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Straujā tehnoloģiju attīstība prasa kompleksus problēmu risinājumus, kas pārsniedz vienas fakultātes specializācijas
robežas, tāpēc RTU dažādu fakultāšu zinātnieki, veicot starpdisciplināros pētījumus tautsaimniecībai un sabiedrībai
nozīmīgās jomās, sadarbību izvērš sešos zinātniskos virzienos jeb platformās:
• enerģija un apkārtēja vide (kontaktpersonas: prof. Oskars Krievs, asoc. prof. Diāna Žalostība);
• pilsētas un attīstība (kontaktpersonas: prof. Sandra Treija, asoc. prof. Kristīna Tihomirova);
• informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (kontaktpersonas: asoc. prof. Alla Anohina-Naumeca; prof. Jurģis Poriņš,
Bruno Žuga);
• transports (kontaktpersonas: prof. Aleksejs Kataševs, Guna Čivčiša);
• materiāli, procesi un tehnoloģijas (kontaktpersonas: Andris Šutka, asoc. prof. Jānis Ločs);
• drošība un aizsardzība (kontaktpersonas: Juris Ķiploks, Aldis Čevers).

Enerģija un apkārtēja vide
RTU zinātnieki pētniecības platformā “Enerģija un vide” attīsta tehnoloģijas un risinājumus, kas saistīti ar:
• energoapgādes sistēmu drošumu un optimāliem darba režīmiem to veiktspējas un ekonomiskās
atdeves palielināšanai;
• metodēm un tehnoloģijām elektroenerģijas un siltumenerģijas ģenerēšanas, pārvades, sadales un
patēriņa efektivitātes palielināšanai;
• metodēm un tehnoloģijām atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai, lai palielinātu
energoneatkarību reģionā un mazinātu to ietekmi uz vidi;
• klimata tehnoloģijām un vides metodēm noslēgto ciklu ekonomikai.

Pilsētas un attīstība
Pilsētu perspektīvo jautājumu risināšanai RTU zinātnieki attīsta vairākus virzienus:
• ilgtspējīga dzīves vide;
• efektīva pilsētu infrastruktūra;
• kultūras mantojuma apzināšana, aizsardzība un attīstība;
• pilsētu attīstība ‒ jaunu tehnoloģiju radīšana;
• pilsētu plānošanas ekonomika;
• pilsētu infrastruktūras darbības un ekonomiskās izaugsmes risku
izvērtēšana.

Transports
RTU pētījumu platforma “Transports” ir izveidota, lai attīstītu starpdisciplinārus pētījumus transporta nozarē. Tie tiek
īstenoti šādos virzienos:
• energoefektīvs un drošs auto un dzelzceļa transports;
• drošs un ekonomiski efektīvs aviotransports;
• efektīva transporta infrastruktūra;
• uzticamas un drošas transportlīdzekļu un transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa diagnostikas metodes.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Pētījumu platforma “Informācija un komunikācija” ir izveidota, lai attīstītu šādus pētījumu virzienus:
• e-studiju sistēmu lietojamības izpēte un jaunu e-studiju tehnoloģiju, metožu un sistēmu izstrāde;
• lietiskā interneta un liela apjoma datu pārvades un apstrādes pētījumi un informācijas pārraides energoefektivitātes
paaugstināšanas paņēmienu izstrāde;
• pētījumi par IKT izmantošanu valodniecībā;
• viedo pilsētu un reģionu tehnoloģiju izstrāde un jaunu e-pakalpojumu radīšana dzīves kvalitātes paaugstināšanai;
• kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju izpēte un izstrāde, balstoties uz inovatīvām ātrdarbīgo optisko pārraides sistēmu
tehnoloģijām;
• visaptveroši datu apstrādes pētījumi izkliedētās sarežģītās vidēs;
• visaptverošais intelekts viedo un autonomo sistēmu izstrādei un integrācijai;
• augstas veiktspējas signālapstrāde un ātrie pārveidojumi;
• nākamās paaudzes radiofrekvenču un mikroviļņu sakaru sistēmu izstrāde;
• transporta sistēmu komunikāciju un informācijas kompleksās apstrādes pētījumi.

Materiāli, procesi un tehnoloģijas
RTU realizētie pētījumi materiālu jomā ir ļoti daudzveidīgi – no nanodaļiņu sintēzes līdz lielu, praktiski izmantojamu
konstrukciju aprēķiniem, konstruktīvās stiprības pārbaudēm un ilglaicības prognozēšanai. Galvenie pētījumu virzieni:
• biosavietojamu, bioloģiski sadalāmu cilvēka ķermenī un ārpus tā integrējamu materiālu izstrāde un funkcionalizācija;
• augstas pievienotās vērtības materiālu izstrāde no lokālajiem un atjaunojamajiem resursiem;
• viedie materiāli apkārtējās vides monitoringam un attīrīšanai – izstrāde, izpēte un integrēšana pašreizējā infrastruktūrā;
• viedo materiālu izstrāde alternatīvas enerģijas iegūšanai (ūdens šķelšana, pjezoelektriskas nanostruktūras);
• elektrooptiski materiāli būvniecībā, autoindustrijā un civilajā aizsardzībā – izpēte un izstrāde;
• organiskās ķīmijas un farmācijas procesi un tehnoloģijas.

Drošība un aizsardzība
Pētījumu platforma “Drošība un aizsardzība” ir izveidota, lai veicinātu starpdisciplināru pētniecību jomās, kas saistītas ar
indivīda un valsts drošību.
Drošības un aizsardzības platformas galvenās darbības jomas:
• stratēģiskie produkti starptautiskajai drošībai;
• robežu drošība;
• valsts ekonomiskā drošība;
• civilā aizsardzība.
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RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs (ITPC) sekmē universitātes attīstību un izaugsmi inovāciju un tehnoloģiju
pārneses jomā, nodrošinot intelektuālā īpašuma aizsardzību, veicinot labvēlīgas, inovācijām un jaunām tehnoloģijām
atvērtas vides veidošanos, kā arī sadarbojas ar industriju pārstāvjiem un meklē labākos risinājumus gan uzņēmumu
attīstībai, gan zinātnisko ideju komercializēšanai.
ITPC cieši sadarbojas ar universitātes profesionālajiem, aktīvajiem un uz sadarbību orientētajiem zinātniekiem, domājot
globāli un meklējot pasaules līmeņa sadarbības partnerus, vienlaikus veicinot tehnoloģiju un produktu attīstību. Būtisks
aspekts ir zināšanu pārneses un biznesa mijiedarbības veicināšana, kas stiprina saikni starp zinātni un industriju.
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā strādā profesionāla komanda, kas vērsta uz sadarbību un vienmēr ir atvērta
jauniem izaicinājumiem, idejām, radošiem un starpdisciplināriem risinājumiem.

Galvenie darbības virzieni
•
•
•
•
•
•

Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība.
Jaunu tehnoloģiju identificēšana un licencēšana.
Tehnoloģiju pārneses procesu nodrošināšana.
Tehnoloģiju un tirgus izpēte.
Konferenču, semināru un sadarbības vizīšu organizēšana.
Lokālā un starptautiskā sadarbība inovāciju, tehnoloģiju
pārneses un intelektuālā īpašuma jomā.

Sadarbība ar industriju
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs aktīvi sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu
uzņēmumiem un organizācijām, nodrošinot iespēju ciešā kopsadarbībā ar zinātniekiem
attīstīt jaunus produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus. Īpaši jāakcentē pieaugošā
sadarbība ar ārvalstu uzņēmumiem gan licencēšanas, gan pasūtījumu pētniecības jomā.
Lielākie RTU sadarbības partneri ir va/s “Latvenergo”, a/s “Latvijas valsts meži”,
va/s “Latvijas valsts ceļi”, SIA “Lattelecom”, va/s “Latvijas Dzelzceļš”, a/s “Latvijas Gāze”,
a/s “Valmieras stikla šķiedra” u. c. Kopumā ik gadu tiek noslēgti vidēji 150 sadarbības
līgumi.
ITPC organizē vietējo un ārvalstu uzņēmumu un organizāciju vizītes RTU laboratorijās,
iepazīstinot industrijas pārstāvjus ar aktuāliem RTU pētījumu virzieniem, laboratoriju
aprīkojumu un to tehniskajām iespējām, izstrādātajiem pētījumiem, produktiem un
jaunajām tehnoloģijām, kā arī slēdz sadarbības līgumus.

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība
Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība ir būtisks ITPC uzdevums, kas ietver gan
zinātnieku un studentu izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi
(īpaši komercializācijas procesā), gan finanšu resursu nodrošināšanu un konsultāciju
sniegšanu Latvijas un starptautisko patentu pieteikumu sagatavošanai. Atbalsts RTU
zinātniekiem un studentiem tiek sniegts no patenta pieteikuma sagatavošanas posma līdz
pat tā saņemšanai.

Tehnoloģiju pārnese un licencēšana
RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs nodrošina tehnoloģiju pārneses procesus
intelektuālā īpašuma objektiem, kas radīti zinātniskās darbības rezultātā. Tas ietver:
• intelektuālā īpašuma objektu nepārtrauktu identificēšanu,
• intelektuālā īpašuma izvērtēšanu (patentspēja, komerciālais potenciāls, vērtība u. c.),
• intelektuālā īpašuma aizsardzību (patentēšana, know-how, dizainparaugs,
autortiesības),
• komercializācijas stratēģijas izstrādi,
• potenciālo licenciātu identificēšanu,
• intelektuālā īpašumu tiesību nodošanu.

Centrs aktīvi iesaistās dažādu projektu un iniciatīvu realizēšanā
•

•

Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses speciālistu mācību projekts “Intelektuālā īpašuma
komercializācijas ekspertu grupas attīstība reģionos” tiek realizēts, pateicoties ciešai
sadarbībai ar Pasaules intelektuālā īpašuma organizāciju, Latvijas Republikas Patentu
valdi un Latvijas un Igaunijas patentu iestādēm.
Starptautiskā sadarbība un jaunu kontaktu veidošana ir būtisks veiksmīgas un
uz ilgtermiņa attīstību orientētas darbības pamats. Inovāciju un tehnoloģiju
pārneses centrs ir nodibinājis ciešu sadarbību un realizē kopīgus projektus ar
partnerorganizācijām ne tikai no Baltijas valstīm un Rietumeiropas, bet arī no
Kazahstānas, Kirgizstānas, Gruzijas, Uzbekijas, Ķīnas un citām valstīm.
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RTU Dizaina fabrika (DF) ir radoša platforma, kas atbalsta visu RTU fakultāšu darbu un sadarbojas ar uzņēmumiem. Šeit
studenti un pētnieki savas idejas pārvērš taustāmās, funkcionālās lietās. Te top neierastas idejas, demonstrācijas modeļi un
arī dzīvotspējīgi joki.
Kopš 2014. gada mēs palīdzam veidot RTU par vienu no vadošajiem inovāciju centriem Baltijā.
• Starpdisciplināra un radoša pieeja visdažādāko problēmu risināšanai.
• Zināšanu testēšana un pielietošana praksē, mācīšanās ar prieku un jēgu.
• Prototipēšanas iespējas: no ideju radīšanas līdz pirmās sērijas ražošanai.
• Satikšanās vieta darītājiem, domātājiem, nopietnajiem un mazliet dīvainajiem.
Mēs sadarbojamies un augam kopā ar Dizaina fabriku globālo tīklu – aizrautīgiem domubiedriem, kas tiecas ieviest
pozitīvas pārmaiņas izglītībā un inovācijas procesos. Mūsu tīkls plešas no Ņujorkas līdz Šanhajai, no Čīles līdz Turcijai, no
Melburnas līdz Rīgai!

Galvenie darbības virzieni
Visu fakultāšu studenti var iesaistīties Dizaina fabrikas darbībā:
• patstāvīgi darbojoties atvērtā tipa laboratorijā theLAB,
• piedaloties atvērtajos pasākumos vai IdeaLAB programmā,
• izvēloties studiju kursus, kas tiek īstenoti sadarbībā ar Dizaina fabriku,
• iesaistoties starpdisciplinārās studentu komandās, kas risina uzņēmumu izaicinājumus.
Pētniekus un pasniedzējus atbalstām:
• starpdisciplināru kursu un novatorisku metožu ieviešanā,
• izstrādājot specializētu zinātnisko vai industriālo aprīkojumu un testēšanas iekārtas,
• veidojot sadarbību pēc individuālām vajadzībām.
Vēl protam:
• īstenot pētniecības un attīstības ciklus jaunu produktu izveidei,
• veikt tehnisko modelēšanu, vizualizācijas,
• vadīt darbnīcas par produktu izstrādi (6 stundās), radošo domāšanu,
komandu veidošanu u.c.,
• uzturēt radošu telpu tīklošanās pasākumiem un darbnīcu
īstenošanai.

theLAB
Atvērta tipa laboratorija, kur RTU studentiem ir iespēja īstenot savas idejas un studiju
darbus. Šeit var apmainīties ar idejām, gūt pieredzi un padomus un satikt citus darītājus.
Studentu un darbinieku lietošanai te pieejami:
• elektroinstrumenti un rokas instrumenti,
• vienkārši un ērti lietojami 3D printeri,
• industriālas kvalitātes lāzergriešanas un gravēšanas iekārta,
• lielformāta drukas un līmplēvju griešanas iekārtas,
• lodēšanas darbavieta vienkāršu elektronikas risinājumu izveidei.

IdeaLAB
IdeaLAB jeb ideju laboratorija atbalsta studentus jaunu biznesa ideju un uzņēmumu
veidošanā un attīstībā. Lai sagatavotos jaunu virsotņu iekarošanai un investīciju piesaistei,
šī gadu ilgā pirmsinkubācijas programma piedāvā:
• nozares profesionāļu vadītas tematiskas darbnīcas,
• dalībnieku sociālo un tehnisko iemaņu un prasmju attīstīšanu,
• mentoru atbalstu un iedrošinājumu,
• iespēju pēc programmas turpināt idejas attīstību kādā no nozares inkubatoriem.

Tehnoloģiskās iespējas
Mūsu mērķis ir īstenot iespējami lielu daļu no ideju un tehnoloģiju izstrādes procesa RTU
iekšienē, nodrošinot procesa pārraudzību un iespēju ātri un secīgi veikt uzlabojumus. To
mums palīdz darīt:
• augstas izšķirtspējas multi-materiālu 3D druka, izmantojot industriālas Stratasys
iekārtas,
• septiņu asu 3D skenēšana un mērījumu veikšana,
• augstu apgriezienu CNC frēzēšana un CNC virpošana,
• elektronisko risinājumu izstrāde,
• silikona veidņu izveide vakuuma kamerā.

ENERĢĒTIKAS
INSTITŪTS
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RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūts (EI) veic zinātniskus pētījumus enerģētisko sistēmu,
elektroapgādes un mašīnbūves jomā un līdzdarbojas starptautiskos projektos, kas saistīti ar izkliedēto elektroenerģijas
ģenerēšanu, relejaizsardzību un automātiku. Institūta sastāvā ir trīs katedras (Energosistēmu vadības un automatizācijas
katedra, Elektroapgādes katedra, Elektrisko mašīnu un aparātu katedra) un viena zinātniski pētnieciskā laboratorija.
Enerģētikas institūtam ir 14 spēkā uzturēti patenti.
Enerģētikas institūta absolventi strādā tādos uzņēmumos kā a/s “Latvenergo”, a/s “Sadales tīkls”, a/s “Augstsprieguma
tīkls”, projektēšanas un celtniecības kompānijās, valsts institūcijās (piem., LR Ekonomikas ministrijā, Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā). EI beidzēji ir pieprasīti ne tikai Latvijas darba tirgū, bet arī ārzemju uzņēmumos
Zviedrijā, Šveicē, ASV, Krievijā, Izraēlā, Austrālijā, Mongolijā, Turcijā, Vācijā.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energosistēmu drošums un plānošana (prof. Jānis Gerhards).
Latvijas 10–20 kV sadales elektrotīklu neitrāles darba režīmu analīze un optimizācija (prof. J. Rozenkrons).
Neatkarīgo ražotāju elektrostaciju iesaistes izpēte slodzes mezglu reaktīvās jaudas bilancē (prof. J. Rozenkrons).
Elektriskās izolācijas novecošanas modelēšana (asoc. prof. J. Bažbauers).
Elektrisko mašīnu speciālie režīmi un sinhrono ventiļdzinēju konstrukcijas (prof. J. Dirba).
Elektromehānisko elementu un sistēmu matemātiskā modelēšana (prof. K. Ketners).
Lieljaudas elektrisko mašīnu diagnostika (prof. S. Vītoliņa).
Elektromehānisko pārveidotāju izstrāde un testēšana (asoc. prof. E. Kamoliņš).
Elektromagnētiskā lauka skaitliskā modelēšana un sintēze (asoc. prof. Andrejs Podgornovs).
Maiņstrāvas elektrisko mašīnu dinamisko režīmu modelēšana (asoc. prof. Elena Kentere).
Bojājuma vietas noteikšana elektropārvades līnijās (prof. A. Sauhats).
Relejaizsardzības sistēmu funkcionālo algoritmu izstrāde (prof. A. Sauhats).
Asinhronā režīma novēršanas automātika (asoc. prof. A. Utāns).
Uz mikroprocesora bāzes veidota distancaizsardzība (asoc. prof. A. Utāns).
Statistisko metožu pielietojums enerģētikā (asoc. prof. T. Lomane).
Jaunu darbības metožu un uz mikroprocesoru bāzes veidotu līdzekļu izstrāde
energosistēmu avārijas režīmu vadībai (prof. V. Čuvičins).
Energosistēmu vadīšanas stabilitāte un kvalitāte (prof. V. Čuvičins).
Enerģētisko objektu vadības metožu izstrāde (prof. V. Čuvičins).
Matemātisko problēmu un metožu pielietošana enerģētikā
(prof. A. Mahņitko).

Enerģijas akumulācijas projekts RealValue
RealValue ir enerģijas akumulācijas projekts programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, kurā
tiek pētīta viedo elektrisko termoakumulācijas sildītāju izmantošana un vadība atvērtā
enerģijas tirgus apstākļos. Projekta konsorciju veido 13 partneri no piecām valstīm.
Praktiski pētījumi tiek veikti, uzstādot viedās apsildes iekārtas Latvijā, Īrijā un Vācijā un
izstrādājot un pārbaudot praksē jaunus efektīvākus paņēmienus energosistēmas vadībai,
izmantojot agregatora pakalpojumus.
Lai novērtētu lokālas maza apjoma enerģijas akumulācijas tehnisko un komerciālo
potenciālu daudzveidīgā ES enerģijas tirgū, tiek veikta lielmēroga modelēšana un virtuālās
demonstrācijas. Balstoties uz pētniecības rezultātiem un tehniski ekonomisko un uzvedības
analīzi, tiks izstrādāts gan ekonomiskais pamatojums, gan biznesa modeļi, parādot maza
apjoma akumulācijas potenciālu no apvienotās vadāmās slodzes aspekta un identificējot
šķēršļus, kas saistīti ar to integrāciju energosistēmā un enerģijas tirgū.
Vairāk informācijas projekta mājas lapā www.realvalueproject.com.

Elektroenerģijas vairumtirdzniecības datorprogrammu komplekss
“OptiBidus”
Pēc a/s “Latvenergo” pasūtījuma izstrādātais “OptiBidus” ietver TEC un HES optimizācijas
programmas. Svarīga to daļa ir bloks, kas ar mākslīgajiem neironu tīkliem prognozē
elektroenerģijas biržas cenu, ūdens pieteci Daugavā un siltumslodzi Rīgas labajā krastā.
No pēdējā izriet elektroenerģijas apjoms, ko TEC-1 un TEC-2 var saražot koģenerācijas
vai jauktajā režīmā, un tā izstrādes izmaksas. Savukārt pieteces apjoms jāzina lietderīgai
ūdens resursu izmantošanai un ūdenskrātuvju līmeņu pārbaudei. Tādēļ tiek modelēti ne
tikai hidroagregāti, bet arī rezervuāri. Vispirms ar vienkāršotu lineārās programmēšanas
modeli tiek veikta ūdens patēriņa sadale turpmākajām divām nedēļām, bet pēc tam ar
precizētu nelineāru modeli tiek aprēķināts optimāls biržai iesniedzamais elektroenerģijas
izstrādes piedāvājums. Pēc “Nord Pool” biržas izsoles plānotā izstrāde tiek sadalīta pa
hidroagregātiem ar dinamiskās programmēšanas palīdzību.

Magnētisko lauku skaitliskā aprēķinu metode
Projektējot elektriskās mašīnas vai aparātus ar galīgo elementu metodes (finite element
method) palīdzību, pamatuzdevums ir panākt optimālu magnētiskā lauka sadalījumu,
un tas galvenokārt reducējas uz konstruktīvu parametru izvēli, kas varētu nodrošināt
vislabvēlīgākos apstākļus galvenā magnētiskā lauka pastāvēšanai. Elektrisko mašīnu un
aparātu magnētiskā lauka pētīšanā jāsaskaras gan ar analīzes, gan sintēzes uzdevumiem,
gan arī jārisina optimizācijas uzdevumi.
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IEEI darbojas modernā universitātē ar mūsdienīgu vīziju.
IEEI ir institūts, kas veido attieksmi pret zināšanu vērtību.
IEEI prioritāte – sadarbība ar industriju.

Institūta mērķis ir risināt nestandarta problēmas, radīt jaunus produktus un realizēt starptautiskus zinātniskus pētījumus
un industriālus līgumdarbus spēka elektronikā (energoelektronikā), kustības vadībā, mehatronikas sistēmu loģistikā un
elektrotransportā.
IEEI ir vadošais institūts savā nozarē Latvijā, kas nodrošina pasaules līmeņa pētniecību. Institūts sadarbojas ar citām
zinātniskajām institūcijām Latvijas un Eiropas Savienības projektu ietvaros, ar dažādiem vadošajiem Latvijas uzņēmumiem,
kā arī ar Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Indijas un Ķīnas universitātēm.
2005. gadā IEEI uzņemts Eiropas Spēka Elektronikas centrā̄ (ECPE), kas apvieno vadošos Eiropas ražošanas uzņēmumus un
zinātniskās institūcijas, kuras darbojas spēka elektronikas jomā.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•

Energotaupoši daudzfunkcionālie enerģijas pārveidotāji un to vadības sistēmas.
Transporta viedās sistēmas un to vadība.
Viedās elektriskās tehnoloģijas un energoefektīva ražošanas automatizācija.

Līdstrāvas elektroapgādes iekārtu izstrāde un sistēmu testēšana
Ar rūpniecības robotu (KUKA QUANTEC Prime 210) aprīkota 600 V līdzstrāvas tīkla laboratorija, kas
papildināta ar litija jonu akumulēšanas sistēmu, superkondesatora enerģijas akumulēšanas sistēmu,
diviem universāliem robotu enerģijas patērēšanas simulācijas stendiem (var atkārtot jebkura ražošanas
robota elektrisko jaudu dinamikā) un 55 kW AC/DC taisngriezi. Sistēma izstrādāta FP7 AREUS projekta
ietvaros un tiek izmantota robotizētas ražošanas tehnoloģiju un nepieciešamo izmēru aprēķinos, lai
samazinātu elektriskās enerģijas patēriņu. Analīze tiek veikta MatLab vidē (DC-Grid Hardware
Testing Laboratory).

LED gaismeklis ar bezvadu komunikācijas vadības sistēmu
IEEI ir izstrādāts LED ielu apgaismojuma gaismeklis – korpuss, dimmējams
barošanas bloks, bloks ar bezvadu komunikāciju, kā arī centralizēta
apgaismojuma vadības sistēma (individuāla gaismekļa programmēšana,
katra gaismekļa patēriņa datu iegūšana). Gaismekļi ir vadāmi ar radio
signālu, dati tiek apkopoti centrālajā mezglā, kur ir iebūvēts Wi-Fi datu
pārraides bloks, kas attiecīgi attālināti nosūta komandas datus uz
serveri. Izstrādāti vairāki prototipi, kas kopā ar vadības sistēmu
kā demonstrācijas objekts ir uzstādīti RTU Sporta un
atpūtas bāzē “Ronīši”.

Lēngaitas elektroģenerators vēja iekārtām
ERAF projekta “Lēngaitas elektroģeneratora izstrāde vēja iekārtām” ietvaros ir izstrādāts ģeneratora prototips ar
integrētu energoelektronikas pārveidotāju. Sistēmas nominālā jauda ir 1,5 kW pie 300 apgr./min., nominālais izejas
iztaisnotais spriegums ir 250 V, nominālais izejas iztaisnotās strāvas stiprums ir 6 A. Ģeneratora un pārveidotāja sistēmas
kopējā lietderība pārsniedz 85 %. Integrētā sistēma testēta uz vēja turbīnas emulatora, iegūstot 2,3 kW maksimālo jaudu
pie 500 apgr./min. Sistēma paredzēta slēgšanai pie līdzstrāvas tīkla un nodrošina vēja ģeneratora maksimālās jaudas
sekošanu.

