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RTU Senāta lēmums par 2. līmeņa profesionālās studiju programmas
“Aviācijas transports” īstenošanas sākumu

RTU Senāts ar lēmumu 30.06.2003.g Nr.479 (1. pielikums) par bakalaura profesionālām
studijām apstiprināja studiju programmu “Aviācijas transports” kā RTU programmu.
Stratēģiskie studiju programmas jautājumi tiek apspriesti RTU Aviācijas institūta (AI)
Padomes sēdēs, akceptēti Transporta un mašīnzinību fakultātes Direktoru vai Domes sēdēs un
nepieciešamības gadījumos tiek virzīti un RTU Senāta sēdēm.
Profesionālo studiju programma “Aviācijas transports” balstās uz Transporta un mašīnzinību
fakultātes (turpmāk TMF) Aviācijas institūta profesionālās sagatavošanas studiju priekšmetiem un
praksi, uz studijām TMF struktūrvienībās vispārīgajos tehniskajos priekšmetos un uz studijām RTU
fakultāšu struktūrvienību apmācību obligātajos vispārizglītojošos priekšmetos, kuri ir arī šīs
programmas priekšmetu studiju nodrošinātāji.
Aviācijas institūts ir programmas Aviācijas transports akreditācijas virzītājs.
Aviācijas institūta (AI) īss apskats
Vispārīgās ziņas. Aviācijas institūts izveidots ar RTU 1999.g. 25.10. Senāta lēmumu Nr.444,
kad tika apstiprināts institūta nolikums pēc Rīgas Aviācijas universitātes Mehānikas fakultātes
pāriešanas uz RTU.
Institūtu veidoja:
-

Gaisa kuģu ekspluatācijas profesora grupa;

-

Gaisa kuģu un lidostas transporta konstruēšanas un aprēķina profesora grupa;

-

Aviokonstrukciju stiprības un ilgizturības profesora grupa;

-

Spēka iekārtas gaisa transportā profesora grupa;

-

Gaisa kuģu teorijas un konstrukcijas profesora grupa;

-

Avionikas profesora grupa.

Pašreiz AI sastāvā ir viena katedra un trīs profesoru grupas, jo 2002. gadā Gaisa kuģu un
lidostas transporta konstruēšanas un aprēķina profesora grupa ar rektora rīkojumu tika iekļauta
Aviokonstrukciju stiprības un ilgizturības profesora grupā, kā arī ar RTU Senāta lēmumu tika
apvienotas Gaisa kuģu ekspluatācijas un Spēka iekārtas gaisa transportā profesoru grupas izveidojot
Gaisa kuģu ekspluatācijas katedru.
Institūta personāls. AI personālu veido akadēmiskais personāls (16 cilvēki), mācību
palīgpersonāls (15 cilvēki), administrācija (5 cilvēki). Vairāki darbinieki strādā amatu savienošanās
kārtībā, tādēļ kopējais štata darbinieku skaits ir 31. Vairāku studiju priekšmetu pasniegšanai tiek
pieaicināti docētāji uz līguma pamata.
AI direktors Dr.h.sci.ing., prof. M.Kleinhofs.
Mācību- metodiskā darbība. AI piedalās 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžas), bakalauru,
maģistrantu un doktoru studiju organizēšanā kopā ar citiem RTU institūtiem Aviācijas transporta un
citu Transporta veidu programmās, nodrošinot daudzu studiju priekšmetu apmācību.
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2

Licence studiju programmai

Licence profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Aviācijas transports” (4252505)
bakalaura profesionālā grāda aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera
mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai izdota 2004. gada 3. jūnijā. Izsniegšanas vieta – Rīga, Latvijas
Republika. Licences numurs 04051-36;
Licences kopija pielikta 2. pielikumā

3

Mācību iespējas studiju programmas “ Aviācijas transports” likvidācijas
gadījumā

Latvijas augstākās izglītības iestādēs nav analogas studiju programmas, bet studiju programmas
likvidācijas gadījumā studējošie var izmantot iespēju pāriet uz līdzīgām studiju programmām citos
transporta veidos Rīgas Tehniskajā universitātē. Dokumenti, kuri apliecina mācību turpināšanas
iespējas pēc studiju programmas “Aviācijas transports” likvidācijas ir skatāmi 3 pielikumā .
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Studiju programma

2. līmeņa (bakalaura) profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Aviācijas transports”:
Iegūstamais grāds

Bakalaura profesionālais grāds aviācijas transportā

Iegūstāmā kvalifikācija

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženieris
mehāniķis

Studiju programmas kods

4252505

Studiju veids un īstenošanas ilgums

4 gadi pilna laika studijām, 5 gadi nepilna laika
(neklātienes) studijām

Studiju apjoms

161 kredītpunkts

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma Aviācijas transports, profesionālā bakalura
grāda iegūšanai Aviācijas transportā, ar kvalifikāciju Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas
inženieris mehāniķis (C līmenis) ir sagatavota atbilstoši LR Ministra kabineta noteikumiem Nr.481
“Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
Sagatavojot programmu tika ievērota Eiropas Komisijas (EK) Regula, kā arī tika saskaņoti studiju
priekšmetu nosaukumi un apjomi ar Civilās Aviācijas Aģentūru (CAA). Ievērojot šīs procedūras
absolventiem ir iespēja iegūt CAA izdotu licenci bez papildus pārbaudījumu kārtošanas
Studiju programma dota 4. pielikumā.
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Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

Katru gadu Rīgas Tehniskajā universitātē tiek organizētas atvērto durvju jeb informācijas
dienas vidusskolu un vidēji speciālo mācību iestāžu audzēkņiem un beidzējiem, kā arī citiem
interesentiem. Pasākumi notiek sestdienās - tas dod iespēju apmeklēt Tehnisko universitāti gan Rīgas,
gan valsts citu pilsētu un rajonu iedzīvotājiem. Atvērto durvju dienas pasākumos interesenti tiek
iepazīstināti ar studiju procesa organizāciju RTU, ar administrācijas un fakultāšu mācībspēku
pārstāvjiem, studiju procesa materiāltehnisko nodrošinājumu: auditorijām, laboratorijām, bibliotēku.
Pēc rektora vai prorektora mācību darbā ievada par vispārīgo studiju kārtību RTU, Aviācijas
transporta programmas pārstāvji informē interesentus par studiju iespējām aviācijas transporta
4

virzienos un izrāda aviācijas iekārtas, trenažierus, prakses vietas un iepazīstina ar darba iespējām
aviācijas nozarē, stāsta par AI vēsturi, studentu jaunradi, iespēju darboties zinātniskā jomā un
lidaparātu konstruēšanā. Interesenti tiek aicināti darboties Studentu Aviācijas konstruktoru centrā,
apmeklēt Aviācijas muzeju, pieteikties privāto pilotu kursā.
Katru gadu Latvijas valsts vidusskolām tiek izsūtīti informācijas materiāli par studiju iespējām
RTU aviācijas transporta specialitātēs. Periodiski notiek tikšanās ar Latvijas vidusskolu audzēkņiem
ar prezentācijas materiāliem un izdalot reklāmas materiālus par studiju iespējām RTU un konkrēti arī
Aviācijas transporta specialitātēs.
Informāciju par Aviācijas institūtu un tā studiju programmām var iegūt katru gadu jaunā
redakcijā iznākošajos Augstākās izglītības reklāmas izdevumos “Augstākā izglītība profesionālā
izglītība Latvijā un ārzemēs”, “Izglītības ceļvedis” kuros ir arī speciālā reklāma uz 3. vai 4. vāka
pusēm, kā arī AI mājas lapā http://www.ai.rtu.lv
Studiju iespējas RTU Aviācijas transporta programmā katru gadu tiek popularizētas
starptautiskajos izstāžu kompleksos ’Ķīpsala’ un ’Skonto’ notiekošajās izstādēs, iekārtojot tajās
speciālu RTU Aviācijas institūta stendu un demonstrējot pašu spēkiem būvētos lidaparātus. Kā rāda
pieredze, izstāžu laikā interesentu par studiju iespējām nav mazāk kā RTU informācijas dienās, turklāt
interese ir daudz dziļāka un konkrētāka. 2004. gada aprīlī Aviācijas institūts piedalījās Latvijas stenda
izveidē un prezentēja Aviācijas institūta studiju programmas un zinātniskos sasniegumus Hannoveres
Messe un tika iekļauts izstādēs reklāmas materiālos, kā arī. 2005. gadā AI piedalījās ar informāciju
par institūtu RTU kopējā Messes reklāmas materiālā.
2001. gadā tika izveidots speciāls reklāmas prezentācijas materiāls ’’RTU Aviācijas institūts’’,
kas tiek regulāri atjaunots un demonstrēts tikšanās reizēs skolās un atklāto durvju dienās.
Informāciju par studiju iespējām RTU Aviācijas transporta programmā var iegūt arī internētā:
http://www.ai.rtu.lv
Reklāmas materiālu paraugi parādīti 5. pielikumā.
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Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu
viedokļa

Patreizējā Latvijas valsts attīstības stadijā studiju programma ir ļoti nepieciešama, jo straujā
attīstībā esošās aviācijas transporta nozarēs ar katru gadu pieaug nepieciešamo speciālistu skaits
aviācijas transportā. Šādu speciālistu sagatavošanai ir paredzēta studiju programma "Aviācijas
transports".
Pašreizējā laika posmā, aviokompānijām palielinot gaisa kuģu skaitu, kā arī sakarā ar
iepriekšējos gados sagatavoto speciālistu pensijas vecuma sasniegšanu, Latvijas darba tirgū ir liels
pieprasījums pēc visu kvalifikāciju aviācijas speciālistiem. Latvijā ienāk arī aviācijas tehnikas bāzes
apkopes veidi, kas būtiski paplašina pieprasīto speciālistu kvalifikāciju nomenklatūru.
6.1

Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam

Studiju programmas “Aviācijas transports” bakalauru studiju programmas saturs praktiski
atbilst MK noteikumiem Nr.2/2002 “Noteikumi par valsts profesionālās izglītības standartu”.
Ir apstiprināts standarts šādai profesijai: Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas
inženieris
Profesiju standartus skatīt 6.1 pielikumā
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6.2

Darba devēju aptaujas rezultāti

Studiju programmas “Aviācijas transports” realizācijas laikā regulāri tiek uzturēti kontakti ar
darba devējiem un ja darba devēju ieteikumi programmas papildināšanā nav pretrunā ar normatīviem
dokumentiem, viņu ieteikumi tiek ievēroti. Parasti tas tiek darīts tiekoties profesionālās asociācijās,
izstādēs un uzņēmējsabiedrībās. Noslēguma darbu aizstāvēšanā tiek iesaistīti darba devēju pārstāvji,
kuri uzdod jautājumus, novērtē darbus, izsaka savu viedokli. Atbilstoši nolikumam par noslēguma
darba aizstāvēšanu komisijas priekšsēdētājs ir augsti kvalificēts aviācijas nozares speciālists. Darba
devēju ieteikumi tiek ievēroti mācību programmu modernizēšanā.
Aptauju rezultāti pievienoti 6.2. pielikumā
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Studiju programmas novērtējums

7.1

Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Mērķis. Studiju programmas “Aviācijas transports” mērķis ir nodrošināt aviācijas transporta
nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas
speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi un dot iespēju turpināt studijas
maģistratūrā.
Lai realizētu šo mērķi, ir jāveic kvalificētu visu līmeņu profesionālo darbinieku, tehniķu un
inženieru sagatavošana un šim nolūkam ir nepieciešams:
-

ievērot Latvijas iedzīvotāju vēlmi iegūt vēlamo izglītību 5. kvalifikācijas līmenī inženierzinātņu
jomā un profesionālo bakalaura grādu, kas atbilstu līdzīgām studiju programmām ārzemēs, un
sniegt iespēju studēt šādā RTU programmā;

-

aptvert galvenās darbības sfēras studiju procesā, tai skaitā: mācīšanu, konsultācijas un
pētniecisko darbu (piem., katru gadu notiek zinātniskās konferences ar 2 sekcijām, kuru
programmā ir zinātnieku, doktorandu un studentu referāti ar kopējo referātu skaitu no 50 līdz 80
un katru otro gadu notiek starptautisks seminārs International Seminar on
RECENT RESEARCH AND DESIGN PROGRESS IN AERONAUTICAL ENGINEERING
AND ITS INFLUENCE ON EDUCATION (sestais seminārs notika 2004. 13-16 oktobrī Rīga
un tika veltīts latviešu aviokonstruktora Kārļā Irbīša dzimšanas 100. gadadienai). Šis seminārs
pārmaiņus notiek visās Baltijas valstīs (2000. gadā Polijā, 2002 gadā Lietuvā un 2006. gadā
notiks Igaunijā)). Aviācijas institūta darbinieki piedalās zinātniskās konferencēs visās pasaules
valstīs, aviācijas izstādēs un semināros;

-

lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovatīvu ideju
izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija,
ražošana);

-

dot iespēju studējošiem izmantot iespēju mācīties par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī studēt par
personīgajiem vai juridisku personu līdzekļiem, jo konkurss uz budžeta vietām ir no 2,5 līdz 3.5
pretendentiem uz budžeta vietu; ir noslēgtas vienošanās ar aviokompānijam par to darbinieku
studijām AI un par studiju daļēju apmaksu studējošiem, kuri noslēdz vienošanos ar darba
devēju;

-

lielu uzmanību pievērst studiju programmas popularizēšanai, izskaidrojot programmas virzienu
kopīgās un atšķirīgās īpašības. Kopumā programma Aviācijas transports dod iespēju studēt
divos virzienos 3.līmeņos ar plašām iespējām izvēlēties piemērotāko un iespēju turpināt izglītību
pēc pirmo līmeņu apgūšanas;
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-

sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar 2. līmeņa (bakalaura) profesionālās studiju
programmas profesionālo izglītību Aviācijas transporta gaisa kuģu mehānisko iekārtu un
avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai, kā arī sistēmu darbības analīzei un
projektēšanai.

-

Sniegt zināšanas, kas atbilst prasībām profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un
profesijas reglamentējošiem starptautiskajiem dokumentiem aviācijas transportā.

-

Nodrošināt zināšanu līmeni, kas atbilst profesijas, Starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO)
un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai (EK) Nr.2042/2003 (2003.gada 20.novembris) noteikto
pienākumu pildīšanai.

Uzdevumi un plānotie rezultāti. Programma paredz lekcijas, praktiskās nodarbības,
laboratorijas nodarbības, apmācību un treniņus uz speciāliem stendiem un trenažieriem.
Studiju laikā apgūt fundamentālo zinātņu un nozares teorētiskos priekšmetus, kā arī nozares
speciālos priekšmetus.
Zināšanas par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmienus
apgūst AI laboratorijās uz maketiem, stendiem un trenažieriem.
Prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) apgūt aviācijas transportam raksturīgas
tehniskās apkopes praktiskās iemaņas.
Bakalaura darba ar projekta daļu izstrādes laikā realizē iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas.
Apgūstot šo programmu, students iegūst zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst Eiropas
aviosabiedrības prasībām izglītībai un ir sagatavots pieteikties darbā apvienotās Eiropas darbu tirgū.
Studiju programmas specializācija ir saskaņota Satiksmes ministrijas Aviācijas departamentā,
vadošajās aviokompānijās un iegūstāmā kvalifikācija un profesijas standarti saskaņoti Civilās
aviācijas aģentūrā.
7.2

Studiju programmas organizācija

Profesionālo studiju programmas “Aviācijas transports” mācību ilgums 2. līmeņa
profesionālās studijās (Bakalaura) ir 4 gadi pilna laika un 5 gadi neklātienes studijām.
2. līmeņa (bakalauru) profesionālās studiju programmas uzsākšanai pretendentiem nepieciešama
vispārīgā vidējā vai vidējā tehniskā izglītība. Pēc apmācības un bakalaura darba aizstāvēšanas
students iegūst Inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu Aviācijas transportā un 5.līmeņa
kvalifikāciju “Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženieris mehāniķis”
Apgūstot programmu ir iespēja nokārtot pārbaudījumus kā Gaisa kuģu sertificējošais speciālists
(līmenis B1), kas ir kā pamats inženiera sertifikāta (līmenis C) iegūšanai CAA.
7.2.1 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas (bakalaura), to saturs un analīze
Piedāvājamās izglītības saturs
Studiju programma paredz lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbus
vispārizglītojošajos, nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloģijas kursos. Kursos automātikas,
elektrotehnikas un elektronikas pamati, materiāli un izstrādājumi par elementu bāzi tiek lietoti
aviācijas tehnikas agregāti; nozares profesionālās specializācijas kursu apguvē - ciparu tehnikā,
konstrukciju mehānikā, mikroprocesoru tehnikā, aviācijas tehnikas ekspluatācijas materiālos,
ergonomika un darba aizsardzībā un utt. tiek izmantoti piemēri no Latvijas aviokompānijās esošās
aviācijas tehnikas. Praktiskā izglītība ir orientēta uz gaisa kuģu un dzinēju tehnisko ekspluatāciju
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tādēļ programmas obligātie izvēles priekšmeti ir izvēlēti tā, lai nodrošinātu šīs specializācijas apguvi:
Gaisa kuģu aerodinamika un lidojumu dinamika, Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija un apkope,
Lidojuma drošība, Gaisa kuģu aviācijas un radioelektronikas aprīkojums, Aviācijas tehnikas tehniskā
diagnostika, Aviācijas dzinēju teorija, konstrukcija un izturība, Gaisa kuģu izturība, Moderno
gaisakuģu un aviodzinēju uzbūves īpatnības, aviācijas likumdošana (ICAO, EK noteikumi, Latvijas
CAA normatīvie dokumenti);
Programmā ir paredzēts pastiprināti apgūt angļu valodu un aviācijas terminoloģiju angļu
valodā. Studenti apgūst divu gaisakuģu tipu konstrukciju un iegūst tehniskas ekspluatācijas iemaņas
prakses laikā.
Apgūstamo priekšmetu sadalījumu skat. priekšmetu sarakstā ( A un B daļās).
7.2.2 Bakalaura programmas daļu apjoms, to sadalījums
1. Tabula
A.

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI

75 KP

1

Vispārizglītojošie studiju kursi

18 KP

2

Nozares teorētiskie pamatkursi un inf. tehnoloģijas kursi

36 KP

3

Nozares profesionālās specializācijas kursi

21 KP

B.

OBLIGĀTAS IZVĒLES PRIEKŠMETI

42 KP

Nozares profesionālās specializācijas kursi

40 KP

Humanitārie un vadības priekšmeti

2 KP

C.

BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

6 KP

D.

PRAKSE

26 KP

1
E.

Prakse

26 KP

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI
1

6 KP

12 KP

Bakalaura darbs (ar projekta daļu)

12 KP

Kopā:

161 KP

Uzdevumi un plānotie rezultāti. Bakalaura studiju programmas paredz lekcijās, praktiskajās
nodarbībās, literatūras studijās un bakalaura darba izstrādes laikā apgūt fundamentālo zinātņu
pamatus, vispārizglītojošos humanitāros un sociālos priekšmetus, mašīnzinību profilam atbilstošos
vispārīgos teorētiskos, tehniskos un ekonomikas pamatpriekšmetus, kā arī programmas virzieniem
atbilstošos ierobežotās izvēles priekšmetus.
Profesionālā pamatizglītība nodrošina arī pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi,
dodot iespēju uzsākt sabiedrisku darbību, kā arī zināšanas, pieredzi un spējas kontaktēties ar Latvijas
un ārzemju inteliģences aprindām.
Mācību priekšmetu apraksti doti 4. pielikumā.
7.2.3 Salīdzinājums ar citām mācību iestādēm
Profesionālā studiju programma “Aviācijas transports”
bakalauru studiju programmu citu valstu atbilstošām programmām:
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Salīdzinājumā ar profesionālo

-

Viļņas Tehniskās universitātes Aviācijas institūts ( VTU AI, Lietuva );

-

Kalabrijas universitāte (KU_IT, Itālija )

-

Budapestas universitate, Ungarija (BUT_Un);

Krenfieldas universitāte ( Kr_U_ESI; Cranfield University Electronic System
Engineering, Lielbritānija).
2. Tabula
Salīdzināmo augstskolu priekšmetu grupu satura apraksti
RTU
AI
Vispārīgie eksakto zinātņu pamati

14

VTU
AI
15

KU_IT

BUT_Un

20

27

Matemātika
Fizika
Ķīmija
Datormācība
Ekonomiskie un sociālie priekšmeti

12

10

3

21

26

30

22

13

27

27

33

27

Ekonomika, menedžments
Tiesību pamati
Sociālie priekšmeti
Civila aizsardzība
Darba drošība
Valodas
Vispārtehniskie priekšmeti
Mehānikas priekšmeti
Šķidruma – gāzes un termodinamikas priekšmeti
Elektrotehnikas un elektronikas priekšmeti
Materiālzinību priekšmeti
Metroloģijas priekšmeti
Transporta specializācijas priekšmeti
Mašīnu elementi un konstruēšanas teorija
Transporta mašīnu un dzinēju uzbūve
Transporta mašīnu profilakse un remonts
Transporta mašīnu ražošanas pamati
Elektriskais un radioelekrtroniskais aprīkojums
Transporta veida dzinēja stiprība
Konstrukcijas uzbūve un stiprība
Transporta veida kustības teorija
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Inženiera – mehāniķa specializācijas priekšmeti
transporta veidā

20

18

22

11

100

100

100

100

Transporta līdzekļu ražošana un remonts
Transporta līdzekļa tehniskā ekspluatācija
Transporta līdzekļa un tā sistēmu konstrukcija
Transporta līdzekļa un tā sistēmu projektēšana
Kopā: %

7.3

Studiju programmas praktiskā realizācija

Studenti zināšanas apgūst lekcijās, semināros, kā arī veicot praktiskos un laboratorijas darbus.
Tiek izstrādāts un atjaunots metodiskais nodrošinājums visās struktūrvienībās, mācībspēki strādā pie
jaunu lekciju konspektu un mācību grāmatu sastādīšanas un izdošanas.
Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Aviācijas transports” realizācijā ir
iesaistīti arī citi RTU institūti: Matemātikas, Fizikas, Humanitārā un
Valodas institūta,
Inženierekonomikas fakultātes mācībspēki.
Laboratorijas darbi tiek organizēti saskaņā ar studiju programmu. Laboratorijas darbi tiek veikti
specializētās laboratorijās, bet atsevišķi darbi - attiecīgā profila uzņēmumos.
Laboratorijas darba izpilde ietver trīs etapus: sagatavošanās laboratorijas darbu veikšanai;
laboratorijas darba veikšana laboratorijā; rezultātu analīze, darba atskaites noformēšana un
aizstāvēšana. Vienlaicīgi viena nosaukuma laboratorijas darbu izstrādā ne vairāk kā 2...3 studenti.
Laboratorijas darbu veikšanai dažādos mācību priekšmetos izstrādāti speciāli metodiskie
norādījumi.
Augstskolu nepietiekamais finansējums rada zināmas grūtības dažu praktisko nodarbību
organizēšanā, jo laboratorijas nav iespējams nodrošināt ar visu nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.
Tāpēc tiek organizēti attiecīgu aviācijas transporta uzņēmumu apmeklējumi. No vienas puses, tas dod
iespēju studentiem plašāk iepazīties ar dažādiem uzņēmumiem, bet no otras puses, grūtāk nodrošināt
studentu praktisku līdzdalību attiecīgajos tehnoloģiskos procesos.
2. līmeņa prof. stud. (bakalaura) darba ar projekta daļu izstrāde ir noslēdzošais profesionālo
bakalaura studiju un kvalifikāciju iegūšanas etaps. Bakalaura darbu izstrādā, pamatojoties uz RTU
Senāta 1996.g. 25. marta lēmumu ’Par bakalaura darbu’. Uz bakalaura darba aizstāvēšanas pamata
tiek piešķirts attiecīgs profesionālā bakalaura grāds.
Bakalaura darbs ir analītisks pētījums, kura slēdzieni bāzēti uz literatūras apskatu par
bakalaura studiju programmas ietvaros formulētu problēmu, radot tehnisku risinājumu analizējamai
problēmai. Prakses uzdevuma ir iekļauts punkts par konkrētu materiālu vākšanu par darbā aktuālajām
tēmām. Darba apjoms patreiz ir 12 KP. Bakalaura darba tēmas trešā kursa studenti izvēlas un saskaņo
ar vadītāju – konsultantu un saskaņo arī uzņēmumos iegūstamos materiālus darbam. Bakalaura darbu
tēmas un to vadītājus apstiprina institūta padomē. Bakalaura darba izstrādei piedāvā metodiskos
norādījumus.
Pilnībā pabeigtu un iešūtu bakalaura darbu paraksta students, darba vadītājs un nodod
izskatīšanai institūta vadītājam, kas nozīmē bakalaura darba recenzentu. Bakalaura darbu ar projekta
daļu jāaizstāv pie Valsts pārbaudījuma komisijas, kuras sastāvu apstiprina rektors (sk. Senāta lēmums
“Par valsts pārbaudījuma komisijām” RTU Senāta 2003.g. 28.aprīļa sēdes lēmums)
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Studiju priekšmetu izvēles iespējas
Studiju priekšmetu izvēles iespējas nosaka RTU Senāta 24.04.1996.g. lēmums Nr.411.
Saskaņā ar šo lēmumu katrā studiju programmā bez obligātajiem priekšmetiem jābūt ierobežotās un
brīvās izvēles mācību priekšmetiem.
Šie principi ir realizēti arī Aviācijas transporta studiju programmā.
2. līmeņa (bakalauru) studijās (sk. 4. pielikums) 42 kredītpunkti ir paredzēti obligātās izvēles
priekšmetiem. Ar šo izvēli students nosaka savu specializēšanos virzienu. Bez tam studenti izvēlas
svešvalodu (angļu, vācu, franču) un humanitāros (sociālos) priekšmetus.
Brīvās izvēles priekšmetiem paredzēti 6 kredītpunkti, starp kuriem paredzēta arī latviešu
valodas papildus apmācība studējošiem, kuru valodas prasme neatbilst RTU prasībām.
Papildus apmācības un nodarbošanās iespējas
Studiju programmā “Aviācijas transports” studentiem ir gan papildus apmācības iespējas, gan
iespējas nodarboties ar fizisko kultūru, sportu, veselības nostiprināšanu un māksliniecisko pašdarbību,
kā arī tehnisko jaunradi. Tas iespējams:
-

izmantojot katrā apmācību programmā esošos obligātās un brīvās izvēles mācību priekšmetus;

-

izmantojot iespēju secīgi apgūt dažādas studiju programmas;

-

izmantot Studentu Aviācijas konstruktoru centru, Inženieru tehnisko centru.

