilcienu mašīnistu brigāde izmanto 

papildu bukšu mezgla temperatūras mērījumus ar mērķi atklāt 

mezglus ar temperatūru virs 60˚C un apstiprināt vai noraidīt no 

KP saņemtu informāciju par pārkaršanu. 

 KP bukšu pārkaršanas noteikšanas aparatūras 

apkalpošanas mehāniķi izmanto IR-T un IR-T-V aparatūras 

profilaktiskas pārbaudes laikā. 

Digitāla infrasarkana termometra vienkāršota funkcionāla 

shēma parādīta 20. attēlā. 
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19. att. A- rokas pārnesamais IS-T; B - rokas pārnesamais pistolveida  IS-T (gun); C - rokas pārnesamais IS-T-V 
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 Infrasarkans izstarojums (ISI) no karstas virsmas aktīva 

platuma tiek fokusēts uz infrasarkana izstarojuma detektoru 

(ISI-D). ISI-D signāla līmenis proporcionāls ISI vidējai 

intensitātei aktīvā virsmas platumā. Pēc pirmsapstrādes kaskādes 

(PAK), kurā notiek ISI-D signāla jaudas pastiprināšana, signāls 

tiek padots uz analogu-digitālo pārveidotāju (ADP). Pēc ADP 

ciparu formātā pārveidots ISI-D signāls tiek padots 

mikrokontrollerī. Vajag minēt, kā mūsdienu paaudzes 

mikrokontrolleris satur analogu moduli, kurā ietilpst ADP. 

Digitālā formātā signāla pēc apstrādes rezultāts, kuru nodrošina 

MK programma, tiek izvadīts informācijas atspoguļošanas 

ierīcē. 

 Svarīgi ir temperatūras mērījumos ar IS-T ievērot karstas 

virsmas reljefu un formu. 

 IS-T lāzera rādītājs virzīts uz aktīvas karstas virsmas 

centru. Aktīvas virsmas laukums ir atkarīgs no attāluma starp 

karsto virsmu un IS-D. Attiecība starp attālumu D un platumu S 

ir IS-T tehniskais rādītājs (sk. 21. att.), un tas  ir atšķirīgs 

dažādiem IS-T tipiem.  

 Lai atvieglotu izmantošanu dažādiem IS-T tipiem ir 

nodrošināta vairāku punktu lāzera rādītāja iespēja (Multipoint) 

(sk. 22. att.). IS-T-V izmanto N x M ISI-D matricu bez lēcas. 

Tas dot iespēju novērot temperatūras sadalījumu uz aktīvas 

virsmas. 
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Jāpiebilst, ka IS-T un IS-T-V izmanto arī citu produktu un 

procesu tehniskais diagnosticēšanai. 
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20. att. Infrasarkanā termometra funkcionālā shēma 

Karsta virsma

Aktīvais laukums 

Lēca Filtrs



41 

 

 

21.att. IS-T D/S rādītājs Fluke 62 mini IR-T 
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22. att. IS-T ar vairāku punktu lāzera rādītāju 

Novērots aktīvais laukums 

Karsta virsma

Lāzera rādītāji

IS-T
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