Elektropatēriņa audits
IEEI veic elektroaprīkojuma auditu kā energoaudita sadaļu mazos un vidējos uzņēmumos (EU Directive 2012/27/ ES).
Vienlaicīgi var tik veikti 19 trīsfāžu mērījumi dažādos punktos, kurus var izmantot ražošanas uzņēmumos jaudas patēriņa
un kvalitātes noteikšanai, kā arī citu elektrisko parametru analīzei. IEEI veic datu analīzi, sniedz konsultācijas un
rekomendācijas energoefektivitāes uzlabošanai. Mērījumi tiek veikti saskaņā ar EU noteiktā standarta procedūru
(ES HD 603646:2007 part 6; EN 61439 1:2012 part 1; EN 614395:2011 part 5), izmantojot Fluke 435 un Circutor CIR-E3 jaudas
kvalitātes analizatorus.

Elektriskās enerģijas mēriekārta ar datu uzglabāšanas un vizualizācijas funkcijām
IEEI ir izstrādāts prototips maiņstrāvas un līdzstrāvas elektrisko parametru mērījumiem industriālu, tipisku biroju vai
mājsaimniecību dinamisku jaudas vērtību gadījumiem.
Iekārta pielietojama arī viedo elektrotīklu un alternatīvo enerģijas avotu ģenerētās un patērētās enerģijs plūsmas
mērīšanai, ar integrēšanās laiku, sākot no 0,02 s, spriegumu <400 V AC vai 1000 V DC, strāvas stiprumu <100 A un lokālu
vai attālinātu datu nolasīšanu.
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Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI) pamazām kļūst par vadošo pētniecības institūtu vides zinātnes
un inženierzinātņu jomā Eiropā. Par to liecina gan nerimstošā sadarbības partneru ieinteresētība, gan zinātniskās izpētes
jomas, kurās līdzsvarota enerģētikas un vides politika, vides vadības un energopārvaldības, inženiertehnisko problēmu
analīze rūpniecības, lauksaimniecības, enerģētikas, resursu izmantošanas un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos,
procesu simulācijai izmantojot un adaptējot dažādus datormodeļus un eksperimentālos stendus.
RTU VASSI attīstības mērķi: materiālās, tehniskās un zinātniskās bāzes nodrošināšana Latvijas zinātnes attīstībai
enerģētikas un vides zinātnes jomās, zinātnisko pētījumu veikšana, augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu
radīšana ar mērķi tos izmantot Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un aprobēt to komercializāciju inovatīvo tehnoloģiju
tirgū ar citu institūciju palīdzību un atbalstu, kā arī bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas “Vides
zinātne” īstenošana.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enerģijas gala patērētāja energoefektivitātes paaugstināšana un energoefektivitāte ēkās.
Atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas un ar tām saistītie ietekmes uz vidi aspekti.
Degšanas procesi (līdzdedzināšana, gazifikācija) un degšanas tehnoloģiju izstrāde un optimizācija.
Klimata tehnoloģiju risinājumi.
Ekodizains un dzīves cikla analīze.
Biotehonomika un inovatīvu bioproduktu ražošana.
Energoplānošana un energoapgādes socioekonomiskie aspekti.
Atkritumu apsaimniekošana.
Vides un klimata politikas instrumentu analīze un modelēšana.

Vides monitoringa laboratorija
Vides monitoringa laboratorija ir izveidota 2005. gadā, un tās darbības lauks ir vides
kvalitātes noteikšana. Laboratorijas galvenie darbības virzieni aptver:
• cietā un šķidrā kurināmā kvalitātes testēšanu gan zinātnisku pētījumu un akadēmiskā
mācību procesa, gan arī komerciālu pakalpojumu ietvaros;
• enerģētikas un rūpniecības uzņēmumu izraisītā vides piesārņojuma noteikšanu.
Laboratorija ir aprīkota ar jaunu kalorimetru un pelnu kušanas temperatūras noteikšanas
mufeļkrāsni. Savienojumu noteikšana cietās, šķidrās un gāzveida vielās tiek veikta ar
FTIR spektrometru Alpha Bruker. Vides monitoringa vajadzībām iespējami trokšņu un
vibrāciju mērījumi.
Laboratorijā tiek veikta kurināmā degšanas tehnoloģiju (katli, apkures krāsnis) izpēte, kā arī
tiek attīstītas vairākas eksperimentālās sistēmas – līdzsadedzināšanas stends biomasas un
gāzes sadedzināšanai, gazifikācijas reaktors u. c.

Ēku energoefektivitātes laboratorija
Laboratorija izveidota ar mērķi analizēt ēku energoefektivitāti un visus ar to saistītos
parametrus. Laboratorija aprīkota ar 1000 litru termisko kameru, kurā tiek analizēta
temperatūras un mitruma izmaiņu ietekme uz dažādiem būvmateriāliem. Aprīkojumā
ietilpst kompleksas datu logēšanas sistēmas un iekārtas, kas mēra temperatūru,
relatīvo mitrumu, elektroenerģiju, saules starojumu, siltuma plūsmas, CO2 koncentrāciju
u. c. Iespējama arī komforta līmeņa noteikšana ar speciāli tam paredzētu iekārtu
Deltaohm HD32, kā arī gaisa apmaiņas noteikšana ar iezīmēto gāzu metodi. Ir
iegādātas jaunas iekārtas ēku materiālu mitruma īpašību noteikšanai ar kontakta
un bezkontakta metodēm, lai atvieglotu prognozēšanas gaitu, nosakot iekšējās
siltināšanas ietekmi uz ārsienu.

Saules siltuma sistēmu laboratorija
Laboratorijā uzstādīta kompleksa hidrauliskā sistēma ar plašām kontroles un mērīšanas
iespējām, un to baro triju veidu kolektori – plakanie, plakanie vakuuma un PV/T hibrīda
panelis, kas apvienots ar divām akumulācijas tvertnēm (vienai no tām ir noņemams vāks,
kas ļauj veikt dažādu tajā ievietotu elementu ietekmes noteikšanu). Sistēmā ir arī PV paneļi
ar transformatoru. Datu analīžu vajadzībām ir uzstādīta meteostacija. Laboratorijā
izvietoti arī modelēšanas datori ar tādām programmām kā COMSOL, TRNSYS, Polysun,
Autocad, Matlab, Ecotect u. c.

Biosistēmu laboratorija
Laboratorija ir aprīkota ar inventāru biogāzes ražošanai – no dažu ml reaktoriem un 6 l reaktora līdz pat 100 l reaktoram, kuros iespējams
noteikt gāzu sastāvu, veikt kontrolētu barošanu un temperatūras kontroli, un saražotās gāzes attīrīšanu, uzkrāšanu un sadedzināšanu.
Laboratorijā arī izvietoti augstas precizitātes ICP-OES elementu analizators un mikroskops ar iespēju digitāli saglabāt attēlus un video.
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Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts (BUNĪI) ir vadošais zinātniski pētnieciskais institūts savā
jomā Latvijā. Institūta sastāvā ietilpst Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra,
Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra un Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma zinātniski
pētnieciskā laboratorija. BUNĪI laboratorijas zinātniskie virzieni: enerģijas un vides resursu fonda kvantitatīvie un kvalitatīvie
aspekti, to izmaiņu rakstura un tendenču identificēšana ilgtspējīgas izmantošanas kontekstā. Institūta laboratorijā ir
pieejama moderna programmatūra un aparatūra.
BUNĪI galvenais mērķis ir nodrošināt ēku, būvju un nekustamā īpašuma jomas profesionālajiem speciālistiem, kā arī
pilsētvides plānošanas speciālistiem piekļuvi zinātniskās pētniecības inovatīvajiem rezultātiem to daudzdimensiālajos
aspektos, sekmējot izstrādņu pārnesi komercdarbībā, kā arī nodrošināt BUNĪI struktūrvienībās realizēto bakalaura,
maģistra un doktora studiju programmu īstenošanu konkurētspējīgu un augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanai
zinātniskajam un praktiskajam darbam.
BUNĪI darbības fokuss starptautiskajā nekustamo īpašumu federācijā FIABCI iekļauj arī globālo tīklošanu, starptautiskās
uzņēmējdarbības attīstību, izglītību un atbalstu globālajai nekustamā īpašuma industrijai.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•

•
•
•
•
•

Ilgtspējas problēmas būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma attīstībā, būvniecības, enerģētikas,
pilsētvides un nekustamo īpašumu socioekonomikā,
inženierekonomikā un vadīšanā.
Zinātniski tehnoloģisko novitāšu pārnese biznesa vidē.
Valstu sociālekonomiskās attīstības problēmas.
Cilvēkkapitāls un tā nozīme mūsdienu ekonomikā
nacionālā un novada līmenī.
Latvijas policentriskās attīstības problēmas.
Pilsētu ekonomika u. c.

Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli
ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā
(Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība)
Projekta mērķis: Rīgas apkaimju tipveida dzīvojamās apbūves tehniskā stāvokļa izpēte, siltumenerģijas
patēriņa datu apkopojums un tipveida ēku atjaunošanas nepieciešamības raksturojums. Pētījuma rezultāti
paredzēti tipveida dzīvojamo ēku atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ekonomisko
pamatojumu sagatavošanai, finanšu ieguldījumu atmaksāšanās nosacījumu noteikšanai no ietaupītās
siltumenerģijas neveiktā maksājuma un jaunas pieejas izstrādāšanai dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanai tipveida
ēku atjaunošanā.

MICROPOL – attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot vietējās un reģionālās attīstības politikas efektivitāti un instrumentus,
lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātību ārpus metropoļu reģioniem. Projekta specifiskais mērķis ir pilnveidot
vietējās un reģionālās pārvaldes zināšanas un stratēģijas attālinātā darba centru veidošanai.
Projekta ietvaros sagatavots labās prakses apkopojums, biznesa modelis attālinātā darba centra darbībai,
vadlīnijas reģionālās politikas pilnveidošanai, kā arī vairāki ziņojumi par attālināto darbu un attālinātā darba
centriem. Projekts īstenots ciešā sadarbībā ar nozares ekspertiem un pašvaldībām. Projekta rezultātu ietekmē
Cēsīs tika atklāts kopā strādāšanas centrs “Skola 6”.

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma
Pētījumā ir izpētīti faktori, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību, stāvokli, ko nosaka dzīvojamā
sektora struktūras izvērtējums, un nekustamā īpašuma darījumu intensitāti dzīvojamās apbūves tirgus
segmentā, kā arī izskaidroti faktori, kas ietekmē dzīvojamā sektora nolietojumu un nekustamā īpašuma tirgus
stagnējošo raksturu. Pētījuma analīze, tās nozīmīgākie rezultāti un formulētie secinājumi pamato informatīvi
analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas nepieciešamību un nekustamā īpašuma
tirgus attīstības iespēju izpētes turpināšanu vairākos virzienos. Izstrādātā informatīvi analītiskā nekustamā
īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma nodrošinās nekustamā īpašuma tirgus sakārtošanu gan no
juridiskā viedokļa, gan no esošās situācijas, atklājot aktuālās un reālās problēmas un komunikāciju un sadarbību
starp valsts/pašvaldību iestādēm un uzņēmējiem/trešajām personām, lai sekmētu darījumus ar nekustamo
īpašumu un to attīstības projektus. Pētījuma rezultāti ir atspoguļoti zinātniskā monogrāfijā.

Zemes izmantošanas efektivitātes novērtēšanas metodoloģijas un
rādītāju sistēmas zemes pārvaldībā
Izstrādātā pētījuma zinātniski lietišķā nozīme ir pastāvīgā zemes resursu izmantošanas pārraudzībā un lēmumu
pieņemšanā dažādos zemes pārvaldības līmeņos, lai veicinātu šo resursu lietderīgumu un ilgtspējīgu izmantošanu
sabiedrības interesēs. Pētījuma rezultāti ir atspoguļoti zinātniskā monogrāfijā.

Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa
tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai
Projekta ietvaros ir veikti daudzfunkcionālo nanopārklājumu inženierekonomiskie aprēķini. Zinātniskās darbības
tehnoloģiskā izstrādes procesa rezultāti ir: 1) daudzfunkcionālo nanopārklājumu tehnoloģijas analītiskais
vērtējums; 2) jaunās tehnoloģijas ieviešanas un pielietošanas sociāli ekonomiskais un institucionāli ekoloģiskais
pamatojums; 3) resursu izmantošanas efektivitātes novērtēšanā piemērojama metodoloģija daudzfunkcionālo
nanopārklājumu uznešanas tehnoloģiju ieviešanai un pielietošanai; 4) daudzfunkcionālo nanopārklājumu
uznešanas tehnoloģiju konkurētspējas novērtējums ES un pasaules konkurences telpā. Galvenais pētniecības
gaitā sasniegtais rezultāts ir inženierekonomisko rādītāju sistēmas izstrāde daudzfunkcionālo nanopārklājumu
tehnoloģijām. Pašlaik zinātnieki patstāvīgi turpina nanotehnoloģiju jomas socioekonomisko jautājumu zinātniskos
pētījumus un papildina inženierekonomisko rādītāju sistēmu – šī darba rezultāti ir atspoguļoti 2016. gada
jaunākajās publikācijās.

Armands Auziņš

Zemes izmantošanas
novērtēšana un pārvaldība
RTU Izdevniecība
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Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (UIVI) tika izveidots 2014. gadā Inženierekonomikas un vadības fakultātes
reorganizācijas rezultātā, pārveidojot Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtu. UIVI vīzija – būt atzītam kā starptautiskas
pētniecības institūtam ar lokālu un globālu ietekmi uzņēmējdarbības, vadības inženierijas, izglītības vadības tehnoloģiju un
inovāciju pārneses jomā. Institūta mērķis ir:
• būt par izcilības centru, nodrošinot un attīstot pētniecību bakalauru un maģistru studiju līmenī, doktorantūrā un
pēcdoktorantūras periodā,
• veikt nacionāli un starptautiski atzītu pētniecību,
• veicināt iekšējo (RTU mērogā) un ārējo sadarbību un partnerību pētniecībā, sekmēt ideju apmaiņu un zināšanu attīstību,
• nodrošināt pētniecībai nepieciešamo resursu piesaisti,
• veikt nacionālas nozīmes pētījumus, tostarp attīstīt starptautiski atzītas daudznozaru un starpnozaru pētniecības
jomas,
• attīstīt aktīvu pētniecības kultūru, kas veicinātu augstākus sasniegumus pētniecībā.
Zinātniskā darba procesā ir iesaistīts viss institūta akadēmiskais personāls, zinātniskie asistenti, pētnieki, vadošie pētnieki,
kā arī doktoranti un jaunie zinātnieki, tādējādi nodrošinot jaunu zinātnieku un mācībspēku sagatavošanu un studiju procesa
uzlabošanu.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•

•
•
•
•
•

Inovācijas un uzņēmējdarbība:
▸ jaunu produktu dizains, attīstība un mārketings,
▸ tehnoloģiju un zināšanu pārnese.
Finanšu lietpratība.
Sociālās inovācijas un izglītības vadība.
Uzņēmējdarbības procesu modelēšana.
Cilvēku resursu vadīšana.
Risku vadība, uzņēmējdarbības risinājumu izstrāde un
īstenošana, biznesa modeļu, biznesa procesu un
organizatorisko struktūru izpēte un analīze.

K. Oganisjanas un A. Irbes ciklā “Try & See” izveidotais produkts “The secret power of pyramids” paredzēts kritiskās domāšanas,
pētniecisko prasmju un socializācijas veicināšanai. Dizainparaugs reģistrēts Latvijas Republikas Patentu valdē, reģistrācijas Nr. D15587.

Inovācijas un uzņēmējdarbība: jaunu produktu dizains, attīstība un mārketings,
tehnoloģiju un zināšanu pārnese
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtam ir ilggadēja pieredze jaunu produktu izstrādes un inovāciju jomā. Katru
gadu institūta mācībspēku vadībā tiek radīti vairāk nekā 10 jauni produkti, no kuriem daļa ir komercializēti.
Institūta mācībspēki cieši sadarbojas ar RTU Dizaina fabriku un nodrošina studiju moduļa uzņēmējdarbības, tehnoloģiju
pārneses un produktu attīstības profesionālās kompetences veidošanai ieviešanu un realizēšanu RTU.

Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības
ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)
Valsts pētījumu projekta “Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai”
ietvaros tiek pētītas un izstrādātas metodes, modeļi un risinājumi, kas nodrošinās sadarbības sistēmas izveidi starp
publisko sektoru, zinātni, izglītības sistēmu un biznesu, veicinās inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sekmēs
Latvijas tautsaimniecības restrukturizāciju viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumu kontekstā. Projektu realizē
N. Lāce, E. Gaile-Sarkane, G. Ciemleja, J. Bistrova, T. Laizāns u. c.
Valsts pētījumu projekta “Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”
mērķis ir izveidot sociālās inovācijas modeli, kas sekmētu ekonomisko demokrātiju un sociālā un cilvēkkapitāla attīstību,
paaugstinātu valsts institūciju, uzņēmumu un Latvijas iedzīvotāju sadarbību sabiedrības problēmu risināšanā un motivētu
sabiedrību ar saviem radošajiem risinājumiem pašorganizēties un aktīvi piedalīties sociālās inovācijas procesā, tādējādi
stiprinot sabiedrības drošumspēju un veicinot tās ilgtspējīgu attīstību. Projektu realizē K. Oganisjana, K. Kozlovskis,
N. Monge-Iriarte u. c.

Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietpratības līmeni
Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta mērķis ir radīt zināšanu platformu finanšu
lietpratības jēdziena izpratnei un tās līmeņa celšanai Latvijas iedzīvotāju vidū, tādējādi sekmējot sabiedrības kopējā
ekonomiskā drošuma paaugstināšanu ilgtermiņā.
Projekta rezultāti:
• izveidots finanšu lietpratības (FL) koncepcijas modelis,
• izstrādāts finanšu lietpratības novērtēšanas instruments–anketa un veikta iedzīvotāju finanšu
lietpratības līmeņa novērtēšana,
• aizstāvēti divi promocijas darbi,
• īstenota sadarbība ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju projekta ietvaros:
▸ no 16.04.2014. dalība Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014.–2020. g.
ieviešanas darba grupā,
▸ dalība finanšu pratības kompetenču standartu pieaugušajiem izstrādē.
Projektu realizē N. Lāce, G. Ciemleja, J. Bistrova, N. Koleda, K. Oganisjana u. c.

ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki sadarbībā ar citu Latvijas augstskolu un Norvēģijas pētniekiem veic pētījumu
par Eiropas Savienības politikas ietekmi uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā.
Projektu no RTU realizē M. Ozoliņš, E. Gaile-Sarkane, I. Lapiņa, kā arī IEVF vadošie pētnieki, pētnieki un doktoranti.

Studiju izmaksu koeficientu augstākajā izglītībā aktualizēšana un priekšlikumu sagatavošana to
konsolidēšanai
Pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījumu, izstrādāts pētījums, kura ietvaros veikta kalkulācija
par studiju vietas bāzes izmaksu posteņiem un izstrādāta to aprēķinu metodika, kā arī veikta studiju līmeņa koeficientu
un studiju koeficientu aktualizēšana 30 izglītības tematiskajām jomām. Projektu realizēja RTU sadarbībā ar LU.

RADIOELEKTRONIKAS
INSTITŪTS
Kontakti
Institūta direktors: Dr. sc. ing. DMITRIJS PIKUĻINS
Āzenes iela 12–221,
Rīga, LV-1048
+371 67089087
Dmitrijs.Pikulins@rtu.lv
Info

www.etf.rtu.lv

Radioelektronikas institūta (RI) sastāvā ir trīs struktūrvienības: Elektronikas pamatu katedra, Elektroniskās aparatūras
katedra un Radioiekārtu katedra.
Radioelektronikas institūts īsteno gan Latvijas mēroga, gan starptautiskus pētniecības projektus, kā arī aktīvi sadarbojas ar
nozares uzņēmumiem praktisko problēmu risinājumu izstrādē.
Bez akadēmiskā personāla un pētniekiem projektu īstenošanā tiek iesaistīti arī studenti, kuri noslēguma darbu izstrādē
izvēlējušies aktuālus pētniecības virzienus.
Pētījumu veikšanai ir izveidotas ar modernu mēraparatūru, datortehniku un programmatūru aprīkotas laboratorijas.
Elektromagnētiskās saderības pētījumi tiek veikti specializētā laboratorijā ar ekranētu kameru. Liela apjoma aprēķiniem un
datormodelēšanai tiek izmantots superdators.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•
•
•
•

Kompleksā pieeja bezvadu sensoru tīklu mezglu autonomās darbības
nodrošināšanai vides monitoringa jautājumos.
Sprieguma impulsveida pārveidotāju nelineārā dinamika un
elektromagnētiskās saderības uzlabošana.
Signālu apstrāde sakaru sistēmās un daudznesēju modulācija.
Ferītu kompleksā caurlaidība un nelineārās īpašības.
Video pārraide ad-hoc tīklos.
Mikroviļņi dažādās vidēs, materiālos un iekārtās.

Elektromagnētiskās saderības un elektrodrošības pētniecības centrs
Kopš 2007. gada RTU ietvaros izveidots Elektromagnētiskās saderības un elektrodrošības pētniecības centrs, kura darbā
iesaistīts arī Radioelektronikas institūts. Centra tehniskais aprīkojums ļauj atbilstoši starptautiskajiem standartiem testēt
un pētīt konkrētu izstrādājumu elektromagnētiskos efektus (iekārtas izstarotā elektromagnētiskā lauka līmeni un iekārtas
noturību pret ārējo elektromagnētisko starojumu) frekvenču diapazonā līdz pat 40 GHz. Mērījumi notiek izolētā slāpējošā
kamerā, kuras sienas, griesti un grīda absorbē elektromagnētisko vilni, nevis atstaro to kā jebkura ikdienā izmantojamā
telpa. Mērījumi tiek veikti ar firmas “Rohde & Schwarz” aparatūru.
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Filtering of Corrupted Sine Wave. Residuals for Different Tuning
corrupted sine
residual (amplified!),
φ = 38°,
THD = 0.02 %

Radiomateriālu pētniecības metodes
Radioelektronikas institūtā tiek attīstītas radiomateriālu pētniecības metodes un ir izstrādāta eksperimentu rezultātu
novērtēšanas metode, ar kuras palīdzību var efektīvi veikt aprēķinus saskaņā ar Krāmera-Kroniga transformācijām
(t. i., integrālajiem pārveidojumiem, kas ļauj pēc tikai vienas kompleksās frekvenču raksturlīknes zināmas daļas aprēķināt
iztrūkstošo – reālo vai imagināro – daļu). Šādas transformācijas ir nozīmīgas materiālu pētniecībā, elektronikā,
automātiskajā regulēšanā u. c.

Uz φ funkcijām balstīta ciparu signālu apstrāde
Pēdējos gados institūtā tiek attīstīts jauns, uz φ funkcijām balstīts ciparu signālu apstrādes virziens, kura pamatā ir
rotācijas leņķu koncepcija. Pētījumu rezultāti veido pamatu jauna veida patentējamiem signālu apstrādes algoritmiem un
ierīcēm, kuras jau ir sekmīgi realizētas FPGA čipos (ģeneratori, analizatori–sintezatori un filtri). Izstrādātie algoritmi un
ierīces ļauj paaugstināt signālu kompresijas, filtrācijas un datu pārraides sistēmu efektivitāti. φ funkcijas īpaši daudzsološas
ir akustisko signālu apstrādē (runa, biomedicīniskie signāli, sonāru signāli, kompozīto materiālu pētniecība utt.). Pētījumu
rezultāti rāda, ka φ funkcijas būtiski papildina veivletu analīzi. Piemēram, ja sinusoīdu kropļo traucējošs impulss, tad šī
impulsa rezekciju daudz efektīvāk var veikt ar φ filtru nekā ar Hāra filtru. Tādējādi sinusoīdas kropļojumu koeficientu (THD)
var samazināt tūkstošiem reižu.
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Traucējoša impulsa rezekcija ar φ filtru – filtrējamā sinusoīda un
atlikuma signāli noskaņotam un izskaņotam filtram.