Obligātās un brīvās izvēles mācību priekšmeti bakalauru studijās ļauj apgūt pēc izvēles
papildus svešvalodas (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Programmā
paredzēta arī papildus latviešu valodas apmācība. Bakalauru programmā RTU obligāto priekšmetu
sarakstā ir iekļauta fiziskā audzināšana.
Izmantojot iespēju secīgi apgūt dažādas studiju programmas, studentiem ir iespēja pēc 1.
līmeņa profesionālās studiju programmas apgūšanas iestāties bakalaura programmā neuzsākot to no 1.
kursa un tā ir būtiska studiju laika ekonomija, bez profesionālās kvalifikācijas sagatavotības iegūt arī
profesionālā bakalaura grādu.
Aviācijas transporta studijas programmā mācību priekšmetos tiek lietoti datori, bez tam
Bakalauru programmā ir speciāli studiju priekšmeti, kas ļauj apgūt speciālas datoru programmas
aprēķinu projektēšanas darbu veikšanai.
Zinātniskie pētījumi studiju programmā
Galvenās zinātnisko darbu tēmas ir saistītas ar Latvijas republikas zinātnisko grantu izstrādi,
kuru vadītāji ir RTU AI profesori (zinātniski pētnieciskām tēmām var iepazīties RTU mājaslapā).
Zinātnisko darbu izstrādes gaita tiek apspriesta institūta zinātniskajos semināros. Katru gadu
vairāki studenti saņem Latvijas izglītības fonda mērķprogrammu stipendijas, kā arī zinātniskie darbi ir
ieguvuši konkursu uzvarētāju nosaukumus un balvas. Tomēr inovāciju process, studiju programmas
ietvaros, norit lēni, jo patreizējos Latvijas apstākļos ir problēmas ar zinātnisko sasniegumu ieviešanu
ražošanā.
Galvenās publikācijas tiek sūtītas uz starptautiskajām konferencēm Rietumos un Austrumos,
uz kurām iespējams lētāk nokļūt. Daļa zinātnisko darbu tiek publicēta RTU izdevumos, tai skaitā
RTU organizēto starptautisko konferenču un simpoziju materiālos. Analīze parāda, ka praktisko
priekšmetu pasniedzējiem būtu vēlams vairāk iegūt pieredzi lielākajos pasaules aviācijas uzņēmumos
un iegūt sertifikātus par tipa reitinga iegūšanu.
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Zinātnisko darbu tēmas, granti un piedalīšanās izstādēs, konferencēs, kā arī publikācijas dotas
7.1. pielikumā
7.4

Vērtēšanas sistēma

Studējošo darbs galvenokārt tiek vērtēts pēc uzrādītām sekmēm sesijā un kursa beigšanas.
Ieskaites pamatā tiek vērtētas bez atzīmes. Eksāmenā zināšanu kvalitāte tiek vērtēta ar atzīmi 10 baļļu
sistēmā (RTU Senāta 2001.g. 25. jūnija lēmums, protokols Nr.460.). Profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas Aviācijas transports studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc priekšmetu
apgūšanas divas reizes mācību gadā - ziemas un pavasara sesijās. Šajā laikā studenti kārto eksāmenus
mācību priekšmetos atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem studiju plāniem, kurus saskaņo ar
studentiem un apstiprina institūta direktors
Ja mācību priekšmeta apjoms ir līdz 2 KP, tad studējošais parasti kārto ieskaiti, bet ja vairāk,
tad eksāmenu. Eksāmena jautājumus gatavo mācībspēks, kurš attiecīgo priekšmetu ir novadījis,
pamatojoties uz apstiprināto programmu. Parasti jautājumu skaits nepārsniedz 75.
Eksāmenu jautājumi tiek izveidoti tā, lai studējošais tos sagatavojis varētu sasniegt studiju
priekšmeta mērķi. Eksāmeni saskaņā ar RTU Senāta no 26.01.98. un 30.03.98. lēmumiem apstiprināto
nolikumu “Par eksāmenu kārtošanu RTU” tiek kārtoti rakstiski. Dotais lēmums satur vispārīgas
prasības, eksāmena novērtēšanas kārtību un rezultātu novērtēšanu. Gaisa kuģu konstrukciju apguvi
studenti demonstrē uz stendiem, izmanto plakātus, maketus. Paskaidrojumus sniedz mutiski.
Eksāmenu jautājumus, pamatojoties uz priekšmetu programmu sagatavo docētājs, kura pienākumos
ietilpst attiecīgā studiju priekšmeta pasniegšana.
Studiju darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu un doktora darbu aizstāvēšana notiek
mutvārdos, tiek demonstrēti prezentācijas materiāli.
Mutvārdu pārbaudes veidi (darbs paliek arhīvā)
3. Tabula

Darba veids

DARBA
AIZSTĀVĒŠANA

Studiju darbs
diskusija ar
vadītāju
Darba satura
mutvārdu
izklāsts,

1. līmeņa prof.
stud.(koledžas)
kvalifikācijas
darbs
Darba satura
izklāsts, vadītāja
informācija,
diskusija

2. līmeņa prof.
stud.(bakalaura)
darbs
Darba satura
izklāsts, vadītāja
informācija,
diskusija

Maģistranta darbs

Darba satura
izklāsts, vadītāja
uzstāšanās,
recenzenta
ziņojums,
diskusija

Noslēgumā notiek zināšanu datorizēta pārbaude atbilstoši Komisijas Regulai Nr.2042/2003 .
Sadarbībā ar Civilās Aviācijas aģentūru tiek sastādīti pārbaudes testi ir noslēgti darba līgumi par
pārbaudes - eksaminācijas testu sagatavošanu.
Praktiskajā apmācība uz stendiem un trenažieriem piedalās arī AI inženieri un laboranti
izpildot mācību meistaru funkcijas. Tehniskas apkopes prakses nodrošināšanā tiek iesaistīti
aviouzņēmumu attiecīgā profila tehniskie darbinieki
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7.5

Studējošie

7.5.1 Studējošo skaits programmā
Uz 2005.gada 1. septembri Aviācijas institūtā mācījās 152 studenti.
Patreiz studiju programmā “Aviācijas transports” ir 99 valsts budžeta vietas – 72 valsts
budžeta vietas bakalauru programmā un 27 vietas maģistratūras programmā. Visas valsts
finansējamās budžeta vietas ir aizpildītas.
7.5.2 1. kursā imatrikulēto skaits
1.kursā imatrikulētie studenti Transporta un mašīnzinību fakultātē mācās pēc specializēto
institūtu programmām un pēc 1.kursa studijām pariet institūtu lietvedībā, kā arī ir iespēja pēc
studentu brīvas izvēles pāriet uz citām studiju programmām fakultātē. Fakultātē 1.kursā katru gadu
iestājas 300 līdz 350 studentiem no budžeta finansētājās vietās no tām AI tiek iedalītas no 25 līdz
35. vietām. Aviācijas institūta Aviācijas transporta programmu izvēlās no 50 līdz 80 abiturientiem,
bet sakarā ar ierobežoto budžeta vietu skaitu vietu tiek ieskaitīti līdz 30 studentiem, jo citās
programmās konkurence ir mazāka. Par maksu 2005. gadā iestājas 12 studenti, neklātienes
studijās 13.studenti. 2006. gada pavasara semestrī 1. kursā mācījās 32 studenti (kopējais studentu
skaits abos specializēšanās virzienos jo specializācijas izvēle notiek 2. kursā), 2. kursā 11 studentu,
3. kursā 6 studentu un 4. kursā 0 studentu. Neklātienē 1. kursā mācās 13 studentu (kopējais
studentu skaits abos specializēšanās virzienos jo specializācijas izvēle notiek 2. kursā)
7.5.3 Absolventu skaits
Pēc Aviācijas programmu pārņemšanas no RAU RTU iekļāva tās Transporta programmā,
kas neļāva pilnvērtīgi gatavot speciālistus aviācijas transportam un bija būtiski ierobežota aviācijas
specializācijas izvēle, tādēļ ar katru gadu izlaidumi samazinājās. Programmā Aviācijas transports
speciālistu izlaiduma pagaidām nav bijis.
Programmas Aviācijas transports priekštece bija bakalauru akadēmiskās studiju programmas
Transports, ar četru gadu studiju specializēšanās virzienu Aviācijas transports un 1,5 gadu Aviācijas
inženieru studiju programma. Pēc bakalaura profesionālo studiju programmas beigšanas ir iespēja
iestāties maģistrantūras programmā.
7.5.4 Studējošo aptaujas un to analīze
2004/05. m.g. tika veikta studentu aptauja ar vienotu aptaujas anketu un intervijas. Anketas
jautājumi galvenokārt attiecās uz mācību procesa organizāciju un studiju kvalitāti. Jautājumi attiecās
uz
mācību priekšmeta saturu, tā teorētisko līmeni un praktisko pielietojumu, mācību priekšmeta
sarežģītību un noslogojumu tā apgūšanā, pasniedzēja vērtējumu, literatūras nodrošinājumu u.c.
Galvenokārt tika veikta bakalauru aptauja. Pavisam tika aptaujāti dažādu kursu 58 studenti. Visumā
studenti pozitīvi vērtē mācību procesa organizāciju un tā kvalitāti. Pasniedzēju kvalitātes vērtējums ir
virs vidējā. Studenti kopumā ir apmierināti ar mācību priekšmetu saturu, to realizāciju.
Aptauja un sevišķi intervijas deva iespēju konstatēt atsevišķus mācību priekšmetus par kuru
saturu tiek pausts vērtējums zem vidējā, piem. tiesību pamati, civilā aizsardzība (jo priekšmeti nav
saistīti ar aviācijas specifiku). Ir pretenzijas pret dažu docētāju pasniegšanas stilu, uzskata, ka ir
nepietiekams mācību literatūras daudzums, jo studenti vēlās lai visiem būtu mājas lietošanā literatūra.
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Studenti vēlās vēl lielāku saskarsmi ar tehniku, vairāk praktisku darbu. Studenti vēlās lai būtu
labāks kursu nodrošinājums ar jaunāko tehniku. Ir pārāk liels pārvietošanās attālums starp nodarbību
vietām, neracionāli lieli pārtraukumi starp nodarbībām
Studējošo aptaujas anketas dotas 7.2. pielikumā.
7.5.5 Absolventu aptaujas un to analīze
Absolventu aptauja tiek veikta regulāri, jo darbojās absolventu klubs un notiek salidojumi pa
izlaiduma gadiem. Visos šajos pasākumos tiek iegūta informācija no absolventiem par to, ko vajag
uzlabot mācību procesā, lai speciālisti būtu labāk sagatavoti darbam. Absolventi, kuri labi saprot
ierobežotās augstskolas iespējas atjaunot laboratoriju iekārtas, no savām uzņēmējsabiedrībām palīdz
atjaunot ar moderniem mācību līdzekļiem institūtu laboratorijas. Īpaši jāmin tādas uzņēmējsabiedrības
kā a/s “Air Baltic”, a/s “Konkors”, SIA “RAF-AVIA”, SIA “KS-AVIO”, u.c., kuras universitātei ir
nodevušas bez atlīdzības uzskates līdzekļus un agregatus ar defektiem, kā arī metodiskos materiālus
(grāmatas, video materiālus, plakātus).
Absolventi uzskata ka ir saņēmuši pietiekami labu izglītību, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū
aviācijas transporta sistēmā. Ir absolventi, kas atraduši savas izaugsmes iespējas biznesā,
autotransportā utt.
Darba dēvēju viedoklis tiek noskaidrots veicot aptaujas par Aviācijas institūta absolventu
prasmi darba vietās. Kopējā prasība ir sagatavot vairāk sertificējošo speciālistu gaisa kuģu tehniskajā
apkopē. Studenti pēc prakses darba vietā labi iekļaujas darba uzdevumu izpildē, spēj paaugstināt savu
kvalifikāciju, ir apmierinošas angļu valodas un tehnikas zināšanas. Darba dēvēji uzskata ka ir
nepieciešami paplašināt iespēju iegūt arī citas kvalifikācijas.
Kopumā ar absolventu sagatavotību darbam aviokompānijas ir apmierinātas.
7.5.6 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmas vadību, tās īstenošanas demokrātiskos principus nodrošina RTU
Satversme un RTU Senāta lēmumi.
RTU Satversme pieņemta LR Saeimā 1998.g. 5. februārī un to apstiprinājis Valsts prezidents
1998.g. 18.februārī. Satversmes 5. pants nosaka, ka RTU vadības un lēmējinstitūcija ir Senāts, kurā
25% ir studentu, maģistrantu un doktorandu ievēlēti pārstāvji.
Studējošiem Senātā ir atliekoša veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Līdz ar
to RTU Senātā visi jautājumi, kas skar studējošo intereses, tai skaitā arī ar studiju programmām
saistītie jautājumi, tiek pieņemti ievērojot studējošo intereses demokrātiskā ceļā.
Visas līdz šim izstrādātās studiju programmas ir izstrādātas un apspriestas kopā ar studentiem.
TMF domē 25% no kopējā pārstāvju skaita ir studējošie. Studentu dalība fakultātes Domes un RTU
Senāta darbībā ar lēmējtiesībām nodrošina viņu interešu ievērošanu studiju programmu sastādīšanā,
apspriešanā, realizēšanā un vadīšanā. Starplaikos starp fakultātes Domes sēdēm operatīvo darbu
fakultātē vada TMF direktoru padome, kuras sēdēs regulāri piedalās vismaz divi fakultātes studentu
pašpārvaldes pārstāvji. Studiju gaitā studenti var izteikt iebildumus un ieteikumus apmācību procesa
uzlabošanai un studiju procesa operatīvai organizēšanai (nodarbību laika, vietas izmaiņas,
mācībspēku nomaiņa u.tml.).
Aviācijas institūta Padome, kas sastāv no desmit cilvēkiem no tiem divi ir studenti apspriež un
pieņem lēmumus par AI aktuāliem jautājumiem. Ļoti būtisku jautājumu apspriešanai ir izveidots
Padomnieku konvents, kura sastāvā ir vadošie Latvijas Aviācijas speciālistu un aviācijas organizāciju
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pārstāvji. Tekošās problēmas tiek apspriestas struktūrvienību sēdēs un nepieciešamības gadījumā tiek
virzīti uz AI Padomi, TMF Domi un RTU Senātu.
7.6

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

7.6.1 Akadēmiskā personāla skaits un kvalifikācija
2. līmeņa prof. augst. stud (bakalauru) apmācību veic:
Profesionālās augstākās izglītības bakalauru
akadēmiskā personāla saraksts dots 4 .tabulā.

studiju programmas „Aviācijas transports”
4. Tabula

Muharbijs Banovs
Vitālijs Pavelko
Mārtiņš Kleinhofs
Vladimirs Labendiks
Igors Pavelko
Jurijs Paramonovs
Vladimirs Šestakovs
Pjotrs
TrifonovsBogdanovs
Ēriks Ozoliņš
Igors Smirnovs
Ilmārs Blumbergs
Ilmārs Ozoliņš
Oļegs Belavins
Ingars Polencs
Vladimirs Logačovs
Līga Biezā
Viktors Bonders
Jegenijs Carkovs
Larisa Iļjinska
Viktors Kozlovs
Viktors Nēšpors
Andris Ozols
Gunārs Ozolzīle

Dr.h.sc.ing., asoc.prof
Dr.h.sc.ing., prof.
Dr.h.sc.ing.,prof..
Dr.h.sc.ing., asoc. prof.
Dr.sc.ing.,asoc.prof.
Dr.h.sc.ing., prof.
Dr.h.sc.ing., prof.
Dr.h.sc.ing., asoc. prof.
Dr.sc.ing., lektors
Mg.sc.ing., lektors
Mg.sc.ing., asistents
Dr.sc.ing., asistents
Dr.sc.ing.. docents
Mg.sc.ing., asistents
Mg.sc.ing., lektors
Dr.fm.zin.,docents
Dr.ped., docents
Dr.h.mat.,prof.
Dr.fil. asoc.prof.
Dr.h.sc.ing.,prof.
Dr.sc.ing.,prof.
Dr.sc.ing., asoc.prof.
Dr.soc., asoc.prof.

Piezīmes

Pamatdarbā

Zin.grāds, amats

Blakusdarbā

AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI līgums
IMI
HI
DITF
VI
DCAI
EF
FI
HI

Vārds, uzvārds

Pamatdarbā

Institūta
nosaukums*
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI

Praktiskajā apmācībā uz stendiem un trenažieriem piedalās arī AI inženieri un
laboranti izpildot mācību meistaru funkcijas. Tehniskās apkopes prakses
nodrošināšanā tiek iesaistīti aviācijas uzņēmumu attiecīgā profila tehniskie
darbinieki.
Aviācijas institūta bakalauru programmas uzturēšanā piedalās 15 AI mācībspēki, no kuriem 12 ir
pastāvīgs darba līgums, un 3 uz līgumu pamata ar sekojošu kvalifikāciju:
5. Tabula
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Profesori (ieskaitot asoc.)

8

53%

Docenti

1

7%

Lektori

3

20%

Asistents

3

20%

Akadēmiskā personāla līmenis ir pietiekams. Dzīves gājumi (CV) doti 7.3 .pielikumā.
7.6.2 Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana
Akadēmiskā personāla atjaunošana pamatā tiek veikta realizējot studijas doktorantūrā. Patreiz
studiju programmā transports doktorantūras programmā ir 12 valsts budžeta vietas, kas faktiski
pietiktu akadēmiskā personāla atjaunošanai. Praktiski visi doktorandi studiju laikā piedalās mācību
procesā vadot laboratorijas darbus un seminārus. Pēdējos piecos gados uz daļēju slodzi Aviācijas
institūta ir sākuši strādāt četri jauni pasniedzēji un ir ievēlēti divi jauni pasniedzēji ar inženierzinātņu
doktora grādu. Pārvēlēšanas vai ievēlēšanas gadījumos pretendentiem līdz docenta amatam ir
jāpaaugstina pedagoģiskā kvalifikācija Latvijas universitātes Pedagoģijas fakultātes kursos. Tomēr
jauna akadēmiskā personāla piesaistīšana, pēc doktorantūras, ir ļoti problemātiska ļoti zemā
atalgojuma dēļ. Periodiski tiek organizēti pasniedzēju kvalifikāciju paaugstināšanas kursi par
atsevišķu moduļu apgūšanu un pasniegšanu visam akadēmiskajam personālam. Kursus vada
aviokompāniju atbildīgās amatpersonas (pēc kursa tiek izsniegts sertifikāts). Docētāji regulāri
piedalās semināros par aktuāliem tematiem, apmeklē aviācijas izstādes ar nolūku iegūt jaunākos
materiālus aviobūvē.
7.7

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

7.7.1 Metodiskais (didaktiskais) nodrošinājums
Metodiskais nodrošinājums ietver mācību grāmatas, Eiropas Regulas Nr.2042/2003
dokumentus, datorsalikumā lekciju kursus, žurnālus un citas publikācijas izlases veidā (arī angļu
valodā), ES direktīvas, normatīvos dokumentus, starptautiskos standartus utml. Ir iepirkts pilns
mācību literatūras komplekts angļu valodā, tajā skaitā arī metodiskie norādījumi pasniedzējiem,
lekciju konspektus, laboratorijas darbu aprakstus un metodiskos norādījumus, praktisko darbu
metodiskos norādījumus, uzdevumu krājumus, iekārtu katalogus, normas un standartus, tipveida
projektus u.c.
Aviācijas transporta studiju programmā strādājošie mācību spēki katrs savā mācību
priekšmetā ir sarakstījuši un izdevuši gan mācību grāmatas, lekciju konspektus, laboratorijas darbu un
praktisko darbu materiālus u.c.
Atbilstošie pasniedzēju dzīves apraksti doti 7.3 pielikumā, kuros redzama katra darbība
mācību literatūras sagatavošanā.
Studenti var saņemt mācību un metodisko literatūru RTU zinātniski - tehniskā bibliotēkā un
RTU zinātniski - tehniskās bibliotēkas Transporta filiālē. Bibliotēkās ir pietiekošs grāmatu, žurnālu
u.c. literatūras apjoms un pietiekoša lasītavu platība. Bez tam programmas “Aviācijas transports”
studentiem, kā arī mācību spēkiem ir pieejams INTERNETs.
Studiju programmas “Aviācijas transports” metodisko nodrošinājumu gan pēc apjoma, gan studentu
iespējām to izmantot, var uzskatīt par pietiekamu.
Jāatzīmē šādas metodiskā nodrošinājuma galvenās pozitīvās īpatnības:
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-

visos priekšmetos pasniedzēji ir izstrādājuši lekciju kursus (pilnus vai atsevišķu sadaļu), to
kopijas var saņemt visi studējošie;

-

studenti bez RTU Transporta filiāles bibliotēkas var izmantot arī citas bibliotēkas;

-

RTU bibliotēkai
struktūrvienībām

-

Aviācijas institūts ir iepircis pilnu grāmatu komplektu angļu valodā, kas ir rekomendētas B un C
līmeņa speciālistu sagatavošanā;

-

Aviācijas institūtam ir vairāku dažāda tipa gaisa kuģu tehniskie apraksti;

-

Aviācijas institūts ir sagatavojis mācību stendus un trenažierus aviācijas tehnikas apguvei.

grāmatu

un

periodikas pasūtīšanā palīdz konsultanti

no RTU

7.7.2 Materiālais, materiāltehniskais un finansiālais nodrošinājums
Aviācijas institūts atrodas Rīgā, Lomonosova ielā 1 ar sekojošu studentu apmācībai paredzēto
platību: 4000 m2 , šajā platībā bez parastajām auditorijām ietilpst arī specializētās auditorijas.
Aviācijas institūtā laboratorijās esošās iekārtas tiek izmantotas praktisko un laboratorijas darbu
izpildei. Gaisakuģu ekspluatācijas katedrā un Gaisakuģu teorijas un konstrukcijas prof. gr. ir 4 dažādu
tipu gaisakuģu trenažieri. ETF Transporta elektronikas un telemehānikas katedrā ir divu gaisakuģu
tipu kabīnes avionikas specializācijas nodarbībām. AI Radiopoligonā ir zemes radioiekartu un sakaru
līdzekļu komplekss, kas nodrošina iespēju iepazīties ar gaisa kustības vadības dienesta aprīkojumu.
AI laboratorijās ir gaisa kuģu konstrukcijas un agregāti, dzinēju maketi, dažādu sistēmu stendi un
citas iekārtas, kuras nodrošina iespējas apgūt tehniskās apkopes paņēmienus. Ir noslēgti līgumi ar
aviokompāniju Air Baltic, Aviotest, Konkors, ANS, lidostu aprīkojuma rūpnīcu LAS – 1 par praksi
varbūtējā darba vietā.
Ir kopēšanas tehnika, videokamera un videodemonstrējuma aprīkojums darba procesu
demonstrēšanai un analīzei. Ir ierīkotas specializētas klases studiju procesa nodrošināšanai atbilstoši
CAA prasībām. AI ir arī 3 datortehnikas klases ar interneta pieslēgumu (kopējais datoru skaits ir 40),
lai veiktu kvalitatīvu studiju procesa organizēšanu.
6. Tabula
AI datoru klašu raksturojums un demonstrēšanas aprīkojums
Nosaukums

Skaits

Vērtība (Ls)

1.

Datori

40

14000

2.

Printeri

6

1650

3.

Skaneri

2

300

4.

Digitālais projektors

3

2520

5.

Kodoskopi

3

300

6.

Kopēšanas tehnika

2

1680

7.

Videokamera

1

761

8.

Dokumentu kamera

1

800

9.

Digitālās tāfeles komplekts

1

900

10

Klēpju datori

4

3000

Kopā:
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25911

7. Tabula
AI materiālā bāze mācību procesa veikšanai sastāv no šādām specializētām klasēm un
laboratorijām:
Telpas
Nr.

Telpas nosaukums

Klase /
laboratorija/
palīgtelpa

Telpas
platība
[m2]

2-101

Vibrodiagnostikas laboratorija

laboratorija

18,3

2-104

Akustiskās emisijas un vibrodiagnostikas
laboratorija

laboratorija

18,6

2-107

Siltuma dzinēju teorijas mācību auditorija

auditorija

18,1

2-109

Dzīvības procesu nodrošināšanas laboratorija

laboratorija

18,1

2-204

Aerodinamikas laboratorija

laboratorija

100,74

2-206

Hidraulikas laboratorija

laboratorija

131,95

2-306

Lidmašīnu konstrukciju klase

klase

41,3

2-307

Lidmašīnu konstrukciju klase

klase

41,0

2-309

Lidmašīnu konstrukciju klase

klase

39

2-310

Lidmašīnu konstrukciju klase

klase

38,9

2-313

Lidmašīnu konstrukciju klase

klase

45,06

2-329

Datorklase

klase

47,5

19-15

Gāzturbīnu dzinēju teorijas mācību auditorija

auditorija

172,24

3-119

Lidmašīnu hidrosistēmu mācību klase

klase

36,6

3-121

Turbopropelleru lidmašīnu un diagnostikas
ierīču klase

klase

43,8

3-123

Lidojumu drošības klase

klase

33,4

3-125

Diagnostikas klase

klase

44,0

3-126

Ergonomikas
un
darba
laboratorija gaisa transportā

klase

45,0

3-127

Helikoptera iekārtu un civilās aizsardzības
auditorija

klase

42,9

3-129

Turboreaktīvu lidmašīnu mācību klase

klase

46,1

3-204

Elektroiekārtu laboratorija

Laboratorija

46.8

3-208a

Elektrotehnikas laboratorija

Laboratorija

21.0

3-213

Ierīču un navigācijas kompleksu laboratorija

Laboratorija

46,5

3-214

Elektrisko mašīnu un piedziņas laboratorija

Laboratorija

46.3

Laboratorija

66,9

radio

aizsardzības

3-216

Lidmašīnu
laboratorija

navigācijas

3-219

Lidmašīnu sakaru līdzekļu laboratorija

Laboratorija

66,6

3-221

Lidmašīnu

Laboratorija

45,0

radiolokācijas

iekārtu

līdzekļu
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laboratorija
3-222

Turboreaktīvo lidmašīnu degvielas sistēmu
klase

3-320

Elektronisko mērījumu laboratorija

3-325

Datoru klase

3-328

Aviācijas sakaru līdzekļu laboratorija

3-333
3-334

Datorklase

klase

45,6

Laboratorija

45,1

Klase

36,0

Laboratorija

46,6

klase

32,2

3-343

Praktisko darbu telpa

laboratorija

22,7

B-123
(122,
124)

Mašīnu izmēģinājumu zāle. Pasniedzēju
istaba.

laboratorija

273,2

B-105

Aviācijas tehniskais muzejs

klase

41,5

B-120

Lidmašīnas KTC ЯК-40 м trenažiera klase

klase

88,3

B-111

Lidmašīnas KTC
(apkalpes kabīne)

klase

44,5

B-110

Materiālu pretestības laboratorija

laboratorija

86,0

B-407

Lidmašīnu pilotu apmācības klase

klase

41,2

palīgtelpa

73,2

ЯК-40

м

trenažiera

17-1

Aerodinamikas caurule T-4

19-13

Lidmašīnu konstrukciju klase

klase

76,2

19-14

An-2 klase

klase

94

19-17

Hidrodinamiskā laboratorija

laboratorija

114,87

19-20

Trenažieris

laboratorija

132,4

19-15

Aviacijas dzuin un Lidmašīnu konstrukciju
klase

klase

132,6

Studiju finansēšanu programmā “Aviācijas transports” tiek veikta no Valsts budžeta. Saskaņā ar
RTU lēmumu mācību izmaksas sastāda bakalaura studijām – 1500 Ls
Visu līmeņu labākajiem “Aviācijas transporta” programmas studentiem ir iespēja saņemt
semestra stipendijas. Studenti, kuri nonākuši finansiāli grūtā situācijā var saņemt vienreizēju
piemaksu pie stipendijas, kuru piešķir fakultātes dekāns.
Saskaņā ar Latvijas likumdošanu studenti var saņemt no bankas studiju kredītu.
7.8

Ārējie sakari
. Aviācijas institūts sadarbojas ar:

firmu GmbH “Moukhamedov Flugzeugbau”, Zināniski-pētniecisko centru “AviatehservisJunion”, a/s “Rudnev-Širjaev”(Maskava), Kielcas Švientokšikas Politehnika (Polija), Vilnius
Gediminas Technical University (Lietuva), Nacionālo Aviācijas universitāti (Ukraina), Tartu
aviācijas koledžu.
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7.8.1 Saistība ar darba devējiem
Aviācijas institūts speciālistu sagatavošanā sadarbojas ar sekojošām organizācijām un
uzņēmumiem:
Latvijā: LR Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments, Civilās aviācijas aģentūra, LR
Aizsardzības ministrijas Gaisa spēki, A/K “Air Baltic”, RAF-Avia, Konkors, ANS, uzņēmumu
“Aviatest”, “LAS-1”, u.c. (sadarbības līgumus skatīt 7.4 pielikumā)
7.8.2 Sadarbība ar līdzīgām programmām Latvijā un ārvalstīs.
Sadarbība ar citām Latvijas augstskolām, kuras saistītas ar studiju programmām transporta
nozarē (Transporta un sakaru institūts, Baltijas Krievu institūts, Aeronavigācijas institūts, ANS) tiek
realizēta Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijā, kura katru gadu organizē zinātniski praktiskas konferences par dažādiem transporta jautājumiem.
Savstarpēja metodiska sadarbība par studiju programmas jautājumiem notiek arī ar Viļņas
Tehniskās universitātes Aviācijas institūtu un Tartu Aviācijas koledžu. Katru gadu notiek institūtu
direktoru tikšanās. Skat. arī atsevišķu institūtu sadarbības partnerus (punkts 7.8.).
7.8.3 Ārvalstīs strādājošais akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls, kurš patreiz strādātu ārzemēs, nav.
7.8.4 Ārvalstu vieslektoru skaits programmā
Programmā strādājošu vieslektoru nav. Lektoru apmaiņas kārtībā AI ir nolasījis lekciju kursu Kielcas
Politehnikas docētājs un AI docētājs Kielcas Politehnikā.
7.8.5 Ārvalstīs studējošie apmaiņas programmās
Apmaiņu programmās ārvalstīs studē regulāri 1 vai 2 studenti.
7.8.6 Ārvalstu studējošo skaits programmā
Patreiz ārvalstu studenti, kuri studētu programmā nav.
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Studiju programmas attīstības plāns

Attīstības plāns ietver studentu pieaugumu, ārzemju studentu piesaistīšanu no Rietumiem un
Austrumiem, esošā akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu kadru sagatavošanu,
materiālās bāzes pilnīgu atjaunošanu, modernās skaitļošanas tehnikas iegādi, metodisko materiālu
izdošanu, zinātniskās darbības paplašināšanu. Galvenie attīstības plāna posmi doti 8.tabulā. Tabulā
dotie rādītāji bāzējas uz iepriekšējo gadu pieredzi studentu apmācībā Aviācijas institūtā. Šādu
ilgtermiņa attīstības plānu nosaka arī “Latvijas transporta attīstības nacionālā programma” 5.9. sadaļa
“Izglītība un zinātne”
Galvenā problēma, kas būs jāpārvar perspektīvā, ir kadru atjaunošana, jo esošā profesūra ir ar
ievērojamu vecumu. Sakarā ar akadēmiskā personāla zemo atalgojumu, pēdējo 5 gadu laikā nav
būtiski izmainījies pasniedzēju sastāvs, jo jaunie speciālisti vēlas turpināt pedagoģisko darbību kā
blakus darbu. Tāpat trūkst līdzekļu modernas materiālās bāzes atjaunošanai. Praktiski nav iespējami
iegādāties jaunas aviācijas tehnikas paraugus. Aviācijas kompānijās un izstādēs ir iegūti desmitiem
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CD disku un videofilmas, kas tiek izmantotas studiju procesā. No aviokompānijām periodiski ir
iespēja iegūt vidēja vecuma gaisa kuģu aprakstus. Galvenais apmācības līdzekļu modernizēšanā ir
dators ar INTERNET pieslēgumu, kas palīdz daļēji kompensēt grāmatu trūkumu.
8. Tabula
Studiju programmas "Aviācijas transports" ilgtermiņa attīstības plāns
.Laika periods

Kopējais
studējošo
skaits

Ārzemju
studentu
skaits

Docētāju
skaits

Materiālā bāze,
skaitļošanas tehnika

Metodisko
materiālu un
grāmatu
izdošana

2006 –2010. g.

200

10

25

Nomaiņa un
modernizācija

+10
grāmatas

100

350

20

30

Modernizācija
un nomaiņa

+15
grāmatas

150

Zinātnisko
rakstu skaits

Akreditācija
2011–2015 . g.
Akreditācija

9

Noslēgums

2. līmeņa profesionālā studiju programma "Aviācijas transports" ļauj sagatavot speciālistus uz
vairāku zinātņu nozaru robežas, kas ir raksturīgi profesionālai izglītības attīstībai visā pasaulē.
Programma veidota uz aviokompāniju speciālistu pieprasījuma bāzes un atbilstoši EASA prasībām.
Bakalauru studiju programma ir pakļauta ikgadējām korekcijām ar RTU Senāta lēmumiem, kā cēloņi
ir gan Latvijas valdības rīkojumi, gan nepieciešamība reaģēt uz pasaules aviācijas transporta un
informācijas nozaru straujajām attīstības izmaiņām.
Programmai ir analogi Eiropas Savienības valstu universitātēs; tās atbilst arī daudzveidīgajam
darba piedāvājuma tirgum Latvijā.
Galvenās problēmas ar kurām nākas saskarties šobrīd ir:
- nepietiekamais programmas finansējums, kas ierobežo studentu skaitu programmā, ietekmē studiju
procesā izmantotās materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu;
- grūtības ar jaunu un kvalificētu pasniedzēju piesaistīšanu.
Programmas "Aviācijas transports" stiprās puses:
- mācību spēkiem ir ilggadēja pieredze un augsta kvalifikācija aviācijas transporta priekšmetu
pasniegšanā;
- darba tirgū programmas "Aviācijas transports" studenti ir ļoti pieprasīti un ir samērā liels konkurss
uz budžeta vietām;
- apmācību procesā tiek izmantotas daudzas aviācijas transporta sistēmu laboratorijas ierīces, kas ir
unikālas Latvijā;
- datoru klases lielākoties atbilst mūsdienu prasībām;
- pasniedzēji veic nozīmīgu grantu un citu starptautisku līgumdarbu izpildi;
- absolventi var iegūt GK sertificējošā speciālista licences, kuras ir spēkā visās ES valstīs
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Vājās puses:
- programmas realizācijā piedalās maz jaunu pasniedzēju, kam ir doktora grāds un kas ir jaunāki par
trīsdesmit gadiem;
- studenti nav pietiekami nodrošināti ar jaunāko mācību literatūru, it sevišķi latviešu valodā (tomēr
galvenie speciālie mācību priekšmeti ir nodrošināti);
- laboratorijas aparatūra pārsvarā ir ekspluatācijā vairāk par 10 gadiem (tomēr tā ļauj pētīt
fundamentālās sakarības);
- daudzi studenti nepietiekamā materiālā nodrošinājuma spiesti, apvieno studijas ar darbu, kas
samazina sekmības rādītājus.
Pasākumi trūkumu novēršanai:
- organizēt sadarbību ar firmām un uzņēmumiem, kas palīdzētu pilnveidot pasniedzēju kvalifikāciju
un ļautu modernizēt laboratorijas bāzi;
- aktivizēt pasniedzēju darbu jaunu metodisko līdzekļu sagatavošanā un izmantošanā mācību procesā;
- aktivizēt pasniedzēju un studentu iesaistīšanos starptautiskos projektos ar radniecīga profila
augstskolām, kas ļautu ne tikai paaugstināt pasniedzēju un studentu kvalifikāciju, bet ļautu arī
piesaistīt papildus finansējumu.
"Aviācijas transports" bakalaura studiju programmas realizācijas nepieciešamību Rīgas
Tehniskajā universitātē nosaka gan aviācijas transporta sistēmu straujie attīstības tempi, gan arī
unikālā materiāli tehniskā un metodiskā bāze (trenažieri, stendi, specializētās laboratorijas).
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Priekšmeta nosaukums:

Matemātika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: DMF 104
3. Statuss:
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
Atbildīgais pasniedzējs:
Dr. math., docente Līga Biezā
4. Kredītpunkti: 6KP,

Kontaktstundas: 128 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas vidusskolā.
6. Vispārīgais mērķis
Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā ar praktisku ievirzi inženiera studiju
programmas apguvei.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi
Dot studentiem praktiskas iemaņas matemātikas uzdevumu risināšanai un metožu lietojumam
inženieru studiju programmas dažādu tehnisko priekšmetu uzdevumos.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
1. Kompleksie skaitļi
2. Lineārās algebras elementi
3. Vektoru algebra
4. Analītiskā ģeometrija
5. Ievads matemātiskajā analīzē
6. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini
7. Nenoteiktais integrālis
8. Noteiktais integrālis
9. Vairāku argumentu funkcijas
10. Parastie diferenciālvienādojumi
11. Pārskata lekcija
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:
1. MODULIS. MATEMĀTIKA
1.1 Aritmētika
Aritmētikas termini un zīmes, reizināšanas un dalīšanas metodes, daļskaitļi un
decimāldaļskaitļi, reizinātāji un dalāmie skaitļi bez atlikuma, svara mērvienības,
mērvienības un pārrēķina koeficienti, attiecība un proporcija, vidējie un procenti, laukumi
un tilpumi, kvadrāti, kubi, kvadrātsaknes un kubsaknes.

1.2 Algebra
a)
Vienkāršu algebrisko izteiksmju, saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas un dalīšanas
novērtējums, iekavu lietojums, vienkāršas algebriskās daļas;
b)
Lineārie vienādojumi un to risinājumi
Kāpinātāji un pakāpes, negatīvie un daļpakāpes rādītāji;
Binārā un citas lietotās skaitīšanas sistēmas;
Vienādojumu sistēma un otrās pakāpes vienādojumi ar vienu nezināmo;
logaritmi;
1.3 Ģeometrija
a)
Vienkāršas ģeometriskas konstrukcijas;
b)
Grafiskais attēlojums; grafiku un vienādojumu/funkciju grafiku īpašības un lietojums;
c)
Vienkāršā trigonometrija; trigonometriskās attiecības, tabulu un ortogonālo un polāro
koordinātu lietojums.

Temati
1. Kompleksie skaitļi
2. Lineārās algebras elementi
2.1. Matricas un determinanta jēdziens. Otrās un trešās kārtas
determinanti. Minori un adjunkti. Determinantu īpašības.
Matricu veidi. Lineāras darbības ar matricām. Matricu
reizināšana. Inversā matrica.
2.2. Darbības ar matricām. Inversā matrica. Lineāru vienādojumu
sistēmu atrisināšana ar Krāmera formulām.
2.3. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisināšana ar matricu metodi
un Gausa metodi.

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
4
2
2
10
5
5

11
3. Vektoru algebra
3.1. Skalāri un vektori. Pamatjēdzieni par vektoriem. Lineāras
darbības ar vektoriem. Vektora projekcija uz ass, tās īpašības.
3.2. Vektora koordinātas, moduļa aprēķināšana, virziena kosinusi.
Dekarta koordinātu sistēmā. Lineāras darbības ar vektoriem,
kuriem dotas koordinātas, kolinearitātes nosacījums. Skalārais
reizinājums, tā lietojumi.
3.3. Divu vektoru vektoriālais reizinājums, tā lietojumi. Trīs vektoru
jauktais reizinājums, tā lietojumi.

5

6

9
4. Analītiskā ģeometrija
4.1. Dekarta un polārā koordinātu sistēma plaknē. Taisne plaknē.

5

4

Riņķa līnija, tās vienādojums.
4.2. Elipses, hiperbolas un parabolas definīcijas un kanoniskie
vienādojumi. Virsmas un līnijas vienādojums trīsdimensiju
telpā. Sfēra.
4.3. Plaknes vienādojums. Taisnes telpā, tās kanoniskie,
parametriskie vienādojumi. Taisne kā divu plakņu šķēluma
līnija.
5

5

20
6. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini
6.1. Atvasinājuma definīcija. Atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā
jēga. Atvasināšanas pamatlikumi. Elementāro funkciju
atvasināšanas formulas.
6.2. Apslēptas un parametriski dotas funkcijas atvasināšana.
Funkcijas diferenciālis. Augstāku kārtu atvasinājumi.
6.3. Lopitāla likums. Funkcijas monotonitātes pazīmes. Ekstrēmu
definīcija, to nepieciešamā un pietiekamā pazīme. Funkcijas
vislielākā un vismazākā vērtība slēgtā intervālā.
6.4. Funkcijas grafika asimptotas. Funkcijas pētīšanas vispārīgā
shēma.
18
7. Nenoteiktais integrālis
7.1. Primitīvā funkcija un nenoteiktais integrālis. Nenoteiktā
integrāļa īpašības. Integrēšanas pamatformulas. Parciālā
integrēšana, substitūcijas metode.
7.2. Racionālas daļas. Racionālas elementārdaļas, to integrēšana.
Racionālas daļas izteikšana elementārdaļu summas veidā.
Racionālu daļu integrēšana.
7.3. Vienkāršāko trigonometrisko izteiksmju integrēšana. Piemēri.
7.4. Vienkāršāko iracionālo izteiksmju integrēšana. Piemēri.
12
8. Noteiktais integrālis.
8.1. Uzdevums, kas noved pie noteiktā integrāļa jēdziena, integrāļa
definīcija, īpašības. Ņūtona – Leibnica formula. Parciālā
integrēšana un substitūcijas metode noteiktajam integrālim.
8.2. Noteiktais integrālis polārajās koordinātās. Noteiktā integrāļa
lietojumi.
8.3. Neīstie integrāļi.

10

10

8

10

6

6

10
9. Vairāku argumentu funkcijas.
9.1. Vairāku argumentu funkcijas jēdziens. Divu argumentu
funkcijas ģeometriskā jēga. Līmeņa līnijas. Dažu vienkāršāko
virsmu vienādojumi un zīmējumi koordinātu sistēmā.
9.2. Vairāku argumentu funkcijas parciālie un pilnais pieaugums.
Parciālo atvasinājumu definīcija. Vairāku argumentu funkcijas

6

4

5. Ievads matemātiskajā analīzē
5.1. Funkcijas jēdziens, apslēpti un parametriski dota funkcija.
Elementārās funkcijas. Hiperboliskās funkcijas.
5.2. Pāra, nepāra, periodiskas, monotonas funkcijas. Bezgalīgi mazi
un bezgalīgi lieli lielumi, to īpašības.
5.3. Skaitļu virknes un funkcijas robeža. Robežu aprēķināšana.
Funkcijas pieaugums, nenoteiktība.

10

parciālās atvasināšanas piemēri.
9.3. Vairāku argumentu funkcijas pilnais diferenciālis. Virsmas
pieskaru plakne un normāle. Augstāku kārtu parciālie
atvasinājumi.
10. Parastie diferenciālvienādojumi
10.1. Parastā diferenciālvienādojuma jēdziens, vispārīgais un
partikulārais atrisinājums, sākuma nosacījumi. Pirmās kārtas
diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem.
10.2. Homogēni pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. Lineāri un
Bernulli pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. Eksaktie
diferenciālvienādojumi.
10.3. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi, kurus var reducēt uz
pirmās kārtas vienādojumiem. Lineāri otrās kārtas
diferenciālvienādojumi, to atrisinājumu īpašības.
10.4. Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem
koeficientiem. Raksturīgais vienādojums. Nehomogēna otrās
kārtas diferenciālvienādojuma atrisināšana, ja labās puses
funkcija ir speciālā veidā.
10.5. Lineāra nehomogēna otrās kārtas diferenciālvienādojuma
atrisināšana ar Lagranža konstanšu variācijas metodi.

22

10

11. Pārskata lekcija

2

2

Kopā:

128

64

8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
32; 1. sem.- 16
2. sem.- 16
Praktiskās nodarbības 27; 1. sem.- 14
2. sem.- 13
Patstāvīgais darbs
5; 1. sem.-2
(kontroldarbi)
2. sem.-3
Kopā
64

procenti
50%
42.2%
7.8%
100%

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• patstāvīgs darbs par tēmu ” Lineārā algebra”;
• kontroldarbs par tēmu ”Vektoru algebra”;
• patstāvīgs darbs par tēmu “ Analītiskā ģeometrija”;
• kontroldarbs par tēmu “ Robežas, atvasināšana”;
• patstāvīgs darbs par tēmu “Funkciju pētīšana”;
• ieskaite par 1. semestra kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem;
• 1. semestra Nobeiguma eksāmens;
• patstāvīgs darbs par tēmu “Nenoteiktie integrāļi”;
• kontroldarbs par tēmu “ Nenoteiktie integrāļi”;
• patstāvīgs darbs par tēmu “Noteiktā integrāļa lietojumi”;
• kontroldarbs par tēmu “Parciālā atvasināšana”;
• patstāvīgs darbs par tēmu” Diferenciālvienādojumi“;

12

64

•
•
•

kontroldarbs par tēmu “ Diferenciālvienādojumi”.
ieskaite par 2. semestra kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem”;
2. semestra Nobeiguma eksāmens.

9.

Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Ieskaite par 1. semestra kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem;
• 1. semestra Nobeiguma eksāmens;
• Ieskaite par 2. semestra kontroldarbiem un patstāvīgiem darbiem;
• 2. semestra Nobeiguma eksāmens;
Eksāmena vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.

10.

Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga,
Zvaigzne, 1988, 534 lpp., 527 lpp.
• Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I
tehnisko augstskolu studentiem. Rīga, RTU, 2004, 340 lpp.
• Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika II
tehnisko augstskolu studentiem. Rīga, RTU, 2005, 244 lpp.
• I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga, RTU, 2003,
204 lpp.
• I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II.
Rīga, RTU, LLU, 2002, 288 lpp.
• Kārlis Šteiners, Biruta Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts
inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp.,
2.daļa, Zvaigzne, 1998, 115 lpp.
• Kārlis Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un
dabaszinātņu studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp., 4. daļa, Zvaigzne,
1999, 168 lpp., 5. daļa, Zvaigzne ABC, 2000, 132 lpp., 6. daļa, Zvaigzne ABC,
2001, 208 lpp.
• Māris Buiķis, Biruta Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu
algoritmi. Zvaigzne, 1997, 288 lpp.
• Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā
matemātikā. Zvaigzne, 1996, 328 lpp.

11.

Prasības mācībspēkiem
• Augstākā matemātiskā izglītība;
• Valsts valodas prasme.

12.

Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele;
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.

13.

Priekšmeta norises vietas:
• auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS

1.
2.

Ekonomika
Nr. priekšmetu reģistrā: IET103
Statuss:
Inženierspecialitāšu bakalauru un profesionālās studijas

3.
4.

Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas ir apgūtas, iegūstot vidējo izglītību

5.
6.

Vispārīgais mērķis: Sniegt pamatzināšanas ekonomikā
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: noskaidrot tirgus ekonomikas pamatjēdzienus, iemācīt
analizēt ekonomiskās parādības un veikt minimāli nepieciešamos aprēķinus
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanai.

7.

Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Ekonomikas priekšmets
Izprast ekonomikas izpētes objektus un subjektus, ierobežoto resursu un izvēles būtību un
izrietošās sekas.
2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija
Izprast pieprasījuma un piedāvājuma ekonomisko būtību. Prast atšķirt pieprasījumu no
vajadzības. Izprast tirgus līdzsvara būtību. Izprast elastības jēdziena būtību.
3. Tirgus struktūra
Prast atšķirt dažādus tirgus tipus: pilnīga konkurence, monopolkonkurence, oligopols,
pilnīgs monopols. Izprast atšķirības uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā katrā no
minētiem tirgus tipiem.
4. Ražošana un izmaksas
Izprast ražošanas procesa ekonomisko būtību. Ražošanas faktori. Ražošanas izmaksas.
Izprast pašizmaksas aprēķināšanas metodes.
5. Uzņēmuma līdzekļi
Izprast atšķirību starp pamatlīdzekļiem un apgrozāmajiem līdzekļiem. Pamatlīdzekļu
nolietošanās (fiziskā un morālā). Pamatlīdzekļu amortizācija. Amortizācijas normas.
6. Saimnieciskās darbības un finanšu stāvokļa analīzes elementi
Peļņa. Rentabilitāte. Maksātspēja. Maksātnespēja. Likviditāte.
7. Makroekonomikas pamatrādītāji.
Nacionālais kopprodukts (NKP). Iekšzemes kopprodukts (IKP). Gala produkts.
Starpprodukts. Pievienotā vērtība. Cenu indeksi. Ekonomikas izaugsme.

8. Nauda, inflāciju kredīts
Nauda, naudas funkcijas, inflācija, inflācijas veidošanās shēma, inflācijas spirāle,
pretinflācijas pasākumi. Kredīts. Kredīta formas. Līzings.
9. Valsts fiskālā politika.
Valsts budžetu sistēma. Nodokļu sistēma.
7.2.

Priekšmeta saturs

Nr. p.k. Temats

Lekcijas
(st.)
2

Praktiskas
nodarbības
2

1.

Ekonomikas priekšmets

2.

Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati

2

2

O

Tirgus struktūra

2

2

4.

Ražošana un izmaksas

2

2

5.

Uzņēmuma līdzekli

2

2

2

2

1

1

7.

Saimnieciskās darbības un finanšu stāvokļa
analīzes elementi
Makroekonomikas pamatjēdzieni

8.

Nauda, inflācija, kredīts

1

2

9.

Valsts fiskālā politika

2

1

KOPĀ

16

16

6.

Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju analīze.

8.

Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai

Eksāmens vai ieskaite.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.

9.

Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nešpors V. Ievads ekonomika. -R.:, Kamene, 2004. -193 lpp.
Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - R.: Kamene, 2005. -149 lpp.
Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. -R.: RTU, 2003. -171 lpp.
Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. -R: Zinātne, 2000. -515 lpp.
Hofs K.H. Biznesa ekonomika. - R: Jāņa Rozes apgāds, 2002. -559 lpp.
Uzņēmējdarbības ekonomika. -R.: Kamene, 1999. -165 lpp.
Uzņēmējdarbības organizēšanas un plānošana. -R: Kamene, 1995. -264 lpp.

RTU Humanitārais institūts
Socioloģijas un pedagoģijas katedra
Mācību priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Šifrs:

Saskarsmes pamati
HPS 120

Mācību spēks:

Sandra Gudzuka Mg.Psych., pr. Docente

Studiju programma: Visu mācību profilu un tām pielīdzinātām
profesionālām studijām
Studiju veids:

Akadēmiskās un profesionālās studijas

Studiju līmenis: Visu mācību profilu un tām pielīdzinātām profesionālām studijām
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas ar sadalījumu - 16 st. lekcijas
16 st. semināri
Mācību priekšmeta mērķis: Attīstīt izpratni par saskarsmes ētiskajiem, kultūras un
psiholoģiskajiem aspektiem.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• Sniegt zināšanas par komunikatīvā procesa nozīmi,
būtību un veidiem sabiedrībā;
• Pilnveidot izpratni par efektīvas saskarsmes
nosacījumiem un personisko saskarmes stilu
Izmantojamās literatūras saraksts:
1. L.Dubkēvičs, I.Ķestere. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R. 2003.
2. V.Kincāns. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos,
starptautiskajās attiecībās. R. 2000.
3. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. R. 1996.
4. A.Pīzs. Ķermeņa valoda. R. 1994
5. V.Veics. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.,2. daļas. R. 2000.
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, interaktīvās metodes, praktiskās
nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmeta apguvi vērtē ar ieskaiti.
Zināšanas pārbauda rakstiski.
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskajās nodarbībās,
patstāvīgais darbs, literatūras studijas.