Kontinuāls haotisks nesējs un tā spektrs

Augstākā līmeņa skaitļošanas metodes Radioelektronikas institūta pētījumos
Radioelektronikas institūta pētnieki sadarbojas ar RTU HPC centru un izmanto superdatoru, lai īsākā laikā risinātu liela
apjoma skaitļošanas uzdevumus. HPC centra pirmsākumi ir meklējami tieši Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē,
grupai entuziastu no Radioelektronikas un Telekomunikāciju institūtiem iesaistoties ES ietvarprogrammas projektā
BalticGrid un izveidojot Grid skaitļošanas klasteri.
Superdatora jaudu izmantošana paver jaunas pētījumu iespējas un ļauj veikt pasaules līmeņa atklājumus. 2016. gadā
institūtā tika aizsākti pētījumi par bināru haotisku secību ģenerāciju un atlasi CDMA sakaru sistēmās, kur superdators
palīdz atrast haotisko kodu secību kombinācijas.
Cits pētījumu virziens ir bezvadu ad-hoc tīkli, kur ar superdatoru paralēli tiek analizēts liels skaits tīkla scenāriju un iegūti
vidēji statistiskie rādītāji.
Superdators tiek lietots elektrodinamikā tiešā un apgrieztā difrakcijas uzdevuma risināšanai, kā arī optimāla dielektriskā
parauga izmēru noteikšanai taisnstūra viļņvadā ar Montekarlo un citām metodēm.

residual,
Haar filter, φ = 45°,
THD = 57 %

Haotiskas secības

TELEKOMUNIKĀCIJU
INSTITŪTS
Kontakti
Institūta direktors: prof. Dr. sc. ing. ĢIRTS IVANOVS
Āzenes iela 12,
Rīga, LV-1048
+371 67089204
Girts.Ivanovs@rtu.lv
Info

www.ti.rtu.lv

Telekomunikāciju institūts (TI) ir RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes struktūrvienība.
Institūta sastāvā ietilpst divas katedras – Pārraides sistēmu katedra un Telekomunikāciju tīklu katedra.
Zinātniski pētnieciskais darbs institūtā tiek veikts:
• Šķiedru optikas pārraides sistēmu (ŠOPS) zinātniskajā laboratorijā – ātrdarbīgo optisko blīvēšanas sakaru sistēmu
modulācijas metožu un elementu konstrukciju ar augstu drošuma pakāpi izveide WDM sistēmās, jaunu FTTH (Fiber to
the Home) realizāciju izstrāde nākamās paaudzes PON (Passive Optical Networks) un AON (Active Optical Networks)
tīklos ar minimālām izmaksām, kā arī dažāda tipa optisko šķiedru un pasīvo komutācijas elementu un to izmantošanas
iespēju izpēte optiski blīvētās abonentu tīklu sistēmās;
• Telekomunikāciju sistēmu un tīklu modelēšanas laboratorijā – telekomunikāciju sistēmu un tīklu modelēšanas,
simulēšanas un analīzes vides sagatavošana, uzturēšana un attīstīšana, izstrādājot jaunus un adaptējot esošos
modelēšanas un simulēšanas instrumentus (rīkus).

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•
•
•
•
•
•

Šķiedru optisko sakaru sistēmu komutācijas elementi (prof. Ģ. Ivanovs).
Augstas spektrālās efektivitātes WDM optiskās pārraides sistēmas
(prof. V. Bobrovs).
Telekomunikāciju tīkli: realizācija un optimizācija (prof. J. Poriņš).
Šķiedru optiskās piekļuves un metro sakaru sistēmas (asoc. prof. S. Spolītis).
Tīklu plānošanas metodes (doc. O. Belmanis).
Šifrēšana un kodēšana (asoc. prof. T. Celmiņš).
Drošība un datu aizsardzība (asoc. prof. T. Celmiņš).
Nelineārā optika informācijas pārraidei un apstrādei. Kvantu informātika
(prof. A. Ozols).

Daudzkanālu gaismas avots optiskajām WDM-PON sakaru sistēmām
Izveidotās tehnoloģijas mērķis ir samazināt daudzkanālu viļņgarumdales blīvēta pasīvā optiskā tīkla (WDM-PON) raidītāja
daļā nepieciešamo gaismas avotu (lāzeru vai gaismas diožu) skaitu, nesamazinot datu pārraides kanālu skaitu.
Lai palielinātu katra gaismas avota efektivitāti un vienu avotu varētu izmantot vairāk nekā viena datu signāla pārraidei,
tehnoloģija piedāvā izveidot WDM-PON piekļuves sistēmu ar daudzkanālu gaismas avotu, izmantojot šķiedru optisko
parametrisko pastiprinātāju (FOPA) ar diviem pumpējošiem gaismas avotiem un augsti nelineāru optisko šķiedru (HNLF).
Šāds risinājums ļauj pastiprināt sākotnējo lāzeru gaismas jaudu, vienlaikus dubultojot pārraides kanālu skaitu.

Uzlabota pilnīgi optiska Mamiševa tipa reģeneratora tehnoloģija
Palielinoties datu pārraides ātrumam, palielinās arī optiskā signāla–trokšņa attiecības (OSNR) prasības un līdz ar to rodas
nepieciešamība pēc signālu atjaunošanas. Ir izstrādāta uzlabota Mamiševa tipa reģeneratora tehnoloģija, kas veic pilnīgi
optisku signāla formas atjaunošanu un ar ko ir iespējams atjaunot 40 Gbit/s RZ-OOK optisko signālu, palielinot izdzišanas
attiecību par 7,4 dB un signāla–trokšņa attiecību par 2,3 dB.

Eksperimentāls WDM-PON optiskās piekļuves sistēmas makets
ar pārraides ātrumu vismaz 10 Gbit/s kanālā
Nākamās paaudzes viļņgarumdales blīvētas pasīvo optisko tīklu (WDM-PON) sistēmas ir
viens no tehnoloģiskiem risinājumiem, kā nodrošināt aizvien pieaugošo pārraidāmo datu
apjomu PON tīklos. RTU TI ŠOPS laboratorijā ir izveidots eksperimentāls daudzkanālu
WDM-PON pārraides sistēmas makets ar pārraides ātrumu vismaz 10 Gbit/s kanālā, centrālo
frekvenci 193,1 THz jeb 1552,52 nm viļņa garumu un pārraides attālumu vismaz 80 km.

Eksperimentāls daudzkanālu SS WDM-PON pārraides sistēmas makets
Ir izstrādāts eksperimentāls spektrāli sagrieztā WDM-PON sakaru sistēmas (SS WDM-PON)
makets, kuru var pilnveidot ar jauniem elementiem un paplašināt vismaz līdz pat 10 Gbit/s
pārraides ātrumam kanālā.
Spektrālās sagriešanas tehnoloģijas izmantošanas galvenā priekšrocība salīdzinājumā ar
tradicionālajām optiskajām pārraides sistēmām ir tā, ka visiem pārraides sistēmā esošajiem
abonentiem lejupplūsmas datu pārraide tiek nodrošināta, izmantojot vienu kopēju platjoslas
gaismas avotu BLS (angl. Broadband Light Source). Izstrādāto tehnoloģisko risinājumu pilnībā
var integrēt jau eksistējošos optiskajos piekļuves tīklos, kas balstīti uz ITU-T G.694.1 frekvenču
plānu.
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Jaunākās zinātniskās iekārtas
Pēdējo gadu laikā ir iegādātas tādas Kanādas kompānijas EXFO sertificētas jaunākās mērījumu iekārtas kā:
1) hromatiskās dispersijas (CD) un polarizācijas modu dispersijas (PMD) mērītāji: EXFO vienpusējs CD/PMD analizators
FTB-5700, EXFO PMD analizators FTB-5500B un EXFO CD analizators FTB-5800;
2) optiskie laika apgabala reflektometri (OTDR): EXFO FTB-7500E un EXFO FTB-7300E;
3) optiskie spektra analizatori (OSA): EXFO FTB-5240S un EXFO FTB-5240BP (augstas izšķirtspējas analizators).
Šis aprīkojums tiek pielietots izveidoto eksperimentālo šķiedru optisko pārraides sistēmu parametru mērīšanai, kā arī
optisko komponenšu darbības un parametru novērtēšanai. Tas var tikt izmantots gan ekspluatācijā, gan celtniecības
stadijā esošu šķiedru optisko pārraides sistēmu parametru mērījumiem un problēmu diagnostikai, kas ļauj spriest par
pārraides sistēmas darbības efektivitāti un novērst esošās vai potenciālās problēmas, kā arī uzlabot pārraides sistēmas
darbību.

MĀKSLĪGĀ INTELEKTA
UN SISTĒMU
INŽENIERIJAS KATEDRA
Kontakti
Katedras vadītājs: LZA akadēmiķis
prof. Dr. habil. sc. ing. JĀNIS GRUNDSPEŅĶIS
Daugavgrīvas iela 2,
Rīga, LV-1048
+371 67089529
janis.grundspenkis@rtu.lv
Info

http://misik.rtu.lv/

Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra (MISIK) ir Lietišķo datorsistēmu institūta sastāvdaļa. Katedra veic
pētījumus mākslīgā intelekta, sistēmu inženierijas un informācijas sistēmu izstrādes jomās. Mākslīgā intelekta pētījumi
koncentrējas uz intelektuālu aģentu paradigmu, zināšanu inženieriju, semantikas jautājumiem un intelektuālām mācību
sistēmām. Pēdējos gados šie pētījumi ir raduši pielietojumu robotikā, padarot katedru par vadošo robotikas pētniecības
centru Latvijā.
Sistēmu inženierijas virziena pētnieki piedalās struktūrmodelēšanas pieeju izstrādē un to izmanto, lai modelētu sarežģītu
tehnisku sistēmu funkcionalitāti un struktūru. Šī pieeja ir unikāla, jo spēj no dažādiem aspektiem un dažādos līmeņos
aplūkot vienu un to pašu sistēmu.
Informācijas sistēmu projektēšanas jomā pētījumi ir saistīti ar sekotspējīgu sistēmu un to kontekstu sarežģītības analīzi un
modelēšanu, pastāvīgu prasību inženieriju un perspektīvās analītikas metožu izmantošanu sociokibertehnisku sistēmu un to
apakšsistēmu analīzē un monitoringā.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•

Mākslīgais intelekts.
Informācijas sistēmu projektēšana.
Autonomas robotizētas sistēmas.

MISIK ir atjaunojusi robotiku kā pētījumu jomu Latvijā. Katedra ir izveidojusi Latvijas Robotikas
klubu un piedalījusies jaunu uzņēmumu izveidē, kas izstrādā robotu prototipus. Katedras
pētnieki aktīvi iesaistās starptautiskos zinātniskos projektos un to sagatavošanā,
sadarbojas ar Latvijas uzņēmumiem ES līdzfinansētos zinātniskajos projektos, kā arī veic
līgumdarbus robotikas un programmatūras izstrādes jomās.

Izglītības piedāvājuma un pieprasījuma informācijas monitoringa sistēma EduMON
EduMON sistēmas prototipa izstrādē izmantotas automatizētas teksta apstrādes tehnoloģijas, nodrošinot liela
apjoma tekstuālu dokumentu apstrādi. Sistēmas mērķis ir analizēt zināšanu, prasmju un kompetenču pieprasījumu
dažādos uzņēmumos un to piedāvājumu izglītības iestādēs. EduMON piedāvātie analīzes servisi ir izmantojami izglītības
pieprasījuma un piedāvājuma atbilstības iegūšanai un kalpo par pamatu dialoga veicināšanai starp izglītības iestādēm un
industriju, kā arī studiju kursu satura kvalitātes uzlabošanai.

Aģentorientēta programmatūras izstrādes metodoloģija MASITS
Metodoloģija atbalsta pilnu aģentorientētas programmatūras izstrādes dzīves ciklu. Katrai izstrādes fāzei ir definēti
veicamie soļi, to veikšanai izmantojamā tehnika, kā arī rezultātu diagrammas. Lai automatizētu darbu ar metodoloģiju, ir
izveidots CASE rīks.

Intelektuālu mācību sistēmu prototipi IKAS un MIPITS
Prototipos tiek izmantotas aģentu paradigmu un dažādas mākslīgā intelekta tehnikas, lai datorizētā formā realizētu
adaptīvu un intelektuālu apmācību un zināšanu vērtēšanu.

Daudzu robotu tehnoloģija ServiceBots
Robotu tehnoloģija ir realizēta aparatūras un programmatūras spraudņa veidā. Tā papildina esošās
mobilo robotu platformas, padarot robotus par komandas dalībniekiem, kuri savstarpēji sadarbojas.
Tehnoloģijas unikalitāte slēpjas programmatūrā, kas realizē visas robotu sadarbībai nepieciešamās
metodes, savstarpēju komunikāciju, uzdevumu sadali, kartēšanu un uzraudzību.

Industriāla robota prototips ar automatizācijas
risinājumu
Gudrās lauksaimniecības risinājumi arvien straujāk ienāk
Latvijas lauksaimnieku ikdienā. Jauns robots – govs galda
kārtotājs – ir automatizācijas risinājums, kas ietaupa
cilvēka darba laiku un palielina fermas darbības ražību
un efektivitāti. Intelektuālais robots, kas spēj orientēties
telpā, ir kompakts un viegli konfigurējams, tādējādi tas
viegli iekļaujas jau ekspluatācijā esošajās fermās.

DATORVADĪBAS,
AUTOMĀTIKAS UN
DATORTEHNIKAS
INSTITŪTS
Kontakti
Institūta direktors: prof. Dr. sc. ing. MĀRIS ZIEMA
Sētas iela 1–308,
Rīga, LV-1048
+371 67089563
dadinst@cs.rtu.lv
Info
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Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta (DADI) struktūra:
• Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra,
• Datorvadības sistēmu katedra,
• Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra.
DADI īsteno zinātniskos pētījumus tādās aktuālās nozarēs kā datortehnika un tīkli, attēlu apstrāde un datorgrafika,
datorvadības sistēmas un vadības tehnoloģijas. Zinātnisko projektu ietvaros notiek starptautiska sadarbība ar vairākām
Latvijas un ārvalstu augstskolām un uzņēmumiem, piemēram, ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti, Rīgas Stradiņa
universitātes Medicīnas fakultātes Radioloģijas katedru, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu, universitāti
Modena and Reggio Emilia Itālijā, uzņēmumu ARC Informatique Francijā, SIA “APPLY” u. c.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Attēlu apstrāde un scēnu analīze.
Vizuālās informācijas apstrāde biomedicīnā.
Tēlu atpazīšana un datorredze.
Datorgrafika un 3D scēnu vizualizēšana.
Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLC) un to perifērās iekārtas.
Datorvadības sistēmu projektēšana.
Starpnozaru tematika – mākslīgā intelekta un ekspertu sistēmas diagnostikai un
terapijas izvēlei medicīnā.
CAD/CAM tehnoloģijas.
Robotu adaptīvās vadības sistēmas.
Robotu intelektuālās vadības sistēmas.
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūras un infrastruktūras projektēšana.
Multivides balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle.
Mobilo izkliedēto sistēmu pašorganizācija, izmantojot:
▸ notikumu sinhronizāciju,
▸ aģentu sadalīšanu pēc kognitīviem principiem.
Paralēlo procesu simulācija un modelēšana ar virtuāliem
mezgliem un tīklu topoloģijas izmaiņām.

Uz bezvadu sensoru tīklu balstīta pārvaldības sistēma
Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedras pētnieki un studenti starptautiskā Eiropas projekta “STRATOS” ietvaros
kopā ar pētniekiem no Itālijas, Izraēlas un Šveices ir izstrādājuši heterogēno vadības sistēmu, bāzētu uz modernu bezvadu
sensoru tīklu.
Tīkls paredzēts lietošanai lauksamniecības tehnikā un ar to saistītajās tehnoloģijās. Izveidotie arhitektūras risinājumi dod
iespēju palielināt lauksaimniecības efektivitāti, optimizējot nepieciešamo ķimikāliju daudzumu. Kad lauksaimniecības
inteliģenti objekti pārvietojas pa attiecīgo zemes gabalu, no tīkla tiek iegūti dati par augsni, izlietoto minerālmēslu
daudzumu un citiem lauksaimniecībai svarīgiem parametriem. Iegūtie dati tiek nodoti centrmezglā un saglabāti datubāzē,
kas lauksaimniekam ļauj analizēt augsnes parametrus attiecīgajā sezonā un attiecīgajā lauksaimniecības zemes apgabalā.
Izmantojot GPS datus, lauksaimniecības inteliģenti objekti caur šo tīklu var tikt vadīti attālināti. Izveidotos tīklu
arhitektūras risinājumus var izmantot arī citos autonomas vadības lietojumos.

Robota intelektuālā vadība
Studenti bakalaura un maģistra gala darbos ir atrisinājuši vairākus robota IRB 1600 intelektuālās vadības uzdevumus:
glīti rakstošs robots–gravieris, cilvēka portretus zīmējošs robots, dambretes spēles robots un šahu spēlējošs robots.
Abos pēdējos gadījumos informāciju par stāvokli uz spēles galda robots saņem tikai ar tehniskās redzes palīdzību
(kauliņu atpazīšana, situācijas atpazīšana un novērtēšana). Lēmumu par kārtējo gājienu pieņem un manipulatoru kauliņu
pārvietošanai vada robota dators.

Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss
(MTSK)
Datorvadības sistēmu katedra sadarbībā ar RTU
Transporta un mašīnbūves fakultātes Biomedicīnas
inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta un LU
Kardioloģijas zinātniskā institūta zinātniekiem pabeigusi
darbu pie Eiropas finansētā ERAF projekta “Mobils
telemedicīnas skrīninga komplekss (MTSK)”, ar kura
palīdzību tiek veiktas profilaktiskās veselības pārbaudes.
Kompleksa galvenais uzdevums ir atklāt novirzes
12 organisma sistēmu stāvokļos, kad pacientam vēl nav
izteiktu sūdzību vai slimību simptomu. MTSK konstatē
arī t.s. riska faktorus, kuri var veicināt slimību attīstību.
Tādējādi ar MTSK veiktās profilaktiskās pārbaudes var
samazināt iedzīvotāju saslimstību un mirstību.

Medicīnas attēlu apstrāde, 3D objektu veidošana un vizualizēšana
Ir izstrādātas apstrādes metodes medicīnas attēliem, kas iegūti ar datortomogrāfijas palīdzību. Piedāvātās metodes ļauj
nodalīt jebkuru medicīnas attēlos interesējošo zonu un noteikt šīs zonas parametrus (platumu, garumu, tilpumu, vielas
blīvumu). Pēc medicīnas attēlu slāņos izvēlēto apgabalu kopuma var uzbūvēt patoloģijas zonas un cilvēka galvaskausa
3D modeļus un vizualizēt tos 3D telpā. Tas ļauj spriest par patoloģijas zonas telpisko atrašanu un plānot ķirurģisko
operāciju, ja tā nepieciešama.
Izstrādāta reālu objektu 3D ģeometriskas modelēšanas lokālas virsmas interpolācijas metode, balstoties uz objekta
interpolēšanu ar bikubiskas Kunsa virsmas kopu.
Izstrādāta jauna 3D ģeometriska modeļa tilpuma noteikšanas analītiska metode.
Izstrādāta reālu objektu 3D ģeometriskas modelēšanas metode, kas balstās uz virsmas izveidi ar parametriskās līknes
palīdzību, izmantojot ģeometriskas līknes aproksimācijas metodi.
Izstrādāta metode cilvēka kaulu vizualizēšanai pacientiem ar osteoporozi. Metode tiek bāzēta uz kaulu reģionu
segmentāciju, izmantojot adaptīvo kontūru.

INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS
INSTITŪTS
Kontakti

Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts (ITI) nodibināts 1991. gadā. Institūta sastāvā
ietilpst Vadības informācijas tehnoloģijas katedra un Modelēšanas un imitācijas katedra. Institūta darbības mērķis
ir konkurētspējīgu, augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošana zinātniskajam un praktiskajam darbam modernu
informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādē un praktiskā izmantošanā dažādās sfērās, ieskaitot uzņēmējdarbību,
ražošanu, valsts pārvaldi un finanses.

Institūta direktors: prof. Dr. sc. ing. JĀNIS GRABIS
Sētas iela 1–400A,
Rīga, LV-1048

Institūtā pētījumus veic 5 profesori, 16 zinātņu doktori, 4 pētnieki un 13 doktoranti. Pētījumos aktīvi iesaistās arī
citi studējošie. Pēdējo piecu gadu laikā ITI ir realizēti vairāk nekā 15 zinātniskie projekti un sagatavotas vairāk nekā
200 zinātniskas publikācijas.

+371 67089515
grabis@rtu.lv
Info

http://iti.rtu.lv

Institūta laboratorijās – Integrēto vadības sistēmu laboratorijā un Imitācijas modelēšanas laboratorijā – ir pieejama
moderna programmatūra un aparatūra.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzņēmuma lietojumprogrammu modificēšana un adaptācija.
Projektu vadības sistēmu konfigurēšana un ieviešana.
Kontekstzinīgas sistēmas un datu integrācijas risinājumi lēmumu
pieņemšanai.
Sociotehnisku sistēmu imitācijas modelēšanas tehnoloģijas.
Hibrīdās simulācijas un optimizācijas tehnoloģijas industriāliem
pielietojumiem.
Modelēšanas rezultātu vizualizācija un virtualizācija.
Loģistikas informācijas sistēmas.
Intelektuālās skaitļošanas metodes un lēmumu atbalsta sistēmas.
Zināšanu iegūšanas un datizraces tehnoloģijas bioinformātikā.

Spējīgu sistēmu izstrādes metodoloģija un tehnoloģijas
•

Konteksts

Spējīga sistēma

Mērķi

•
•
•

Pielāgojumi

KPI

Paterni

Zināšanu bāze

Spējīgu sistēmu izstrādes tehnoloģija.

•
•

Spējas raksturo uzņēmuma varēšanu izmantot tā prasmes un resursus konkurētspējīgu
produktu un pakalpojumu nodrošināšanai.
Spējīgas uzņēmuma lietojumprogrammas tiek izmantotas strauji mainīgos apstākļos.
Adaptācijas metodes ļauj pielāgot lietojumprogrammas izmaiņām, neveicot atkārtotu
sistēmas ieviešanu.
Uzņēmuma modelēšanas metodes tiek izmantotas mainīgo faktoru identificēšanai un
modelēšanai.
Paterni un zināšanu atkārtota izmantošana nodrošina konfigurējamu un pielāgojamu
lietojumprogrammu izstrādi.
Adaptācijas algoritmi nodrošina lietojumprogrammu pielāgošanu to izpildes laikā.

Sabiedriskā transporta imitācijas modelēšanas sistēma
Projekts piedāvā teritoriju un transporta plānotājiem interaktīvu, uz ĢIS balstītu
dinamiskas modelēšanas instrumentu, kas ļauj analizēt un uzlabot modelējamo reģionu
iedzīvotāju iespējas saņemt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Modelēšanas sistēmā,
balstoties uz kartogrāfisko materiālu, ir iespējams veikt sabiedriskā transporta tīkla izveidi,
rediģēšanu un analīzi, ieskaitot sabiedriskā transporta pieejamības un sasniedzamības
novērtēšanu.
Izstrādātā imitācijas modelēšanas sistēma ir izmantojama daudzscenāriju režīmā, kad
iespējams analizēt un salīdzināt dažādus sabiedriskā transporta darbības variantus.
Sabiedriskā transporta imitācijas modelēšanas sistēma.

INFROM – Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno
sistēmu monitoringam
Projekts piedāvā integrētu dabas tehnoloģisko ietvaru un infrastruktūru reāllaika
intelektuālam monitoringam un kontrolei.
Tehnoloģiskā platforma nodrošina attēlu apstrādi, heterogēnu datu un zināšanu integrāciju,
pūļpakalpojumus, saskarni ar ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām, kā arī datu plūsmu
skaitļošanas modeļus, ģeosimulāciju un 3D vizualizāciju. Atbalsta rīki un modelēšanas
scenāriji ir pielāgoti izmantošanai īpašos gadījumos – plūdu īstermiņa prognozēšanai,
ūdens piesārņojuma analīzei un mežu ugunsgrēku izplatības noteikšanai.
Plūdu prognozēšanas simulācijas sistēmas prototips tika izstrādāts kā daļa no monitoringa
platformas, lai 2013. gada aprīlī novērtētu applūšanas zonu Daugavpils pilsētā. Sadalītā
plūdu prognozēšanas simulācijas sistēma ļauj ģenerēt applūstošās zonas prognozes pa
stundām, automātiski demonstrējot rezultātus izstrādātajā ģeoportāla prototipā un
vienlaicīgi par to informējot arī tā gala lietotājus. Sīkāka inormācija: www.infrom.eu.
Īstermiņa plūdu prognozēšanas sistēma.

Monogrāfija par piegādes ķēžu konfigurēšanu (2. izdevums)
Izdevniecība “Springer” laidusi klajā ITI profesora Jāņa Grabja un Mičiganas Universitātes (ASV) profesora Čaru Čandras kopējo monogrāfiju “Supply Chain
Configuration”. Grāmatā aplūkotas dažādas metodes, kas tiek izmantotas sarežģītu tīklveida paplašināto uzņēmumu struktūras izveidošanai un pielāgošanai
izmaiņām to darbības vidē. Piegādes ķēžu konfigurēšana tiek apskatīta no starpdisciplināra viedokļa, integrējot operāciju pētīšanas, informācijas tehnoloģijas
un vadības zinātnes metodes. Grāmatas sadaļa par piegādes ķēdes konfigurēšanas metožu praktisku izmantošanu tapusi sadarbībā ar starptautiska mēroga
Latvijas uzņēmumiem.
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Centra direktors: Dr. sc. ing. AIVARS SPALVIŅŠ
Daugavgrīvas iela 2,
Rīga, LV-1007
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Vides modelēšanas centrs (VMC) ir zinātniska institūcija, kas veic pazemes ūdens plūsmas un tās piesārņojuma dinamikas
modelēšanu.
Vides modelēšanas centrs:
• pilnveido Latvijas hidroģeoloģisko modeli (LAMO),
• apmāca studentus datormodelēšanai hidroinformātikas jomā,
• konsultē speciālistus dažādos praktiskos modeļu pielietojumos,
• aktīvi iesaistās Latvijas un starptautiskos (Lietuva, Krievija, Vācija) projektos,
• pielieto LAMO dabas procesu pētīšanai Latvijas pazemes ūdeņu vidē.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•

Pazemes gruntsūdens resursu novērtējums, aizsargjoslu kontūru noteikšana, piesārņojuma riska novērtēšana.
Piesārņojuma (naftas produkti – ūdenī šķīstošie, ūdenī grimstošie) apjoms gruntī un ūdenī, tā kustības
prognozēšana un attīrīšanas variantu meklēšana.
Minerālu ieguves karjeru un pazemes būvju ietekmes uz vidi novērtēšana.