Priekšmeta situācija: Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli
humanitārajiem priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Lekcijās izklāstītās
vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:
• Saskarsmes situāciju analīze
• Saskarsmes testu rezultātu apspriešana
• RTU studenta tēls
• Dažādu kultūru izpausmes saskarsmē
Mācību kursa saturs:
1. Saskarsmes būtība. Psiholoģiskais, ētiskais un kultūras aspekts. Funkcijas un
veidi. Komunikācija kā informācijas apmaiņas process un cilvēku
mijiedarbība. (4 stundas)
2. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības. Lietišķā un neformālā
saskarsme. Saskarsmes stilu izpausme. ( 4 stundas)
3. Cilvēku mijiedarbība grupā. Sadarbības principi komandā. (4 stundas)
4. Verbālā komunikācija. Valoda un runa. Klausīšanās nozīme un veidi. Verbālās
komunikācijas prasmju attīstīšana augstskolas studiju procesā. (4 stundas)
5. Neverbālā komunikācija. Galvenie neverbālās komunikācijas elementi.
Neverbālā komunikācija un ķermeņa valoda. (4 stundas)
6. Efektīva saskarsme un konflikti. Saskarsmes barjeras un grūtības. Konfliktu
rašanās iemesli un to risināšanas iespējas. (4 stundas)
7. Saskarsmes ētiskie aspekti. Morālās vērtības, pozīcija, rīcība, uzvedība.
Tikumiskā kultūra, tās elementi un izpausmes. (4 stundas)
8. Uzvedības un saskarsmes kultūra. Etiķete, tās funkcijas un veidi. Uzvedības
normas, manieres. Uzvedības normas augstskolā. Ārējais izskats un tēla
veidošana. Apģērba funkcijas komunikācijā. (4 stundas)

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
1. Priekšmeta nosaukums
IEVADS AVIĀCIJAS NOZARĒ
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE107
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 8 moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Ievads aviācijas nozarē un ir lasāms programmas MCA0 1. semestrī
• Matemātika un fizika vidusskolas kurss
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt Aviācijas transporta sistēmas darbību, Gaisa kuģu
aerodinamikas pamatus, gaisa kuģa un tā sistēmu konstrukciju, sistēmu darbību.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt priekšstatu par aviācijas transporta sistēmas darbību valsts vienotā transporta
sistēmā
• Iegūt zināšanas par aerodinamiku, gaisa kuģu korpusa un sistēmu konstrukciju, agregātu
atpazīšanu uz lidmašīnas un sistēmu piemēriem;
• Iepazīties gaisa kuģu sistēmu darbības principus un uzbūvi;
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas prasībām
un sagatavot 8. moduļa testa kārtošanai
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Gaisa kuģu aerodinamika, konstrukcija, sistēmu darbība, konkrētu agregātu konstrukcija
un darbības principi.
8.2 Priekšmeta saturs
8.2.1. Gaisa kuģu aerodinamika, konstrukcijas un sistēmu uzbūve, darbības principi
8.2.2. Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa
kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu
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III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:
GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
8. MODULIS. AERODINAMIKAS PAMATI
(viss modulis)
8.1 Atmosfēras fizika
Starptautisko atmosfēras standartu (ISA) lietojums aerodinamikā.
8.2 Aerodinamika
Gaisa plūsma ap ķermeni;
Robežslānis, laminārā un turbulentā plūsma, brīvā plūsma, relatīvā gaisa plūsma, augšējā un
apakšējā gaisa plūsma ap spārnu, virpuļi, plūsmas apstāšanās;
Termini: liekums, horda, vidējā aerodinamiskā horda, profila pretestība, inducētā pretestība,
spiediena centrs, uzplūdes leņķis, spārna pozitīvā un negatīvā vērpe, aerodinamiskā kvalitāte,
spārna forma un spārna relatīvais pagarinājums;
Vilce, svars, rezultatīvais aerodinamiskais spēks;
Cēlējspēka un pretestības radīšana: uzplūdes leņķis, cēlējspēka koeficients, pretestības koeficients,
polāre, iekrišana;
Uzkrājumi uz aerodinamiskās virsmas, ieskaitot ledu, sniegu, sarmu.
8.3 Lidojuma teorija
Attiecība starp cēlējspēku, svaru, vilci un pretestību;
Planēšanas proporcija;
Horizontāli, nepaātrināti lidojumi, darbība;
Pagrieziena teorija;
Slodzes faktora ietekme: iekrišana, lidojuma režīmu diapazons un konstrukcijas ierobežojumi;
Cēlējspēka forsēšana.
8.4 Lidojuma stabilitāte un dinamika
Garenvirziena, sānu un virziena stabilitāte (aktīvā un pasīvā).

Nr.
p.k.

Stundu skaits

Nodarbību temati

Kopā

Konta
- kta

patstā
vīgās

1.

Ievada lekcija. Lekciju kurss. Uzdevumi. Atskaites
Aviācijas transporta sistēmas vieta Valsts transporta sistēmā

2

4

2.

Gaisa kuģu uzbūve, sastāvdaļas un to funkcijas
Lidaparātu lidošanas principi

2

4

2
2

4
4

2

4

2
2

4
2

3.
4.

5.
6.
7.

Gaisa kuģu aerodinamika. Gaisa plūsma ap ķermeni;
Robežslānis, laminārā un turbulentā plūsma, brīvā plūsma, relatīvā
gaisa plūsma, augšējā un apakšējā gaisa plūsma ap spārnu, virpuļi,
plūsmas apstāšanās;
Cēlējspēka un pretestības radīšana: uzplūdes leņķis, cēlējspēka
koeficients, pretestības koeficients, polāre, iekrišana;
Virsskaņas un nesējskrūves aerodinamika
Attiecība starp cēlējspēku, svaru, vilci un pretestību;
Planēšanas proporcija;
2

12.

Horizontāli, nepaātrināti lidojumi, darbība;
Pagrieziena teorija;
Garenvirziena, sānu un virziena stabilitāte (aktīvā un pasīvā).
Slodzes faktora ietekme: iekrišana, lidojuma režīmu diapazons un
konstrukcijas ierobežojumi; Cēlējspēka forsēšana.
Lidojuma stabilitāte un dinamika
Lidojuma profils. Uzlidošana, horizontālais lidojums, nosēšanās.
Lidojuma aprēķins
Lidojuma veidi. Gaisa kuģu lidojumu vadīšana
Gaisa kuģu korpusa uzbūve.
Uzkrājumi uz aerodinamiskās virsmas, ieskaitot ledu, sniegu,
sarmu.
Gaisa kuģu sistēmās

13.

Gaisa kuģu spēka iekārtas

2

2

14.
15.

Gaisa kuģu elektroniskais aprīkojums
Aviācijas attīstības vēsture

2
2

2
2

32

48

8.
9.
10.
11.

80

2

4

4

2

2
2

2
4

2

2

8.3 Nodarbību sadalījums
Kontakstundas
Patstāvīgais darbs
Kopā

nodarbību skaits
32
48
80

procenti
40
60
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Aviācijas transporta sistēmas, Lidmašīnu/helikopteru uzbūves,
Vai sistēmas (pēc brīvas izvēles) apraksts
• Gaisa kuģu korpusa un sistēmu skices ar agregātu, detaļu nosaukumiem
• Nobeigumā ieskaite
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 8.moduļa prasībām
Mācību priekšmeta apbilstoši 8. modulim. Aerodinamikas pamati testa nosacījumi:
kategorija
A kategorija
B1 kategorija
B2 kategorija

atbilžu variantu jautājumi
20 atbilžu variantu jautājumi un 0 pārbaudes jautājumi
20 atbilžu variantu jautājumi un 0 pārbaudes jautājumi
20 atbilžu variantu jautājumi un 0 pārbaudes jautājumi

Atvēlētais laiks
25 minūtes.
25 minūtes.
25 minūtes.

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma)
• Jāizpilda un jāprezentē sistēmas apraksts; atskaites pa GK sistēmām (40%)
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 8.moduļa prasībām (B1, B2 kategorija — 70 atbilžu variantu
jautājumi. Atvēlētais laiks — 70 minūtes)
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10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, gads, lpp. Atrašanas vieta
01. Kleinhofs Mārtiņš Lekciju materiāli
Lekcijās un
Lietvedībā B-108
02. Lešinskis A. Aerodinamika, Mācību līdzeklis, Rīga, RAU, 1997.- 120 lpp. bibliotēkā
03. V.Pavelko. AERODINAMIKAS PAMATI // Lekciju konspekts.- Rīga: bibliotēkā
RTU, 2003.- 48 lpp.
04. Wild Thomas W. Transport Category. Aircraft Systems. Jeppesen. 1996.- B-102
450p.
05. Никитин Г. А., Баканов Е.А. Основы авиации. Москва : Транспорт,
bibliotēkā
1984.- 261 с.
06. Ju. Paramonov Boeing -767. Riga, RAU, 1995.- 40p.
bibliotēkā
07. Flight International
bibliotēkā
Un citi aviācijas žurnāli bibliotēkā
08. Смирнов Н.Н. и др. Техническая эксплуатация летательных
bibliotēkā
аппратов. Москва, Транспорт, 1990. – 423 с.
09. Internet : www.caa.lv www.aviaport.ru; www.sirocco.ru;
Datora klase
www.caa.lv www.natuinmaster.com/encyklopedia/A320
Papildliteratūra
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Лигум Е.И. и др. Аэродинамика самолета ТУ – 154. Москва,
Транспорт, 1977.-304с.
Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of
Transportation. FAA,1991.- 500 lpp.
Самолет АН-24. Москва, Транспорт, 1978.-311с.
Самолет ТУ – 154. ч.1, 2.
Вертолет МИ-8, KA-26, MI-6;
A&P Powerplant Jeppesen Sanderson 2002. 737 Systems Boeing Commercial Airplanes
Aviokompāniju dokumentācija
Bell206B-3
Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.
Микипелов А.Л. и др. Летная експлуатация воздушных судов.
Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c.

12.

11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Lidmašīnu/helikoptera klase;
• Lidmašīnu/helikopteru trenažieri
4

bibliotēkā

bibliotēkā
bibliotēkā
bibliotēkā
B-103, 15A07
B-103
bibliotēkā
bibliotēkā

•
•
•
•
•
•

Lidmašīnu laboratorija un stendi
Lidmašīnu /helikopteru agregāti korp.19.
Aerodinamiskā caurule;
Datorklase;
Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti;
Datordemonstrācijas aprīkojums

13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija nodarbībām(3-341, 3-120, 2-307, 2-309;
• Agregātu laboratorija (19.korpusā)
• Aerodinamikas laboratorija
• Lidmašīnas/helikopteri prakses lidlaukā
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9130829

Mārtiņš Kleinhofs
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks Viktors BONDERS, Dr.paed., docents
Mācību priekšmeta nosaukums
SPORTS (HFA 101)
Studiju programma Studiju līmenis Mācību priekšmeta apjoms – 0 KP, lekcijas -0 stundas , praktiskie darbi – 256 stundas,
laboratorijas darbi – 0 stundas.
Kontrole – ieskaite 4 semestros.
Mācību priekšmeta mērķis ir ar dažādām sporta aktivitātēm veidot veselos, fiziski un
garīgi attīstītas personības, radīt interesi par veselīgu dzīves veidu un palīdzēt to ieviest
ikdienā.
Mācību priekšmeta uzdevumi: nodrošināt studentiem iespēju nodarboties ar sportu,
pilnveidot viņu fizisko sagatavotību, uzlabot veselību, uzturēt darba spējas optimālā
līmenī, apgūt dažādu sporta veidu organizatoriskās un metodiskās iemaņas, lai tās
turpmāk varētu pielietot darbā un savas fiziskās kondīcijas pilnveidošanā.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
Speciālā literatūra dažādos sporta veidos.
Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības un piedalīšanas sacensībās.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaite.
Vērtējuma ”svari” : Nodarbību apmeklējums un kontrol normatīvu izpilde - 100%.
Prasības priekšmeta apguvei:
1. Nodarbību apmeklējums
2. Kontrol normatīvu izpilde
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:
Sporta formas sagatavošana un higiēnas normu ievērošana.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:
1. Sports Latvijā un pasaulē.
2. Tehnikas apmācības un fizisko īpašību attīstīšanas teorija.
3. Nodarbību drošības tehnikas ievērošana.
Praktiskās nodarbības: Praktiskās nodarbības tiek organizētas 9 sporta veidos:
1. Basketbols

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atlētiskā vingrošana
Aerobika
Cīņas sporta veidi
Svaru bumbu celšana
Volejbols
Peldēšana
Teniss
Bokss

Katrā sporta veidā ir savas darba programmas kuras atrodas Sporta katedrā Āzenes
16/20 – 340.
Saskaņā ar darba programmām tiek mācītas studentiem sporta veidu iemaņas un viņu
fizisko īpašību attīstīšana, un katrā semestrī pēdējās 4 nodarbībās kontrol normatīvu
kārtošana.
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Mācību priekšmeta apraksts
1. Priekšmeta nosaukums:

Matemātikas papildnodaļas
TAK205

2. Nr. priekšmetu reģistrā:

3. Statuss:
• Obligātais studiju priekšmets
• Bakalaura profesionālās studijas
4. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• varbūtību teorija un matemātiska statistikā
• materiālu pretestībā.
6. Vispārīgais mērķis
Studentu iepazīšanas ar varbūtību teorijas un matemātiskas statistiskas metodu izmantošana
aviācijas transporta drošuma uzdevumos
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par bojājumu un atteikumu uzkrāšanās matemātiskie
modeļi
• Izprast sadalījuma funkcijas parametru vērtēšanas metodes
• Izprast profilaktisku pasākumu plānošanas metodes
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs

Varbūtību teorijas un matemātiskas statistiskas izmantošana aviācijas transporta drošuma
uzdevumos. Bojājumu un atteikumu uzkrāšanās matemātiskie modeļi. Ilgizturības sadalījuma
funkcijas. Sadalījuma funkcijas parametru vērtēšanā. Drošuma un atjaunošanas teoriju
pamatjēdzieni.
Temati
1. Ievadlekcija. Priekšmets, uzdevumi, metodes
2. Bojājumu un atteikumu uzkrāšanās matemātiskie modeļi
3. Ilgizturības sadalījuma funkcijas
4. Laplasa transformācija
5. Parametru un momentu saistība
6. Sadalījuma funkcijas parametru vērtēšana

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
6
2
4
8
2
6

7. Drošuma un atjaunošanas teoriju pamatjēdzieni.
8. Noslēguma lekcija
Kopā
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
16
Teorija
16
Laboratorijas darbi
16
Patstāvīgais darbs
48
Kopā

4
2
32

2
2
16

2
16

procenti
33.3
33.3
33.3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Patstāvīgs darbs. PD tēma: Ilgizturības sadalījuma funkcijas parametru vērtēšanā.
• Nobeiguma eksāmens.
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt patstāvīgu darbu (40% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• Paramonovs Ju.M., Paramonova A. Ju. Transportu līdzekļu slodzes, resurss u drošums. Rīga: RTU, -2002. - 108 lpp.
• Kronbergs E., Rivža P. Bože Dz. Augstākā matemātika. Divās daļās. 1. daļa Rīga:Zvagzne, - 1988,- 534 lpp.
• Kronbergs E., Rivža P. Bože Dz. Augstākā matemātika. Divās daļās. 2. daļa Rīga:Zvagzne, - 1988,- 528 lpp.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā izglītība
• Vēlams maģistra grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele;
• Datorklase;
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-313)
• Mācību laboratorija (2-328)

o'iekimeta apralcsts
Mdcibu spEks:Jevgegijscarkovs, Dr.habil.math.,,ror""o{*'uu
profesora
nosaukums:Varbiitibuteorijasun matematiskes
statistikas
Struktnrvieru-bas
grupa.l2l3l
Miicibu priekimeta nosaukums:Varbiitibu teorija un matem6tiskl statistika
MEcfuuoriek5metaSifrs: DMS 212
Studijuprogramma:
Studiju profils:
Studiju veids:
Studiju l-rmenis:
Studijuvirziens:

Transports
Ma{twinlbas
Aladdmiska
Balalaura studijas

Miclbu oriekineta apjoms: 3 KP, 32 stuDdas,no tem
16 stundaslekcijas,
i6 stundaspraktiskiedarbi

M&tu^@:
Sis ir pirmais lietis[ces statistikas un varbiiuau teorijas kurss inZenierzindgu
lietiS\.ajdstatistike,kas ir seviS[<i
bakaiauriem. Kursa m6r(is ir-dot pamatzin5Senas
svanli redlds dzr-vesdatu analze. varb[uau teorijas formulu un likumu izrnantosann,
gad-rjuma lieluma j€dziena un sadaljuma iikumu izpraianS, datu izrrantoianu
hipotEZupdrbaudEsun varbiitisko modelukonstrukcijai.

QicctUq:
This is a first coursein applied statisticsand probabiltyfor undergnduatestudentsin
engiaeering sciences.The aim of this courseis to providea groundingin the aspects
of statistics that are of particular relevanceto the analysisof data from a practical
point of view, the useof probability statements,an understanding
of randomvariables
and distributions, the use of data to test and to'modiry hypotheses,and for a
constructionof probabilistic modeis.
Miicibu oriekimete uzdevumi:
St kursa uzdevumsir ienr6cit studentiem:
o summEtdatukopu galvenfispadnes;
. paskaidrotgad{uma lieluma varbtuau sadai-rjuma
jEdzienus;
. aprekindtmaEmatiskoceribq dispersijuun augstEkas
kiirtasmomentus,un
varbiinaas,kas saistr-tas
apr€{<in"6t
ar sadal-rjumu;
o paskaidrot nosacitis matemdtisk5scen-basun kopr-gA
sadafi 'naj5d2ienus, un
lietot tosl
. fonndet heid skaitla likumu un centrdlorobeZteorEmr!
un lietot tos;
o paskaidrol gadluma izlasesstatistiskonov€rt€jumuj Edzienusun lietot b6zes
sadaftuma izlasi;
r apraksti'tgalven.snovertei'n2q metodesun lietot tEs;
o konstruetnezinFmoparametruticamraasinterviilus;
o konstruEtvienkEriiikos hipot€Zupirbaudeskrit€rijus;

. konstru€tvienkir5akos hipoteZuparbaudeskiterijus;
. lietot neparametriskostatistiku nezinamosadahfrununoteikSanai;
o pEtr-tlinedrassakanaasstarpdiviem gadijumaliellmiem ar koreldcijasun
regresijas anal-rzes
meroddmMecibu gramatas.izmantoiamasun ieteiktasliterattrrassaraksts:
1. E-Kronbergs.
P.Riv2;aDz.Bole.Augstdkdmatemdtika,2.d.
,
1d;'Zvatgzne".Rrga.
1988.g.
2. J.Carkovs.M.Builis. Dislveft varbitlba un statistika.Izd.RTU,Rr-ga1995.
3. M. Berzdi4a.VarbfitIbuteorijasun matemdtisk1s
stutistil(as
tabulasun to
lietoiana.RPI I2d.,tu9. 1982.g.
4. M.Buikis. Varbitibu teoriiasrobeiteorEmas.
izd. RPI,Riga-1985
5. O.Krastin5.[/arbutlbu teorija un matemdtiski statistil@.
1zl.;' Zv aigzne".Rfga-1978.g.
6. Dz.BoZe-L.BiezS^B.Silina.A.Strence.Uzdevumu
ladjumsaugsftkgjd
matemdtilca.
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7. V.Carkova.Matemdtiskastatistika. Izd.LYU. fu-ga i979.g.
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Priekimeta macr-5anas
metode:
Lekcijas, praktiskie darbi.
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praktiskajamdarbam.
zinS5anas
VErtEjuma"svari":
. Eksdmeni...
.....80%
. D a rbsg rup a ........................
10%
o Mi j asd a rbi .............
............10o/o
PraslbasnrieKmeta anguvei:
Mejas darbuur kontroldarbusavlaic-rgaizpilde, piedaii5ands
grupudarbdun
ekSiimenukartosqnatermir,r6.
Prasibasstudentiem.lai sapatavotosklirt€iim nodarbibim:
Pirms lekcijdm wr praktiskiemdarbiemjea&6rto iepriek5Ejolekciju viela jaizpilda
mdiasdarbi.

Priekimeta nasnieg5anasnlins:

Nr

Tcmati

Mec-lSanas Literaratlra
metode
Gdmatu

1.

Iznakumurelpa.Notikumu algebra. Varbitibas aksiomas.
Klasiski varbtitibasderjn-rcijaSadstiskavarbittrbas
definrcija. Kombinarorikas
elementi.

Lekcija

Notikumu varbUtibu noteikiana. NosacitAs va6titibas.
Pilnis varbfitibas formula un Baiiesa teor€ma.

Praktiskais [1]30.8
t)1 t)
Darbs
[6]3474,
3476,3484,
3499,3s09,
3520.3524
Lekcija
[1] 30.10-30.17
[2] 1.3-1.6
[5] 3.1.3

2.

Dish€ti gadtumalielumi.Marematiska
ceribaun
geometriskais
dispersija.Vienm€rigais,
un Puasona
sadalljums.Binomialaissadalijums..Puasona
un MuavraLaDlasatuvinaiums.

nodalas)
[1] 30.1-30.7

[21t.r.1.2

lsl2.r

4.

Disheti gadiuma lielumi.Matematiska
cenbaun
Praktiskais
dispersija.DivudimensU
u disk€ti gad-rjuma
lielumi.
Darbs
Kovari6cija un koreEcija. Nosacitaisvarbfltibu sadal-rjums.
Neatkariba.

[1 ]3 .r .5
[6]3s48,3s53,
3556,3563,
3s64,3565

5.

Nepartrauktigadijumalielumi.Valbittibusadahjums
un
varbiinau blivuma fimkcija. Nepdrnauktugadrljuma
lielumumatemdriskiceribaun dispersija.

Lekcija

[1]30.18-30.20
[5]3.1.+3.1.7

6.

vienmengais
Nepanrauktais
sadal-rjums.
Eksponencidlais
sadal{ums.Normalaissadaliumsun normAlasadal-ljuma
tabulas.

Praktiskais u130.21-30.26
Darbs
[3]3.$,3.tab.,
4.tab.

t6l3s67,3s69,

3573.3575.358
7.

eebisevareorema.LielSskaitlalikumsun cenFala
robeAeorema.

Lekcija

[1]30.27,30.35
[2]r.7
i4l
l-sl3.s

8.

LieE skaitlalikumsun cenhaErobezteor€ma.
Binomiah un Puasona
sadal{umanormdli aprokimdcija-

Praktiskais
Darbs

1u30.31,30.3s
[21r.7
[6]3587,358e,
3592,3594,
3596.3597

9.

Daudzdimensiju
sadal{umi.Daudzdimensijas
normdlais
sadal-rjums.76
-J<vadritasadalijums.
-kvadrata
1j
sadalliumaoarameri.

u normdlais
1 0 . Daudzdimensijassadal-rjumi. Daudzd-imensij
sadalEums.Va6[tibunoEiksanaar t(j -*vadrah un
normalo sadahljumu tabuldm.
Statistiskie novert€jumi.lzlaseun satistiskas hipotczes.

Lekcda

u130.38
t3l4.$,s.tab.
t7l 2.nod.3.8

Praktiskais t3l 3.$,4.tab.
Darbs
4.$,5.tab.

Lekciia

[6] 3600,3603,
3608.3609
ll1 3 l. r - 3 1 . 4

1 1 . StatistiskohipotEzuparbaude.Pirmn un otr6 veidakliidas.

I2'J2.r,2.2
[3]e.$,u.$,

Kdterijajaudaun noz-rmibas
l-rmenis.
Neumana-pinona
lemma.

12.

Vienktutashiporezes
parbaude.Krircriji ar vislieltko
jaudu. Baijesaun minimaksakitEriis.

13.

Hipot€2u pirbaude par norm5ldsadaliiumi
parameuiem.Ticamibasintervals

I l.$
t515.1-5.2.5.1
Prakiskais [2]2.32.42.5
Darbs
Lekcija
[ 1 ]3 1 . 6

[3] 12.$
[s] 6.2

14. Empr-risktssa-dalljuman ntcijar ileparametrG6-statistiskas.I- -kvadreta kiterijs- KolmogorovakitErijs.

f7|4-nrxl I 5

Pnktiskais [5] 1.4
Darbs
16)3634,3635,

3638J&r

1 5 . Dispeniju anallze.NovirZu kvadratusummassadaliJana, Lekcija
pakApju
Bn-vibas
sadalBana-Dispersiiu aniecibas
aprekmalanaun nov€nESana.

1 6 . Vismazakokvadratumetode.LinearSsregres4as,nodelis
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Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:

Fizika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: MFB105
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 2.moduļa
priekšmets
4. Kredītpunkti: 6 KP, Kontaktstundas 96 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pēc vidusskolas vai koledžas beigšanas:
• matemātikā
• fizikā
6. Vispārīgais mērķis
Priekšmeta “FIZIKA” mērķis ir :
dot iespēju studentiem apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā
augstskolas līmenī, pielietojot augstākās matemātikas elementus,
• attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu,
• radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu dažādu
tehnikas problēmu risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• nodrošināt iespēju studentiem iegūt mūsdienu fizikas pamatzināšanu kopumu,
• lekcijās parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, veicot reālus
vienkāršus eksperimentus un fizikālo parādību demonstrācijas, kā arī risinot fizikas
praktiskos uzdevumus,
• laboratorijas nodarbībās nodrošināt iespēju studentiem veikt fizikālo parādību
pētījumus, apgūt mērījumu matemātisko apstrādi , veikt rezultātu analīzi un izdarīt
secinājumus.
Apgūt prasmes sekojošās jomās:
• fizikas praktisko uzdevumu risināšanā,
• eksperimentu rezultātu matemātiskajā apstrādē.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo

uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments
attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
9) MODULIS. Fizika
2.1 Viela
Vielas īpašības: ķīmiskie elementi, atomu un molekulu uzbūve;
Ķīmiskie savienojumi.
Vielas stāvokļi: ciets, šķidrs un gāzveida;
Agregātstāvokļu maiņa.
2.2 Mehānika
2.2.1 Statika
Spēki, momenti un pāri, attēlošana ar vektoriem;
Smaguma centrs
Sprieguma, deformācijas un elastības teorijas elementi: stiepe, spiede, bīde un vērpe;
Cietvielu, šķidrumu un gāzu raksturs un īpašības;
Spiediens un peldspēja šķidrumos (barometri).
2.2.2 Kinētika
Taisnvirziena kustība: vienmērīga kustība pa taisni, kustība ar pieaugošu paātrinājumu (kustība
gravitācijas ietekmē);
Rotācijas kustība: vienmērīga apļveida kustība (centrbēdzes/centrtieces spēki);
Periodiska kustība: svārstveida kustība;
Vienkāršā vibrācijas, harmoniku un rezonanses teorija;
Gājienu attiecība, spēka ietaupījums un lietderības koeficients.
2.2.3 Dinamika
a)
Masa:
Spēks, inerce, darbs, jauda, enerģija (kinētiskā, potenciālā un kopējā), siltums, lietderības
koeficients;
b)
Kinētiskā enerģija, tās saglabāšana;
Impulss;
Žiroskopiskie principi;
Berze: īpašības un ietekme, berzes koeficients (rites pretestība).
2.2.4 Hidrodinamika
a)
Īpatnējais svars un blīvums;

b)
Viskozitāte, šķidruma pretestība, plūdlīnijas formas efekts;
Saspiežamības ietekme uz šķidrumiem;
Statiskais, dinamiskais un kopējais spiediens: Bernulli teorēma, venturi.
2.3 Termodinamika
a)
Temperatūra: termometri un temperatūru skalas: Celsija, Fārenheita un Kelvina; siltuma definīcija.
b)
Siltumietilpība, īpatnējais siltums;
Siltumpārnese: konvekcija, izstarošana un vadītspēja;
Tilpuma izplešanās;
Pirmais un otrais termodinamikas likums;
Gāzes: ideālās gāzes likumi; īpatnējais siltums konstantā tilpumā un pie konstanta spiediena,
darbs, kas paveikts gāzes izplešanās rezultātā;
Izotermiskā un adiabātiskā izplešanās un saspiešana, dzinēja cikli, konstants tilpums un konstants
spiediens, dzesinātāji un siltumsūkņi;
Latentais kušanas un iztvaikošanas siltums, siltumenerģija, sadedzes siltums.
2.4 Optika (Gaisma)
Gaismas īpašības; gaismas ātrums;
Atstarošanas un refrakcijas likumi: atstarošana no līdzenām virsmām, atstarošana no sfēriskiem
spoguļiem, refrakcija, lēcas;
Šķiedru optika.
2.5 Viļņveida kustība un skaņa
Viļņveida kustība: mehāniskie viļņi, sinusoidāla viļņveida kustība, interferences fenomens,
stāvviļņi;
Skaņa: skaņas ātrums, tās radīšana, intensitāte, toņa augstums un skaļums, Doplera efekts.
Tematiskais plāns
1) Semesters
Nedēļas
Temati
Literatūra
Tehniskie līdzekļi
1
Ievads materiāla punkta un [1] 15÷30 Datorprojektors,kodoskops, fizikas
absolūti cieta ķermeņa
lpp.
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinemātikā
kinoprojektors
2

Materiāla punkta dinamika

[1] 31÷65

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

3

Cieta ķermeņa dinamika.

[1] 65÷81

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

4

Mehāniskās svārstības

[1]
380÷402

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

5

Mehāniskie viļņi

[1]
419÷438

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

6

Termodinamiskās sistēmas.
Ideāla gāze. Molekulāri
kinētiskās teorijas fizikālie
pamati
Molekulāri kinētiskās
teorijas fizikālie pamati
.Pārneses procesi

[1]
122÷135
145÷155

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

[1]
155÷167

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

8

Termodinamikas pamati.

[1]
135÷145
167÷185

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

9

Elektriskais lauks
vakuumā.

[1]
212÷244

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

10

Elektriskais lauks
dielektriķos. Vadītāji
elektriskajā laukā.

[1]
245÷271

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

11

Līdzstrāva. Magnētiskais
lauks vakuumā

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

12

Strāvu magnētiskais lauks.

[1]
272÷292
312÷316
330÷340
[1]
316÷330

13

Magnētiskais lauks vielā.

[1]
346÷352

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

14

Magnētiķi.

[1]
341÷345
352÷363

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrācijuiekārtas

7

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

demonstrāciju iekārtas, kinoprojektors
15 Elektromagnētiskā
indukcija.

[1]
363÷374

Datorprojektors,kodoskops, fizikas eksperimentu
demonstrāciju iekārtas, kinoprojektors

16 Maksvela
vienādojumi.

[1]
375÷380

Datorprojektors,kodoskops, fizikas eksperimentu
demonstrāciju iekārtas, kinoprojektors

Nedēļas
Temati
1
Elektromagnētiskās
svārstības
2

2.Semesters
Literatūra
Tehniskie līdzekļi
[1]
Datorprojektors,kodoskops, fizikas
402÷417 eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

Elektromagnētiskās
svārstības
Elektromagnētiskie
viļņi.
Gaismas dispersija
Gaismas interference

[1]
438÷451

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

[1]
530÷546
461÷470

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

4

Gaismas interference

[1]
471÷484

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

5

Gaismas difrakcija.

[1]
484÷496

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

6

Gaismas difrakcija.

[1]
496÷507

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

7

Gaismas polarizācija

[1]
507÷530

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

8

Siltuma starojums

[1]
530÷565

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

9

Ārējais
fotoelektriskais efekts

[1]
565÷584

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

10

Kvantu mehānikas
elementi

[1]
585÷594

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

3

11

Kvantu mehānikas
elementi
Atoma uzbūves
modeļi.
kinoprojektors
12
Gaismas emisija un
absorbcija atomā

[1]
595÷602
603÷620

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

[1]
629÷640
682÷686

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

13

Enerģētisko zonu
veidošanās kristālos

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

14

Pusvadītāju
pašvadītspēja un
piejaukumvadītspēja

[1]
660÷667
641÷645
652÷660
[1]
668÷680

15

Atoma kodola uzbūve
un sastāvs
Radioaktivitāte un tās
veidi.
Kodolreakcijas un
nezūdamības likumi
Elementārdaļiņas

[1]
687÷701

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

[1]
701÷725

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

16

8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
64
Laboratorijas darbi
32
Praktiskās nodarbības
0
Patstāvīgais darbs
0
Kopā
96

Datorprojektors,kodoskops, fizikas
eksperimentu demonstrāciju iekārtas,
kinoprojektors

procenti
64
32
0
0
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Priekšmeta “FIZIKA” apguves gaitā studenti veic 6 laboratorijas darbus no zemāk
minētajiem I semestrī:
1) “Maksvela svārsts”
2) “Rotācijas kustības pētīšana ar Oberbeka iekārtu”
3) “Ķermeņa kustības ātruma noteikšana ar vērpes ballistisko svārstu”
4) “Lodītes kustības ātruma noteikšana ar ballistisko svārstu”
5) “Vienmērīgi paātrinātas kustības pētīšana ar “Atvuda” iekārtu “
6) “Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana”
7) “Elektriskā lauka pētīšana”
8) “Kompensācijas metode, elementa elektrodzinējspēka un iekšējās pretestības
noteikšana”
II semestrī arī veic 6 laboratorijas darbus no zemāk minētajiem :
1) ”Vielu elektriskās vadītspēja un tās atkarība no temperatūras”:
a)metālu elektriskā vadītspēja,
b)pusvadītāju elektriskā vadītspēja.

2) “Zemes magnētskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar
tangensgalvanometru”.
3) “Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana”.
4) “Gaismas interference”
9) Junga dubulsprauga,
b) Ņūtona gredzeni.
5) “Plakans difrakcijas režģis”.
6) “Gaismas polarizācija”.
7) “Fotoefekts”.
8) “Spektroskopija” .
9) “Radioaktīvā starojuma dozas jaudas noteikšana”.
•

Nobeiguma eksāmens katrā semestrī

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāaizstāv laboratorijas darbi (40% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens katrā semestrī (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Fizika / A.Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne. 1992. – 643 lpp.
2. A.Apinis. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1972. – 706 lpp.
3. Petrovskis. Mehānika. – R.: Zvaigzne, 1976. – 360 lpp.
4. J.Kručāns. Molekulārfizika. – R.: Zvaigzne, 1975. 278 lpp.
5. J.Platacis. Elektrība. – R.: Zvaigzne, 1974. – 494 lpp.
6. M.Knite. Elektrostatika. - R.:RTU, 1993. - 34 lpp.
7. O.Students. Optika. – R.: Zvaigzne, 1971. – 412 lpp.
8. K.Švarcs, A.Ozols. Hologrāfija – revolūcija optikā. – R.: Zinātne, 1975. – 208 lpp.
9. J.Eiduss, U.Zirnītis. Atomfizika. – R.: Zvaigzne, 1978. – 328 lpp.
10. B.Rolovs. – Kodolfizika. – R.: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964. – 390 lpp.
11. Fizikas uzdevumu risināšana / A. Valtera redakcijā. – R.:Zvaigzne,1982 – 175 lpp.
12. V.Volkenšteine. Uzdevumu krājums fizikā. – R.: Zvaigzne, 1968. – 353 lpp.
13. Uzdevumi / Sast. A.Ķiploka, M.Jansone, I.Klincāre. – R.: RTU, 1998. – 53 lpp.
14. Uzdevumi / Sast. A. Ķiploka, M.Jansone, I.Klincāre. – R.: RTU, 1999. – 70 lpp.
15. Fizikas praktikums Tehniskās universitātes studentiem / Sast. M.Jansone, I.Klincāre,
A.Ķiploka. – R.: RTU, 1997. – 113 lpp.
16. Novērojumu un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati. Metodiski
norādījumi laboratorijas darbu veikšanai / Sast. A.Valters, N.Zagorska. – R.: RTU,
1991. – 25 lpp.
17. Fizikas praktikuma laboratorijas darbu atskaites noformēšana / Sast. A.Kalnača,
J.Zvirgzde. – R.: RPI,1989. – 18 lpp.
18. Praktikums mehānikā / Sast. A.Kurzemnieks, V.Rupeneits. – R.:RTU, 1991. – 34 lpp.
19. I.Abrams, J.Bērziņš, V.Rupeneits, U.Upmanis. Praktikums mehānikā un
molekulārfizikā.. – R.: RPI, 1982. – 65 lpp.
20. A.Okmanis. Praktikums elektrībā. – 3. Pārstr. izd. –R.: Zvaigzne, 1977. – 270 lpp.
21. A.Valters. Praktikums optikā un atomfizikā. – R.: RPI, 1985. – 104 lpp.
22. M. Knite, J.Blūms. Physics for speciality “Management of Customs “ at Riga Technical
University, Proc. of Second European International Conference on “Physics Teaching

in Engineering Education”, (PTEE 2000), Budapest, Hungary, 2000, 4 pages,
http://www.bme.hu/ptee2000/papers/knite.pdf
23.
M.Jansone,
A.Kalnača,
J.Blūms,
A.Ķiploka,
I.Klemenoks,
A.Medvids,
M.Knite.Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga, RTU, 2000, 247 lpp.
24. I.Klincāre, M.Jansone, A.Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas
praktikums tehniskās universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2001,189 lpp.
25. M.Jansone, I.Klincāre, A.Ķiploka, I.Klemenoks, M.Knite, V.Novikovs. Fizikas
praktikums tehniskās universitātes studentiem. Rīga, RTU, 2003,172 lpp.
11. Prasības mācībspēkiem
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• projektors
• kodoskops
• fizikas eksperimentu demonstrāciju iekārtas
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (Fizikas institūts)

Mācību priekšmeta apraksts
1. Priekšmeta nosaukums:

Datormācība
MMP101

2. Nr. priekšmetu reģistrā:

3. Statuss:
• Obligātais studiju priekšmets
• Bakalaura profesionālās studijas
4. Kredītpunkti: 3 KP,

Kontaktstundas: 48 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
6. Vispārīgais mērķis
Studentu iepazīšanās ar programmēšanas tehnikas pamatiem, iegūt pamatprasmes datoru
lietošanā un apgūt datoru pielietošanas iespējas eksperimentu plānošanā un eksperimentālo datu
apstrādē
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par matemātiskas datoru lietošanā
• Izprast datoru pielietošanas iespējas datu apstrādē
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs

Iepazīstināt ar vienkāršiem aprēķiniem un darbībām, iemācīt sastādīt un aprēķināt lineārus un
diferenciālvienādojumus un matricas, attēlot iegūtos rezultātus grafiski programmā Matlab,
iepazīties ar script un function principiem.
Temati
1. Ievads. Vienkāršie aprēķini un darbības
2. Darbības ar matricām. Lineāro vienādojumu risināšana
3. Rezultātu attēlošana
4. Scripta jēdziens
5. Function jēdziens
6. Nelineāro vienādojumu risināšana. Ekstrēmumu noteikšana
7. Diferencialvienādojumu risināšana
8. Noslēguma lekcija
Kopā

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
6
2
4
6
2
4
6
2
4
8
2
6
8
2
6
6
2
4
6
2
4
2
2
48
16
32

8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
16
Teorija
32
Laboratorijas darbi
48
Kopā

procenti
33.3
66.6
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Nobeiguma eksāmens.
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un 7 lab. darbi (40% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• http:/www/mathworks.com/academia/student_centr/tutorials/ launchpad/html
• Дьяконов В. МАТЛАБ 6: Учебный курс.-СПБ:Питер, 2001.- 592
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā izglītība
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele;
• Datorklase;
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-313)
• Datorklase (2-328)

Mācību priekšmeta apraksts

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
BTG131.0 UO; B 2.00 K (0.00-0.00-2.00) I; D
Studiju programma
Studiju profils
Studiju veids
Studiju līmenis
Mācību spēks

Jānis Auzukalns
Gaļina Veide
angļu val. Modris Dobelis

Dr.Sc.ing., docents
Dr.Sc.ing., docents
Dr.Sc.ing., profesors

Mācību priekšmeta
apjoms:

2 KP

Mācību priekšmeta
mērķis:

Dot studentiem detalizētu sapratni par grafiskās komunikācijas
pamatlīdzekļu pielietošanas teoriju un attīstīt grafiskās iemaņas
inženiertehnisko ideju izteikšanā un problēmu risināšanā.

Mācību priekšmeta
uzdevumi:

1. Dot studentiem teorētiskos pamatus un metodes telpas objektu
attēlošanai divu dimensiju rasējumā.
2. Apgūt kompleksā rasējuma veidošanas paņēmienus eiropiskajā
un amerikāniskajā sistēmās.
3. Veidot iemaņas telpisko objektu ģeometriskās formas analīzē.
4. Dot pamatzināšanas par datorizētās rasēšanas un datorizētās
projektēšanas sistēmām.

Mācību valoda:

Priekšmeta apmācību realizē latviešu, angļu un krievu valodās.

Rekomendētā
literatūra:
Mācību grāmatas:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

205 BTG131 aprakstsL_06

M. Dobelis, I. Jurāne, Z. Veide, G. Fjodorova, J.
Auzukalns, V. Dobelis, G. Veide, E. Leja. Inženiergrafikas
pamati. Mācību līdzeklis tehnisko augstskolu studentiem.
Rīga, RTU, 2003. –180 lpp.
V. Jurāns, V. Rieksts, A. Seņins. Inženiergrafika. 1983.
A. Blaus. Tēlotājas ģeometrijas pamatjautājumi. 1976.
J. Auzukalns, M. Dobelis, V. Dobelis, D. Sloka. Tehniskā
grafika. 1994.
А. Д. Посвянкий. Краткий курс начертательной
геометрии. 1974.
А. А. Чекмарев. Инженерная графика. 1988.
В. Е. Михайленко. Инженерная графика. 1990.
А. И. Лагерь. Инженерная графика. 1985.
G. C. Beakley. Infroduction to Engineering Graphics. 1971.
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Lekciju konspekti:

Mācīšanas metodes:

1. M. Dobelis. Palīgmateriāli grafisko darbu izpildei
inženiergrafikā. Rīga: RTU, TGIDG. 1999.
2. M. Dobelis. Descriptive Geometry and Engineering
Graphics. Textbook for Foreign Department Students. 2001.
Lekcijas,
individuāli praktiskie un laboratorijas darbi nodarbībās,
grafiskie mājas darbi.

Priekšmeta apgūšanas
vērtēšanas principi:

Ieskaite par spēju patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā
un pētnieciskajā darbā inženiertehnisku problēmu risināšanā
saskaņā ar mācību priekšmeta uzdevumiem

Priekšmeta apguvei
veltītais laiks
kontaktstundās:

Lekcijas par tēmām
Individuālie vingrinājumi
Mājas darbi
Grafiskie darbi
Kontroldarbi
Ieskaite

Prasības priekšmeta
apguvei:

Iepazīšanās ar priekšmeta attiecīgas tēmas teorētiskās daļas
pamatjautājumiem pirms nodarbības.
Obligāta ir praktisko un laboratorijas nodarbību apmeklēšana.
Savlaicīga un regulāra vingrinājumu, grafisko un mājas darbu
izpilde un nodošana.
Savlaicīga kontroldarbu uzrakstīšana.

Vērtēšanas metodika:

Grafiskā valoda ir viens no tehniskās domas izteiksmes veidiem.
Studentu darbi tiek vērtēti ar atzīmi, lai raksturotu viņa grafiskās
komunikācijas spējas un kultūru. Par katru izpildīto darbu
studentam jāsaņem apmierinoša atzīme.
Galīgā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā no trim atzīmēm:
• kontroldarba atzīme par tēlotājas ģeometrijas kursu;
• kontroldarba atzīme par inženiergrafikas kursu;
• vidējā atzīme par visiem individuālajiem darbiem.

Priekšmeta apmācība:

Ievada nodarbībā.
Izskaidro priekšmeta apmācības mērķi un uzdevumus. Studentiem
ir pieejamas lekciju tēmas, laboratorijas, praktisko un mājas darbu
izpildes kalendārie plāni visam semestrim. Tiek izskaidroti mācību
priekšmeta sekmīgas studēšanas priekšnoteikumi:
• mācību literatūras izvēle no rekomendētā saraksta (sakarā
ar literatūras ierobežoto daudzumu bibliotēkā, kā arī
mācību valodas problēmu);
• tēmu apguves paškontroles jautājumi;
• priekšmetā nepieciešamo instrumentu un piederumu
saraksts grafisko darbu izpildei;
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23 %
23 %
19 %
16 %
13 %
6%
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•

pareiza studenta darba organizācijas pamatprincipi,
studējot jeb patstāvīgi apgūstot mācību priekšmetu:
- jaunā tēma jāizlasa patstāvīgi literatūrā pirms
nodarbības; nodarbībā pasniedzējs paskaidro tikai
grūtāk saprotamo vielu un atbild uz jautājumiem;
- savlaicīgi jāizpilda un jānodod vingrinājumus un
individuālos darbus;
- savlaicīgi un sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi.
Tematiskajās lekcijās.
Studentiem jau jāzin pamattermini un definīcijas, lai lietderīgi
varētu izmantot lekcijas laiku par jauno tēmu. Pasniedzēji aplūko
jaunās vielas grūtāk saprotamos jautājumus un akcentē tās daļas,
kuras jāizmanto darbu izpildē. Pasniedzēji norāda, kuras nodaļas
studēt turpmāk un kādas ir atšķirības terminos un apzīmējumos
dažādajās mācību grāmatās.
Praktiskajās nodarbībās.
Teorētisko jautājumu izpratne tiek nostiprināta pildot individuālos
vingrinājumus un grafiskos darbus. Lai taupītu studentu laiku,
60 % no izpildāmajiem darbiem tiek pildīti uz izdales materiāla.
Izdales materiāls ietver uzdevumu sākuma nosacījumus, svarīgāko
teorētisko jautājumu konspektīvu izklāstu vai atgādinājumus par
momentiem, kur studenti visbiežāk pielaiž kļūdas. Nodarbības
laikā studenti nekavējoties sāk risināt uzdevumus un pasniedzēji
konsultē studentus.
Laboratorijas darbos.
Laboratorijas darbos strādā ar telpiskiem ģeometriskajiem
modeļiem, mērinstrumentiem un rokasgrāmatām, kuri nav
pieejami studentiem patstāvīgam darbam mājās.
Laboratorijas darbi par datorgrafikas un datorprojektēšanas
jautājumiem notiek tikai auditorijā. Plašāku jautājumu aplūkošanu
traucē datortehnikas ierobežotais daudzums.
Mājas darbi.
Paredzēti darbietilpīgāko teorētisko jautājumu patstāvīgai apguvei.
Tematiskais plāns:
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Skatīt pielikumu:
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika BTG131.0
Priekšmeta programma.
Lekciju, laboratorijas un praktisko darbu kalendārais plāns.
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Mācību priekšmeta apraksts
1.Priekšmeta nosaukums:

Teorētiskā mehānika
2.Nr. priekšmetu reģistrā: MTM 202
3.Statuss:
• Profesionālā bakalaura augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 3 KP. Kontaktstundas: 48 stundas
5.Sākuma nosacījumi, līmenis:
• Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas matemātikā un fizikā
6.Mācību priekšmeta uzdevumi
• Izprast mehāniskās kustības likumsakarības dabā, tehnikā un sadzīvē.
• Noskaidrot materiālo objektu kustības un miera stāvokļa noteikumus.
• Iemācīt analizēt skaitliski vienkāršāko objektu(materiāla punkta, cieta
ķermeņa un mehāniskās sistēmas) mijiedarbības un kustību, atkarībā no
spēkiem un kustības sākuma noteikumiem.
• Sagatavoties teorētiski reālu statisku un dinamisku uzdevumu analīzei.
7.Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts.
7.1. Teorētiskā mehānika. O.Kepe, J.Vība. Rīga “Zvaigzne”. 1982.-577.
7.2. Teorētiskā mehānika piemēros. O. Kepes redakcijā. Rīga “Zvaigzne”.1976.-646.
7.3. Teorētiskas mehānikas uzdevumi. O.Kepe, J.Vība. Rīga “Zvaigzne”, 1989.-480.
7.4. Teorētiskā mehānika. O.Kepe, J.Vība. Dinamika 1. Rīga, RTU, 1994.-258.
7.5. Teorētiskā mehānika. O.Kepe, J.Vība. Dinamika 2. Rīga, RTU,1996.-174.
7.6. Engineering Mechanics. Statics. D. K. Anand, P.F. Cunniff. USA. 1984.-329 p.
7.7. Engineering Mechanics. Statics J.L.Meriam, L. G. Kraige. USA. 1986.-454 p.
7.8. Engineering Mechanics. Dynamics. J.L.Meriam, L. G. Kraige. USA.1986.-641 p
7.9. Engineering Mechanics. Dynamics R.C.Hibbeler. USA.1986.-574 p.

8.Priekšmeta mācīšanas metode.
8.1 Lekcijas. 8.2. praktiskie darbi. 8.3. Kursa darbs.
9.Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Zināšanas tiek vērtētas pēc
eksāmena, kurā papildus vēl ievērtē: grafisko kursa darbu izpildes kvalitāti un
nodošanas termiņus, lekciju un praktisko darbu apmeklējumu regularitāti.
10.Prasības priekšmeta apguvei. Regulāra lekciju un praktisko darbu apmeklēšana,
kursa darba atsevišķo uzdevumu savlaicīga izpilde, eksāmena kārtošana sesijā.
11.Priekšmeta situāciju apraksti un analīze. Nodarbību tematika tiek saistīta ar
parādībām Kosmosā un uz Zemes, ar tehniku, tehnoloģiju, transportu, aviāciju un
sadzīves problēmām.
12.Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām. Regulāra lekciju
pārlasīšana pirms praktiskiem darbiem. Praktisko darbu uzdevumu analīze pirms
kursa darbu izpildes. Konsultācijas ar pasniedzēju neskaidro jautājumu apguvē.
13. Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs. Jautājumi par dabas
katastrofu pareizu izskaidrošanu (lietus gāzes, viesuļvētras, zemestrīces, nogruvumi),
tēmas par avārijām transportā un būvniecībā, cilvēka rīcības pareiza izvēle kritiskās
situācijās.

14.Kalendārais plāns
Viens semestris
Temati
T1.Spēku sistēmas. Nebrīvi objekti. Saites (balsti) un to reakcijas.
T2.Saejoši spēki. Spēka moments. Spēku reducēšana.
T3. Telpiskas spēku sistēmas redukcija un līdzsvars.
T4.Plaknē izkliedēti spēki. Berze.
T5. Ķermeņu sistēmas.
T6. Punkta kinemātika.
T7. Cieta ķermeņa virzes un rotācijas kustība.
T8. Cieta ķermeņa komplāna kustība. Sfēriska un vispārīgā cieta ķermeņa kustība.
T9. Salikta kustība.
T10. Punkta dinamika.
T11.Masas centra kustība. Smaguma centrs.
T12.Kustības daudzuma izmaiņas teorēma.
T13. Inerces momenti. Kustības daudzuma momenta izmaiņas teorēma.
T14. Darbs. Kinētiskās enerģijas izmaiņas teorēma.
T15.Cieta ķermeņa dinamika.
T16.Kinetostatikas metode. Dinamisko reakciju noteikšana.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mācību
nedēļa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lekcijas
Temati
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

Kursa darba uzdevumi:

Stundas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Praktiskie darbi
Temati

Stundas

T2

2

T3

2

T4

2

T6,T7

2

T8,T9

Kursa darba
uzdevumu
nodošana
Nr.
Temati

Nr.1

T3

2

Nr.2

T4

T10,T11,T12 2

Nr.3

T8

Nr.4

T14

T14

2

T15, T16

2

Nr. 1.Plaknē izkliedētu spēku līdzsvars
Nr. 2. Telpisku spēku līdzsvars
Nr. 3. Ķermeņa komplāna kustība
Nr.4. Darbs. Kinētiskās enerģijas izmaiņa

15. Nodarbību sadalījums
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

Nodarbību skaits
16
8
24

Procenti
67
33
100

16. Prasības mācībspēkiem. Dr. sc. ing.
17. Priekšmeta norises vietas. Auditorijas lekcijām un praktiskajām nodarbībām
Ezermalas 6 (pieejami maketi, stendi, plakāti un datori).
18.Atbildīgais pasniedzējs: Ilmārs Vjaters, Dr. sc. ing., doc..
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Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:

Elektronikas pamati.
2.Nr. priekšmetu reģistrā: TAA206
3. Statuss:
• Programmas obligātais priekšmets
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 4.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• fizikā
• matemātikā
6. Vispārīgais mērķis
Apgūt elektronisko elementu darbības principus.
Veidot prasmes analizēt elektroniskās shēmas
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par elektotehnikas pamatiem
• Izprast elektonikas darbības pamatus.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, 4. MODULIS. ELEKTRONIKAS PAMATI
4.1 Pusvadītāji
4.1.1 Diodes
a)
Diožu simboli;
Diožu raksturojums un īpašības;
Diodes, kas saslēgtas virknē un paralēli;
Silīcija regulētā taisngrieža (tiristora), gaismas diodes, fotodiodes, varistora, taisngriezējdiožu
galvenie raksturlielumi un lietojums.
Diožu funkcionālā pārbaude.
b)
Materiāli, elektronu konfigurācija, elektriskās īpašības;
P un n tipa materiāli: piejaukumu ietekme uz vadītspēju, vairākumnesēju un mazākumnesēju zīmes;
P-n pāreja pusvadītājā, potenciāla radīšana p-n pārejā bezstrāvas, taisnās strāvas un sproststrāvas

apstākļos;
Diodes parametri: maksimālais sprostspriegums, maksimālā tiešā strāva, temperatūra, frekvence,
noplūdes strāva, jaudas izkliede;
Diožu darbība un funkcija šādās ķēdēs: ierobežotāji, klamperi, divu pusperiodu un pusperioda
taisngrieži, tilta taisngrieži, sprieguma divkāršotāji un trīskāršotāji;
Turpmāk minēto ierīču sīks darbības un raksturīpašību apraksts: silīcija regulētais taisngriezis
(tiristors), gaismas diode, Šotkija diode, fotodiode, varaktora diode, varistors, taisngriezējdiodes,
Zēnera diode.
4.1.2 Tranzistori
a)
Tranzistoru simboli;
Detaļu apraksts un novietojums;
Tranzistora raksturojums un īpašības.
b)
P-n-p un n-p-n tranzistoru uzbūve un darbība;
Bāzes, kolektora un emitera konfigurācijas;
Tranzistoru pārbaude.
Citu tranzistora tipu un to lietojumu pamatnovērtējums.
Tranzistoru lietojums: pastiprinātāja klases (A, B, C);
Vienkāršas ķēdes, ieskaitot: nobīdes, atsaistes, atgriezeniskās saites un stabilizētājķēdi;
Daudzpakāpju ķēžu principi: kaskādes, divtaktu shēmas, oscilatori, multivibratori, trigeri.
4.1.3 Integrālās shēmas
a)
Loģisko shēmu un lineāro ķēžu/operācijpastiprinātāju apraksts un darbība;
b)
Loģisko shēmu un lineāro ķēžu apraksts un darbība;
Ievads operācijpastiprinātāja darbībā un funkcijās, kad to lieto kā: integratoru, diferenciatoru,
sprieguma sekotāju, komparatoru;
Darbība un pastiprinātāja pakāpju savienošanas metodes: rezistīvi kapacitatīvā, induktīvā
(transformators), induktīvi rezistīvā (IR), tiešā;
Pozitīvās un negatīvās atgriezeniskās saites priekšrocības un trūkumi.
4.2 Iespiedshēmu plates
Iespiedshēmu plates apraksts un lietojums
4.3 Servomehānismi
a)
Turpmāk minēto terminu izpratne: nenoslēgta un noslēgta kontūra sistēmas, atgriezeniskā saite,
sekošanas sistēma, analogie pārveidotāji;
Turpmāk minēto selsina sistēmas sastāvdaļu/īpašību darbības principi un lietojums: sadalītāji,
diferenciālis, vadība un griezes moments, transformatori, induktīvie un kapacitatīvie devēji.
b)
Turpmāk minēto terminu izpratne: nenoslēgts un noslēgts kontūrs, sekošanas sistēma, analogs,
pārveidotājs, nulle, slāpēšana, atgriezeniskā saite, nejutības zona;
Turpmāk minēto selsina sistēmas sastāvdaļu/īpašību darbības principi un lietojums: sadalītāji,

diferenciālis, vadība un griezes moments, E un I transformatori, induktīvie, kapacitatīvie un
sinhronie devēji;
Servomehānismu defekti, selsina vadu reversēšana, svārstības.
Temati
1. Gaisa kuģu elektroniskās ierīces un sistēmas
2. Pusvadītāji. Diodes. Darbības princips. Uzbūve. Raksturojumi.
3. Diožu lietojums. Taisngrieži, ierobežotāji
4. Tranzistori. Darbības princips. Uzbūve. Raksturojumi.
5. Tiristori. Darbības princips. Raksturojumi.
6. Tranzistoru lietojums. Klases A, B, C
7 Pastiprinātājs. Vienkāršas ķēdes
8.Servomehānismi
Kopā
8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
12
Laboratorijas darbi
4
Praktiskās nodarbības
Patstāvīgais darbs
2
Kopā
18

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
3
1
2
7
5
2
4
2
2
6
4
2
2
2
2
2
5
5
3
3
32
24
8

procenti
67
22
11
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Nobeiguma eksāmens, tēmas – Pusvadītāju elementu darbības princips, uzbūve,
raksturojumi. Diodes. Diožu lietojums. Taisngrieži, ierobežotāji. Tranzistori.
Pastiprinātājs. Vienkāršas ķēdes. Oscilators. Atgriezeniskā saite. Pusvadītāji aviācijas
ierīcēs.
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Eksāmens (100% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• Grunde.V. Elektronika. Rīga. „J.L.V.”.2001g.
• Rešetov S. Eļektrooborudovanie vozdušnih sudov. Moskva. Transport. 1990g.
• Greivulis J. Raņķis I. Modernas elektronikas pamati. Rīga. Avots.1992g.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā izglītība elektrozinātnēs
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds.
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Aviācijas elektronisko elementu paraugi.
• Elektroniskās laboratorijas stendi.
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (3-211 )
• Specializētas mācību laboratorijas (3-208 ).