Latvijas hidroģeoloģiskais modelis
LAMO ietver Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) uzkrātos hidroģeoloģiskos datus par
Latvijas pazemes ūdeņu aktīvās ūdens apmaiņas zonu. LAMO sniedz informāciju par ģeoloģisko slāņu ģeometriju un
filtrācijas īpašībām, pazemes ūdeņu līmeņiem un plūsmu virzieniem un pazemes un virszemes (upju, ezeru, jūras un
atmosfēras nokrišņu) mijiedarbību.
LAMO modeli lieto Latvijas ūdens resursu izmantošanas un atveseļošanas plānošanai un lokālu detalizētu modeļu
izveidošanai.

LAMO ģeoloģiskais griezums.

Latvijas hidroģeoloģiskais modelis kā rīks dabas procesu pētīšanai
Izmantojot LAMO4 (šobrīd pilnīgākā modeļa versija), tika meklēti Iecavas upes pazemes pieteces avoti
(atmosfēras nokrišņi un citi pieteces avoti).
Tika prognozēts, ka Iecavas upes skaitliskais eksperiments apstiprinās pieņēmumu, ka upes pazemes pieteces
avots ir atmosfēras nokrišņi upes sateces apgabalā. Tomēr rezultāti bija negaidīti un tos varēja iegūt tikai
LAMO4 vidē: daudzi pazemes pieteces avoti atrodas ļoti tālu no upes sateces apgabala (Vidzemes un Latgales
augstienēs); pazemes ūdens uz Iecavas upi pārvietojas visos Latvijas pazemes ūdeņu aktīvās ūdens apmaiņas
zonas ģeoloģiskajos slāņos

Rīgas pilsētas centralizētās ūdens apgādes reorganizācija
Ar modelēšanas metodēm novērtēti pasākumi, kurus izmantojot var
atteikties no piesārņojuma riskam pakļautās Daugavas virszemes
ūdensgūtnes un turpmāk izmantot tikai pazemes ūdeni.

Gaujas upes piesārņojuma novērtēšana
Inčukalna apkārtnē
Jau tuvā nākotnē Inčukalnā tiks pabeigta divu gudrona
dīķu satura ekskavācija. Šo dīķu piesārņotais pazemes
ūdens jau 60 gadus virzās uz Gaujas upi. Ar modelēšanas
metodēm novērtēta piesārņojuma masa un laiks
(20–25 gadi), kad piesārņojums sasniegs Gaujas upi.
Modelēta arī sanācijas pasākumu efektivitāte no
gudrona attīrīto dīķu teritorijā.

Depresijas piltuve D3gj2 horizontā Baltezera, Zaķumuižas un Remberģu ūgensgūtņu kompleksā,
ja tas varētu nodrošināt Rīgas pilsētas apgādi ar dzeramo ūdeni.

Ūdens daļiņu kustības trajektoriju uz Iecavas upi no Vidzemes un
Latgales augstienēm projekcijas (sānskats, virsskats).

Ar virsmas aktīvo vielu piesārņotā Ziemeļu dīķa areāla koncentrāciju sadalījumi
2015. gadā un pēc 40 un 80 gadiem.

ŪDENS
PĒTNIECĪBAS
ZINĀTNISKĀ
LABORATORIJA
Kontakti
Laboratorijas vadītājs: prof. Dr. sc. ing. TĀLIS JUHNA
Ķīpsalas iela 6B–261,
Rīga, LV-1048
+371 67089400
Talis.Juhna@rtu.lv
Info

Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (ŪPZL) ir izveidota 2002. gadā. Tās dibinātājs un vadītājs ir RTU zinātņu
prorektors Tālis Juhna. Kopš 2015. gada šī laboratorija ir daļa no RTU BIF Būvzinatnes centra.
Laboratorijas zinātniskā darbība ir saistīta ar pētījumiem par dzeramā ūdens attīrīšanu, sadales sistēmām, ūdens kvalitāti
un mikroorganismu bioplēves izplatīšanos tīklā.
ŪPZL piedalās valsts un starptautiskajos projektos, kā arī sadarbojas ar galvenajiem dzeramā ūdens piegādātājiem Latvijā.
2012. gadā ŪPZL pētnieki izveidoja spin-off biotehnoloģisko uzņēmumu Conelum Biotech LLC, kas nodrošina
mikrobioloģiskās diagnostikas testus, lai atklātu raugus un pelējumus dzeramajā ūdenī un piena produktos.

http://bzc.bf.rtu.lv

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
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Ūdens un notekūdens menedžments (Dr. sc. ing. T. Juhna).
Viedās biotehnoloģijas (Dr. sc. ing. L. Mežule un Dr. sc. ing. K. Tihomirova).
Ūdens infrastruktūras drošība un rūpniecības notekūdens attīrīšana (Dr. sc. ing. J. Rubulis).
Pilsētu atkritumu menedžments (Dr. sc. ing. K. Gruškeviča).

Biodegvielas ražošanas tehnoloģija no lignocelulozes biomasas
Tehnoloģijas pamatā ir videi draudzīga biomasas apstrāde, kas sastāv no vienkāršas
mehāniskas samalšanas, vārīšanas un enzimātiskās hidrolīzes. Fermentējamo cukuru
atdalīšana un enzīmu recirkulācija tiek nodrošināta ar speciālām membrānām, kas
vienlaikus samazina ražošanas izmaksas un inhibitoru klātbūtni cukuru šķīdumā. Iegūto
cukura šķīdumu tālāk var izmantot fermentācijas procesā, lai ražotu bioetanolu vai
biobutanolu. Augstāka iznākuma nodrošināšanai saražotais produkts tiek pastāvīgi
izvadīts no sistēmas, vienlaikus neietekmējot fermentējamo kultūru.

Molekulāro metožu izstrāde un izmantošana piesārņojuma detektēšanai
pienā un piena produktos
Ātra mikrobioloģiskās kvalitātes diagnostika pārtikas produktos ir būtiska ne tikai
patērētāja veselības nodrošināšanai, bet arī ražotāja, pārstrādātāja vai cita iesaistītā
uzņēmuma darbības optimizēšanai.
Šobrīd mikrobioloģiskās kvalitātes kontrolē izmanto tradicionālās mikroorganismu
pavairošanas metodes, kur rezultāts tiek iegūts 24 stundu līdz 5 dienu laikā.
Veicot testēšanu ar izstrādāto Conelum EloKIT™ tehnoloģiju, raugus un pelējumus piena
produktos var diagnosticēt 30 minūšu laikā.

Dzeramā ūdensvada skalošanas metode un tam speciāli izveidotais aprīkojums
Būvniecības rezultātā pārdimensionētā ūdensvada tīklā vai projektējot cilpveida tīklus, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju skaita
samazināšanos apdzīvotās vietās, ir novērojama Ministru kabineta noteikumu Nr. 235 kvalitātes prasībām atbilstoši sagatavota
dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās ūdensvadā ūdens saduļķošanās veidā.
Ūdensvadā uzkrājušos nogulumus iespējams izskalot no ūdensvada ar tīklu plānveida skalošanu: cauruļvados ar diametru līdz 300 mm
izmantojot vienvirziena plūsmas skalošanas metodi un lielāka diametra cauruļvados vai nogulumu izskalošanai lokālās tīkla vietās
izmantojot ūdens–gaisa skalošanu. Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija piedāvā ūdensvada
skalošanas plānošanu, labās prakses pārnesi uz uzņēmumu un skalošanas veikšanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanu.

PULVERMATERIĀLU
ZINĀTNISKĀ
LABORATORIJA
Kontakti
Laboratorijas vadītājs: prof. Dr. sc. ing. VIKTORS MIRONOVS
Ķīpsalas iela 6A–331,
Rīga, LV-1048
+371 67089270
viktors.mironovs@rtu.lv
Info

http://bzc.bf.rtu.lv/

Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija (PZL) darbu uzsāka 1975. gadā Būvražošanas katedras sastāvā. Tās sākotnējais
darbības virziens bija sablīvēšanas un saķepināšanas metožu attīstība un pilnveidošana metāla un nemetāla pulvera
materiāliem, lai ražotu gultņus, sūkņu detaļas, filtrus, sorbentus u.c. produktus. Laika gaitā pētījumu klāsts tika paplašināts
un ietvēra arī perforēto struktūru izveidi un izpēti, metāla un keramikas kompozītmateriālu (ieskaitot struktūras ar dobām
mikrosfērām) izpēti, kā arī nesagraujošās pārbaudes metožu attīstību.
Šobrīd PZL ir ietverta Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvzinātnes centra sastāvā. Tai ir aptuveni 150 Latvijas,
Eiropas un Krievijas patenti. Sadarbība tiek veikta ar Vācijas, Austrijas, Baltkrievijas un Krievijas universitātēm, kā arī ar
Latvijas un Zviedrijas uzņēmumiem.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
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•
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Impulsa elektromagnētiskā lauka pielietošana pulveru metalurģijā, pulvermateriālu
tehnoloģijās un metāla produktu apstrādē.
Perforēta materiāla struktūras izveide.
Sorbentu izveide uz izdedžu, keramikas, cenosfēru un metāla gumijas savienojumu bāzes.
Kompozītmateriālu, kas veidoti uz metālkeramikas bāzes ar dobām pildvielām, izpēte.
Kompozītmateriālu, kas veidoti no pulvermateriāliem, nesagraujošā testēšana, izmantojot
ultraskaņu.

Perforētie materiāli
Izpētīta iespēja izveidot metāla struktūras un produktus no perforētiem materiāliem, piemēram, no perforētām tērauda
lentām – uzņēmuma “Ditton” metāla ražošanas atkritumiem. Izveidoti tādi perspektīvi produkti kā aizsargājamie elektriskie
kanāli, cauruļu apvalki un aizsargājošas struktūras būvniecībai.

Ierīces impulsa elektromagnētiskā lauka (IEML) pētījumiem
Izveidotas eksperimentālas ierīces impulsa elektromagnētiskā lauka (IEML) pētījumiem. Šīs ierīces, kuras raksturo
augsta efektivitāte, izmanto pulvermateriālu blīvēšanai pulvermetalurģijā, metāla detaļu spiešanai, pulvermateriālu
transportēšanai un dozēšanai, metāla lokšņu izstrādājumu un metāla pārklājumu atdalīšanai.

Pulvermateriāli ūdens tīrīšanai no piesārņojuma
Izpētīta iespēja izmantot vietējo ražošanas uzņēmumu pulverveida blakusproduktus – sorbentus, ko izmanto ūdens virsmas
un tilpuma attīrīšanai no piesārņojuma. Sorbentu sastāvā ir sfēriskas dobas mikroskopiskas daļiņas, kas iegūtas keramikas
apdedzināšanas procesā, izdedži un cenosfēras (enerģētikas nozares atkritumi).
Feromagnētiska pulvera un gumijas skaidiņu kombinācija ir patentēts risinājums, kas ļauj iekasēt sorbentu ar magnētisko
metodi.

Kompozītmateriāli uz metālkeramikas bāzes ar dobām pildvielām
Lai izveidotu struktūras ar prognozējamām īpašībām, izpētītas īpašības tādiem
materiāliem kā metālkeramikas kompozīti ar cenosfērām un metāli, kuru struktūru veido
doba metāla sfēras. Inovatīvajiem materiāliem piemīt teicama blīvuma–stipruma attiecība,
kas ļauj tos izmantot mehāniskai slāpēšanai.

Kompozītmateriālu, kas veidoti no pulvermateriāliem, nesagraujošā
testēšana
Lai prognozētu daudzfāžu kompozītmateriālu ar dobu pildvielu stiprumu un atklātu
defektus pulvermetalurģijas produktos, veikti pētījumi ar daudzparametrisku ultraskaņas
mērījumu ierīci. Rezultāti salīdzināti ar mehāniskajās pārbaudēs iegūtajiem rezultātiem un
3D mikroskopijas struktūras pētījumiem.

TRANSPORTBŪVJU
INSTITŪTS
Kontakti

Transportbūvju institūtā (TBI) apvienotas divas katedras – Ceļu un tiltu katedra un Ģeomātikas katedra.

Institūta direktors: prof. Dr. sc. ing. AINĀRS PAEGLĪTIS

Pēc darbības specifikas abām katedrām ir gan kopējas, gan atšķirīgas pētījumu jomas. Viena no kopējām jomām ir
transportbūvju deformāciju noteikšana un dokumentēšana. Atšķirīgās pētījumu jomas ir ceļu satiksmes drošības, tiltu
ilgmūžības un asfaltbetona īpašību izpēte, ko veic Ceļu un tiltu katedras zinātnieki, un satelītsistēmu, ģeodēzisko tīklu un
ĢIS datubāzu pētījumi, ko veic Ģeomātikas katedras zinātnieki.

Ķīpsalas iela 6A/6B–337(332),
Rīga, LV-1048
+371 67089223
ilze.rozentale@rtu.lv
Info

bf.rtu.lv, geomatika.rtu.lv

Ģeomātikas katedras mācībspēki kopā ar studentiem veic arī kultūrvēsturisko pieminekļu ģeodēzisko un fotogrammetrisko
dokumentēšanu un ģeodēzisko kontroli, būvju deformāciju ģeodēzisko kontroli, pētījumus, kas saistīti ar topogrāfisko un
tematisko kartogrāfiju, tālizpētes datu apstrādi un analīzi, kā arī nekustamā īpašuma tirgus izpēti.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
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Dažādu ceļa satiksmes drošības un organizācijas aspektu izpēte un analīze (J. Smirnovs, J. Naudžuns,
A. Zariņš).
Tiltu konstrukciju drošums un ilgmūžība (A. Paeglītis).
Autoceļu seguma asfaltbetona tipu izpēte (J. Naudžuns, J. Smirnovs, V. Haritonovs).
Satelītsistēmu, ģeodēzisko tīklu, inženiertīklu ĢIS datubāzu un ģeoīda izpēte (J. Kaminskis, J. Zvirgzds).
Būvju, t.sk. kultūrmantojuma, telpiskās 3D dokumentēšanas metodes un mērījumi (M. Kaļinka).

Autoceļu segu asfaltbetona tipu izpēte
Asfaltbetona seguma garenvirziena deformāciju (rišu) veidošanās ir būtiskākais ceļa
brauktuves defekta veids. Šādi ceļa bojājumi ievērojami samazina asfaltbetona seguma
kalpošanas laiku un transporta caurlaidspēju, satiksmes drošības un komforta līmeni,
palielina ceļa seguma ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus, ierobežo pārvadājumu
ātrumus un ass slodzes. Tas negatīvi ietekmē vairākas Latvijas tautsaimniecības nozares:
transportu, glabāšanu un sakarus, ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi, būvniecību,
mežsaimniecību. Tādēļ īpaši svarīgi ir minimizēt šīs deformācijas un laicīgi prognozēt un
plānot ceļa infrastruktūras remontdarbus. Prognozei jābalstās uz esošo transporta slodžu
un klimatisko apstākļu īpatnībām.

Dažādu ceļa satiksmes drošības un organizācijas aspektu
izpēte un analīze
Transportbūvju institūtā tiek veikti autoceļu ģeometrisko parametru optimizēšanas un to
vizuālās kvalitātes novērtēšanas pētījumi. To mērķis ir noskaidrot iespējas nodrošināt esošo
un projektējamo autoceļu horizontālā un vertikālā plānojuma parametrus, kas atbilstu
automobiļu tehnisko parametru attīstības tendencēm, vienlaicīgi ievērojot autovadītāja
uztveres īpatnības automobiļa vadīšanas procesa ietvaros.
Pētījumā iegūtais ceļa trases matemātiskais modelis ievērojami vienkāršo ceļa
projektēšanas algoritmu izveidošanu un attiecīgo aprēķinu veikšanu. Piemērojot telpiskās
projektēšanas optimizācijas risinājumus projektēšanas praksē, iespējams panākt ceļu
projektu kvalitātes uzlabojumu, kam jāizpaužas gan to izbūves un uzturēšanas izmaksās,
gan satiksmes drošības līmeņa kāpumā.

Tiltu konstrukciju drošums un ilgmūžība
Visu kalpošanas laiku tiltu konstrukcijas tiek pakļautas dažādiem ārējās vides iedarbības
faktoriem (pretapledojuma sālim, automašīnu izplūdes gāzēm CO2, sala iedarbībai,
nogurumam u. c.). Lai novērtētu tiltu atlikušo kalpošanas laiku, jāņem vērā ārējās vides
iedarbības faktori un faktiskās betona fizikāli mehāniskās īpašības.
Novērtējot dzelzsbetona tiltu bojājumus, ir apkopota informācija no pēdējo
10 gadu laikā veikto tiltu inspekciju dokumentācijas par to, kā veikta detalizēta
atsevišķu tiltu karbonizācijas un hlorīdu iedarbības izpēte. Pētījumā apkopota
informācija par gaisa temperatūru, relatīvo mitruma daudzumu gaisā
(RH līmenis), nokrišņu daudzumu un saules radiācijas ietekmi dažādos
Latvijas reģionos gada un mēneša, kā arī vidējās, maksimālās un
minimālās temperatūras griezumā. Iegūti vides raksturojuma dati,
kurus paredzēts izmantot mikroklimatisko apstākļu modelēšanai
betona tiltu bojājumu attīstības modeļos.

Pētījumi par vanšu tiltu elementu kopdarbību
Liela laiduma vanšu tiltu projektēšana nav iedomājama bez vanšu regulēšanas, kas jāveic
dažādās būvniecības stadijās un arī gatavai būvei. Pētījuma rezultātā izstrādāta metode,
kas balstās uz vanšu sistēmas tilta deformētā stāvokļa analīzi. Metode ļauj analizēt izejas
datu savstarpējo ietekmi. Šo parametru nenoteiktības ir iespējams reducēt uz visas būves
vai atsevišķu elementu drošuma indeksiem. Šāda pieeja ļauj rast grafiski viegli analizējamu
informāciju par nesošo elementu parametru ietekmi uz kādu no optimizējamiem
parametriem: pieļaujamās deformācijas, pieļaujamie spriegumi, materiālu patēriņš, būves
drošības indekss. Piedāvātā analīzes metode ļauj veikt pamatotus sākotnējos pieņēmumus
par optimālu vanšu sistēmas tiltu ģeometriju, kā arī prognozēt atsevišķu elementu
stingumu izmaiņu ietekmi uz kopējo konstrukcijas statisko darbību.

BŪVRAŽOŠANAS
INSTITŪTS
Kontakti
Institūta direktors: asoc. prof. Dr. sc. ing. MĀRTIŅŠ VILNĪTIS
Ķīpsalas iela 6B–305,
Rīga, LV-1048
+371 29121187
martins.vilnitis@rtu.lv
Info
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RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūtā (BI) tiek attīstīti inovatīvi zinātniskie pētniecības
virzieni, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm būvniecības nozarē un īpašu uzmanību veltot sadarbībai ar Latvijas vadošajām
būvfirmām un būvmateriālu ražotājiem, kā arī sadarbībai ar Eiropas universitāšu zinātniekiem radniecīgos pētniecības
virzienos. Tādā veidā tiek sekmēta maģistrantūras un doktorantūras studentu iesaistīšanās pētniecības projektu izstrādē un
realizācijā, kā arī tiek radīts potenciāls jaunu un spējīgu pētnieku iesaistei institūta darbā.
Būvražošanas institūta sastāvā ietilpst:
• Civilo ēku būvniecības katedra (vadītājs asoc. profesors Kaspars Bondars),
• Būvražošanas katedra (vadītājs asoc. profesors Mārtiņš Vilnītis).
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Perforētie materiāli (prof. Dr. habil. sc. ing. V. Mironovs, Mg. sc. ing. M. Lisicins).
Lielas cietības keramiskie pulvermateriāli (Al-W-B, SiC) (prof. Dr. habil. sc. ing. V. Mironovs,
Mg. sc. ing. A. Šiškins, Dr. sc. ing. V. Lapkovskis, Mg. sc. ing. E. Barone).
Materiālu negraujošā testēšana (Dr. sc. ing. S. Rubene).
Fibrobetona tehnoloģijas (Dr. sc. ing. V. Lūsis).
Inovatīvi risinājumi ēku modernizēšanai (asoc. prof. Dr. sc. ing. M. Vilnītis, Mg. sc. ing. M. Kusiņš).
Konstrukciju skaņas izolācijas pētījumi (asoc. prof. Dr. sc. ing. M. Vilnītis, Mg. sc. ing. A. Veinbergs).
Būvpamatņu analīze un būvniecības ģeotehnisko aspektu pētniecība
(asoc. prof. Dr. sc. ing. K. Bondars).
Nogāžu stabilitātes pētījumi ar mērķi rezultātus lietot Latvijas autoceļu būvniecībā
(asoc. prof. Dr. sc. ing. K. Bondars).
Karjeru nogāžu stiprināšana to izstrādes procesā (asoc. prof. Dr. sc. ing. K. Bondars).

Šūnu konstrukciju izgatavošanas paņēmiens no lokšņu metāla
Izgudrojums attiecas uz šūnu konstrukciju ražošanas jomu, konkrēti – uz šūnu paneļu
ražošanu. To var izmantot būvniecībā un mašīnbūvē. Šūnu konstrukciju izgatavošanas
paņēmiens no lokšņu metāla tiek piedāvāts ar mērķi samazināt šūnu konstrukcijas svaru
un palielināt konstrukcijas izgatavošanas procesa ražīgumu un vienkāršību.
(Izgudrotāji: V. Mironovs, M. Lisicins, I. Boiko.)

Metālisko materiālu tapu metināšana ar kondensatora izlādes metodi
Izstrādātas tehnoloģijas būvkonstrukciju elementu izgatavošanai un konstrukciju montāžai,
pielietojot elektrisko kontaktmetināšanu.
Tiek attīstītas būvkonstrukciju izveidošanas tehnoloģijas, pielietojot metāla profilus. To montāžā
izmanto metinātos un skrūvju savienojumus. Būvražošanas katedrā jau vairāk nekā 10 gadus tiek
izstrādāta un pārbaudīta elementu elektriskā kontaktmetināšana ar kondensatoru izlādes iekārtas
palīdzību. Radītās eksperimentālās iekārtas ļauj piemetināt pie metāla konstrukcijām tērauda
naglas un vītņu tapskrūves, kas dod iespēju palielināt montāžas darbu ražīgumu.
Ir radīts elektrisko impulsu kontaktmetināšanas eksperimentālais stends stiprinošo elementu
piemetināšanai pie tērauda konstrukcijām, kas ļaus optimizēt konstrukciju montāžas procesu un
paplašināt ātras montāžas un demontāžas iespējas.

Ķemmveida instruments un tā izgatavošanas metode
Izgudrojums attiecas uz mašīnbūves jomu, konkrēti – uz plākšņveida instrumenta izgatavošanas metodēm. Var tikt
izmantots būvniecības, kokapstrādes un citu jomu instrumentu izgatavošanai.
Tiek piedāvāts jauns risinājums – plākšņveida instrumenta izgatavošanas metode, kas sevī ietver plākšņu ar griezošiem
zobiem izgatavošanu, nostiprināšanu korpusā vai turētājā un zobu asināšanu. (Izgudrotāji: V. Mironovs, M. Lisicins,
V. Zemčenkovs, A. Urbahs.)

Atbalsta konstrukcija
Izgudrojums attiecas uz būvniecības un mašīnbūves nozari, konkrēti – uz atbalsta konstrukciju izgatavošanas jomu.
Izstrādāta atbalsta konstrukcija, kas sastāv no gredzenveida un cauruļveida apvalka, kura dobumā izvietots stiegrojošs
elements. Dobums ir aizpildīts ar pildmateriālu. Stiegrojošais elements izveidots no iepriekš perforētām loksnēm, kuras
savā starpā savienotas šarnīrveidā caur perforācijas spraugām. (Izgudrotāji: V. Mironovs, M. Lisicins.)

Materiāls tādu karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai, kas satur silīcija karbīdu
Materiāls termiski izturīgiem izstrādājumiem un pārklājumiem, kas satur silīcija karbīda pulveri ar iepriekš impregnētu silīciju
(SiC-Si pulveris). SiC-Si pulveris tiek iegūts, sadrupinot jau iepriekš izmantotus keramikas izstrādājumus, piemēram, bojātu
sildelementu čaulas no elektriskajām krāsnīm. Kā saistviela tiek izmantots alumocements, un rezultātā tiek iegūts materiāls
ar adatveida struktūru un paaugstinātu stiprību. Otrs veids ir materiāls termiski izturīgiem izstrādājumiem un pārklājumiem,
kas satur silīcija karbīda pulveri (SiC pulveris), ar daļiņu izmēriem 100–200 µm, 15–20 % no apjoma; 10–30 % dobās
keramikas mikrosfēras ar izmēriem 0,1–0,5 mm un termiski izturīgu cementu. No sastāvdaļām tiek sagatavots sausais
maisījums, klāt pievienojot ūdeni. (Izgudrotāji: V. Mironovs, E. Barone, A. Šiškins, A. Korjakins, I. Pundiene.)