Mācību priekšmeta apraksts.
1.Priekšmeta nosaukums

Elektrotehnikas pamati.
2.Nr. priekšmetu reģistrā: TAA104
3. Statuss:
• Programmas obligātais priekšmets
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 3.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 4 KP, Kontaktstundas: 64 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• fizikā
• matemātikā
6. Priekšmeta mērķis
Apgūt elektrotehnikas likumus un elektrotehnisko elementu darbības principus.
Izprast elektrotehniskās shēmas aprēķināšanas metodes.
Veidot prasmes analizēt elektrotehniskās shēmas
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Apgūt elektrotehnikas likumus un elektrotehnisko elementu funkcionēšanu.
• Apgūt elektrotehniskās shēmas un aprēķināšanas metodes.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: Priekšmeta saturs atbilst 3.MODULIM(viss mod.)
3. MODULIS. ELEKTROTEHNIKAS PAMATI
3.1 Elektrona teorija
Elektrisko lādiņu struktūra un izvietojums: atomos, molekulās, jonos, savienojumos;
Vadītāju, pusvadītāju un izolatoru molekulārā struktūra.
3.2 Statiskā elektrība un vadīšana
Statiskā elektrība un elektrostatisko lādiņu sadalījums;
Elektrostatiskās pievilkšanās un atgrūšanās likumi;
Lādiņa vienības, Kulona likums;
Elektrības vadāmība cietvielās, šķidrumos, gāzēs un vakuumā;
3.3 Elektrotehniskā terminoloģija
Turpmāk minētie termini, to vienības un tos ietekmējošie faktori: potenciālu starpība,

elektrodzinējspēks, spriegums, strāva, pretestība, vadītspēja, lādiņš, elektriskā strāva, elektronu
plūsma.
3.4 Elektrības ražošana
Elektrības ražošana ar šādām metodēm: gaisma, siltums, berze, spiediens, ķīmiskais process,
magnētisms un kustība.
3.5 Līdzstrāvas elektrības avoti
Uzbūve un pamata darbība: primārajiem un sekundārajiem galvaniskajiem elementiem, svina
akumulatoriem, niķeļa kadmija akumulatoriem un citiem sārma akumulatoriem;
Akumulatori, kas saslēgti virknē un paralēli;
Iekšējā pretestība un tās ietekme uz bateriju;
Termopāru uzbūve, materiāli un darbība;
Fotoelementu darbība.
3.6 Līdzstrāvas ķēdes
Oma likums, pirmais un otrais Kirhofa likums;
Aprēķini pretestības, sprieguma un strāvas noteikšanai, lietojot iepriekšminētos likumus;
Avota iekšējās pretestības nozīme.
3.7 Pretestība/Rezistors
a)
Pretestība un to ietekmējošie faktori;
Īpatnējā pretestība;
Rezistora krāsu kods, lielumi un pielaides, ieteicamie lielumi, nominālā jauda;
Rezistori, kas saslēgti virknē un paralēli;
Kopējās pretestības aprēķināšana, lietojot virknes, paralēlo vai jaukto slēgumu kombinācijas;
Potenciometru un reostatu darbība un lietojums;
Vitstona tilta darbība.
b)
Pozitīvā un negatīvā temperatūras koeficienta vadītspēja;
Fiksētie rezistori, stabilitāte, pielaide un ierobežojumi, izgatavošanas metodes;
Maiņrezistori, termistori, varistori;
Potenciometru un reostatu uzbūve;
Vitstona tilta uzbūve;
3.8 Jauda
Jauda, darbs un enerģija (kinētiskā un potenciālā);
Rezistora jaudas izkliede;
Jaudas aprēķināšanas formula;
Aprēķini, kuros izmanto jaudu, darbu un enerģiju.
3.9 Elektriskā kapacitāte/Kondensators
Kondensatora darbība un funkcija;
Faktori, kas ietekmē plašu kapacitātes laukumus, attālumu starp tām, plašu skaitu, dielektriķi un
dielektrisko caurlaidību, darba spriegumu, nominālo spriegumu;
Kondensatoru veidi, uzbūve un funkcija;

Kondensatoru krāsu kods;
Aprēķini kapacitātes un sprieguma noteikšanai virknes un paralēlajās ķēdēs;
Kondensatora eksponenciālā uzlāde un izlāde, laika konstantes;
Kondensatoru testēšana.
3.10 Magnētisms
a)
Magnētisma teorija;
Magnēta īpašības;
Magnēta darbība, kas atrodas Zemes magnētiskajā laukā;
Magnetizēšana un atmagnetizēšana;
Magnētiskā ekranēšana;
Dažādi magnētisko materiālu tipi;
Elektromagnētu uzbūve un darbības principi;
Labās un kreisās rokas likumi, lai noteiktu: magnētisko lauku, kuru ap vadītāju rada tajā
plūstošā elektriskā strāva.
b)
Magnetodzinējspēks, lauka intensitāte, magnētiskā indukcija, caurlaidība, histerēzes cilpa,
paliekošais magnētisms, koercīvā spēka magnētiskā pretestība, piesātinājuma punkts,
virpuļstrāvas;
Drošības pasākumi, kas jāievēro rīkojoties ar magnētiem un glabājot tos.
3.11 Induktivitāte/Induktors
Faradeja likums;
Sprieguma inducēšana vadītājā, kas kustās magnētiskajā laukā;
Indukcijas principi;
Turpmāk minētā ietekme uz indicētā sprieguma lielumu: magnētiskā lauka intensitāte,
magnētiskās plūsmas maiņas ātrums, vadītāja vijumu skaits;
Mijindukcija;
Primārās strāvas un mijindukcijas maiņas ātruma ietekme uz inducēto spriegumu;
Faktori, kas ietekmē mijindukciju: vijumu skaits spolē, spoles fiziskie izmēri, spoles
caurlaidība, spoļu novietojums savā starpā;
Lenca likums un polaritātes noteikšanas likumi;
Pretdarbības EDS, pašindukcija;
Piesātinājuma punkts;
Induktoru galvenās izmantošanas jomas;
3.12 Līdzstrāvas motora/ģeneratora teorija
Motora un ģeneratora pamatteorija;
Līdzstrāvas ģeneratora sastāvdaļu uzbūve un mērķis;
Līdzstrāvas ģeneratoru darbība un faktori, kas ietekmē šo ģeneratoru ražotās līdzstrāvas jaudu
un virzienu;
Līdzstrāvas elektromotoru darbība un faktori, kas ietekmē šo motoru izejas jaudu, griezes
momentu, griešanās ātrumu un virzienu;
Virknes tinuma, paralēltinuma un kompaundtinuma motori;

Startera un ģeneratora uzbūve.
3.13 Maiņstrāvas teorija
Sinusoidāla viļņa forma: fāze, periods, frekvence, cikls;
Momentānās, vidējās, vidējās ģeometriskās vērtības, maksimālās, no maksimuma līdz
maksimumam strāvas lielumi un šo lielumu aprēķināšana attiecībā pret spriegumu, strāvu un
jaudu;
Trijstūrveida/Taisnstūrveida viļņi;
Vienfāzes/trīsfāžu principi.
3.14 Rezistīvās (R), kapacitatīvās (C) un induktīvās (L) ķēdes
Sprieguma un strāvas fāzu attiecība L, C, R, paralēlajās, virknes un jaukta slēguma ķēdēs;
Jaudas izkliede L, C un R ķēdē;
Impedances, fāzes leņķa, jaudas koeficienta un strāvas aprēķināšana;
Aktīvās, pilnās un reaktīvās jaudas aprēķināšana.
3.15 Transformatori
Transformatoru uzbūves principi un darbība
Transformatoru radītie zudumi un veidi, kā novērst tos;
Transformatoru darbība slodzes un bezslodzes apstākļos;
Enerģijas pārvade, lietderības koeficients, polu apzīmējumi;
Līnijas un fāzes spriegumu un strāvu aprēķināšana;
Jaudas aprēķināšana trīsfāžu sistēmai;
Primārā un sekundārā strāva, spriegums, vijumu attiecība, jauda, lietderības koeficients;
Autotransformatori.
3.16 Filtri
Turpmāk minēto filtru darbība un lietojums: zemo frekvenču filtrs, augsto frekvenču filtrs,
joslas filtrs un joslas sprosts.
3.17 Maiņstrāvas ģeneratori
Kontūra griešanās magnētiskajā laukā un tā radītā strāva;
Rotējoša enkura un rotējoša magnētiskā lauka maiņstrāvas ģeneratoru uzbūve un darbība;
Vienfāzes, divfāžu un trīsfāžu maiņstrāvas ģeneratori;
Trīsfāžu zvaigznes un trīsstūra slēgumu priekšrocības un lietojumi;
Elektroģeneratori ar pastāvīgo magnētu ierosmi.
3.18 Maiņstrāvas motori
Uzbūve, darbības principi un raksturīpašības: vienfāzes un daudzfāžu maiņstrāvas
sinhrondzinēji un asinhrondzinēji;
Metodes, ar kurām regulē rotācijas ātrumu un virzienu;
Metodes rotējoša lauka radīšanai: kondensators, induktors, ekranēts vai dalīts pols.
Temati
1. Elektotehniskā terminoloģija, elektrons, elektrība
2. Aviācijas elektrotehniskie elementi un ierīces
4. Līdzstrāvas ķēdes. Oma un Kirhofa likumi
5. Līdzstrāvas motoru un ģeneratoru teorija

Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
4
4
2
1
1
10
2
8
18
10
8

6. Maiņstrāvas teorija. Kondensatori. Spoles.
7. Četrpoli. Vienādojumi un parametri
8.Elektriskas ķēdes pārējas procesi
8.. Magnētisms.
9. Transformatori.
10. Maiņstrāvas ģeneratori un motori.
Kopā
8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
16
Laboratorijas darbi
6
Praktiskās nodarbības 10
Patstāvīgais darbs
3
Kopā
35

8
3
3
2
6
12
64

3
3
3
2
2
4
32

5
4
4
32

procenti
46
17
28
9
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Ieskaite , tēmas - Līdzstrāvas ķēdes. Oma un Kirhofa likumi. Maiņstrāvas teorija.
Kondensatori. Spoles. Četrpoli. Vienādojumi un parametri. Elektriskas ķēdes pārējas
procesi. Magnētisms.
• Nobeiguma eksāmens, tēmas - Līdzstrāvas motoru un ģeneratoru teorija, Maiņstrāvas
ģeneratori un motori. Transformatori.
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Ieskaite (50% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (50% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• MatvejevsA. Eļektričestvo i maģnetizm. Moskva. Visšaja škola.1990g.
• Rešetov S. Eļektrooborudovanie vozdušnih sudov. Moskva.Transport.1990g.
• Electrical System for A&Ps. Coiorado. Jeppesen Sanderson. 1992g.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā izglītība elektrozinātnēs
• Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds.
12.Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Elektrotehnisko elementu paraugi.
• Aviācijas elektrotehnisko elementu paraugi.
• Elektrotehniskās laboratorijas stendi.
• Elektrisko mašīnu laboratorijas stendi.
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām ( 3-211.)
• Specializētas mācību laboratorijas:
Elektrotehniskā ( 3-208.) un elektrisko mašīnu ( 3-213 ) laboratorijas.

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Materiāli un izstrādājumi
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS207
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 6.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 4 KP, Kontaktstundas: 64 stundas
5. Sākuma nosacījumi
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• fizikā
• ķīmijā
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt aviācijā pielietojamo materiālu un sakausējumu īpašības,
kā arī iepazīties ar izstrādājumiem no tiem.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par materiālu un to sakausējumu uzbūvi un pamatīpašībām.
• Apgūt aviācijā pielietojamo izstrādājumu klasifikāciju, galvenos ģeometriskos
parametrus, kā arī to stiprības aprēķina pamatus.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:
6.MODULIS. MATERIĀLI UN KOMPONENTI
6.1 Aviobūves materiāli — Melnie metāli
a)
Parasto leģēto tēraudu, kurus lieto aviobūvē, raksturlielumi, īpašības un identifikācija;
Leģēto tēraudu termiskā apstrāde un izmantošana;
b)
Melno metālu cietības, stiepes izturības, nogurumizturības un triecienizturības pārbaude.
6.2 Aviobūves materiāli — Krāsainie metāli
a)
Parasto krāsaino metālu, kurus lieto aviobūvē, raksturlielumi, īpašības un identifikācija;
Krāsaino metālu termiskā apstrāde un izmantošana;

b)
Krāsaino metālu cietības, stiepes izturības, nogurumizturības un triecienizturības pārbaude.
6.3 Aviobūves materiāli — kompozīti un nemetāliskie
6.3.1 Kompozītie un nemetāliskie materiāli, kas nav koks un audums
a)
Parasto kompozītmateriālu un nemetālisko materiālu, kurus lieto aviobūvē, bet kas nav
koks, raksturlielumi, īpašības un identifikācija;
Hermetizējošās vielas un saistvielas.
b)
Defektu/nolietojuma atklāšana kompozītu un nemetāliskajos materiālos.
Kompozītu un nemetālisko materiālu remonts.
6.3.2 Koka konstrukcijas
Gaisa kuģu koka korpusu izgatavošanas metodes;
Lidmašīnu konstrukcijā lietotā koka un līmes raksturojums, īpašības un tipi;
Koka konstrukcijas saglabāšana un uzturēšana;
Defektu veidi koka materiālā un koka konstrukcijā;
Defektu atklāšana koka konstrukcijā;
Koka konstrukcijas remonts.
6.3.3 Auduma pārklājums
Lidmašīnu konstrukcijā lietoto audumu raksturojums, īpašības un tipi;
Pārbaužu metodes auduma gadījumā;
Defektu veidi audumā;
Auduma pārklājuma remonts.
6.4. Korozija
a)
Ķīmijas pamati;
Korozijas veidošanās galvaniskās iedarbības, mikrobioloģisko procesu un sprieguma
rezultātā;
b)
Korozijas veidi un to pazīšana;
Korozijas iemesli;
Materiālu veidi, kuri pakļauti korozijas ietekmei.
6.5 Savienotājelementi
6.5.1 Skrūvju vītnes
Skrūvju nomenklatūra;
Vītņu veidi, izmēri un pielaides standarta skrūvju vītnēm, kuras lieto aviobūvē;
Skrūvju vītņu mērīšana;
6.5.2 Bultskrūves, tapskrūves un skrūves
Bultskrūvju tipi: aviācijas bultskrūvju specifikācija, identifikācija un marķēšana,
starptautiskie standarti;
Uzgriežņi: paškontrējošie, enkura tipa, standarta tipu;

Nostiprinātājskrūves: aviācijas specifikācijas;
Tapskrūves: veidi un lietojumi, ievietošana un izņemšana;
Pašvītņgriezes skrūves, tapas.
6.5.3 Bloķēšanas ierīces
Paliktņi ar ķepiņām un atsperpaplāksnes, fiksējošās plāksnes, šķelttapas, uzgriežņi ar
paplašinājumu, stiepļu fiksatori, ātri atverami aizbīdņi, atslēgas, sprostgredzeni un
šķelttapas.
6.5.4 Aviācijas kniedes
Pilnkāta un necaurejošo kniežu tipi: specifikācijas, identifikācija un termiskā apstrāde.
6.6. Caurules un savienojumi
a)
Gaisa kuģī lietojamo stingo un elastīgo cauruļu un to savienojumu veidi un identifikācija;
b)
Standarta savienojumi gaisa kuģu hidraulisko, degvielas, eļļas, pneimatisko un gaisa
padeves sistēmu caurulēm.
6.7. Atsperes
Atsperu tipi, materiāli, raksturīpašības un pielietojumi.
6.8 Gultņi
Gultņu uzdevums, slodzes, materiāli, uzbūve;
Gultņu tipi un to pielietojums.
6.9 Pārvadi
Pārvadu veidi un to pielietojums;
Pārnesuma skaitļi, reduktoru un paātrinošo pārnesumu sistēmas, vadāmie un vadošie
zobrati, starpzobrati, sazobes profili;
Siksnas un trīši, ķēdes un ķēdes rati.
6.10 Vadības troses
Trošu veidi;
Gala stiprinājumi, savilcējuzgriežņi un kompensācijas ierīces;
Trīši un trošu sistēmas sastāvdaļas;
Boudena troses;
Elastīgās gaisa kuģu vadības sistēmas.
6.11 Elektriskie kabeļi un savienotāji
Kabeļu veidi, uzbūve un raksturīpašības;
Augstsprieguma un koaksiālie kabeļi;
Appresēšana;
Kabeļuzmavu tipi, tapas, kontaktdakšas, izolatori, nominālais strāvas stiprums un
nominālais spriegums, savienojums, identifikācijas kodi.

Temati

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.

1. Metāla sakausējumu teorija

2

2

-

8

4

4

2

2

-

8

4

4

8

4

4

5

3

2

3

3

-

Metālu un sakausējumu kristāliskā uzbūve
Ķermeņu izotropija un anizotropija
Polikristāliskais metāls
Metālu reāla uzbūve
Metālu kristalizācija
Metālu un sakausējumu dzesēšanas līknes un stāvokļa diagrammas

2. Metālu stiprība un plastiskā deformācija
Materiālu galvenās mehāniskās īpašības
Elastīgā un plastiskā deformācija
Mazoglekļa tērauda stiepes diagrammas analīze
Metālu plastiskā un trauslā sagrūšana
Metālu cietība
Metālu nogurums un noguruma robeža
Metālu triecienizturība
Metālu „atpūta” un rekristalizācija
Metālu karstumizturība

3. Metālu termiskā un ķīmiski termiskā apstrāde
Metālu atkvēlināšana un normalizācija
Metālu rūdīšana un atlaidināšana
Virsmas nostiprināšanas metodes
Ķīmiski termiskā apstrāde

4. Aviācijas melnie metāli
Oglekļa tēraudi, to klasifikācija un raksturlielumi
Mazoglekļa tēraudu īpašības un identifikācija
Tēraudu ar vidējo un augsto oglekļa saturu īpašības un identifikācija
Leģētie tēraudi, to klasifikācija un raksturlielumi
Leģējamie elementi tēraudā
Nerūsējošie un karstumizturīgie tēraudi un sakausējumi.

5. Aviācijas krāsainie metāli un sakausējumi
Alumīnija un tā sakausējumu īpašības un identifikācija
Duralumīnija sakausējumu īpašības un identifikācija
Magnija un tā sakausējumu īpašības un identifikācija
Titāna un tā sakausējumu īpašības un identifikācija
Vara un tā sakausējumu īpašības un identifikācija

6. Kompozītie un nemetāliskie materiāli
Kompozītmateriālu raksturlielumi, īpašības un identifikācija
Hermetizējošās vielas un saistvielas
Defektu atklāšana un remonts
Koka konstrukciju raksturojums, tipi un īpašības
Koka konstrukciju izgatavošanas metodes un uzturēšana
Defektu veidi, to atklāšana un remonts
Audumu raksturojums, tipi un īpašības
Auduma pārbaužu metodes, defektu veidi un remonts

7. Korozija un aizsardzība pret koroziju
Korozijas parādība
Ķīmiskā un elektroķīmiskā korozija
Korozijas tipi un to atpazīšana
Tēraudu aizsardzības metodes

Krāsaino sakausējumu aizsardzības metodes
12

6

6

2

2

-

2

2

-

6

2

4

2

2

-

2

2

-

14. Elektriskie kabeļi un savienotāji

2

2

-

Kabeļu tipi, to uzbūve un īpašības
Augstsprieguma un koaksiālie kabeļi, to appresēšana
Kabeļuzmavu veidi, kontaktdakšas, izolatori, savienojums un
identifikācija
Kopā:

64

40

24

8. Savienotājelementi
Kniedes, to tipi, specifikācijas un identifikācija
Kniežu materiāli un termiskā apstrāde
Skrūvju nomenklatūra
Vītnes, to veidi un pielaides klases
Bultskrūves, to veidi, specifikācijas un identifikācija
Standarta uzgriežņi un paškontrējošie uzgriežņi
Bloķēšanas ierīces, to veidi, specifikācijas un identifikācija
Enkura un skārda uzgriežņi
Tapskrūves, to veidi un pielietojumi
Pašvītņgriezes skrūves, tapas

9. Atsperes
Atsperu tipi, materiāli un īpašības

10. Gultņi
Gultņu tipi, materiāli un īpašības

11. Pārvadi
Pārvadu veidi un to pielietojums
Zobratu pārvadi, to sastāvdaļas, sazobe un pārnesuma skaitļi
Siksnas un ķēžu pārvadi

12. Caurules un savienojumi
Stingro cauruļu tipi, to savienošana un identifikācija
Elastīgo cauruļu tipi, to savienošana un identifikācija

13. Vadības troses
Cietās troses, to struktūra un materiāls
Lokanās un īpaši lokanās troses, to struktūra un materiāls
Trošu piestiprināšana, to veidi
Trošu sistēma un tās sastāvdaļas
Boudena troses

8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
40
Laboratorijas darbi
12
Praktiskās nodarbības
12
Patstāvīgais darbs
32
Kopā
96

procenti
41,7
12,5
12,5
33.3
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Metālu mehānisko raksturojumu
noteikšana statiskās stiepes gadījumā
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Metāla materiālu eksperimentālā
pārbaude uz griezi

•
•

Kursa darba aizstāvēšana. KD tēma: Kniedētu un skrūvētu savienojumu stiprības
aprēķini.
Nobeiguma eksāmens

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāaizstāv 2 laboratorijas darbi un kursa darbu (33% no kopējā
vērtējuma)
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1.
2.
3
4.
5.

Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994,
630p.
Aerospace Materials. Hardcover ASTM Standards Related to Materials, Coatings and
Testing for Fasteners. 1997. 434p.
Aircraft Structures and Materials. 1997. 434p.
Standard Aircraft Handbook. For Mechanics and Technicians. Sixth Edition. Edited by
Larry Reithmaier. 1999. 292p.
Ē.Ozoliņš. Materiāli un izstrādājumi // Lekciju konspekts. - Rīga, RTU, 2004.

11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā tehniskā izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: inž.zin.dok. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Iekārtas Laboratorijas darbu veikšanai;
• Melno un krāsaino metālu paraugi;
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (B-102)
• Laboratorija (B-110)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Automātikas pamati
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD311
3. Statuss:
• 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• fizika
• aerohidromehānika
• teorētiskā mehānika
• elektrotehnika
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt automātiskās regulēšanas teorijas pamatprincipus un saturu,
kā arī tās metožu lietošanu reālo iekārtu automātiskās vadības un regulēšanas uzdevumu
realizācijai.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par automātiskās regulēšanas teorijas galvenajām
likumsakarībām un automātiskās vadības un regulēšanas sistēmu analīzes un sintēzes
metodēm
• Iepazīties ar aviācijas transporta spēka iekārtu tipveida regulatoru uzbūvi un darbību
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Automātika ta ir zinātnes un tehnikas nozare, kura ietver sevī automātiskās regulēšanas teoriju
un automatizācijas tehnisko līdzekļu izstrādāšanas un lietošanas paņēmienus. Automātikas
uzdevums ir realizēt tehnisko vai tehnoloģisko procesu saskaņā ar uzdoto algoritmu bez
operatora iejaukšanas.
8.2 Priekšmeta saturs
Studiju nodarbību tematos iekļautas „Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada
20.novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma
uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu”
III PIELIKUMA 66. daļas 14., 15., 16. un 17.moduļu zemāk norādīto punktu prasības.

14. MODULIS. PIEDZIŅA
14.1 Turbodzinēji
b) Dzinēja elektroniskās vadības un degvielas dozēšanas sistēmas (FADEC)
15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS
15.11 Degvielas sistēmas
Dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu, ieskaitot dzinēja elektroniskās vadības
sistēmas (FADEC), darbība;
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas.
16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS
16.4 Dzinēja degvielas sistēmas
16.4.3 Elektroniskā dzinēja vadība
Dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu, ieskaitot dzinēja elektroniskās vadības
sistēmas (FADEC), darbība;
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas.
17. MODULIS. PROPELLERIS
17.3 Propellera soļa regulēšana
Mehāniskās un elektriskās/elektroniskās propellera griešanās ātruma un soļa maiņas metodes;
Flīģera un reversa solis;
Ātruma ierobežošanas ierīces.