Jaunu dzelzs-vara bāzes pulveru un to ražošanas tehnoloģijas izstrāde
Pulvera presēšana un infiltrācijas metodes pielietošana dod iespēju izgatavot sarežģītas konfigurācijas detaļas. Pētījumiem
izmantoti dzelzs pulveri un to maisījumi ar varu, oglekli u. c. komponentiem. Presēšanu veic ar hidraulisko presi un
magnētisko impulsu iekārtu; saķepināšanu – krāsnī vakuumā vai endogāzes atmosfērā.
Lai iegūtu kompozīto materiālu ar paaugstinātu vara saturu, tiek izmantota Būvražošanas institūta izstrādātā vara
kausējuma infiltrācijas metode. Veikto pētījumu rezultātā piedāvāti tādu materiālu sastāvi, kas ir noturīgi pret berzi
un noder konstruktīvu uzdevumu detaļu, tajā skaitā gliemežreduktoru zobratu sagatavju, filtru, centrbēdzes sūkņa
vadotņu u. c., iegūšanai.
(Izgudrotāji: V. Mironovs, V. Lapkovskis, V. Zemčenkovs, A. Šiškins, P. Stankevičs.)
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Būvniecības un rekonstrukcijas institūtu (BRI) veido Būvkonstrukciju katedra, Būvmehānikas katedra un Datorizētās
inženiergrafikas katedra.

Institūta direktors:
prof. Dr. sc. ing. LEONĪDS PAKRASTIŅŠ

Institūta galvenie darbības mērķi ir:
• veikt zinātniski pētniecisko darbību par dažāda materiāla slodzi nesošu būvju un to elementu aprēķina, konstruēšanas,
apsekošanas un pastiprināšanas metodēm;
• konsultēt ražotājus par progresīvu būvkonstrukciju projektēšanu un izmantošanu celtniecībā;
• celt būvniecības speciālistu kvalifikāciju atbilstoši aktuāliem projektēšanas standartiem;
• sagatavot inženierzinātņu doktorus būvzinātnes nozares būvkonstrukciju un būvmehānikas apakšnozarēs, kā arī
maģistrus un bakalaurus būvniecības nozarē.
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Rīga, LV-1048
+371 67089145
Leonids.Pakrastins@rtu.lv
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Jaunās paaudzes kompozīto konstrukciju izstrāde ar racionālu attiecību starp pašsvaru un lietderīgo slodzi
(akadēmiķis prof. K. Rocēns, vad. pētn. J. Šliseris). Rekonstruējamo būvju un nesošo konstrukciju faktiskās darbības un
drošuma analīze (akadēmiķis prof. K. Rocēns).
Cementa inženierkompozītu darbības analīze (prof. L. Pakrastiņš, doc. A. Sprince).
Viedās konstrukcijas un pastiprināšanas tehnoloģijas, izmantojot kompozītu materiālus (prof. L. Pakrastiņš).
Būvkonstrukciju svārstību prognozēšana saliktu dinamisko iedarbību gadījumos un to slāpēšanas sistēmas
(prof. I. Radiņš, asoc. prof. L. Gaile).
Racionālās liellaiduma tērauda konstrukcijas (prof. D. Serdjuks, vad. pētn. V. Goremikins).
Inženierobjektu 3D ģeometriskā modelēšana ar datorizētās projektēšanas sistēmām
(prof. M. Dobelis).
BIM (Building Information Modeling) koncepcijas atbalstošo CAD tehnoloģiju apmācības
ieviešana izglītībā (prof. M. Dobelis).

Racionāla liellaiduma iepriekš saspriegta trošu konstrukcija
Izstrādāts risinājums iepriekš saspriegtai liellaiduma divjoslu konstrukcijai, kuras nesošā josla veidota kā trošu kopne,
kurā ietilpstošie stieņi neuzņem spiedes piepūles. Optimizējot šīs kopnes apveidu un topoloģiju, iegūts risinājums ar
materiālu patēriņu, kas ekvivalents atsevišķai nesošai trosei, taču nodrošina ievērojami lielāku konstrukcijas stingumu.
Izstrādāti trošu kopnes aprēķina un optimizācijas algoritmi un noskaidrotas šādas kopnes priekšrocības.

akselerometrs

α = (7–12)° (2 Hz)

FLONG(t)
FVERT(t)

P(t)
γ(t)

x
x1

h
0,55 h (sievietēm)
0,57 h (vīriešiem)

0,57 h

COG

FLAT(t)

FLAT(t)

β = 25°

FLONG(t)
FVERT(t)

γ(t)

P(t) = FVERT(t) cos(β − γ(t )) +
+ FLONG(t) sin(β − γ(t ))

Būvkonstrukciju svārstību prognozēšana saliktu dinamisko iedarbību gadījumos
Mūsdienās, projektējot konstrukciju, inženiera uzdevums ir samazināt tās nestspējas un svara attiecību. Tādas
konstrukcijas kā gājēju tilti, tribīnes, skatu torņi, lokanas kāpnes un pārsegumi bieži ir pakļautas svārstībām, ko
izraisa cilvēku darbība, tādēļ būtiski ir novērtēt konstrukcijas paredzamo dinamisko uzvedību un atbilstību komforta
kritērijiem jau projektēšanas sākuma posmā.
Ja veidojamā konstrukcija nenodrošina pietiekamu komforta līmeni, tad jau tās izstrādāšanas gaitā jāparedz iespēja
svārstības slāpēt, izmantojot svārstību slāpētājus vai palielinot konstrukcijas svārstību rimšanas koeficientu.
Veidojot GEM modeli, konstruktors izmanto reālās konstrukcijas ģeometrisko parametru, slodžu, stingumu u. c.
tuvinātās vērtības. Tādēļ, veicot mērījumus dabā un iegūtos rezultātus salīdzinot ar teorētiski aprēķinātajiem, svarīgi
pārliecināties, ka ieviestie vienkāršojumi neietekmē adekvātu konstrukcijas darba analīzi. Lokanas konstrukcijas
dinamisko parametru precīzs novērtējums ir ļoti būtisks, jo tieši tas nosaka vispiemērotākā būves konstruktīvā
risinājuma izvēli.

BIM saderīga būves 3D modeļa izveide
Horizon 2020 projekta MORE-CONNECT ietvaros, sadarbojoties trim BIF katedrām, izstrādāts pētījums, kurā veikta
būves modeļa rekonstrukcija no lāzera skenējuma datiem.
Izstrādātā metode BIM koncepcijai atbilstošas būves 3D modeļa izveidei ar ArchiCAD programmatūru pārbaudīta
uz eksperimentālas ēkas. Apkopots nepieciešamo ievades parametru saraksts un izstrādāts algoritms īpašību
definēšanai modelī, lai veiktu attiecīgos analīzes un optimizācijas uzdevumus.

Renovējamā būve

Lāzerskenēts punktu modelis

BIM modelis

Termiskie bloki
energoefektivitātes analīzei

Koka paneļu un guļbūvju automatizētā projektēšana un konstrukciju pilnveidošana
Izmantojot modificētu specializētu programmkomplektu SEMA, samazināts būvprojektu izstrādāšanas laiks līdz piecām
reizēm salīdzinājumā ar laiku, kas bija vajadzīgs, projektējot ar tradicionālo programmkomplektu AutoCAD.
Sadarbībā ar firmu “High Castle Architecture” izstrādāti optimāli paneļu savienojumu veidi. Sadarbībā ar SIA “Tivo
Būve” izveidota ugunssienu konstrukcija koka paneļu rindu mājām. SIA “Līvas Grupa” sniegtas konsultācijas par datu
pārsūtīšanu uz automatizētās ražošanas iekārtām.
Datorizētās inženiergrafikas katedrā regulāri tiek organizēti semināri nolūkā paaugstināt konstruktoru un projektētāju
kvalifikāciju koka karkasa konstrukciju un guļbūvju automatizētā 3D datorprojektēšanā saskaņā ar jaunākajām
projektēšanas tehnoloģijām.
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RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūts (MKI) sastāv no divām struktūrvienībām:
Kompozītu materiālu un konstrukciju katedra un Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra.
MKI piedalās Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Eiropas Komisijas Ietvaru programmu,
ERAF, ECF, COST, EUREKA un citu institūciju zinātnisko projektu realizācijā. Institūts ir piedalījies un arī šobrīd piedalās
vairāk nekā 25 Eiropas Komisijas Ietvaru programmu projektu (6FP, 7FP, H2020) realizācijā: POSICOSS, COCOMAT, ALCAS,
FRIENDCOPTER, DESICOS, FANTASIA, INNOPIPES utt.
MKI projektu partneri ir vadošie industrijas un pētniecības centri Eiropā un arī Latvijā: Airbus, Volvo, Agusta, IAI, Rolls-Royce,
Turbomeca, AIMPLAS, Fraunhoffer, Composites Aragón, Acciona, Alkè SRL, Vācijas Kosmiskais pētniecības centrs (DLR),
Knauf, Cemex, UPB, Sakret, Tenapors.
MKI zinātniskie pētījumi ir cieši saistīti arī ar industrijas partneriem Latvijā un Baltijā – tiek veikti pētījumi kompozīto
un būvmateriālu sfērā, ēku apsekošanā, kā arī jaunu veidu inovatīvu materiālu izstrādē. MKI aktīvi piedalās Būvniecības
inženierzinātņu fakultātes mācību procesa nodrošināšanā, realizējot dažādas mācību programmas.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
Kompozītu materiālu un konstrukciju katedra
• Augstas veiktspējas kompozītu materiālu tehnoloģijas.
• Kompozītu materiālu un konstrukciju aprēķini, modelēšana un projektēšana.
• Kompozītu materiālu un konstrukciju mehānisko īpašību identifikācija.
• Kompozītu materiālu un konstrukciju dinamika un svārstību dzišana.
• Kompozītu materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu optimizācija.
• Plānsienu konstrukciju noturība.
• Konstrukciju tehniskā stāvokļa monitorings.
• Bojājumu identifikācija kompozītu materiālu konstrukcijās.
• Viedie materiāli un konstrukcijas.
Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
• Efektīvi un augstas stiprības betoni.
• Alternatīvās saistvielas un to materiāli.
• Efektīvi siltumizolācijas materiāli.
• Termiskās enerģijas uzkrājoši būvmateriāli un
sistēmas, energoefektīvas būves.
• Otrreizējā atkritumproduktu izmantošana
būvmateriālu ražošanā.
• Ekoloģiskie būvmateriāli.
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Viens no ES 7. Ietvara programmas projekta MAPICC 3D uzdevumiem bija skaitliski optimizēt Volvo/Renault smagās
automašīnas kabīnes sēdekļa plātni. RTU ir veikta skaitlisku aprēķinu optimizācija un neliela mēroga paraugu testi. No
iegūtajiem rezultātiem ir izveidoti prototipi, kuru pēdējā versija pārbaudīta pilna mēroga kabīnes izkraušanas testā
atbilstoši automobiļbūves testēšanas standartam.
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TU Dresden audums

ES 7. Ietvara programmas projektā COALINE ir izstrādāta tehnoloģija (iekārta) jauna vienposmu pultrūzijas procesu
pārklāto kompozītu profilu ražošanai bez gaistošo organisko vielu savienojumiem un mazu daļiņu emisijas, vienlaikus
samazinot ražošanas procesa izmaksas. Izmaksu samazināšana tiek iegūta, izstrādājot daudzfunkcionālu pultrūzijas
formas veidni, veicot pultrūzijas procesa kontroli, kā arī pielietojot elektromagnētisko enerģijas avotu materiāla sildīšanai.
RTU ir veikta pultrūzijas procesa modelēšana, izmantojot galīgo elementu metodi, kā arī tehnoloģisko parametru
optimizācija ar mērķi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Iegūtie rezultāti ir praktiski realizēti/pārbaudīti dažādu
kompozītu profilu izgatavošanā.
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Mehānisko īpašību noteikšana SŠ/PP kompozītmateriāliem

Bērza saplākšņa sendviča paneļa izstrāde
Sadarbībā ar a/s “Latvijas Finieris” izstrādātas saplākšņa sendviča paneļu
alternatīvas esošajām masīvajām saplākšņa plātnēm. Tika izveidoti un
testēti prototipi, kas uzrāda pat 60 % svara samazinājumu salīdzinājumā ar
references paraugiem. Pētījumi tiek veikti valsts pētījumu programmas IMATEH
(www.imateh.rtu.lv) ietvaros, lai izveidotu ar poliuretāna pildītu saplākšņu paneļu
ražošanas paņēmienu.

Augstas stiprības betons
Augstas stiprības betona ražošanā tradicionālās izejvielas (t. sk. cements) tiek
daļēji aizvietotas ar netradicionālām izejvielām – mikro- un nanopildvielām.
Rezultātā ir uzlabota betona maisījuma iestrādājamība, samazināts
segregācijas risks un paaugstinātas sacietējuša betona fizikāli
mehāniskās un ekspluatācijas īpašības ‒ salturība un noturība
agresīvā vidē, lai betonu izmantotu apakšzemes konstrukcijās,
hidrotehniskās būvēs, attīrīšanas ietaisēs, rezervuāros u. c.

Porainā keramika
Iegūti putu keramikas materiāli ar porainību 65–76 %, mehānisko stiprību 3,5–14,3 MPa un šķietamo blīvumu 0,66–0,90 g/cm3.
Materiālu iegūšanai izmantota inovatīva tehnoloģija, kas iekļauj dezintegrācijas (sausa maisījuma sagatavei) un kavitācijas
procesus, vielu uzputošanai izmantojot dažādas piedevas. Materiāls ir ekoloģisks un izgatavojams no vietējām izejvielām.

Ģeopolimērs
Poraino ģeopolimēru ieguvē par izejvielām tiek izmantoti dažādi ražošanas atkritumi: metakaolīns ar stikla daļiņu
piemaisījumu, stikla atkritumi no stikla pārstrādes rūpnīcām un alumīnija metāllūžņu pārstrādes atkritumi. Izmantojot šīs
piedevas, ir iespējams iegūt porainus materiālus ar teicamām siltumizolācijas īpašībām. Papildinot izejvielu kompozīciju ar
karstumizturīgām pildvielām, iegūts produkts ar augstu temperatūras noturību (līdz 1100 °C) un minimālām deformācijām
augstās temperatūrās. Šī produkta potenciālais pielietojums ir saistīts ar augsttemperatūras tehnoloģisko iekārtu termisko
izolēšanu un apkārtējās vides aizsardzību iekārtu darbības laikā.
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Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts (SGŪTI) ir vadošais institūts ēku inženiertehnisko sistēmu pētniecības jomā,
kā arī apdzīvotu vietu infrastruktūras elementu izpētē.
Pētījumi par ēku inženiertehnisko sistēmu ietver šādus tematus: energoefektivitātes pasākumi apkures, ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas sistēmās; atjaunojamo enerģijas avotu optimizācija būvniecības nozarē; uzlabotas tehnoloģijas dzeramā
ūdens un notekūdeņu attīrīšanā, kā arī ūdens kvalitātes izmaiņas sadales tīklā.
Pētījumi par apdzīvotu vietu infrastruktūras elementiem ņem vērā reģionālās plānošanas aspektus, kas saistīti ar gāzes
transportēšanu un uzglabāšanu, pilsētu un lauku infrastruktūras novērtējumu, kā arī ūdens ražošanu un drošu piegādi
patērētājiem.
Institūta rīcībā ir modernas laboratorijas, kuru darbības virzieni saistīti ar ēkām un HVAC energoefektivitāti, kā arī sūkņu,
ūdens attīrīšanas un apgādes laboratorija.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
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Būvju automatizācijas sistēmu (BAS) vadības līmeņu struktūras izveide (Dr. habil. sc. ing. E. Dzelzītis).
Zema enerģijas patēriņa ēkas (Dr. sc. ing. A. Borodiņecs).
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu enerģijas patēriņa optimizēšana
(Dr. sc. ing. A. Lešinskis).
Alternatīvo (saules, vēja, ģeotermālo) enerģijas avotu izmantošana ēku energoapgādē
(Dr. habil. sc. ing. P. Šipkovs).
Siltumapgādes un gāzapgādes sistēmu reģionālā attīstība (Dr. sc. ing. I. Laube).
Ēkas mitruma pārneses procesu izpēte (Dr. sc. ing. J. Zemītis).
Ūdens un notekūdens apsaimniekošana, ūdens kvalitāte, ūdens infrastrukūra,
ūdensvada korozijas (Dr. sc. ing. T. Juhna, Dr. sc. ing. J. Rubulis,
Dr. sc. ing. K. Tihomirova, Dr. sc. ing. L. Mežule, Dr. sc. ing. K. Gruškevica).
Izskalojumu un sanešu kustība atvērtās gultnēs un kanalizācijas sistēmās
(Dr. sc. ing. B. Gjunsburgs).

Ēku energopatēriņa dinamiskās simulācijas
SGŪTI veic ēku energopatēriņa un iekšējā mikroklimata dinamiskos novērtējumus gada
griezumā. Tas paver iespēju novērtēt ēkas klimatu un enerģijas patēriņu ēkas dzesēšanai
un sildīšanai dažādās diennakts stundās, gadalaikos un ēnojuma variantos. Iegūtie dati ļauj
novērtēt ne tikai ēkas iekšējā mikroklimata komforta līmeni un atbilstību normatīviem, bet
arī tā ietekmi uz cilvēka veselību un darba produktivitāti.

Iekšējā gaisa kvalitātes un termiskā komforta novērtējums
un ēku energoaudits
SGŪTI ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai veiktu kvalitatīvu ēku energoauditu un
izvērstu iekšējā gaisa parametru un termiskā komforta novērtējumu (Blower Door iekārta,
daudzparametru mērītāji Testo 480 un Testo 435 ar pilnu sensoru komplektu, putekļu
daļiņu skaitītājs Fluke 985, gaisa vadu blīvuma mērītājs Retrotec Model 300, infrasarkanā
kamera FLIR® E-Series). Specifiskus mērījumus un eksperimentus iespējams veikt
mūsdienīgā klimata kamerā.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektivitāte
SGŪTI nodrošina visa veida inženiersistēmu ieregulēšanu un darbības režīmu optimizāciju.
Speciālistu rīcībā ir mūsdienīgi programmēšanas algoritmi, Mathlab/Simulink, dažādas
modelēšanas programmas utt.
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INSTITŪTS
Kontakti
Institūta direktors:
prof. Dr. habil. sc. ing. ALEKSANDRS URBAHS
Lomonosova iela 1A, k-1,
Rīga, LV-1019
+371 67089970
Aleksandrs.Urbahs@rtu.lv
Info

www.aerti.rtu.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Aeronautikas institūta (AERTI) pētījumu
virzieni ir saistīti ar aeronautikas un kosmosa tehnoloģijām, tajā skaitā gaisa kuģu un kosmosa aparātu stiprību un
ilgizturību, aerodinamiku, projektēšanu, lidojuma teoriju, tehnisko diagnostiku, resursa prognozēšanu, stenda un lidojumu
izmēģinājumiem, jauno nanostrukturēto pārklājumu un kompozītmateriālu izstrādi.
Aeronautikas institūta sastāvā ietilpst Aeronautikas tehnoloģiju katedra, Avionikas katedra, Lidaparātu teorijas un
konstrukcijas katedra, Transporta sistēmu un loģistikas katedra un Aerokosmisko pētījumu un tehnoloģiju centrs.
AERTI ir sertificēts kā gaisa kuģu tehniskās apkopes mācību organizācija saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras
(EASA) prasībām.
Studenti var apgūt tādas profesijas kā transporta sistēmu inženieris, gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas
inženieris un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris.
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Aeronautikas un kosmosa tehnoloģijas.
Lidaparātu un kosmosa aparātu projektēšana un būve.
Tālvadības gaisa kuģu projektēšana un būve.
Nanotehnoloģijas lidaparātu un kosmosa aparātu būvē.
Nanotehnoloģijas transportmašīnbūvē.
Aerodinamika.
Gaisa kuģu noguruma ilgizturība un drošums.
Gaisa kuģu resursa prognozēšana.
Lidojumu drošība.
Gaisa kuģu navigācijas sistēmas.
Aviācijas konstrukciju sagrūšanas mehānika.
Kompozītmateriālu mehānika.
Konstrukciju un mašīnu drošums, nesagraujošā kontrole un
tehniskā diagnostika.
Transportmašīnu un aviācijas konstrukciju dinamika.
Transporta sistēmu inženierzinātne.
Loģistika un transporta sistēmas.
Vēja enerģētisko iekārtu tehnoloģijas.

Nākotnes lidaparāts–hibrīds
Aeronautikas institūtā EK FP7 finansētā projekta “ESTOLAS” (Extremely Short Take Off and Landing on Any Surface)
ietvaros tika izstrādāts nākotnes lidaparāts–hibrīds, kas vienlaicīgi ir dirižablis, helikopters, lidmašīna un kuteris uz gaisa
spilvena un kam nav nepieciešams aerodroms. Projekta gaitā tika izstrādātas četras “ESTOLAS” lidaparāta versijas: mazā
(1–2 t), vidējā (40–60 t), lielā (100–200 t) un superlielā (200–400 t).
Lidaparātus paredzēts aprīkot ar diviem propellera dzinējiem lidaparāta aizmugurē, kas nodrošinās lidaparāta kustību
uz priekšu gan gaisā, gan arī ūdenī. Savukārt speciālā šahtā lidaparāta vidusdaļā paredzēts ventilatora tipa dzinējs, kas
ļaus pacelties un nolaisties ļoti ierobežotā laukumā. Lidaparāta spārni ir saliekami, lai nodrošinātu iespēju pārvadāt to ar
transporta lidmašīnām vai pa dzelzceļu.

Autonomais kosmosa kuģis
Aeronautikas institūtā Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) finansētā projekta “DREAM” (Development of an expeRimEntal prototype of
innovative AutonoMous and ecological aerospace vehicle) ietvaros tika izstrādāts autonoma kosmosa kuģa prototips.
Izstrādāta autonoma kosmosa kuģa DREAM koncepcija, definēti un aprēķināti DREAM raksturlielumi, ieskaitot detalizētas mobilās gaisa
platformas un kosmosa kuģa raksturlielumus, kā arī lidojuma parametri, ieskaitot kosmosa kuģa lidojuma trajektoriju un ievadīšanas leņķi
orbītā. Definētas un analizētas DREAM lidojuma vadības ierīces, t. sk. autonomu gaisa kuģu platformas un kosmosa kuģa vadība.

Bezpilota aviācijas komplekss
Aeronautikas institūtā ERAF projektu “Bezpilota aviācijas kompleksa
izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” un “Lielas lidojuma
distances daudzfunkcionāla bezpilota lidaparāta vides monitoringam eksperimentāla parauga izstrāde (LARIDAE)”
ietvaros izstrādāts bezpilota aviācijas komplekss, kas iekļauj bezpilota lidaparātus, lidojuma mobilo vadības staciju, borta
navigācijas-pilotāžas sistēmu, kā arī videonovērošanas un fotouzņēmumu veikšanas borta sistēmu.
Izstrādāto “mikro” un “mini” klases tālvadības gaisa kuģu industriālo prototipu atšķirības pazīmes: universālums
(pielietošanas iespējas dažādās tautsaimniecības nozarēs), patenttīrība (gaisa kuģu konstrukcija iekļauj virkni tehnisko
jauninājumu, kas ir Aeronautikas institūta zinātnieku intelektuālais īpašums), vienkārša ražošana, relatīvi zema gala vērtība
(būtiski zemāka salīdzinājumā ar Izraēlas, ASV, Vācijas u. c. analogiem), ekoloģiskā drošība u. c.

Nanotehnoloģijas lidaparātu un kosmosa aparātu būvē
Aeronautikas institūts veic daudzfunkcionālo nanostrukturēto daudzkomponentu pārklājumu uznešanas
tehnoloģiju izstrādi un dažāda veida pārklājumu (dekoratīvie, karstumizturīgie, nodilumizturīgie, korozijizturīgie
un erozijizturīgie) izveidi lidaparātu, kosmosa aparātu un mašīnbūves izstrādājumiem.
Funkcionālie intermetālkeramiskie nanopārklājumi IMCER paredzēti gaisa kuģu gāzturbīnu dzinēju
izstrādājumu, kuri strādā augstās temperatūrās, aizsardzībai un atjaunošanai.
Pārklājumu īpašības ir izpētītas un pārbaudītas uz turbīnu lāpstiņām un citām gaisa kuģu
gāzturbīnu dzinēju (GTD) detaļām. Izmēģinājumu rezultāti uzrādījuši būtisku IMCER pārklājuma
karstumizturības paaugstināšanos salīdzinājumā ar zināmajām metodēm (5–15 reizes atkarībā
no temperatūras iedarbības laika).

Aviācijas konstrukciju un kosmosa tehnikas nesagraujošā kontrole un tehniskā diagnostika
Aviācijas konstrukciju atteiču lielākā daļa ir saistītas ar noguruma bojājumu uzkrāšanos un noguruma plaisu attīstību. Turklāt viena no
svarīgākajām un sarežģītākajām problēmām ir nepieciešamība atklāt ekspluatācijas laikā konstrukcijas materiālā radušos defektus to
agrīnajā rašanās stadijā.
Viena no perspektīvākajām diagnostikas metodēm, kas ļauj risināt šāda veida uzdevumus, ir akustiskās nesagraujošās kontroles un
tehniskās diagnostikas metode, kas balstās uz akustiskās emisijas (AE) signālu parametru analīzi. Šī metode pamatojas uz tādu
elastīgo viļņu (sprieguma viļņu) rašanās un izplatīšanās procesu analīzi, kuri izraisa izmaiņas cieta ķermeņa iekšējā struktūrā
dažādu slodžu gadījumos. Tā kā šīs izmaiņas ir saistītas galvenokārt ar materiāla sabrukšanas procesiem, tad pastāv iespēja
noteikt gan dažādu defektu rašanos, gan arī to attīstību.

MAŠĪNBŪVES
TEHNOLOĢIJAS
INSTITŪTS
Kontakti
Institūta direktors:
prof. Dr. habil. sc. ing. JĀNIS RUDZĪTIS
Viskaļu iela 36A–409,
Rīga, LV-1006
+371 67089701

Info

Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (MTI) darbojas RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes sastāvā.
Institūtā ietilpst:
• Aparātu būvniecības katedra,
• Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra.
MTI ir atzīts par Baltijas vadošo institūtu virsmu inženierijas jomā, un tā zinātniskais potenciāls ir augstu novērtēts.
Institūta zinātniski pētnieciskais darbs tiek veikts arī ražošanas tehnoloģiju un mehatronikas jomā.

mti@rtu.lv

Mašīnbūves tehnoloģijas institūtā ir septiņi aktīvi strādājoši profesori: J. Rudzītis, O. Liniņš, J. Krizbergs, I. Boiko, G. Upītis,
E. Geriņš un T. Torims.

www.tmf.rtu.lv

2014. gada starptautiskajā novērtējumā MTI starp RTU institūtiem ieņēma pirmo vietu.
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Cietu ķermeņu virsmu kontakta mehānika.
Mašīnu detaļu triboloģija.
Funkcionālie nanopārklājumi.
Metināšana un uzkausēšana.
Mehāniskās apstrādes pētījumi un CNC apstrādes centru attīstība.

Cietu ķermeņu kontakta mehānika
Izstrādāts virsmu kontakta kritērijs, kas ļauj noteikt
detaļu kontakta veidu: elastīgs vai plastisks. Kritērijs ir
devis iespēju prognozēt kamaniņu slīdamības ātrumu
gan skeletona, gan bobsleja sportam.

Mašīnu detaļu triboloģija
Izveidota jauna slīdes virsmu nodiluma teorija, kas balstās uz detaļu 3D virsmas raupjuma
parametriem un ļauj prognozēt berzes kalpošanas laiku. Slīdes virsmu pētīšanai iegūts patents
LV14795B.

Funkcionālie nanopārklājumi
Veikti divu veidu nanopārklājumu – oglekļa–vara un titāna savienojumu – pētījumi, kuros pārbaudīta
pārklājumu uznešanas tehnoloģija, kas nodrošina pārklājumus ar optimālām un stabilām īpašībām,
paaugstinot to nodilumizturību.

Mehāniskās apstrādes pētījumi
Ar dažādām metodēm tiek pētīti apstrādes procesi, iekārtas, tehnoloģiskie aprīkojumi, instrumenti un
materiāli ražošanas nodrošināšanai. Liela vērība tiek veltīta CNC apstrādes centru analīzei.

Berzes un diluma pētījumi
Izmantojot Taylor Hobson kontakta mēraparātus, tiek
iegūti 3D virsmas raupjuma attēli, kuru precizitāte
sasniedz nanometrisku līmeni. Tiek veikti arī detaļu
berzes un diluma pētījumi, izmantojot Šveices firmas
CSM Instruments tribometru. Uz šo pētījumu bāzes jaunie
zinātnieki gatavo detaļu kalpošanas laika noteikšanas
metodikas, kas ļauj izvēlēties detaļu apstrādes procesus
un materiālu un berzes apstākļus, lai samazinātu detaļu
nodilumu.

Metināšana un uzkausēšana
MTI veic teorētiskus un eksperimentālus pētījumus
lokmetināšanas aizsarggāzu vidē ar mērķi uzlabot
izstrādājumu kvalitāti un nodrošināt kvalitātes stabilitāti,
kā arī pilnveidot tehnoloģiskos procesus. Šim mērķim
tiek izmantotas ESAB iekārtas Aristo MIG 3001i/Feed
3004 un Caddy™ Arc 251i. Ir pieejamas lāzeruzkausēšanas
un plazmas uzkausēšanas iekārtas (Kawasaki RS20N
ar plazmatronu), ar kuru palīdzību MTI veic pētījumus
uzkausētā slāņa nepieciešamo ģeometrisko, mehānisko un
funkcionālo raksturlielumu nodrošināšanai.
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Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts (BINI) veic pētījumus šādās jomās: biomedicīnas inženierzinātne
un medicīnas fizika, lietišķā mehānika (plūsmu enerģijas sistēmas, kompozītu un elastomēru mehānika, roboti dabiskā vidē),
mašīnbūves tehnoloģijas (automatizētā projektēšana un ražošana, konstrukciju un mašīnu drošums, nesagraujošā kontrole
un diagnostika).
Institūta struktūru veido Medicīnas fizikas un inženierijas katedra, Nanoinženierijas katedra, Biomedicīnas un
nanoinženierijas zinātniskā laboratorija un Biotekstilmateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija.
BINI piedalās dažādās valsts programmās un projektos. Tam ir izveidojusies plaša starptautiskā sadarbība, piedaloties un
koordinējot starptautiskus projektus.

bini.rtu.lv
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Elektronu spektroskopija.
Nanoobjektu raksturošana un funkcionalizēšana, materiālu elektronu spektroskopija.
Nanotehnoloģijas medicīnai.
Nanodozimetrija.
Rentgena kūļu kvalitātes kontrole in situ.
Materiālu agrīnas sabrukšanas detektēšana.
Gāzu sensori.
Kompozītie aizsardzības materiāli staru terapijā.
Cilvēka bezkontakta pozicionēšanas atpazīšana medicīnā.
Viedtekstila sensoru sistēmas medicīnā un sportā.
Biotekstils.

Pacienta un sportista pozicionēšanas atpazīšanas metodes,
izmantojot viedtekstilu
BINI sadarbībā ar Dizaina tehnoloģiju institūtu ir izveidota cilvēka kustību novērošanas tehnoloģija, kuras pamatā ir
oriģināli izstrādāts un patentēts deformācijām jutīgs tekstils. Tekstila sensori viegli integrējas viedajos apģērbos – zeķēs,
T kreklos, biksēs. Pašlaik institūts intensīvi pēta izveidoto apģērbu lietderību plašam pielietojuma lokam. Pētījumi medicīnas
virzienā ietver pacientu elpošanas kustības un tilpuma monitorēšanu, stājas deformācijas izvērtēšanu, gaitas un pēdas
spiediena analīzi pacientiem ar pēdu deformācijām. Savukārt sadarbībā ar sporta treneriem vērtētas sportistu – soļotāju,
skrējēju, riteņbraucēju, kamaniņu braucēju – kustības. Institūts turpina attīstīt izstrādāto tehnoloģiju kopā ar spin-off
uzņēmumu EHO Textiles Oy.

Medicīnisko iekārtu rentgena kūļu kvalitātes kontroles metode
Rentgena staru kūļa parametri ietekmē rentgena attēla kvalitāti. Analizējot digitāla atlēta spilgtuma statistiku, var noteikt
starojuma fizikālo parametru (rentgena lampas fokuss, ekspozīcijas doza, kūļa homogenitāte u. tml.) novirzes no nomināla.
Šāds risinājums nodrošina vienkāršu un ātru rentgenstarojuma kvalitātes kontroli, samazinot izmaksas, turklāt nav
nepieciešama medicīniskā personāla papildu apmācība. Tehnoloģija paredzēta medicīniskās rentgena aparatūras starojuma
kvalitātes un drošības kontrolei.

PMMA, hidroksiapatīta un stikla virsmas funkcionalizācijas metodes
Pirmo reizi ir iegūta cietvielu virsmas funkcionalizēšanas metode virsmas slapināšanas regulēšanai, izmantojot starojumu
virsmas elektriskā potenciāla pielāgošanai. Metode ir virzīta bioimplantu, endoprotēžu, biotehnoloģisku substrātu u. tml.
objektu funkcionalizēšanai.

Elektronu spektrometrs un metodes nanoobjektu mērījumiem
Spektrometrs, mērot elektronu emisiju no objektiem un strādājot trīs režīmos (piesliekšņa fotoelektronu, eksoelektronu
un duāla fotoelektronu spektroskopija), ļauj iegūt informāciju par nanoobjektu virsmas elektrisko lādiņu/potenciālu,
mehāniskiem spriegumiem, enerģētisko spraugu, no temperatūras atkarīgu īpašību relaksāciju vai stabilitāti u. tml.
Testējamie nanoobjekti:
• nanodaļiņu pulveri,
• nanokārtiņas (filmas),
• cietvielu virsmas nanoslāņi.

TFT
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RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Mehānikas institūts (MI) dibināts 1994. gadā. Tā vadītājs ir
LZA korespondētājloceklis profesors Dr. habil. sc. ing. Jānis Vība.

Institūta direktors: prof. Dr. habil. sc. ing. JĀNIS VĪBA

RTU Mehānikas institūta sastāvā ir: 1) trīs katedras (Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra,
Mašīnbūvniecības un industriālā dizaina katedra, Siltumenerģētisko sistēmu katedra); 2) trīs zinātniskās laboratorijas
(Svārstību sistēmu nelineāro efektu zinātniskā laboratorija, Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskā laboratorija,
Betona mehānikas zinātniskā laboratorija); 3) trīs centri (Mehānikas ekspertīžu centrs, Industriālā dizaina un ergonomikas
centrs, Skaitļošanas centrs).

Alīses iela 8–22,
Rīga, LV-1046
+371 29615944
janis.viba@rtu.lv
Info

Mehānikas institūts īsteno gan Latvijas mēroga, gan starptautiskus pētniecības projektus, kā arī aktīvi sadarbojas ar
nozares uzņēmumiem praktisko problēmu risinājumu izstrādē.

www.mi.rtu.lv/
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Vibrotriecienu sistēmu analīze, optimizācija un sintēze.
Objektu mijiedarbības ar fluīdu dinamikas analīze.
Mašīnu un struktūru dinamiskās identifikācijas un optimizācijas metodes.
Metodes un programmatūra nelineāru sistēmu telpisku svārstību pētīšanai.
Elektrohidrauliskās mašīnas un tehnoloģijas. Kavitācijas tehnoloģijas.
Šķiedru betonu tehnoloģijas un mehānika.
Augstās stiprības un augstās veiktspējas betonu mehānika un reoloģija.
Betona mašīnu dinamika.
Plīsuma mehānika.
Kompozītu materiālu GEM pielietojums plaisāšanas mehānikā.
Muskuļu iekšējo mijiedarbību biomehānika.
Metodes un teorija globālo bifurkāciju analīzei nelineārā
dinamikā.
Augsti elastīgu materiālu mehānika.
Mašīnu un mehānismu defektu nelineārā diagnostika.
Sistēmu un produktu daudzkriteriālā novērtēšana
ar Pareto efektivitāti.

Svārstību sistēmu nelineāro efektu zinātniskā laboratorija
Radīts zemūdens robots–zivs
Robota–zivs projektu izstrādāja RTU MTAF Mehānikas institūta zinātnieki sadarbībā
ar Tallinas Tehnoloģisko universitāti (Igaunija), Veronas universitāti (Itālija), Itālijas
Tehnoloģisko institūtu un Bātas universitāti (Anglija).
Projekta galvenais mērķis bija izstrādāt zemūdens robota prototipus ar netradicionālu (bez
propellera) piedziņu, kurā izmantota zivs astes svārstību kustība.
Robota–zivs tipa robotam ir šādas priekšrocības: ļoti augsta energoefektivitāte; dabai
draudzīgs; kustības ir klusas, bez rūkoņas vai augstām vibrācijām; var kustēties piesārņotā,
kā arī zemu temperatūru vidē; lielas manevrēšanas spējas u. c.
Robota pielietojuma diapazons var būt plašs, piemēram, zemūdens objektu apsekošanā,
ūdens piesārņojuma kontrolē, daudzrobotu sistēmu (gaisā, virs ūdens un zem ūdens)
mikrorobotu izstrādāšanā medicīnā, militāros nolūkos u. c.

Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskā laboratorija
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KEDRO: Kriginga aproksimācija 11 punktu eksperimentu plānam (pa kreisi) un precīzā funkcija (pa labi).

Radīts zinātņietilpīgs programmnodrošinājums sarežģītu sistēmu automatizētai
modelēšanai un optimizācijai.
• Dina – automātiska dinamiskā modeļa veidošana mehānismiem ar sarežģītām saitēm,
ar daudzkārtējiem kinemātiskiem kontūriem un triecieniem, mijiedarbojoties ar
apkārtējo vidi.
• EDAOpt – eksperimentu plānošana, aproksimācija un optimizācija.
• KEDRO – kompozītmateriālu elementu daudzkriteriālā robustā optimizācija.
• LMS – vadāmu mehānismu modelēšana.
• Mans – manipulatoru analīze programmtrajektorijās.
• Imita – mehānisko svārstību sistēmu analīze un optimizācija.
• Prophet – polimēru materiālu stiprības izmaiņu prognozēšana.

Betona mehānikas zinātniskā laboratorija
Fibrobetoni
RTU MTAF Betona mehānikas zinātniskajā laboratorijā ir izstrādāti pašplūstošie betoni, pašplūstošie fibrobetoni,
fibrobetoni ar netipiski augstu šķiedras koncentrāciju, fibrobetoni ar tērauda, stikla un karbona šķiedrām, augstas
veiktspējas betoni un fibrobetoni (spiedes stiprība līdzīga tērauda spiedes stiprībai, un stiepes stiprība desmit reizes lielāka
par parastu betonu stiepes stiprību) ar augstu iestrādājamību un plūstamību.
Lietojot dažādu šķiedru kombinācijas (dažādu izmēru un ģeometriju tērauda šķiedras, tērauda šķiedras ar stikla šķiedrām),
ir izstrādāti betoni ar augstu stiprību, nodilumizturību, triecienizturību un salizturību.
Lineārs peristaltisks sūknis
Izgudrojums attiecas uz augsti viskozu šķidrumu, abrazīvu pastveidīgu un agresīvu materiālu transportēšanu pa
cauruļvadiem.
Lineārs peristaltisks sūknis satur elastīga materiāla cauruli un to aptverošas vismaz četras kameras ar caurules
deformatoru – šķidru vai gāzveidīgu vidi, kuras spiediena un retinājuma mainīšanas mehānisms ir sūknis, pie kura ievada
un izvada ir pievienoti divi spiediena un retinājuma sadalīšanas ventiļi. Katram no šo ventiļu statoriem ir koaksiāls ieplūdes/
izplūdes kanāls un četri savstarpēji 90° leņķī novietoti izplūdes/ieplūdes kanāli. Šie izplūdes/ieplūdes kanāli ir secīgi
peristaltiskā sūkņa darbības virzienā savienoti ar caurules deformatoru saturošām kamerām. Katrā sadalītāja ventilī ir
sinhroni rotējoši rotori, kuri katrs satur vienu aksiālu ieplūdes/izplūdes kanālu un tikai ar to savienotu ieplūdes/izplūdes
kanālu, kurš var būt gan radiāls, gan arī ar rotācijas plaknē paplašinātu šķērsgriezumu. Sūkņa darba vides spiediena
un retinājuma regulēšanai pie tā ieplūdes un izplūdes vadiem ir pievienoti divi resiveri, kas ir apgādāti ar spiediena
un retinājuma regulēšanas automātiskajām regulēšanas sistēmām.

Šūnu fibrobetons.

Lineārs peristaltisks sūknis.
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Kontakti
Institūta direktors: Dr. sc. ing. JĀNIS ZICĀNS
Paula Valdena iela 3/7,
Rīga, LV-1048

Piedaloties valsts nozīmes pētniecības centra izveidē, PI šobrīd ir kļuvis par atzītu vadošo pētniecisko centru polimēru
materiālu un nanokompozītu jomā, ar plašu moderna tehnoloģiskā un zinātniski pētnieciskā aprīkojuma arsenālu.

+371 67089252

Polimērmateriālu institūta sastāvā ir Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija, kas ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC
17025. Laboratorijas akreditācijas sfērā ir vairāk nekā 20 testēšanas metodes. Laboratorija veic arī polimēru un kompozītu
(t. sk. nanokompozītu) mehānisko, termisko un struktūrīpašību testēšanu, kā arī sniedz konsultācijas un piedāvā zinātniski
pētniecisko izstrāžu pakalpojumus saskaņā ar visdažādākajām nacionālo un starptautisko pasūtītāju prasībām.

zicans@ktf.rtu.lv
Janis.Zicans@rtu.lv
Info

Polimērmateriālu institūts (PI) ir fakultātes profilējošā struktūrvienība, kas kopā ar citām RTU struktūrvienībām nodrošina
bakalaura, maģistra un doktora studijas materiālzinātnēs, ķīmijas tehnoloģijā, ķīmijā, lietišķajā ķīmijā, materiālu
nanotehnoloģijās, apģērbu un tekstila tehnoloģijā, kā arī materiālu tehnoloģijā un dizainā.

http://pmi.rtu.lv/
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Polimēru kompozītmateriālu izveides principu izstrāde, virsmas un robežprocesu regulēšana un optimizēšana.
Polimēru nanokompozītu izveide izmantošanai informāciju tehnoloģijās, elektronikā, enerģētikā, mājsaimniecībā u. c.
Polimēru biokompozītu (biosavietojamas, biodegradablas, bioaktīvas u. c. sistēmas) izveide izmantošanai
lauksaimniecībā, medicīnā, iesaiņojumu ražošanā u. c.
Polimēru materiālu reciklēšanas stratēģija un tehnoloģiskie risinājumi.
Polimēru šķiedrmateriālu ķīmiskā tehnoloģija.
Polimēru un kompozītmateriālu testēšana.
Organisko, dekoratīvo un aizsargpārklājumu sistēmu izvēle un ekspertīze.
Materiālu konservācijas problēmu risinājumi/restaurācija.

Daudzfunkcionālie polimēru kompozīti un nanokompozīti
Valsts pētījumu programmas ietvaros un sadarbībā ar ražotājiem izstrādāti vairāki jauni
polimēru kompozītmateriāli, kā arī uzlabota virkne esošo kompozītmateriālu sastāvu to
veiksmīgākai ekspluatācijai būvniecībā, iepakojuma materiālos, enerģētikā,
lauksaimniecībā u. c.

Biodegradablas 3D printera stīgas
No biopolimēra radīta biodegradabla stīga 3D drukas vajadzībām.
Biodegradablās stīgas ir piemērotas plašam klāstam 3D galda printeru,
kas tiek lietoti universitātēs, pētnieciskajos institūtos, skolās, biznesa
un rūpniecības vajadzībām, kā arī personīgām vajadzībām mājas
apstākļos. Tās var izmantot gan profesionāliem darbiem (produktu
attīstība, datu vizualizācija, ātrā prototipēšana, neliela apjoma
ražošana pēc individuālā pieprasījuma), gan mājsaimniecībā,
gan arī izklaidei un atpūtai.
Ir nodibināts zinātniski pētnieciskais uzņēmums
produkta komercializēšanai.

Divkomponentu polimērsistēmas perspektīva pielietojuma
hermētiķiem un adhezīviem
Sadarbībā ar SIA “TENACHEM” (“SOUDAL”) izstrādāti jauni sastāvi gan logu pakešu hermētiķiem, gan
arī adhezīviem ar specifisku cietēšanas kinētiku un plaša spektra mehāniskajām īpašībām konstrukciju
un automobiļu sektoram.

Polimēru koksnes kompozītmateriāli
Sadarbībā ar Meža nozares kompetences centru rastas kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas
iespējas polimēru koksnes kompozītmateriālu iegūšanai.

Kompozītu pārklājumi asinsvadu stentu izraisītu vēlīno trombožu novēršanai
ES 7IeP sadarbības projekta PRESTIGE ietvaros kopā ar 25 Eiropas zinātniskajiem un komerciālajiem
partneriem veikti pētījumi nolūkā novērst asinsvadu stentu izraisītas vēlīnās trombozes.

Kompozītmateriāli no nolietotu riepu smalknes un polimēra saistvielas
Optimizēts sastāvs kompozītmateriālam no nolietotu riepu smalknes un polimēra
saistvielas, kā arī izstrādāta tehnoloģija tā pielietojumam daudzslāņu grīdas segumos,
dzelzceļu gultņu paliktņos, skaņas un trieciena absorbcijas elementos ēkās u. c.
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TEHNOLOĢIJU
INSTITŪTS
Kontakti
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Rīga, LV-1048
+371 67089565
Dana.Belakova@rtu.lv
Info

Dizains.rtu.lv

Dizaina tehnoloģiju institūta (DTI) mērķis ir sagatavot starptautiski atzītus, tautsaimniecībai nepieciešamus kvalificētus
un konkurētspējīgus jaunos speciālistus un veicināt pētniecības attīstību pašreizējos un jaunajos zinātnes virzienos, īpašu
uzmanību pievēršot praktiskiem nozarei svarīgu problēmu risinājumiem sadarbībā ar uzņēmējiem.
Dizaina tehnoloģiju institūtā ir divas struktūrvienības: Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra un Dizaina un materiālu
tehnoloģiju katedra.
DTI sadarbībā ar vairākām RTU struktūrvienībām un citām Latvijas zinātniskajām institūcijām strādā dažādos zinātnes
virzienos: produktu un procesu prototipu izstrāde no vietējiem atjaunojamiem resursiem (kaņepju šķiedrām, spaļiem,
nātrēm, kaļķakmens un dolomīta, koksnes, skujām), patēriņa tekstiliju un finiera nanolīmeņa modifikācija aizsardzībai pret
dažādiem ietekmes faktoriem (UV starojumu, mitrumu, materiālu noārdošiem un patoloģiskiem mikroorganismiem), viedo
tekstiliju prototipu izstrāde dažādiem lietojumiem, antropometrija un apģērbu projektēšanas metožu pilnveidošana.
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Nanošķiedru un nanolīmenī modificētu materiālu iegūšanas tehnoloģiju analīze un pilnveidošana, iegūto
materiālu īpašību izpēte un prognoze (S. Kukle, A. Šutka, S. Vihodceva, Z. Zelča).
Viedapģērbi. Adītie, austie un izšūtie sensori un elektrodi, un to izmantošana cilvēka veselības kontrolei
(A. Okss, I. Baltiņa, U. Briedis, I. Šahta, I. Kašurina, A. Vališevskis).
Īpašuzdevumu apģērbu kvalitātes pilnveidošana un specifikāciju struktūras attīstīšana
(A. Viļumsone, I. Dāboliņa, I. Ziemele, I. Ābele, D. Beļakova).
Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju produktu – īpašību pētījumi, to pielietošana
inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei (G. Strazds, I. Baltiņa, S. Kukle,
D. Beļakova, E. Kirilovs, Z. Zelča).
Antropometrisko datu un dinamikas pētījumi (I. Dāboliņa, E. Lapkovska, A. Viļumsone).
Darba normēšanas automatizācija šūšanas uzņēmumos (I. Ziemele, D. Beļakova).
Materiālu ekoloģiskās tehnoloģijas un dizains, lietišķā dizaina koncepciju
veidošana un attīstīšana (A. Ulme, G. Zommere).
Koka savienojumi, konstrukcijas, mezgli, maketi,
tehnoloģijas un zināšanu bāzes veidošana (E. Kirilovs, J. Kalniņš,
A. Ķīsis).

Nanošķiedru un nanolīmenī modificētu materiālu iegūšanas tehnoloģiju analīze un pilnveidošana,
iegūto materiālu īpašību izpēte un prognoze
Polimēru nanošķiedru neausto tekstiliju lietojuma iespējas ir ļoti daudzveidīgas. Atšķirībā no praksē plaši lietotajām
tekstilšķiedrām polimēru nanodimensionālās šķiedras ir ar lielu īpatnējo virsmu un mazu poru izmēru, kas ļauj iegūt tādus
augstas veiktspējas produktus kā filtri, sensori, membrānas, medicīnas un higiēnas tekstilijas un izmantot tos audu
reģenerācijai un līdzīgos lietojumos.
Elektrovērpšanas procesā tiek modificēts vērpjamo šķīdumu sastāvs un iegūti šķiedru kompozīti ar mikro- un nanoizmēra
diametriem (pētījumi tiek nodrošināti ar bezadatas veltņu tipa laboratorijas elektrovērpšanas iekārtu NS LAB).
Mikrogrāfijās redzamo kompozīto nanošķiedru sastāvā tiek integrētas titāna dioksīda nanodaļiņas, mainot to procentuālo
saturu vērpjamajā šķīdumā.