Temati

1. Ievads. Vispārīgi jēdzieni un definīcijas. Regulēšanas
principi un automātiskās regulēšanas sistēmu tipi

Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
4
4

Automātika kā tehniskās kibernetikas daļa
Pirmās automātiskās regulēšanas sistēmas. Automātiskās
regulēšanas teorijas attīstības posmi
Automātiskās regulēšanas sistēma. Regulējamais objekts.
Regulējamais lielums. Ārējā izraisošā iedarbe (perturbācija).
Automātiskās regulēšanas sistēmas darba režīmi
Novirzes princips un kompensācijas princips. Slēgtās, vaļējās un
kombinētās automātiskās regulēšanas sistēmas
Automātiskās regulēšanas sistēmu klasifikācija
Automātikas pielietošana aviācijā

2. Automātisko regulatoru galvenie elementi

2

1

1

4

3

1

5

2

3

5

2

3

Mērelements un ta sastāvdaļas
Izpildorgāns
Pastiprinātāji
Korekcijas iekārtas

3. Automātiskās regulēšanas sistēmas tipveida posmi, to
dinamiskie raksturlielumi un frekvenču raksturlīknes
Jēdziens par automātiskās regulēšanas sistēmas tipveida posmu un
posmu tipi
Tipveida posmu laika (pārejas) raksturlīknes. Tipveida iedarbes
Tipveida posmu dinamiskie raksturlielumi
Tipveida posma dinamikas vienādojums visparējā formā.
Automātiskās regulēšanas sistēmas tipveida posma dinamikas
vienādojuma lineārizācija. Automātiskās regulēšanas sistēmas
tipveida posma dinamikas vienādojuma operatoru formā.
Automātiskās regulēšanas sistēmas posma dinamikas vienādojuma
koeficienti
Jēdziens par frekvenču raksturlīknem un to veidi. Amplitūdas-fāzes
frekvences raksturlīknes attēlošana uz komlekso skaitļu plaknes.
Tipveida posmu frekvenču raksturlīknes

4. Regulējamo objektu raksturlielumi un īpašības
Regulējamo objektu klasifikācija un to dinamikas vienādojumi
Regulējama objekta visparējais raksturlielums
Regulējama objekta pašizlīdzināšanas speja un pašizlīdzināšanas
koeficients
Regulējamo objektu pārejas procesi. Regulējama objekta ieskrējiena
laiks, laika konstanta un pastiprinājuma koeficients
Aviācijas spēka iekārtas un to elementi, kā regulējamie objekti
(gāzturbīnas dzinējs, virzuļu dzinējs, gaisa propelleris)

5. Lineāro automātiskās regulēšanas sistēmu dinamikas
analīze
Automātiskās regulēšanas sistēmas dinamikas vienādojums un ta
iegūšana
Slēgto un vaļējo automātiskās regulēšanas sistēmu pārvades
funkcijas. Posmu slēgumi
Automātiskās regulēšanas sistēmas dinamikas vienādojuma
atrisinājuma tiešā metode

Frekvenču metode automātiskās regulēšanas sistēmas pārejas
procesa grafika iegūšanai
Regulēšanas procesa kvalitātes rādījumi

6. Automātiskās regulēšanas sistēmas stabilitāte un tās
novērtēšanas kritēriji

3

2

1

3

2

1

6

-

6

32

16

16

Jēdziens par automātiskās regulēšanas sistēmas stabilitāti
Sakņu metode automātiskās regulēšanas sistēmas stabilitātes
analīzei
Hurvica algebriskais kritērijs
Naikvista kritērijs. Mihailova grafoanalītiskais kritērijs
Višņegradska diagramma

7. Automātiskās regulēšanas sistēmu korekcija
Strukturāli stabīlās un strukturāli nestabīlās automātiskās
regulēšanas sistēmas
Korekcijas iekārtu virknes pieslēgums un paralēls pieslēgums
Atgriezeniskās saites veida korekcijas iekārtas. Cietā, elastīgā un
kombinētā atgriezeniskā saite

8. Aviācijas transporta spēka iekārtu tipveida regulatoru
uzbūve un darbība
Gāzturbīnu dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu
izvietojums, sastāvdaļas un darbība
Virzuļu dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu
izvietojums, sastāvdaļas un darbība
Propellera soļa regulēšana
Kopā:
8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
16
Laboratorijas darbi
Praktiskās nodarbības
16
Patstāvīgais darbs
16
Kopā
48

procenti
33.3
33.3
33.4
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Kursa darba aizstāvēšana. KD tēma: Siltumdzinēja automātiskās regulēšanas
sistēmas analīze
• Ieskaite
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāaizstāv kursa darbu (50% kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (50% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation.
FAA,1991.- 500 lpp.
2. Smith O.J.M. Freedback control system. McGrow-Hill Inc, 1958.
3. J. Osis. Automātiskā vadība un regulēšana. “Zvaigzne”, Rīga, 1969, 268 lpp.
4. Солодовников В. В., Плотников В. Н., Яковлев А. В. Основы теории и элементы
систем автоматического регулирования. “Машиностроение” М.,1985, 536 стр.

5. Основы теории автоматического регулирования / под ред. Крутова В.И.,
“Машиностроение” М., 1984, 368 стр.
6. Б. А. Черкасов. Автоматика и регулирование воздушно-реактивных двигателей.
“Машиностроение” М., 1988.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženiertehniskā izglītība
• Minimāli: inženierzinātņu maģistra grāds
• Vēlams: inženierzinātņu doktora grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Automātisko regulatoru paraugi un speciālie plakāti
• Datorklase
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (Lomonosova iela 1, aud. B-104)
• Aviācijas institūta datoru klase (Lomonosova iela 1,2.korpusā)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:
CIVILĀ AIZSARDZĪBA
2. Nr. priekšmetu reģistrā:

ICA301

3. Statuss:
• Otrā līmeņa bakalaura augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti:

2 KP,

Kontaktstundas:

32 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• fizikā
• ķīmijā
6. Vispārīgais mērķis
Dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības pamatprincipos
un sagatavot rīcībai un uzvedībai ugunsgrēka gadījumā un iespējamās ārkārtējās situācijās.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Sniegt zināšanas un rekomendācijas tehnogēno risku fundamentālās izcelsmes un to
realizācijas shēmas noteikšanai
• Sniegt zināšanas objektu bīstamo faktoru identificēšanai, ārkārtējo situāciju attīstību
prognozēšanai un iespējamo seku samazināšanai
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 18.panta pirmo daļu un Civilās
aizsardzības likuma 6.panta otrās daļas 9. un 10.punktiem dot iespējas apgūt zināšanas un
prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības pamatprincipos
8.2. Moduls. Civilā aizsardzība.
8.2.1 Valsts civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēma .
Jāzina civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēmas galvenie uzdevumi nacionālās
drošības kontekstā, organizācijas pamatprincipi, darbības kārtība, valsts iestāžu, pašvaldību,
komercsabiedrību un iedzīvotāju tiesības un pienākumi, civilās aizsardzības sistēmas attīstības
vēsture Latvijā un citās valstīs, civilo aizsardzību regulējošie tiesību akti, jāprot izstrādāt civilās
aizsardzības preventīvo pasākumu plāns.
8.2.2 Dabas un tehnogēnas katastrofas
Jāzina iespējamo katastrofu veidus, dabas katastrofas: vētras, viesuļvētras, virpuļviesuļi, plūdi,
lietusgāzes, sniega sanesumi, sniega vētras, apledojumi (atkalas) anomālas temperatūras un gaisa
spiediena svārstības, zemestrīces; tehnogēnas katastrofas: rūpnieciskās avārijas, bīstamu kravu
pārvadājumu organizācija un transporta avārijas, dabas gāzes, naftas produktu transporta (vadu)
avārijas, avārijas enerģētikas un sakaru jomā, kodolavārijas un avārijas ar jonizējošā starojuma

avotu klātbūtni; masu nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti, cilvēku, mājdzīvnieku, kultūraugu
masveida saslimšana ar infekcijas slimībām.
Jāzina katastrofu radīto bīstamo faktoru raksturojumu, to izplatīšanās ierobežošanas
pamatprincipus, iedzīvotāju, mājdzīvnieku un īpašumu aizsardzības un preventīvos pasākumus.
Jāzina valsts paaugstināta riska teritorijas un objektus.
8.2.3 Rūpniecisko avāriju riska vadība
Jāzina rūpniecisko avāriju riska apzināšanas un novērtēšanas kārtība un riska vadības principi.
Jāprot novērtēt rūpnieciskās avārijas varbūtību, pastāvošos riskus un plānot riska
samazināšanas pasākumus.
8.2.4 Ugunsdrošība, ugunsdzēsība, glābšanas darbi, katastrofu un to radīto seku likvidēšana.
Jāzina ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko un
juridisko personu pienākumus un tiesības ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, ugunsdrošības
pamatprincipus veicot projektēšanu, būvniecību un ekspluatējot objektus, valsts ugunsdrošības
uzraudzības amatpersonu kompetenci, ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču
atbilstības novērtēšanas kārtību. Jāzina ugunsdzēsības, glābšanas darbu, katastrofu un to radīto
seku likvidēšanas darbu organizācijas kārtība, piesaistāmie resursi, fizisku un juridisku personu
pienākumi un tiesības, darbu vadīšanas notikuma vietā principus, darbu vadītāja un dalībnieku
tiesisko statusu.

Temati
1.Valsts civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēma:
Civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēmas loma
nacionālās drošības sistēmā ;
Tiesiskais regulējums, struktūra, organizācijas pamatprincipi;
Juridisku un fizisku personu tiesības un pienākumi; sistēmas
attīstības vēsture Latvijā un citās valstīs;
2. Civilās aizsardzības sistēma kā mobilizācijas sistēmas sastāvdaļa:
Mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi;.
Civilmilitārā sadarbība;
Starptautiskās palīdzības pamatprincipi katastrofu gadījumos.
3. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana:
Civilās aizsardzības pasākumu plānošana valsts, reģionālā un
objekta līmeņos;
Plānu veidi, struktūra, atstrādāšana, koriģēšana, pārbaude mācībās
un treniņos.
4. Iedzīvotāju individuālā un kolektīvā aizsardzība:
Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, aizsardzības
paņēmieni;
Iedzīvotāju evakuācijas plānošana, kārtība;
Civilās trauksmes un iedzīvotāju apziņošanas sistēma, tās darbības
principi
5. Valsts materiālās rezerves:
Rezervju resursu izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas
kārtība katastrofu gadījumā;
Glābšanas darbu un katastrofu seku likvidēšanas izdevumu
kompensācijas kārtība.

Stundu skaits
Kopā
Teor. Pra
kt.
2
2
-

2

2

-

4

2

2

2

2

-

2

2

-

6. Dabas un tehnogēnas katastrofas:
Iespējamās dabas un tehnogēnās katastrofas;
Katastrofu veidi, bīstamības faktoru raksturojums, to radīto
būtisko faktoru ierobežošanas veidi.
7. Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti:
Klasifikācija, marķējumi, apzīmējumi;
Bīstamu kravu pārvadājumu kārtība, pārvadājumu kontroles
sistēma;
Kaujas indīgās vielas – veidi, iedarbība. Bīstamo atkritumu
apsaimniekošana
8. Radiācijas drošība
Kodolreakcijas, radioaktīvo vielu izplatīšanās ceļi, radioaktīvais
piesārņojums. Radiācijas ietekme uz audiem un organismu.
Jonizējošā starojuma avoti un to pielietošana tautsaimniecībā.
Radiācijas monitoringa un brīdināšanas sistēmas, radiācijas
avārijas seku rezultāti, piesārņoto teritoriju noteikšana
Gatavība un rīcība radiācijas avārijās. Kodolieroči, to veidi un
raksturojums
9. Rūpniecisko avāriju riska vadība :
Rūpniecisko avāriju riska apzināšana, novērtēšana;
Riska samazināšanas pasākumu plānošana. Valsts kontrole pār
riska vadību
10.Ugunsdrošība:
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un
organizāciju sistēma, fizisko un juridisko personu kompetence
ugunsdrošības jomā.
Objektu izvietojuma, būvju konstrukciju ugunsizturības,
plānojuma risinājumu, evakuācijas nosacījumu normēšana projektējot
un veicot objektu izbūvi.
Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas. Automātiskās ugunsdzēsības
sistēmas. Telpu apjoma ventilācija un dūmu novadīšanas sistēmas.
Objektu iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde.
Ugunsdrošība un sprādziendrošība ekspluatējot objektus,
ugunsdrošības ievērošanas kontroles mehānisms, amatpersonu
kompetence.
Ugunsdrošības preču uzraudzības, iekārtu un ierīču novērtēšanas
kārtība reglamentētā sfērā, institūcijas, noformēšanas kārtība
11.Ugunsdzēsība, glābšanas darbi, katastrofu un to radīto seku
likvidēšana:
Degšanas process un tā pārtraukšanas (dzēšanas) paņēmieni.
Degšanas process, materiālu pilna un nepilna sadegšana. Cietu vielu,
šķidrumu, gāzu un putekļu maisījumu ugunsbīstamības rādītāji.
Ugunsgrēka bīstamie faktori. Degšanas procesa pārtraukšanas
mehānisms un paņēmieni. Ugunsdzēsīgās vielas, ugunsdzēsības
tehnika un taktika
Darbos iesaistāmie valstī pieejamie resursi. Darbu organizācija
notikuma vietā, darbu vadītāja un darbos iesaistītu valsts iestāžu un
pašvaldību (Katastrofu medicīnas centrs, Valsts policija, pašvaldību
policija u.c.) un fizisku personu tiesības un pienākumi.
Kopā:

2

2

-

4

2

2

4

2

2

2

2

-

6

4

2

2

2

-

32

24

8

8.3. Nodarbību sadalījums
Teorija
Laboratorijas darbi
Praktiskās nodarbības
Patstāvīgais darbs
Kopā

nodarbību skaits
16
8
8
16
48

procenti
33.3
16.7
16.7
33.3
100

8.4. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. CA tēma: Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. CA tēma: Radiācijas drošība
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. CA tēma: Ugunsdrošība
• Praktiskais darbs (7 uzdevumi un 5 no tiem ir atrisināti pareizi)
• Nobeiguma - ieskaite
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 3 laboratorijas darbi un 1 praktiskais darbs (50%kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (50% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Latvijas Republikas Satversme
2. Nacionālās drošības likums
3. Mobilizācijas likums
4. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums
5. Civilās aizsardzības likums
6. Likums „Par izņēmuma stāvokli”
7. Likums „Par pašvaldībām”
8. Likums „Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”
9. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums
10. Nacionālo bruņoto spēku likums
11. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”
12. Likums „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošību”
13. Epidemioloģiskās drošības likums
14. Aizsargjoslu likums
15. Dzelzceļa pārvadājumu likums.
16. Darba aizsardzības likums.
17. Ministru kabineta 2005.g. 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”
18. Ministru kabineta 2004.g. 17.februāru noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”
19. Ministru kabineta 2004.g. 3.februāru noteikumi Nr.60 „Noteikumi par Valsts ugunsdrošības
uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība”
20. Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.660 „Civilās trauksmes un apziņošanas
sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”
21. Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumi Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”
22. Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumi Nr.563 „Kārtība, kādā atlīdzināmi fizisko un
juridisko personu izdevumi, kas radušies, iesaistīt ugunsgrēku dzēšanā vai glābšanas darbos šo
personu resursus”
23. Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.76 „Par valsts materiālo rezervju veidošanas,

uzglabāšanas, izmantošanas un mobilizācijas uzdevumu noteikšanas kārtību”
24. Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.247 „Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās
komisijas nolikums”
25. Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību
radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”
26. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem,
ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības
un glābšanas dienesti”
27. Ministru kabineta 2004.g. 13.aprīļa noteikumi Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības
iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi”.
28. Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumi Nr.358 „Noteikumi par Latvijas Republikas
katastrofu medicīnas sistēmu”
29. Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas valsts standarti
Datorprogrammas ALOHA, ARCHIE
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženieru izglītība
• Minimāli:maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
Programmas apguvei nepieciešami:
- tāfele, ekrāns, kodoskops, video iekārta, masmediju projektors, datoru klase,
datorprogrammas
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (Meža 1-316)
14. Atbildīgais pasniedzējs:
Vladimirs Jemeļanovs

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:
Darba aizsardzības pamati
2. Nr. priekšmetu reģistrā:

IDA 117

3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Valsts politika darba aizsardzības jomā pamatojas uz apmācību izglītības iestādēs
darba aizsardzības jomā (Darba aizsardzības likuma (2001.) 32.panta (1) – 7)
4. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• fizikā
• ķīmijā
• datormācībā
 likumdošanā
6. Vispārīgais mērķis
Iemācīt studentiem novērtēt darba vides riska (drošības) līmeņus mazajos un vidējos
uzņēmumos, aprēķināt aizsardzības sistēmas parametrus drošu darba apstākļu nodrošināšanai
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi
• Novērtēt darba vides riska (drošības) līmeni mazajos un vidējos uzņēmumos un to
prognozēt
• Zināt dažu riska faktoru parametrus normēšanas principus saskaņā ar LR MK
noteikumiem un Eiropas standartiem
• Zināt aizsardzības no kaitīgiem un bīstamiem riska faktoriem principus
• Prast aprēķināt kolektīvās aizsardzības sistēmas no bīstamiem un kaitīgiem riska
faktoriem
8. Priekšmeta saturs
8.1. Vispārīgie jautājumi
Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību. Kursa sastāvdaļas. Terminoloģija.
Darba aizsardzības likumdošanas akti. Darba drošības standarti, normas un noteikumi.
Instrukcijas un instruktāža.
Kontrole un uzraudzība darba aizsardzībā. Darba aizsardzības organizācija valstī un uzņēmumā.
Atbildība par darba aizsardzības noteikumu neievērošanu.
Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite. Traumatisma analīzes metodes.

8.2. Darba higiēna
Darba higiēnas vispārējie jēdzieni un principi.
Meteoroloģiskie apstākļi darba vidē. Meteoroloģisko apstākļu iedarbība uz cilvēka organismu.
Meteoroloģisko apstākļu mērīšana un normēšana. Meteoroloģisko apstākļu normalizācija.
Putekļi. Putekļu iedarbība uz cilvēka organismu. Normēšana. Aizsardzības pasākumi.
Ķīmiskie piesārņotāji. Faktori, no kuriem atkarīgs kaitīgās vielas iedarbības smagums. Riska
novērtēšana. Vielu koncentrāciju mērīšana un normēšana. Individuālā aizsardzība.
Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma iedarbība uz apkārtējo vidi un
cilvēka organismu. Mērīšana un normēšana. Aizsardzības pasākumi.
Elektromagnētiskais lauks. Iedarbība uz cilvēka organismu. Mērīšana un normēšana.
Aizsardzības pasākumi. Lāzera starojuma iedarbība uz cilvēka organismu. Aizsardzība.
Troksnis un vibrācijas. Trokšņa un vibrāciju iedarbība uz cilvēka organismu. Normētie līmeņi.
Trokšņa un vibrāciju mērīšana. Galvenie trokšņa un vibrāciju samazināšanas pasākumi.
Infraskaņa un ultraskaņa. Iedarbība uz cilvēka organismu un aizsardzības pasākumi.
3. Sanitāri-tehniskās iekārtas
Ventilācija. Ventilācijas aprēķina metodika.
Apkure, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības apkurei, gaisa kondicionēšana.
4. Drošības tehnika
Drošības tehnikas jēdziens. Riska faktori. Drošības tehnikas prasības pacelšanas iekārtām.
Spiedieniekārtu drošība.
Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Telpu klasifikācija pēc
elektrobīstamības. Aizsardzības tehniskie pasākumi. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Pirmā
palīdzība elektrotraumu gadījumā.
Statiskā elektrība. Elektrostatisko lādiņi bīstamība un aizsardzība pasākumi. Atmosfēras
elektrostatiskās izlādes bīstamība. Zibensaizsardzība.
Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme. Mērīšana un normēšana. Apgaismojuma aprēķini.
5. Ugunsdrošība
Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts ugunsdrošības noteikumi. Ugunsdrošības
organizācija republikā, uzņēmumā.
Degšana. Degošu gāzu, tvaiku un putekļu maisījumu sprādzienbīstamība.
Ražošanas procesu klasifikācija pēc uguns un sprādzienbīstamības.
Telpu klasifikācija pēc uguns un sprādzienbīstamības.
Sprādziendrošās elektroiekārtas.
Ugunsdrošības profilakses pasākumi. Cilvēku evakuācijas nodrošināšana. Dzēšanas vielas un
līdzekļi. Ugunsdrošības sakari un signalizācija.

Temati
1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Latvijas Republikas likums par darba aizsardzību, likums par
darba inspekciju. Darba aizsardzības jēdziens. Kursa sastāvdaļas.
Terminoloģija.
1.2. Darba aizsardzības likumdošanas akti. Darba drošības
standarti, normas un noteikumi.
1.3. Instrukcijas un instruktāža.
1.4. Kontrole un uzraudzība darba aizsardzībā. Darba aizsardzības
organizācija valstī un uzņēmumā. Atbildība par darba aizsardzības
noteikumu neievērošanu.
1.5. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite. Traumatisma
analīzes metodes.
2. Darba higiēna
2.1. Darba higiēnas vispārējie jēdzieni un principi.
2.2 Meteoroloģiskie apstākļi darba vidē. Meteoroloģisko apstākļu
iedarbība uz cilvēka organismu. Cilvēka organisma termoregulācijas
spēja. Gaisa jonizācija. Meteoroloģisko apstākļu mērīšana un
normēšana. Meteoroloģisko apstākļu normalizācija.
2.3. Putekļi. Putekļu iedarbība uz cilvēka organismu. Faktori, no
kuriem atkarīgs putekļu iedarbības smagums. Putekļu koncentrācijas
normēšana. Aizsardzības pasākumi.
2.4. Ķīmiskie piesārņotāji. Akūta un hroniska saindēšanās. Faktori, no
kuriem atkarīgs kaitīgās vielas iedarbības smagums. Riska
novērtēšana. Vielu koncentrāciju mērīšana un normēšana. Individuālā
aizsardzība.
2.5. Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma
iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka organismu. Mērvienības.
Mērīšana un normēšana. Aizsardzības pasākumi. Ekrāna biezuma
noteikšana.
2.6. Elektromagnētiskais lauks. Elektromagnētisko lauku iedalījums
pēc frekvences. Radioviļņu diapazona elektromagnētiskā lauka
iedarbība uz cilvēka organismu. Mērīšana un normēšana. Aizsardzības
pasākumi. Lāzera starojuma iedarbība uz cilvēka organismu.
2.7. Aizsardzība.
Troksnis un vibrācijas. Trokšņa un vibrāciju iedarbība uz cilvēka
organismu. Mērvienības. Trokšņa un vibrāciju normētie līmeņi.
Trokšņa un vibrāciju mērīšana. Galvenie trokšņa un vibrāciju
samazināšanas pasākumi. Trokšņa absorbcija. Trokšņa izolācija.
Vibroabsorbcija un vibroizolācija. Infraskaņa. Tās iedarbība uz cilvēka
organismu un aizsardzības pasākumi. Ultraskaņa. Tās iedarbība uz
cilvēka organismu un aizsardzības pasākumi.
3. Sanitāri-tehniskās iekārtas
3.1. Ventilācija. Iedalījums. Dabiskā un mehāniskā ventilācija.
3.2. Ventilatori. Vietējā ventilācija. Ventilācijas aprēķina metodika.
3.3. Apkure, iedalījums, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības
apkurei, gaisa kondicionēšana.

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
4
4
-

10

8

2

4

2

2

4. Drošības tehnika
4.1. Drošības tehnikas jēdziens. Riska faktori. Iekārtu un procesu
drošības vispārīgie jautājumi. Drošības tehnikas prasības pacelšanas
iekārtām. Spiedieniekārtu drošība.
4.2. Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
Iedarbības veidi. Faktori, no kuriem atkarīgs strāvas iedarbības
smagums: ķēdes parametri, strāvas plūšanas ceļi, iedarbības ilgums.
Telpu klasifikācija pēc elektrobīstamības. Soļa spriegums Pieskares
spriegums.
Aizsardzības
tehniskie
pasākumi.
Izolācija,
aizsargzemējums un aizsargnullējums, automātiskās strāvas
izslēgšanas ierīces. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Pirmā palīdzība
elektrotraumu gadījumā.
4.3. Statiskā elektrība. Elektrostatisko lādiņi bīstamība un aizsardzība
pasākumi.
Atmosfēras
elektrostatiskās
izlādes
bīstamība.
Zibensaizsardzība.
4.4. Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums.
Apgaismojuma avoti. Gaismekļi. Apgaismojumam uzstādītās prasības.
Mērīšana un normēšana. Apgaismojuma aprēķina metodika.
5. Ugunsdrošība
5.1. Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību, Valsts
ugunsdrošības noteikumi. Ugunsdrošības organizācija republikā,
uzņēmumā.
5.2. Degšana, tās veidi un nosacījumi. Materiālu ugunsbīstamības
rādītāji. Pašuzliesmošana un pašaizdegšanās. Degošu gāzu, tvaiku un
putekļu maisījumu sprādzienbīstamība.
5.3. Būvmateriālu un konstrukciju degamība un ugunsizturība. Ēku un
būvju ugunsizturības pakāpes, ugunsšķēršļi.
5.4.
Ražošanas
procesu
klasifikācija
pēc
uguns
un
sprādzienbīstamības.
5.5. Telpu klasifikācija pēc uguns un sprādzienbīstamības.
5.6. Sprādziendrošās elektroiekārtas.
5.7. Ugunsdrošības profilakses pasākumi. Cilvēku evakuācijas
nodrošināšana. Dzēšanas vielas un līdzekļi. Ugunsdrošības sakari un
signalizācija.
Kopā:

10

6

4

4

4

-

32

24

8

8.2 Nodarbību sadalījums
Teorija
Praktiskās nodarbības lekcijās
Patstāvīgais darbs
Kopā
8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Aprēķina darba aizstāvēšana.
• Nobeiguma eksāmens

nodarbību skaits
24
8
16
48

procenti
50
17
33
100

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1 . Troksnis.

2. Vibrācija.

3. Jonizējošais starojums.
4. Zibens aizsardzība.
5. Ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas
sistēmas.
6. Mākslīgais apgaismojums.

Patstāvīgā darbā temats

Patstāvīgā darba veids

Trokšņa līmeņa pazemināšanas
pasākumu aprēķini:
1) Trokšņa līmeņa akustiskās
jaudas līmeņa noteikšana.
2) Trokšņa līmeņa aprēķināšana
attālumā no trokšņa avota.
3) Skaņas absorbcijas aprēķins.
4) Skaņas izolācijas aprēķins.
Vibrācijas līmeņa pazemināšanas
pasākumu aprēķina metodes.
1) Atsperu vibroizolatora aprēķins.
2) Gumijas vibroizolatora aprēķins.
Aizsarglīdzekļu aprēķini pret jonizējošo
starojumu.
Zibensnovedēja augstuma un
aizsardzības zonas aprēķins
Vispārējās ventilācijas aprēķini:
1) kaitīgo vielu aizvadīšanai.
2) Liekā siltuma aizvadīšanai.
3) Liekā mitruma aizvadīšanai
Apgaismes ietaises aprēķina metodes

Situācijas analīze.
Uzdevumi.