Viedapģērbi. Viedā velosipēdista jaka. Viedtekstila zeķes ar
ieadītiem sensoriem pēdu kustību parametru kontrolei
Viedapģērbs tiek veidots ar aušanas, adīšanas un izšūšanas tehnoloģijām, ieaužot,
ieadot vai iešujot tajā spiediena, stiepes, temperatūras, mitruma vai citus sensorus,
lai tie uztvertu dažādus parametrus. Izmantojot ražošanā pieejamās iekārtas, šos
sensorus var integrēt audumā kā dizaina elementus.
Šādus sensorus var viegli pielāgot nepieciešamajiem modeļiem, formām un
izmēriem, lai noteiktu cilvēka ķermeņa pozīcijas, to izmaiņas, ārējās vides ietekmi,
ķermeņa parametrus un citus faktorus, kurus šobrīd pat grūti iedomāties.

Antropometrisko datu un dinamikas pētījumi ar 3D antropometrisko skeneri Vitus Smart XXL
RTU DTI Antropometrijas laboratorija ir aprīkota ar stacionāro 3D antroskeneri Vitus Smart XXL® (©Human Solutions
GmbH un VITRONIC GmbH) ar Anthroscan programmatūru. Aparatūra un programmatūra atbilst prasībām, kas formulētas
EN ISO 20685. Ieprogrammēto 153 somatomēru vērtību skenēšana ilgst 12 sekundes. Datu apstrādes sistēmā Anthroscan
tiek analizētas valkātāja gabarītmēriem atbilstošu apģērbu telpiskās formas atbilstības valkātāja figūras formai, t.i.,
dažādu apģērba kārtu piegulums. Skenējot mērķauditorijas (NBS) izlasi un apkopojot un analizējot specapģērbu gala
lietotāju antropometriskos datus, tiek veidots datu repozitorijs, ko var saistīt ar mērījumu datubāzi to turpmākai tipizācijai
apkopaugumu skalā.
Tiek apzināta iekārtas un sistēmas izmantošana apģērbu projektēšanai dinamiskajā antropometrijā, analizējot datus par
ķermeņa mēru izmaiņām un apģērba spriegojumiem un pārvietojumiem pa ķermeņa virsmu dažādu cilvēka ķermeņa kustību
rezultātā. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju tiek veikti pilotmērījumi
cilvēka ķermeņa stājas un audu struktūras analīzei.

Jaunu materiālu iespējas liekti līmētu detaļu izgatavošanā
Mūsdienās gan mēbeļu ražošanā, gan arhitektūrā arvien populārākas kļūst liektas virsmas, tādēļ pētījumos tiek analizētas
liekti līmētu izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas un dažādi koksnes bāzes plātņu materiāli gan tradicionālos, gan
inovatīvos lietojumos. Liekti līmēto detaļu īpatsvars ir palielinājies, vienkāršojot to izgatavošanas tehnoloģiju ar vakuuma
presi. Pētījumu gaitā paredzēts izstrādāt gan materiālu strukturālo salikumu variantus, gan arī veikt atbilstošo liekti līmēto
detaļu un savienojumu fizikālo un mehānisko īpašību testus un apzināt iespējamās lietojumu jomas un ierobežojumus.
Pētījumos galvenā uzmanība vērsta uz koksnes bāzes materiālu izvēli, apstrādes metodēm, procesiem un to parametriem,
kā arī tiek noteikti minimālie liekuma rādiusi, atgriezeniskās deformācijas un slodžu noturība un tiek veikta salīdzinošā
analīze, kas ļauj izstrādāt dažādiem ražošanas veidiem piemērotas tehnoloģijas liekti līmētu sagatavju izgatavošanai.

LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS
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Lietišķās ķīmijas institūts (LĶI) dibināts 2006. gadā, iekļaujot tā sastāvā Ķīmijas katedru, Degvielu kvalitātes kontroles un
pētījumu laboratoriju un Vides ķīmijas laboratoriju.
LĶI uzdevums ir nodrošināt studiju programmu pilnveidošanu un studiju procesa kvalitāti, attīstīt augsta līmeņa pētniecību
un iegūtos rezultātus izmantot tautsaimniecībā.
LĶI veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu vairākos prioritāros virzienos, tādos kā elektrooptisko materiālu komponentu
sintēze un pētījumi, biodegvielu ieguves tehnoloģijas un vietējo izejvielu racionāla izmantošana, tādējādi nodrošinot
bioekonomikas un aprites ekonomikas principu realizāciju.
Zinātniskā darba nodrošināšanai institūts ir izveidojis modernu infrastruktūru un iesaistījis jaunus un perspektīvus
darbiniekus. Institūta zinātnisko pētījumu rezultāti četras reizes bijuši iekļauti LZA veidotajā 10 gada labāko valsts
zinātnisko sasniegumu sarakstā.
Cieša sadarbība institūtam izveidojusies ar LU Cietvielu fizikas institūtu (CFI), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu,
Fizikālās enerģētikas institūtu (FEI), Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Reinas-Vālas Lietišķo zinātņu universitāti
(Rhine-Waal University of Applied Sciences), Ukrainas Fizikas institūtu (NANU) un Lietuvas Enerģētikas institūtu (LEI).

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•

Jauni hromofori un luminofori optoelektronikai (prof. V. Kokars, prof. V. Kampars).
Biomasas un oglekļa dioksīda konversija degvielās un ķimikālijās (prof. V. Kampars).
Selektīva glicerīna un poliolu katalītiskā oksidēšana (prof. S. Čornaja).

Optoelektronikas un informācijas tehnoloģiju mezglu izveidei nepieciešamo vielu
un materiālu sintēze (OE)
OE tematika ir saistīta ar jaunu hromoforu, luminoforu un citu sastāvdaļu izstrādi optiskās
informācijas ieraksta materiāliem, saules elementiem un organiskām gaismu emitējošām
ierīcēm, tajā skaitā lāzeriem. Pētījumu virziens tiek attīstīts ciešā sadarbībā ar LU CFI, FEI,
Reinas-Vālas Lietišķo zinātņu universitāti un NANU. Informācijas tehnoloģijas daļā tiek
izstrādāti oriģināli elektrooptiski modulatori (kopā ar LU CFI) un jauni materiāli
informācijas hologrāfiskam ierakstam (kopā ar RTU TFI). OE virzienam nosacīti var
tikt pieskaitīti arī pētījumi nanomateriālu, piemēram, grafēna, jomā.

Biomasas un oglekļa dioksīda konversija degvielās un ķimikālijās (BD)
BD tematika ir saistīta ar ķīmisko un termoķīmisko metožu izstrādi biomasas un oglekļa dioksīda pārstrādei degvielās un
ķimikālijās. Šeit ietilpst biodīzeļdegvielas sintēzes metožu pilnveidošana, glicerīna pārstrāde vērtīgos tirgus produktos,
ogļūdeņražu sintēze no augu eļļas, kā arī atšķirīgas izcelsmes biomasas katalītiskā pirolīze, katalītiska hidrotermāla un
solvotermāla sašķidrināšana, hidrodeoksigenēšana un bioeļļas rafinēšana, kā arī oglekļa dioksīda katalītiska konversija.
Tematika ietver arī jaunu katalizatoru izstrādi minēto procesu realizācijai un iegūto un jaukto degvielu kvalitātes kontroli un
nodrošināšanu. Pētījumi tiek attīstīti sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu un Lietuvas Enerģētikas institūtu.

RTU Lietišķās ķīmijas institūta rīcībā ir šādas pētniecības laboratorijas, kurās tiek realizēts
pētniecības un studiju process:
•
•

•

•
•

•

Sintēzes laboratorijas ar iekārtām: autoklāviem, mikroviļņu un ultraskaņas sintezatoriem, preparatīvo hromatogrāfu
Biotage, rotācijas liešanas iekārtu;
Spektroskopijas laboratorija ar iekārtām: atomu absorbcijas spektrometru, rentgenfluorescences spektrometru,
UV/Vis spektrometriem, FTIR, NIR un Raman spektrometriem ar palīgierīcēm, spektrometru luminescences statiskiem un
kinētiskiem pētījumiem;
Hromatogrāfijas laboratorija ar iekārtām: gāzes hromatogrāfiem ar FID, TC un masas spektrometrijas detektoriem,
Waters šķidruma hromatogrāfijas-masspektrometrijas sistēmu ar kvadrupola masspektrometru
WATERS Alliance EMD 1000;
specializētās kombinētās iekārtas TG/FTIR, Pyr/GC/MS/TC/FID biomasas katalītiskās konversijas procesu
pētījumiem;
Degvielu laboratorija ar iekārtām benzīna un biodīzeļa sastāva, CFPP, uzliesmošanas temperatūras,
tvaika spiediena, frakciju analīzes, eļļojošo īpašību, viskozitātes, oksidēšanās stabilitātes, ūdens
satura u. c. degvielu raksturojumu noteikšanai saskaņā ar standartiem EN 228, EN 590 un
EN 14214;
Pārtikas laboratorija ar iekārtām STA 6000 termiskai analīzei, digitālo kalorimetru un
digitālo polarimetru.

Organiskie un lantanīdu kompleksu hromofori un luminofori
Jauni organiskie un lantanīdu kompleksu hromofori un luminofori izmantošanai starojuma-elektriskās strāvas konvertoros,
starojuma modulatoros un pārveidotājos, ķīmiskajās un bioloģiskajās zondēs un optiskās informācijas ieraksta
(hologrāfijas) materiālos. Organiskie stikli un materiāli uz sintezēto savienojumu bāzes.

Katalizatori un katalītiskie procesi biomasas un oglekļa dioksīda konversijai degvielās un ķimikālijās
Katalizatori un katalītiskie procesi augu eļļu konversijai biodīzeļdegvielā un biomasas un oglekļa dioksīda konversijai
degvielās un ķimikālijās, izmantojot katalītiskas oglekļa dioksīda konversijas, poliolu oksidēšanas, taukvielu un taukskābju
transesterifikācijas un interesterifikācijas reakcijas, biomasas katalītisko pirolīzi un katalītisko solvotermālo un hidrotermālo
sašķidrināšanu, pirmējo produktu katalītisko deoksigenēšanu un rafinēšanu.

Degvielu kvalitātes kontrole un nodrošināšana
Biodegvielu un jaukto degvielu kvalitātes kontrole un kvalitātes nodrošināšana atbilstoši standartiem EN 228,
EN 590 un EN 14214. Piedevu izstrāde atsevišķu degvielas īpašību uzlabošanai.
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Dr. habil. sc. ing. JĀNIS GRABIS
Paula Valdena iela 3/7–207,
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+371 67089151
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Neorganiskās ķīmijas institūta (NĶI) sastāvā ir četras laboratorijas: Plazmas procesu laboratorija, Augsttemperatūras
sintēzes laboratorija, Elektroķīmijas laboratorija un Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija.
Institūta darbības mērķis – izveidot modernas, ekonomiski efektīvas un videi draudzīgas daudzfunkcionālas nanodaļiņu
sintēzes un pārstrādes tehnoloģijas un veicināt to lietojumu sfēru optimizāciju un komercializāciju.
NĶI galvenie uzdevumi: 1) daudzkomponentu oksīdu, nitrīdu, karbonitrīdu, borīdu plazmas un ķīmiskās sintēzes metožu
izstrāde funkcionālu materiālu, katalizatoru, fotokatalizatoru, augsttemperatūras, lielas cietības konstruktīvo materiālu
izveidei; 2) tehnoloģiju izstrāde polimēru un materiālu modificēšanai ar nanodaļiņām; 3) nanostrukturētu keramisko
materiālu un kermetu materiālu izstrāde, izmantojot ātrās saķepināšanas metodes – dzirkstsizlādes plazmas saķepināšanu
(SPS), mikroviļņu karsēšanu un karsto presēšanu; 4) nanodaļiņu un nanostrukturēto materiālu īpašību un lietojuma izpēte.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•
•

Oksīdu, nitrīdu, karbīdu, borīdu nanodaļiņu, plāno kārtiņu un to kompozītu
plazmasķīmiskā un ķīmiskā sintēze, pārstrāde materiālos.
Nanodaļiņu parametri, lietojums augsttemperatūras un funkcionālo
materiālu un katalizatoru izveidē, polimēru un metālu matricu kompozītos.
Jauno fosfātu bāzes cieto elektrolītu, bateriju elementu un modificētu
biomateriālu izstrāde.
Membrānu ekstrakcijas elektroķīmisko procesu izstrāde smago metālu
izdalīšanai.

Zinātniskās pētniecības bāze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plazmasķīmiskās sintēzes iekārta (izstrādāta NĶI),
*dzirkstsizlādes saķepināšanas iekārta SPS-825.SE,
Syntex Inc.,
*karstās presēšanas iekārta SAM-2580, Syntex Inc.,
*mikroviļņu krāsns MHTD, Linn Therm,
*mikroviļņu reaktors Masterwave BTR, Anton Paar,
*rentgenstarojuma difraktometrs D8Advance,
Bruker AXS,
*rentgenstarojuma spektrometrs Pioneer, Bruker AXS,
*termiskās analīzes iekārta DTA, Lindsey,
*gāzu analizators,
*pirolītiskās izsmidzināšanas iekārta.

* Iekārtas iegādātas par Eiropas struktūrfondu līdzekļiem.

Nanodaļiņas un nanomateriāli
•
•
•
•

•

Izstrādātas nanodaļiņu un nanokompozītu gāzes fāzes un šķidrās fāzes sintēzes metodes – plazmasķīmisko, mikroviļņu,
kausēto sāļu un solu-gēlu degšanas paņēmieni; izstrādāti 24 tehnoloģiskie reglamenti.
Izstrādāti ekstremālie nanostrukturālie materiāli WC, WC-WB2, TiNC, Si2N4-SiC-Al2O3-Y3O3, B6O, TiB2, TiB2-B4C,
B6O-ZrB2.
Veikta aktīvu katalizatoru un fotokatalizatoru Al2O3/Au/Pd, TiO2, TiO2/Au, ZnO/Ag, ZrWO4, B2WO6 sintēze un
modificēšana.
Izstrādāti nanomateriāli ZnO un AlN optoelektronikai, kas modificēti ar retzemju elementiem, un luminiscentie materiāli
ZnO/Re, AlN/Re, ZrWO4/Re, SrAl2O4/Eu, Dy. Sadarbībā ar RTU Polimēru mehānikas institūtu izstrādātas polimēru
materiālu pildvielas – ZnO un ferīti.
Sintezētas ferītu nanodaļiņas – γ-Fe2O3, NiFe2O4, CoFe2O4.

Jauni litija interkalācijas materiāli
•
•
•

Sintezēti jauni litija interkalācijas materiāli litija jonu baterijām.
Sistēmā Li4xTi1‒xP2O7 (x = 0; 0,06; 0,2) sintezētie jonu vadītāji – pirofosfāti – ir izmantojami kā perspektīvi elektrodu
materiāli daudzkārtēji uzlādējamās baterijās.
Iegūts tīrs litija dzelzs fosfāta LiFePO4 katodu materiāls ar vislielāko lādiņietilpību.

Pirolītiskās ekstrakcijas metode
Izstrādāta oriģināla pirolītiskās ekstrakcijas metode cēlmetālu (Pd, Pt, Au) un pārejas metālu oksīdu
(NiO, Co3O4) nanodaļiņu uznešanai uz oksīdu (Al2O3, Y2O3, CeO2, TiO2, SiO2) virsmas un iegūti aktīvi
katalizatori glicerīna oksidēšanas reakcijā.
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RTU MLĶF Silikātu materiālu institūts (SMI) izveidots 1994. gadā uz Silikātu tehnoloģijas katedras bāzes.

Institūta direktors:
prof. Dr. habil. sc. ing. GUNDARS MEŽINSKIS

SMI šobrīd iekļautas piecas struktūrvienības:
• Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedra,
• Stikla un keramikas zinātniskās pētniecības laboratorija,
• Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs,
• Materiālu virsmas morfoloģijas un struktūras analīzes laboratorija,
• Nanodaļiņu un nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas laboratorija.

Paula Valdena iela 3/7,
Rīga, LV-1048
+371 67089141
gundars.mezinskis@rtu.lv
Info

http://smi.rtu.lv/lv/

Silikātu materiālu institūts arī atbalsta RTU Silikātu materiālu testēšanas laboratorijas darbību. Institūta struktūrvienību
ietvaros norit mācību un pētnieciskais darbs, kas saistīts ar mūsdienu prasībām un attīstības tendencēm.
SMI piedāvā sadarbību kopīgu sistemātisku pētījumu veikšanai saistībā ar jaunu neorganisku materiālu sintēzi, izpēti
un izmantošanu. Šobrīd pastiprināta uzmanība tiek veltīta gan pētījumiem par jaunu materiālu izstrādi no Latvijas
minerālajām izejvielām, gan arī pētījumiem neorganisko nanomateriālu ķīmijas un tehnoloģiju jomā.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•

•

•
•
•

Starpfāžu un robežprocesu principu izstrāde mikro-, submikro- un nanolīmenī
heterogēniem, funkcionāliem neorganiskiem pārklājumiem un kompozītiem
(prof. G. Mežinskis).
Inovatīvo, viedo un daudzfunkcionālo materiālu, tajā skaitā nanošķiedru,
nanomateriālu un kompozītmateriālu, ieguve un izpēte pielietojumam elektronikā,
fotonikā un alternatīvajā enerģētikā (doc. A. Šutka).
Porainu oksīdu materiālu ieguves tehnoloģiju izstrāde un pilnveide filtru un katalītisko
materiālu izstrādei (asoc. prof. R. Švinka).
Latvijas derīgo izrakteņu izmantošana jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību
ražošanai (asoc. prof. G. Sedmale).
Jaunu un uzlabotu neorganisko saistvielu izstrāde un akmens materiālu korozijas
un restaurācijas pētījumi (vad. pētn. I. Vītiņa).

Keramikas tīģeļi zobu protēžu metālu kausēšanai ātras darbības augstfrekvences
karsēšanas iekārtās
Šādus tīģeļus var izmantot, piemēram, leģēto tēraudu kausēšanai stomatoloģijas vajadzībām vai arī dārgmetālu kausēšanai
juvelieru vajadzībām. Šis dentālkeramikas tīģeļu sastāvs un izgatavošanas paņēmiens nodrošina 10–15 kalpošanas ciklu
skaitu augstfrekvences krāsnī ar uzkarsēšanas ātrumu 400–500 oC/min.
(Patents LV 13904 B. Termiskā trieciena izturīga keramika un tās izgatavošanas paņēmiens. L. Bīdermanis, V. Švinka,
R. Švinka, G. Gaidukova, A. Cimmers.)

Mazatstarojošs emaljas pārklājums leģētam tēraudam
Piedāvātais silikātemaljas pārklājuma masas sastāvs nodrošina samazinātu (<10 %) atstarošanu 300–500 nm starojuma
viļņu diapazonā. Caurules ar šāda veida pārklājumu paredzētas kolektoriem saules starojuma akumulācijai un ūdens
uzsildīšani.
(Eiropas patents 13191704.9-1353. Masa silikātemaljas pārklājumam uz tērauda. G. Mežinskis, L. Bīdermanis, I. Pavlovska,
A. Cimmers, J. Liepiņš, K. Mālnieks, J. Gabrusenoks.)

Keramiskais sorbents ūdens attīrīšanas tehnoloģijām
Keramiskais sorbents, kuru izmanto ūdens attīrīšanai, izgatavots no mālu izejvielām, kas satur Fe2O3 un
TiO2 sīkdispersā formā, un no izdegošām piedevām. Sorbentu iegūst, sastāvu homogenizējot, veidojot, žāvējot un
apdedzinot gaisā 800–900 °C temperatūrā. Pēc apdedzināšanas keramiskais materiāls iegūst mehānisko stiprību
un ir ķīmiski izturīgs ūdens vidē. Sorbcijas spēju paaugstināšanai keramisko materiālu apstaro ar augstas
enerģijas elektronu plūsmu 5 MGy. Keramikas materiāla apstarošanas rezultātā veidojas aktīvi centri, kurus
veido materiāla sastāvā esošie Fe(II), Fe(III) un Ti(IV) oksīdi, ko īpaši veicina FeO un Fe2O3 sīkdispersā
forma (≤2 μm). Pateicoties virsmas elektroķīmisko procesu aktivācijai, nestehiometrisko savienojumu
klātbūtnē keramiskajā materiālā palielinās materiāla sorbcijas spēja attiecībā uz ūdeni
piesārņojošām vielām. Tāpat, pateicoties aktīvajiem centriem, šādus materiālus iespējams
izmantot gan ķīmiskai sorbcijai (savienojumi ar jonu saiti), gan molekulāru savienojumu
(pateicoties palielinātam īpatnējās virsmas laukumam) sorbcijai.
(LR Patents Nr. 14870 B. Keramiskā sorbenta iegūšanas paņēmiens. R. Švinka, V. Švinka,
O. Leščinskis, L. Dabare.)

Gāzes sensori industriālās vides monitoringam
Gaistošo savienojumu detektēšana industriālajos procesos ir svarīga, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus, kā arī lai kontrolētu ražošanas procesus.
Silikātu materiālu institūtā izstrādāti uz špineļa ferītu oksīdu (ZnFe2O4) nanodaļiņām bāzēti ķīmiskie gāzes sensori, kas spēj noteikt industriālajos procesos
pielietojamos, nesaožamos un dzīvību apdraudošos gaistošos organiskos savienojumus.
(LR patents Nr. 14467 B. Jauni špineļa tipa ferītu gāzes sensoru materiāli. A. Šutka, G. Mežinskis.)
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Tehniskās fizikas institūta (TFI) darbības joma ir materiālu fizika.

Institūta direktors: prof. Dr. habil. phys. MĀRIS KNITE

Institūta sastāvā ietilpst Cietvielu fizikas profesoru grupa (vad. prof. Māris Knite), Kondensētas vielas inženierfizikas
profesoru grupa (vad. prof. Artūrs Medvids), Starojuma inženierfizikas profesoru grupa (vad. prof. Andris Ozols),
Pusvadītāju fizikas zinātniskās pētniecības laboratorija (vad. prof. Artūrs Medvids) un Biomehānikas zinātniskās pētniecības
laboratorija (vad. Dr. sc. ing. Visvaldis Vītiņš).

P. Valdena iela 3/7,
Rīga, LV-1048
+371 67089380
tfi@ktf.rtu.lv
Info

Zinātniskais darbs tiek veikts arī Materiālu fizikas laboratorijā (vad. prof. Māris Knite) un Materiālu optikas laboratorijā
(vad. prof. Andris Ozols).

www.ktf.rtu.lv

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
•
•
•

Polimērkompozītu kā viedo un sensoro materiālu dizains, izstrāde un pētīšana (M. Knite).
Materiālu optika (A. Ozols).
Pusvadītāju nanostruktūru ieguve un pētīšana ar lāzertehnoloģijām (A. Medvids, A. Mičko).
Jaunu materiālu izstrāde, balstoties uz datiem par bioloģisko audu uzbūvi un fizikāli
mehāniskajām īpašībām (V. Vītiņš).

Fotojutīgi materiāli uz organisko stiklu bāzes
Izstrādāti fotojutīgi materiāli uz organisko stiklu bāzes, kas satur stilbēna atvasinājumu azosavienojumus, efektīvu un
stabilu virsmas reljefa hologrammu ierakstam ar 130 nm amplitūdu, pirmo reizi izmantojot lāzeru spektra sarkanajā daļā.
Līdz šim šāds ieraksts bija iespējams tikai ar ultravioletās vai zilās gaismas lāzeriem, kas ir daudz dārgāki par sarkanās
gaismas lāzeriem.
Tālākie pētījumi notiek trijos virzienos: tiek izstrādāti un optimizēti jauni molekulārie organiskie stikli ar difenilamina
azohromoforiem, ar dendronizētiem azohromoforiem un ar neazohromoforiem. Tiek pētīta arī elektriskā un magnētiskā
lauka iedarbība uz fotoinducētajiem procesiem. Mērķis ir uzlabot ne vien virsmas reljefa hologrammu ierakstu, bet arī
polarizācijas hologrammu ierakstu un atrast katram ieraksta veidam optimālos materiālus.
Visi šie pētījumi ne tikai paplašina priekšstatus par gaismas izraisītiem procesiem organiskajos materiālos, bet arī paver
jaunas iespējas hologrāfisko optisko elementu izgatavošanai.

Poliizoprēna/nanostrukturēta oglekļa kompozīts multifunkcionāliem sensoriem
Sadarbībā ar MLĶF Polimēru materiālu institūtu izstrādāts poliizoprēna/nanostrukturēta oglekļa kompozīts, kas ir
izteikti jutīgs pret mehānisko iedarbību. Ja kādas komponentes (pildvielas) izmēri ir samazināti līdz dažiem desmitiem
nanometru, kompozīti ar noteiktām sastāva proporcijām un noteiktos apstākļos var uzrādīt jaunas un neparastas īpašības,
kuras nosaka dažādi kvantu fizikas efekti – tuneļstrāvas, kvantu ierobežojuma efekts, superparaelektriskais efekts,
superparamagnētiskais efekts u.c. TFI izstrādātā kompozīta matricā, izkliedējot elektrovadošas oglekļa nanodaļiņas
noteiktā koncentrācijā, starp daļiņu agregātiem veidojas tik plāni polimēra slāņi, ka tajos elektriskā lauka ietekmē var
rasties tuneļstrāvas. Tuneļstrāvām ir eksponenciāla atkarība no barjeras slāņa biezuma. Tas nozīmē, ka, mehāniski
deformējot nanokompozītu, barjeras slāņa biezums mainās un attiecīgi mainās arī tuneļstrāvas stiprums jeb elektriskā
pretestība. Tātad ir iegūts jutīgs spiediena jeb deformācijas indikatora materiāls. Līdzīgs šī materiāla darbības princips tiek
novērots, ja to pakļauj gaistošo organisko savienojumu (GOS), kā, piemēram, benzols, toluols, hloroforms, iedarbībai. GOS
molekulas difundē kompozītā un izraisa polimēra slāņa uzbriešanu starp daļiņu agregātiem, kā rezultātā mainās kompozīta
elektriskā pretestība. Šāda veida materiāli var tikt pielietoti kā ķīmiskie sensori gaisa kvalitātes kontroles nolūkos.

Tehnoloģija pusvadītāju ierīču izgatavošanai
Izstrādāta principiāli jauna tehnoloģija, kuras pamatā ir kvantu ierobežojuma efekts pusvadītāju nanostruktūrās un kura
var tikt pielietota pusvadītāju ierīču izgatavošanā. Parādīta iespēja veidot varizonas struktūras uz elementāra pusvadītāja
virsmas ar lāzera starojumu. Galvenā loma varizonas struktūras veidošanā elementārā pusvadītājā ir kvantu ierobežojuma
efektam kristāliskos nanokonusos. Ja nanolodītes diametrs ir mazāks par eksitona Bora rādiusu, tad kvantu ierobežojuma
efekta iespaidā paplašinās aizliegtās zonas platums. Tā kā konusveida nanodaļinas šķērsgriezuma diametrs ir augstuma
funkcija konusā, tad elementārā pusvadītājā parādās iespēja monotoni paplašināt aizliegtās zonas platumu konusa
virsotnes virzienā. Apstarojot elementārā pusvadītāja paraugu ar stipri absorbējamu lāzera starojumu, pusvadītājā rodas
liels temperatūras gradients, kas izraisa starpmezglu atomu kustību apstarotās virsmas virzienā pusvadītājā. Tā rezultātā
uz pusvadītāja virsmas veidojas kristāliski nanokonusi ar šķērsgriezuma rādiusu, kas monotoni samazinās virsotnes virzienā,
tādējādi veidojot varizonu struktūru, un līdz ar to fotoluminiscences spektrs atrodas spektra redzamajā apgabalā.

Biomateriāls kaulaudu aizvietošanai uz dabīgā hidroksilapatīta un endodentīna cementa bāzes
Izstrādāts kaulaudu aizstājējmateriāls uz dabīgā hidroksilapatīta un endodentīna kaulu cementa bāzes. Materiāla sastāvā
ietilpstošais hidroksilapatīts ir iegūts ar deproteinizēšanas metodi no liellopu kaulaudiem, lietojot relatīvi zemu termisko
apstrādi, lai saglabātu bioloģiskā materiāla mikroskopisko/minerālo struktūru. Jaunajam biomateriālam ir noteiktas
mehāniskās īpašības spiedē. Iegūti pozitīvi rezultāti ar laboratorijas dzīvniekiem biosaderības un rezorbcijas ātruma
noteikšanai, biomateriāla paraugus implantējot subkutāni.
Jaunizveidotā biokompozītmateriāla mehāniskās īpašības un biosaderība ir atbilstoši kritērijiem, kādi tiek izvirzīti
modernajā medicīnā. Materiāls nākotnē varētu tikt lietots kaulaudu aizvietošanai.
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a
Biomateriāls kaulaudu aizvietošanai 10x (a) un 100x (b)
palielinājumā.

b

VISPĀRĪGĀS
ĶĪMIJAS
TEHNOLOĢIJAS
INSTITŪTS
Kontakti
Institūta direktori:
prof. Dr. sc. ing.
LĪGA BĒRZIŅA-CIMDIŅA
asoc. prof.
Dr. sc. ing. JĀNIS LOČS

Pulka iela 3,
Rīga, LV-1007

Paula Valdena iela 3/7,
Rīga, LV-1048

+371 67089605
dagnija.loca@rtu.lv

+371 67089211
Info

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) izveidots, apvienojoties divām struktūrvienībām: Vispārīgās ķīmijas
tehnoloģijas katedrai (VĶTK) un Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centram (RBIAC).

RBIAC direktore:
Dr. sc. ing.
DAGNIJA LOČA

vkti.rtu.lv
liga.berzina-cimdina@rtu.lv
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VĶT katedras mācībspēki ir vienlaikus aktīvi zinātnieki un konsultanti Latvijas rūpniecības tehnoloģisko un vides jautājumu
jomā un apmāca ne tikai visu Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) studiju programmu un līmeņu
studentus, bet piedalās arī citu RTU fakultāšu studentu apmācībā. Jaunajās, modernajās ķīmijas tehnoloģijas laboratorijās
un inovāciju centrā studenti apgūst zināšanas par ķīmijas un materiālu tehnoloģijas procesiem un aparātiem, šo procesu
datormodelēšanu, automatizāciju, biomateriālu ķīmiju un tehnoloģijām, ūdens sagatavošanas un attīrīšanas tehnoloģijām
un videi draudzīgu materiālu tehnoloģijām.
VĶTI piedalās vairākos vietējos un starptautiskos projektos, piemēram, ERAF, EuroNanoMed un ERA-NET, kuru ietvaros
notiek sadarbība ar starptautiskiem zinātniskajiem un rūpnieciskajiem partneriem. Pēdējo piecu gadu laikā VĶTI
zinātniskie rezultāti atspoguļoti vairāk nekā 70 zinātniskajos rakstos, kas indeksēti Scopus datubāzē un ietverti Latvijas un
starptautiskos patentos.
VĶTI veiksmīgi izveidojis sadarbības partneru tīklu ar universitātēm un pētniecības centriem Vācijā, Šveicē, Somijā, Francijā,
Argentīnā, Itālijā, Portugālē, ASV, Polijā, Lietuvā, Igaunijā u. c.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•

•

•

Biomateriālu sintēze, izstrāde un pētīšana:
▸ kalcija fosfātu kaulu aizvietojošie un reģenerējošie keramiskie materiāli,
▸ polimetilmetakrilāta un kalcija fosfātu kaulu cementi,
▸ fosfātu stikli un stikla keramika,
▸ kalcija fosfātu/polimēru kompozīti,
▸ bioloģiski aktīvo vielu mikroiekapsulēšana,
▸ zāļu piegādes sistēmas,
▸ implantu prototipēšana,
▸ sadarbībā ar partneriem – biomateriālu izpēte in vitro, in vivo un
klīnikā.
Ekomateriālu sintēze, izstrāde un pētīšana:
▸ titāna oksīdu keramika – termoelektriskie materiāli,
▸ keramikas ekstrūzijas procesi,
▸ ūdens attīrīšanas tehnoloģijas,
▸ Latvijas mālu pielietojums vides attīrīšanā un kosmētikā,
▸ dažādu materiālu sorbcijas pētījumi.
Biotehnoloģija – fermentācijas tehnoloģisko procesu
izpēte un modelēšana.

Nanostrukturētas zāļu piegādes sistēmas osteoporotisku lūzumu ārstēšanai
10 µm

10 µm

10 µm

ERA-NET projekta “Multifunkcionāli, injicējami nano-HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai“ ietvaros
izstrādāta tehnoloģija nanostrukturētas stroncija ranelāta piegādes sistēmas izveidei, par nesējiem izmantojot
biosaderīgus polimērus (poliglikolskābi, polikaprolaktonu un citus). Polimēra un medikamenta sistēmās papildus iekļauts
nanohidroksilapatīts, lai nodrošinātu osteokonduktivitāti un bioaktivitāti. Iegūtās sistēmas nodrošina lokālu un kontrolētu
medikamenta piegādi.

Bionoārdāmi kalcija fosfātu–polimēru kompozītmateriāli ortopēdiskiem pielietojumiem
Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc blīviem biorezorbējošiem materiāliem kaulaudu aizvietošanai un defektu labošanai
slodzi nesošās organisma vietās, izstrādāti kompozītmateriāli, apvienojot polimērmateriālu elastību ar kalcija fosfātu
bioloģiskajām īpašībām. Izstrādāti pirmie kaulu fiksējošo elementu prototipi sadarbībā ar ortopēdisko implantu
ražošanas uzņēmumu “ChM“.

Uz SnO2 bāzētu materiālu sintēze pielietojumam gāzes sensoros un termoelektriskajos ģeneratoros

Tiek veikti pētījumi arī termoelektrisko materiālu un gāzes sensoru jomā. Šobrīd pētījumi galvenokārt vērsti uz SnO2 un
TiO2 bāzētu materiālu termoelektrisko un gāzes jutības īpašību izpēti un modificēšanu vēlamā virzienā, kontrolējot attiecīgo
materiālu morfoloģiju un tos leģējot ar dažādiem ķīmiskajiem elementiem.
100 µm

Augsti porainas TiO2 pamatnes kaulaudu inženierijai

Izstrādāta metodoloģija augsti porainu TiO2 keramisko pamatņu iegūšanai ar polimēra replikas metodi, kas ļautu tās
potenciāli izmantot kaulaudu reģenerācijā, nodrošinot vēlamo mehānisko izturību, atvērto poru struktūru un biosaderību.
Porainās pamatnes iespējams modificēt ar dažādiem neorganiskiem savienojumiem (HAp, TiO2), polimēriem un to
kompozītiem, tādējādi uzlabojot materiāla mehāniskās īpašības un bioaktivitāti. Iegūtas 3D augsti porainas, biosaderīgas
un elektrovadošas TiO2-x keramiskās pamatnes, kuras potenciāli var pielietot kaulaudu reģenerācijā elektriskā stimula
nodrošināšanai, kā arī kā substrātu elektroforētiskā izgulsnēšanā.

Fotošķērssaistīti hidrogēli kontrolētai periodontālo audu reģenerācijai

5 µm

EuroNanoMed2 projekta ietvaros tiek izstrādātas inovatīvas procedūras, kas ļaus sasniegt pilnīgu
periodontālo audu rekonstrukciju. Stratēģija ietver inovatīvu kaulu aizvietotājmateriālu un periodontālu
membrānu uz pašsacietējošu injicējamu hidrogēlu bāzes izveidi. Projekta ietvaros tiek sintezētas
ar Mg, Sr un Si aizvietotu kalcija fosfātu nanodaļiņas, kas izmantotas kā hidrogēlu pildvielas, lai
pastiprinātu jaunizveidoto sistēmu bioaktivitāti un osteokonduktivitāti.

Ar magniju modificētu kalcija fosfātu biokeramikas izstrāde kaulaudu reģenerācijai
Pētījums vērsts uz kalcija fosfātu biokeramikas fāžu un ķīmiskā sastāva pielāgošanu specifiskām cieto audu bioloģijas
un metabolisma prasībām, uzlabojot to kaulaudus reģenerējošo, ārstniecisko iedarbību uz osteoporozes vai citu
muskuloskeletālās sistēmas slimību skartajiem kaulaudiem. Sintezēti kalcija fosfātu (t. sk. hidroksilapatīta, kalcija
deficītā hidroksilapatīta un apatītiskā trikalcija fosfāta) pulveri ar mainīgu magnija saturu, izmantojot modificētu
suspensijas nogulsnēšanas metodi, un pētīta magnija satura ietekme uz iegūto pulveru fizikālķīmiskajām īpašībām. Pētīts
ar magniju modificētu kalcija fosfātu prekursora pulveru potenciāls blīvas un porainas biokeramikas (ar variējamu un
reproducējamu ķīmisko un fāžu sastāvu) izstrādei. Veikti sistemātiski un kompleksi salīdzinoši pētījumi par magnija satura
un hidroksilapatīta/β-trikalcija fosfāta fāžu attiecību kombināciju ietekmi uz biokeramikas bioloģiskajām īpašībām.
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Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) veic mācību metodiskās izstrādes un
zinātniskos pētījumus, kā arī nodrošina visu līmeņu augstākās izglītības iegūšanu dažādos ekonomikas, vadības un
uzņēmējdarbības virzienos: būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā, cilvēku resursu vadīšanā, darba
aizsardzībā, drošības inženierijā, ekonomikā, inovācijās un uzņēmējdarbībā, muitas un nodokļu administrēšanā, nekustamā
īpašuma pārvaldībā, reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā, starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanā
un vadīšanā, uzņēmējdarbībā un vadīšanā, uzņēmējdarbības loģistikā un visaptverošā kvalitātes vadībā.

Fakultātes dekāns: LZA akadēmiķis
prof. Dr. habil. oec. REMIGIJS POČS
Kalnciema iela 6,
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IEVF nodrošina starpdisciplināru studentu apmācību procesu, kas orientēts uz integrētu teorētisko zināšanu un praktisko
kompetenču attīstības pieeju, piemēram, jaunu, ilgtspējīgu biznesa ideju un inovatīvu produktu radīšanā, tehnoloģiju
pārnesē, finansējuma piesaistīšanā jaunuzņēmumiem un augošu uzņēmumu izveidošanā.
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IEVF ir augstu novērtēta starptautiskajā universitāšu un biznesa skolu reitingā Eduniversal Business Schools Ranking –
2016. gadā tā ierindojās 4 palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmiskās institūcijas līmeni, teicamu kvalitāti un spēcīgu
starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā.

ievf.rtu.lv

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
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Uzņēmējdarbības attīstība un inovācijas.
Būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, pilsētvides un teritoriju attīstība.
Organizāciju un nacionālā drošība.
Procesu, produktu un sistēmu kvalitātes vadīšana.
Ekonomiski matemātisko modeļu izstrāde.

Uzņēmējdarbības attīstība un inovācijas
Viena no Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta (UIVI) zinātniski praktiskajām
kompetencēm ir jaunu produktu izstrāde un inovācijas. Galvenie zinātniskās pētniecības
virzieni ir inovācijas un uzņēmējdarbība, tostarp jaunu produktu dizains, attīstība un
mārketings, tehnoloģiju un zināšanu pārnese, finanšu lietpratība, sociālās inovācijas un
izglītības vadība, uzņēmējdarbības procesu modelēšana u. c.

Būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, pilsētvides un teritoriju attīstība
MICROPOL – attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot vietējās un reģionālās attīstības politikas efektivitāti
un instrumentus, lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātību ārpus metropoļu reģioniem.
Projekta specifiskais mērķis ir pilnveidot vietējās un reģionālās pārvaldes zināšanas un
stratēģijas attālinātā darba centru veidošanai.
Projekta ietvaros sagatavots labās prakses apkopojums, biznesa modelis attālinātā darba
centra darbībai, vadlīnijas reģionālās politikas pilnveidošanai, kā arī vairāki ziņojumi par
attālināto darbu un attālinātā darba centriem. Projekts īstenots ciešā sadarbībā ar nozares
ekspertiem un pašvaldībām. Projekta rezultātu ietekmē Cēsīs tika atklāts kopā strādāšanas
centrs “Skola 6”.
ERAF projekts “Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju
valsts nozīmes pētniecības centra izveide”
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta (BUNĪI) zinātniskā
darbība Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts
nozīmes pētniecības centrā (ietverot arī Transporta un mašīnbūves apakšcentra attīstību)
atbilst valsts izvirzītajām prioritātēm būvniecības, enerģētikas, nekustamo īpašumu un
ar to saistītās jomās. Projekta rezultātā ir izveidota moderna zinātniskā infrastruktūra
pētnieciskajai laboratorijai Kalnciema ielā 6–11a.

Organizāciju un nacionālā drošība
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI) īsteno projektus, kas saistīti ar robeždrošību un cīņu pret
kontrabandu, sniedz konsultācijas valsts iestādēm (VID) un uzņēmējiem, nodarbojas ar muitas brokeru, deklarantu u. c.
kvalifikācijas paaugstināšanu. SESMI piedalās Eiropas Komisijas finansētajā starptautiskajā robežpārvaldības projektā
BOMCA-9 piecās Centrālāzijas valstīs: Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. BOMCA-9
mērķis ir uzlabot Centrālāzijas valstu robežpārvaldību, stiprināt robežpārvaldības institūciju kapacitāti un ieviest Eiropas
Savienības integrētās robežu pārvaldības elementus.
SESMI ir iesaistīts Pasaules Muitas organizācijas PICARD muitu un augstskolu sadarbības attīstības programmā.
Darba un civilās aizsardzības institūta (DCAI) zinātniski pētnieciskie pamatvirzieni: ugunsdrošība un civilā aizsardzība, darba
aizsardzība un drošība, tehnogēnās vides risku noteikšana, elektromagnētisko lauku kā darba vides riska faktora izpēte.
Institūts veic izstrādes un indikatīvos darba vides risku faktoru mērījumus, nosaka elektropretestību un elektromagnētisko
lauku ekspozīciju līmeņus, sniedz konsultācijas, vērtējumus un slēdzienus. Iegūtie dati tiek tālāk diskrēti izmantoti pētnieciskajā
darbībā attiecīgo jautājumu izpētē. Tiek īstenoti dažādi pētījumi: īpašo risku identificēšanā noteiktām amatu grupām; objekta
tehnoloģisko procesu un siltuma avotu noteikšanā, kuri var izraisīt objektā ugunsbīstamu vidi, u. tml.

Procesu, produktu un sistēmu kvalitātes vadīšana
Ražošanas kvalitātes institūtā (RKI) īstenotie pētniecības projekti notiek kvalitātes tehnoloģiju, sistēmu un procesu vadības,
risku un atbilstības novērtēšanas jomā. Kvalitātes vadība ir daļa no vadības procesa ikvienā mūsdienīgā organizācijā, kuru
izmantojot tiek sekmēta klientu apmierinātības paaugstināšanās, kas organizācijai ilgtermiņā nodrošina panākumus un
efektīvu un lietderīgu darbību, tādēļ šīs jomas pētījumi ir integrēti un multidisciplināri starpnozaru pētījumi.
Institūts aktīvi darbojas Standartizācijas biroja Standartizācijas tehniskajās komitejās LVS/STK/10 “Kvalitātes vadība un
kvalitātes nodrošināšana” un LVS/STK/49 “Terminoloģijas izstrāde un saskaņošana” un īsteno programmas Erasmus+ KA2
stratēģiskās partnerības projektu Innovative strategic partnership for European higher education (“Inovatīva stratēģiskā
partnerība augstākajai izglītībai Eiropā”). Papildus notiek aktīvs pētnieciskais darbs pie dažādu Latvijas uzņēmumu
kvalitātes pilnveides projektiem un uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes sistēmas novērtējuma.

Ekonomiski matemātisko modeļu izstrāde
Latvijas INFORUM tipa modelis
Tiek attīstīts Latvijas INFORUM tipa modelis, kas iekļauj makroekonomisko rādītāju aprēķinu pa nozarēm, tās savā starpā
saistot ar izmaksu-izlaides sakarībām. Modelis ir vidēja termiņa prognozēšanas instrumentārijs, ko izmanto dažādu
tautsaimniecības attīstības scenāriju analīzē.
Latvijas INFORUM tipa modelis tiek izmantots, īstenojot projektus un piedaloties valsts pētījumu programmā
5.2. “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai
attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” (2014–2018).
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Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF) īstenotās fundamentālās un lietišķās pētniecības stratēģiskais mērķis ir
apzināt, analizēt un klasificēt arhitektūras un pilsētbūvniecības mantojumu, kā arī piedāvāt risinājumus aktuālām telpiskās
vides un sociālajām problēmām. APF pētnieki sistemātiski veic pētījumus arhitektūras teorijas, arhitektūras vēstures un
kultūras pieminekļu aizsardzības, pilsētbūvniecības un telpiskās plānošanas jomā. Pētījumu tematika balstās profesijas
definētajās aktualitātēs, un pētniecības projektu pastāvīgi sadarbības partneri ir valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī
arhitektu biroji. Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes zinātniskā pētniecība ir mācību procesa sastāvdaļa, ko realizē
visu mācību programmu ietvaros. Zinātniskā pētniecība tiek finansēta no dažādiem avotiem – no valsts budžeta un nozaru
programmām, vietējām un ārvalstu programmām, Eiropas Savienības un citām starptautiskajām programmām. APF katru
gadu RTU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizē sekcijas “Arhitektūra un pilsētplānošana” darbu, kā arī
izdod zinātnisko žurnālu “Architecture and Urban Planning”.

Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni
•
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Latvijas arhitektūra un pilsētbūvniecība Eiropas būvmākslas kontekstā.
Dzīvojamās vides ilgtspējīgas attīstības aspekti.
Pilsētvides identitātes harmoniskas attīstības telpiskie un sociālie aspekti.
Energoefektivitātes faktori arhitektūras projektēšanā.

Lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstības perspektīvas
Kompleksajā pētījumā (prof. Sandra Treija, prof. Uģis Bratuškins, prof. Jānis Krastiņš)
analizēta lielmēroga dzīvojamo rajonu vēsturiskā attīstība, kā arī definēti šī
mājokļu apbūves veida sekmīgas perspektīvās attīstības priekšnoteikumi.
Pētījums veikts sadarbībā ar Nordic-Baltic DOCOMOMO ekspertiem.

Pilsētu dārzkopības tendences mūsdienu pilsētās
Starpdisciplinārajā pētījumā (prof. Sandra Treija, pētniece Alisa
Koroļova) pētīts urbānās dārzkopības attīstības potenciāls
Latvijas pilsētās, kā arī definēti pilsētvides arhitektūras
paņēmieni drošas vides nodrošināšanā. Pētījums veikts
Eiropas tīklojuma COST projekta TU1201 Urban
Allotment Gardens in European Cities – Future,
Challenges and Lessons Learned ietvaros.

Mājokļu kvalitātes aspekti Rīgas vēsturiskajā centrā
Pētījumā par Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu (prof. Sandra Treija, prof. Uģis Bratuškins, pētnieki Sarmīte
Barvika, Egons Bērziņš un Edgars Bondars) kompleksi analizēta mājokļu attīstība, noteiktas attīstības tendences un
definēti priekšlikumi mājokļu politikai. Pētījuma pasūtītājs ‒ Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Rīgas jūgendstila ēkas
Profesora Jāņa Krastiņa grāmatā “Rīgas jūgendstila ēkas. Ceļvedis pa jūgendstila metropoli” (Rīga, 2014, 408 lpp.)
analizētas 170 ievērojamākās Rīgas jūgendstila ēkas. Redzamas to fotogrāfijas (kopskati un detaļas), kā arī oriģinālo
projektu fasāžu zīmējumi un plāni. Ievadā dots arī plašāks Rīgas pilsētbūvnieciskās vēstures raksturojums. Grāmata
iekļauta The Library of Congress katalogā (Call number: NA1455.L372 R5557 2007) un Deutsche Nationalbibliothek katalogā
(Nach: auRef=130021881).

Rīgas arhitektūra
Profesora Jāņa Krastiņa grāmatas “Architectural Guide Riga” (Berlīne, 2014, 400 lpp.) un “Architekturführer Riga” (Berlīne,
2014, 400 lpp.) veltītas Rīgas pilsētbūvnieciskās attīstības vēsturei, un tajās apkopoti dati par vairāk nekā 500 Rīgas
izcilākajām visu laikmetu celtnēm, tās ilustrējot ar fotogrāfijām un plāniem.
Vācu Nacionālā bibliotēka (Deutsche Nationalbibliothek) šīs publikācijas iekļāvusi Vācijas nacionālajā bibliogrāfijā (Deutsche
Nationalbibliographie). Detalizēti bibliogrāfiskie dati pieejami internetvietnē http://dnb.d-nb.de

Kuldīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība
Grāmata “Kuldīga: Arhitektūra un pilsētbūvniecība” (Kuldīga, 2013, 536 lpp.) ir Latvijā pirmais un pagaidām vienīgais
kompleksais pētījums par atsevišķu pilsētu. Tajā apkopota plaša informācija par Kuldīgas pilsētbūvniecisko attīstību no
tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Grāmatas autoru kolektīva vadītājs un zinātniskais redaktors ir prof. Jānis Krastiņš.
Grāmatas autoru vidū ir APF mācībspēki un doktoranti Jānis Krastiņš, Jānis Zilgalvis, Ilmārs Dirveiks, Jana Jākobsone
un Agate Eniņa.
• Grāmata iekļauta The Library of Congress katalogā (Call number: NA1455.L372 K855 2013).
• Grāmata apbalvota ar “Kultūras mantojuma gada balvu 2015” nominācijā “Kultūras mantojuma izpēte”.

Liepājas jūgendstila arhitektūra
Profesora Jāņa Krastiņa grāmata “Liepāja: Jūgendstila arhitektūra” (Liepāja, 2015, 376 lpp.) ir komplekss pētījums par
Liepājas pilsētbūvniecisko attīstību un Liepājas jūgendstila arhitektūru. Pirmoreiz plašā apritē ievadīts apjomīgs faktu
materiāls par līdz šim neapzinātām kultūras vērtībām.
• Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi grāmatu par Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu 2015. gadā.
• Par grāmatu 2016. gadā piešķirta kultūras mantojuma balvas "Europa Nostra" žūrijas speciālā atzinība kategorijā
“Pētījumi” (Special Mention of the Europa Nostra Heritage Awards Jury – Category Research; 2016).
• Grāmatas autoram par nopelniem arhitektūras un pilsētvides pētījumos un nozīmīgu monogrāfiju izdošanu
2016. gadā piešķirta Ministru kabineta balva.
Liepājas jūgendstila ēkas
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