Situācijas analīze.
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
Uzdevumi
Situācijas analīze.
Uzdevumi.

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāaizstāv 6 aprēķina darbi (30% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (70% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts, II daļa -RTU,2002.–
115 lpp.
2. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, R.Večena, J.Volkovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība.
Lekc.konspekts -RTU,2001.–144 lpp.
3. Aizsardzība pret ražošanas troksni un vibrācijām. Elektrodrošības pamati. Mācību
ldzeklis. / I.Korobova, R.Večena / - 1977. - 94 lpp.
4. R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju
konspekts. – RTU, 1991. – 90 lpp.
5. Darba aizsardzības uzdevumi un to risinājumu metodika. RPI, 1980. – 40 lpp.
6. Сборник задач по охране труда и методика их решения. РПИ, 1978, 1984 - 44 с.
7. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ž.Rojas
redakcijā, izd. Elpa, Rīga,2001.-500.lpp.
8. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas energostandarts LEK 025,
Rīga,2001. – 96 lpp.

9. Elektrostaciju tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas
energostandarts LEK 002, Rīga,2002. – 224 lpp.
10. Darba drošība (seguridad en el Trabajo), Spanijas nacionālais darba drošības un higiēnas
institūts (Instituto Nacional de seguridad Seguridad e Hihiene en el Trabajo), 1999., 336 lpp.,
ISBN 84-7425-536-8 (http://osha.lv).
11. Darba apstākļi un veselība darbā. Labklājības ministrija., 144 lpp. (Spānijas Nacionālā darba
drošības un higiēnas institūta 2000.gada adaptēts izdevums) (http://osha.lv).
12. Darba higiēna. Labklājības ministrija., 158 lpp. (Spānijas Nacionālā darba drošības un higiēnas
institūta 1999.gada adaptēts izdevums) (http://osha.lv).
13. Ergonomika (Ergonomia), Spānijas nacionālais darba drošības un higiēnas institūts (Instituto
Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo), 2000.gads, 217 lpp., ISBN 84-7425-401-9.
14. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. International Labour Office,
1998., p.3287.
15. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma.”(SIA “Darba aizsardzība”).
16. www.vdi.lv
17. http://osha.lv
18. http://europe.osha.eu.int/
10. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds
11. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
•
Tāfele un ekrāns
•
Kodoskops
•
Digitālais projektors
•
Mācību literatūra
•
Pavairošanas tehnika
12. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (Meža 1/1-316)
14. Atbildīgais pasniedzējs: docents Valdis Ziemelis

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
1. Priekšmeta nosaukums:

Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 303
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālas augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32 stundas

5.Sakuma nosacījumi, liemenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Psiholoģija
• Cilvēka faktors
• Fizika
• Matematika
• Sistēmas analize
6. Vispārīgais mērķis:
Mācību priekšmeta „ Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā ” ir apgūt
Likumdošanas pamati darba aizsardzība jomā, darba aizsardzības organizēšana aviācijas uznēmumos,
ražošanas traumatisms.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
Iegūt ergonomiskas prasības operatoriem, darba rikīem, darba vetai, kurie regulē drošības piesardzībagaisa kuģi un tehnikās apkopes vietā.
8. Saturs
8.1 Priekšmeta saturs
•

Ergonomiskas pamatjēdzēni un noteikumi. Ergonomiskas objekts, priekšmets un uzdevumi.

•

Ar ergonomiku risinātie jautājumi. Ergonomikā pieņemtie metodi un līdzekļi. Ergatīskas
sistēmas. Darba vietas ergonomiskie rādītāji.

•

Ražošanas traumatisms. Ergonomika kā ciņa pret ražošanas negadījumu. Ergonomiskas
prasības operatoriem, darba rikīem, darba vietai, kuri regulē drošības piesardzība- gaisa kuģi
un tehnikās apkopes vietā. Izplatītie rokas instrumentu tipi. Smērēšanas aparatura un metodes.

•

Droša darba aspekti ieskaitot piesardzību darbā ar elektrību, gāzem it īpaši skābekli, eļļam un
ķimikālijām. Instrukcija par neatliekamajām darbībām ugunsgrēka vai cita negadījuma
gadījumā ar vienu vai vairakām šīm bīstamajām vielām.

•

Likumdošanas pamati darba aizsardzība jomā. Darba aizsardzības organizēšana aviācijas
uzlēmumos.

•

Aizsardzība pret ražošanas riska faktoriem

Temati
Kopā
1. Starptautiskas civilas aviācija.
1.1 Aviācijā negadījumi
1.2 Likumdošanas pamati darba aizsardzība
jomā
2. Darba aizsardzības organizēšana
aviācijas uzlēmumos.
2.1 Cilvēku, Tehniskas un ekonomisko
zaudējumu statistika
2.1 Ergatiskas sistēmas
3. Ražošanas traumatisms.
3.1 Ergonomika kā ciņa pret ražošanas
negadījumu.
3.2 Ergonomiskas prasības operatoriem, darba
rikīem, darba vietai, kuri regulē drošības
piesardzība- gaisa kuģi un tehnikās apkopes
vietā.

Stundu skaits
Teoretis. Praktis.

2

2

2

2

4

2

2

4.1 Droša darba aspekti ieskaitot
piesardzību darbā ar elektrību, gāzēm it
īpaši skābekli, eļļām un ķimikālijām

4

2

2

4.2 Aizsardzība pret trokšņi

2

2

4.3 Aizsardzība pret vibrāciju,

2

2

4.4 Aizsardzība pret ultra – un infraskaņu

2

2

4.5 Aizsardzība pret jonizējošo starojumu

2

2

4.6 Aizsardzība pret radiofrekvenču

4

2

2

2

2

2

4. Aizsardzība pret ražošanas riska
faktoriem:

starojumu

diapazona elektromagnētiskiem
starojumiem
4.7 Aizsardzība pret elektrisko bīstamību

4.8 Ugunsdrošība.
5. Instrukcija par neatliekamajām darbībām
ugunsgrēka vai cita negadījuma gadījumā
ar vienu vai vairākām šīm bīstamajām
vielām.
Kopā:

4

2

2

2

32

16

2

16

8.2 Nodarbību sadalījums
Teorija
Laboratorijas darbi

Nodarbību skaits
16
8

procenti
33,3
16,7

Praktiskās nodarbības
Patstāvīgas darbs
kopā

8
16
48

16,7
33,3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to noteikšana
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Ražošanas trokšņa un metožu,kā no tā izvairīties,
pētījums.
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma:Vietēijas un vibrācijas perametru pētijums
• Apreķina darba aizstāvēšena. RD tēma: Kaitīgo vielu noteikšana apkartējā vidē.
• Nobeiguma eksamens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegušanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 2 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma)
• Eksamens ( 60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēma
10. Mācību un ieteicamā litereratūra, citi studiju avoti
1. LR kvalitātes nodrošināšanas nacionālā programma normativie akti.
LR likumi “Par darba
aizsardzību” un “Par uguns drošību”.
2. LR Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par darbā notikušo nelaimes gadījumu
izmēklešanas kārtību”, Izdevējsabiedrība lanatez, Rīga, 1995
3. Sestakovs V. Metodiskie norādijumi laboratorijas darbu izpīldišanai mācību priekšmetā “
Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā”, RTU Izdevniecība, Rīga, 2004.
4. Elektroiekārtu ekspluatācijas drošība. Gramatā: Elektroapgāde. J.Gerharda redakcija.Rīga,
Zvaigzne, 1989.
5. Демидов Н.А. , Загребина Л. Н. Задачи к практическим занятиям по охране труда,
Rīga, 1997

11. Prasības mācībspēkiem
a. Augstākā: inženieru izglītība
b. Minimāli: maģistra grāds
c. Vēlams: dok. Inž. grads
12. Tehnikais aprīkojums un materiali
• tafele
• kodoskops
• mācību literatūra;
• periodiskā literatūra;
• macību materiāli
13. Priekšmeta norises vietas:
Auditorija lekcijām (3-210)
15A07 katedras laboratorijas

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:

Ciparu tehnika. Gaisa kuģu elektronisko aparātu sistēmas
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAA103
3. Statuss:
• Bakalaura profesionālās studijas
• Obligātais studiju priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 5.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 3,0 KP. Kontaktstundas: 48 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas mācību priekšmetos:
• Fizika
• Elektrotehnikas pamati
• Elektronikas pamati
6. Vispārīgais mērķis
Apgūt gaisa kuģu ciparu elektronisko ierīču darbības un informācijas attēlošanas
principus, iepazīties ar tipiskām gaisa kuģu sistēmām.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par ciparu elektronikas un datoru uzbūves un darbības pamatiem, par
gaisa kuģu elektronisko displeju uzbūves principiem un gaisa kuģu datu pārraides
sistēmu uzdevumu un uzbūvi
• Izprast tipisko gaisa kuģu elektronisko sistēmu uzdevumu, to izvietojumu un
darbspējas pārbaudes algoritmus
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 5 MODULIM
5. MODULIS. CIPARU TEHNIKAS ELEKTRONISKO INSTRUMENTU SISTĒMAS
5.1 Elektronisko instrumentu sistēmas
Tipiskākie sistēmu izkārtojumi un elektronisko instrumentu sistēmu izvietojums pilotu kabīnē.
5.2 Skaitīšanas sistēmas
Skaitīšanas sistēmas: binārā, astotnieku un sešpadsmitnieku;
Pārveides parādīšana no decimālās skaitīšanas sistēmas binārajā skaitīšanas sistēmā un no
astotnieku skaitīšanas sistēmas sešpadsmitnieku skaitīšanas sistēmā un otrādi.
5.3 Datu pārvēršana
Analogdati, cipardati;

Analogciparu un ciparanalogu pārveidotāju darbība un lietojums, ievade un izvade, dažādu
tipu ierobežojumi.
5.4 Datu kopnes
Datu kopņu darbība gaisa kuģu sistēmās, ieskaitot zināšanas par ARINC un citām
specifikācijām.
5.5 Loģiskās shēmas
a)
Parasto loģisko ventiļu simbolu, tabulu un līdzvērtīgu ķēžu pazīšana;
Lietojumi gaisa kuģu sistēmās, shematiskās diagrammas.
b)
Loģisko diagrammu interpretācija.
5.6 Datora pamatstruktūra
a)
Datorterminoloģija (ieskaitot bitu, baitu, programmatūru, aparatūru, CPU, 1C un dažādas
atmiņas ierīces, piemēram, RAM, ROM, PROM);
Datortehnoloģija (kuru lieto gaisa kuģu sistēmās).
b)
Datorsaistītā terminoloģija;
Galveno sastāvdaļu darbība, izvietojums un saskarne mikrodatorā, ieskaitot ar tām saistītās
kopņu sistēmas;
Informācija, kas ietverta vienas un daudzadrešu instrukcijas vārdos;
Termini, kas saistīti ar atmiņu;
Tipiskāko atmiņas ierīču darbība;
Dažādu datu atmiņas sistēmu darbība, priekšrocības un trūkumi.
5.7 Mikroprocesori
Mikroprocesora funkcija un tā darbība kopumā;
Katra no turpmāk minētajiem mikroprocesora elementiem pamatdarbība: vadības un apstrādes
bloks, taktimpulsu ģenerators, reģistrs, aritmētiski loģiskais bloks.
5.8 Integrālās shēmas
Kodētāju un dekoderu darbība un lietojums;
Kodētāju tipu funkcija;
Vidēja, liela un ļoti liela mēroga integrācijas lietojums.
5.9 Multipleksēšana
Multipleksoru un demultipleksoru darbība, lietojums un identifikācija loģiskajās diagrammās.
5.10 Šķiedru optika.
Priekšrocības un trūkumi datu pārraidei pa optiskajām šķiedrām salīdzinot ar nosūtīšanu pa
elektriskajiem vadiem;
Optiskās šķiedras datu kopne;
Termini, kas saistīti ar optisko šķiedru;
Pārrāvumi;
Savienotāji, vadības termināļi, attālie termināļi;
Šķiedru optikas lietojums gaisa kuģa sistēmās.

5.11 Elektroniskie displeji
Parasto displeju tipu, kurus lieto modernā gaisa kuģī, darbības principi, ieskaitot
katodstaru lampas, gaismas diodes un šķidro kristālu displejus.
5.12 Ierīces, kas jutīgas pret elektrostatiskajiem lādiņiem
Īpaša rīkošanās ar detaļām, kas jutīgas pret elektrostatiskajām izlādēm;
Izpratne par apdraudējumu un iespējamajiem bojājumiem, detaļu un personāla antistatiskās
aizsardzības ierīcēm.
5.13 Programmatūras vadības kontrole
Izpratne par ierobežojumiem, prasībām par lidojumderīgumu un iespējamajām
katastrofiskajām sekām, kas var rasties, veicot neapstiprinātas izmaiņas programmatūrā.
5.14 Elektromagnētiskā vide
Turpmāk minēto parādību ietekme, apkopjot elektroniskās sistēmas:
EMC — Elektromagnētiskā savietojamība
EMI — Elektromagnētiskie traucējumi
HIRF — Augstas intensitātes radiācijas lauks
Zibensizlāde/Aizsardzība pret zibensizlādi
5.15 Tipiskās Elektroniskās/Digitālās gaisa kuģu sistēmas

Temati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
13.

1. daļa
Tipiskās elektronisko instrumentu sistēmas un to
izkārtojums
Skaitīšanas sistēmas. Skaitļu pārveidošana no vienas
sistēmas citā sistēmā.
Loģiskās shēmas. Loģisko shēmu bāzes elementi. Ciparu
mikroshēmas.
Trigeri: RS, D, T, JK tipa trigeri. Skaitītāji. Reģistri.
Kodētāji, atkodētāji. Datu pārvēršana, analogciparu
(ACP) un ciparanalogu pārveidotāji (CAP).
2. daļa
Multipleksori, demultipleksori.
Datora struktūra. Procesora struktūra un darbības
princips. Atmiņas ierīces.
Datu kopnes ARINC-429, ARINC-629
Šķiedru optika
Ierīces, kas ir jutīgas pret elektrostatisko izlādi
Programmatūras kontrole
Elektroniskie displeji
Elektromagnētiskā vide
Elektronic Flight Instrument Displays (EFIS)
Gaisa kuģa elektroniskās ciparu sistēmas (ECAM,
EICAS, FMS, FBW, IRS, GPS, TCAS ) un to testēšanas
tipiskie algoritmi.
Kopā

Stundu skaits
Kopā Teor. Labor.
2

2

-

2

2

-

4

4

-

4
4

4
4

-

2
6

2
4

2

4
2
2
1
5
2
6
2

2
2
2
1
3
2
4
2

2
2
2
-

48

40
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8.2 Nodarbību sadalījums
Teorija
Laboratorijas darbi
Praktiskās nodarbības
Patstāvīgais darbs
Kopā

Nodarbību skaits
20
4
5
29

Procenti
69
14
17
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Universālā mikroprocesoru komplekta UMK
izpēte
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Impulssignāla izplatīšanās līnijā ar
izkliedētiem parametriem
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Meteoroloģiskā radiolokatora displeja
raksturojumu izpēte
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Kompleksā navigācijas un pilotāžas displeja
raksturojumu izpēte
• Nobeiguma ieskaite
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāv 4 laboratorijas darbi (17% kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (33% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (50% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra un citi avoti
Pamatliteratūra
- Civil Avionics Systems. I. Moir, A. Seabridge, 2002, 416 p.
- Aircraft instruments and integrated systems. E. H. J. Pallet, Pearson Education Limited,
Edinburgh Gate, Harlow, 2005, 444 p.
- Automatic Flight Control. E. H. J. Pallet and Shawn Coyle, Blackwell, Science, 2005,
323 p.
Papildliteratūra
- Introduction to Fiber Optics. John Crisp, Newnes, Burlington, 2002, 230 p.
- J. Opadčij un c. Analogovaja i cifrovaja elektronica. Maskava, „Gorjačaja liņija –
Teļekom ”, 2002, 768 lp.
- J. Ugrjumov. Cifrovaja shemotehnica. Sankt –Peterburga, „ BHV – Peterburg ”, 2004,
518 lp.
11. Prasības mācībspēkiem:
- augstākā izglītība elektrozinātnēs;
- nepieciešams vismaz maģistra grāds, vēlams zinātniskais grāds.
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
Aviācijas institūta materiālā bāze:
- mācību mikroprocesoru komplekti „УМК”;
- navigācijas un radiolokācijas stendi („Kurs – MP”, „Vejer”, „RV-5”, „Groza”);
- navigācijas un pilotāžas indikatori ;
- plakāti;
- iekārtas paraugi.

13. Priekšmeta norises vietas:
- auditorija lekcijām (3-323);
- specializētas mācību laboratorijas (3-216, 3-221,3-323).
14. Atbildīgais pasniedzējs:
Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing. P. Trifonovs- Bogdanovs

Mācību priekšmeta apraksts.
1.Priekšmeta nosaukums

Globālā navigācijas satelītu sistēma
2.Nr. priekšmetu reģistrā: TAA531
3. Statuss:
• Virziena ierobežotās izvēles priekšmets
• 2. līmeņa profesionālās studijas
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• fizikā
• elektrotehnikā
• elektronikā
6. Vispārīgais mērķis
Apgūt globālā navigācijas satelītu sistēma darbības principu un raksturojumus.
Veidot prasmes analizēt satelītu sistēmas darbības režīmus dažādos apstākļos.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Izskatīt globālās navigācijas metodes.
• Aprakstīt satelītu sistēmas struktūras shēmas funkcionēšanu un raksturojumus.
• Izprast dažādu navigācijas sistēmu darbību
7.
Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
13. MODULIS. GAISA KUĢA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS
– ultraīsviļņu visaptveroša diapazona sistēma (VOR);
– automātiskā virziena noteikšanas iekārta (ADF);
– automātiskā nosēšanās sistēma (ILS);
– nolaišanās vadības mikroviļņu sistēma (MLS);
– lidojumu vadības sistēmas; attāluma mērīšanas iekārta (DME);
– ļoti zemu frekvenču un hiperboliskās navigācijas sistēma (VLF/Omega);
– Doplera navigācijas iekārta;
– zonālās navigācijas, RNAV sistēmas;
– lidojumu vadības sistēmas;

– globālā pozīcijas noteikšanas sistēma (GPS), globālās navigācijas pavadoņu sistēmas
(GNSS);
– inerciālā aeronavigācijas sistēma;
– gaisa satiksmes vadības uztvērējraidītājs, sekundārais novērošanas radiolokators;
– Sadursmes brīdinājuma sistēma (TCAS);
– Meteoroloģiskais radars;
– Radioaltimetrs;
Tēmas
1. Globālā navigācijas uzdevumi. Navigācijas sistēmas klasifikācija
2. Gaisa kuģu lidojuma trajektorijas un parametri
3.Radionavigācijas metodes
4. Navigācijas satelītu sistēmas uzdevumi un struktūra
5. Navigācijas parametru noteikšana satelītu sistēmā
6.Mūsdeniga navigācijas satelītu sistēma (GPS, GNSS)
Kopā

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
5
3
2
4
4
9
7
2
4
2
2
4
4
6
4
2
32
24
8

Priekšmeta saturs atbilst – 13 MODULIM (13.4 d.)
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
12
Laboratorijas darbi
Praktiskās nodarbības
4
Patstāvīgais darbs
2
Kopā
18

procenti
67
22
11
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
Nobeiguma ieskaite, tēmas - Gaisa kuģu lidojuma trajektorijas, gaisa kuģu lidojuma parametri,
lidojuma tāluma mērīšana fāzes metode, lidojuma tāluma mērīšana laika metode, lidojuma
tāluma mērīšana impulsu metode, navigācijas satelītu sistēmas struktūra, navigācijas parametru
noteikšana satelītu sistēmā, mūsdeniga navigācijas satelītu sistēma uzdevumi un struktūra,
mūsdeniga navigācijas satelītu sistēma darbības algoritms.
9.Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Ieskaite (100% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1.Wasson J. Avionic System. Operation & Maintenance. Coiorado. Jeppesen Sanderson.
1994g. 318 lpp.
2.Solovjevs J.A. Sistemi sputnikovoi navigacii, M., EKO-TRENDZ, 2000g., 294 lpp.
11.Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība elektrozinātnes
Nepieciešams vismaz maģistra grāds. Vēlams zinātniskais grāds.
12.Tehniskais aprīkojums un materiāli:

Aviācijas ierīces elementu un bloku paraugi.
13.Priekšmeta norises vietas:
Auditorija lekcijām (3-211)
Specializētas aviācijas ierīces mācību laboratorija (2-219).

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:

Mikroprocesoru aviācijas tehnoloģijas
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAA311
3. Statuss:
• Bakalaura profesionālās studijas
• Obligātais studiju priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 5.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 2,0 KP. Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas mācību priekšmetos:
• Elektrotehnikas pamati
• Elektronikas pamati
• Ciparu tehnika. Gaisa kuģu elektronisko aparātu sistēmas
6. Vispārīgais mērķis
Iepazīties ar tipiskām gaisa kuģu elektroniskām integrētām sistēmām, to sastāvu,
izvietojumu un darbspējas pārbaudes algoritmiem.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par tipisko elektronisko integrēto sistēmu uzdevumu, sastāvu,
darbības režīmiem
• Izprast elektronisko integrēto sistēmu izvietojumu uz gaisa kuģa, to lietošanas un
darbspējas pārbaudes principus
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) 5 MODULIM
5. MODULIS. CIPARU TEHNIKAS ELEKTRONISKO INSTRUMENTU SISTĒMAS
5.15 Tipiskās Elektroniskās/Digitālās gaisa kuģu sistēmas
Vispārējās testēšanas pasākums tādām tipiskajām elektroniskajām/digitālajām gaisa kuģu
sistēmām un ar tām saistītajam BITE
(Iebūvētais testa aprīkojums) kā, piemēram:
ACARS — ARINC Sakaru, adresēšanas un ziņošanas sistēma
ECAM — Elektroniskā centralizētā gaisa kuģa uzraudzība
EICAS — Dzinēja indikācijas un apkalpes brīdināšanas sistēma
FBW — Lidojuma vadības elektriskā sistēma
FMS — Lidojuma vadības sistēma

Temati
1.
2.

Gaisa signālu un inerciālo datu sistēma (ADIRS)
Dzinēju stāvokļa indikācijas un ekipāžas brīdināšanas
sistēma (EICAS)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gaisa kuģa centrālais elektroniskais monitors (ECAM)
Lidojuma datu ciparu reģistrētājs (DFDR)
Gaisa datu ciparu skaitļotājs (DADC)
Lidojuma vadības sistēma (FMS)
Lidojuma vadības elektriskā sistēma (FBW)
Zemes tuvuma brīdināšanas sistēma (GPWS)
Informācijas vadības sistēma (Information Management
System)
ACARS sistēma
Kopā

10.

Stundu skaits
Kopā Teor. Pr. d.
4
2
2
4
2
2
2
2
2
4
6
4
2

2
2
2
2
4
4
2

2
2
-

2
32

2
24

8

8.2. Nodarbību sadalījums
Teorija
Laboratorijas darbi
Praktiskās nodarbības
Patstāvīgais darbs
Kopā

Nodarbību skaits
12
4
5
21

Procenti
57
19
24
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Praktiskais darbs. Tēma: ADIRS sistēmas navigācijas un pilotāžas parametri
• Praktiskais darbs. Tēma: Dzinēja darbības kontroles parametru devēji
• Praktiskais darbs. Tēma: FMS sistēmas perifērijas ierīces
• Praktiskais darbs. Tēma: FBW sistēmas vadības līkumi
• Nobeiguma ieskaite
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāaizstāv 4 praktiskie darbi (25% kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (75% kopējā vērtējuma)
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
- Civil Avionics Systems. I. Moir, A. Seabridge, 2002, 416 p.
- Aircraft instruments and integrated systems. E. H. J. Pallet, Pearson Education Limited,
Edinburgh Gate, Harlow, 2005, 444 p.
Papildliteratūra
- Automatic Flight Control. E. H. J. Pallet and Shawn Coyle, Blackwell, Science, 2005,
323 p.
11. Prasības mācībspēkiem:
- augstākā izglītība elektrozinātnēs;
- nepieciešams vismaz maģistra grāds, vēlams zinātniskais grāds.
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
Aviācijas institūta materiālā bāze:

-

gaisa kuģu spēka iekārtas kontroles ierīces;
žiroskopiskās ierīces;
radiolokācijas stendi, lidmašīnas radiolokatori;
plakāti.

13. Priekšmeta norises vietas:
- auditorija lekcijām (3-323)
- specializētas mācību laboratorijas (3-213, 3-216)
14. Atbildīgais pasniedzējs:
Asoc. prof., Dr. habil. sc. ing. P. Trifonovs- Bogdanovs

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Aviācijas tiesību akti
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE507
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 9.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Ievads aviācijas nozarē
• Tiesību pamati
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta „Aviācijas tiesību akti” mērķis ir apgūt Starptautiskās civilās aviācijas
organizācijas nozīmi un tās izstrādātos reglamentējošos noteikumus
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par aviācijas likumdošanu šādos virzienos: Reglamentējošie
noteikumi; sertificējošais personāls — tehniskā apkope; Gaisa komercpārvadājumi;
Gaisa kuģu sertifikācija; Piemērojamās valstu un starptautiskās prasības; Tehniskās
apkopes dokumentācija
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
9. MODULIS. AVIĀCIJAS TIESĪBA AKTI
10.1 Reglamentējošie noteikumi
Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas nozīme
EASA nozīme;
Dalībvalstu nozīme;
Saistība starp 145., 66., 147. un M daļu
Saistība ar citām aviācijas iestādēm.
10.2 66. daļa — sertificējošais personāls — tehniskā apkope
Detalizēta 66. daļas izpratne.
10.3 145. daļa — Apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas
Detalizēta 145. daļas izpratne.

10.4 JAR-OPS — Gaisa komercpārvadājumi
Aviācijas uzņēmumu sertifikāti;
Uzņēmēju pienākumi;
Līdzvedamie dokumenti;
Gaisa kuģu trafareti (zīmes);
10.5 Gaisa kuģu sertifikācija
a) Vispārēji
Sertifikācijas noteikumi: piemēram, EACS 23/25/27/29;
Tipa sertifikāts;
Papildu tipa sertifikāts;
21. daļā minētie Projektēšanas/Ražošanas organizāciju apstiprinājumi.
b) Dokumenti
Lidojumderīguma sertifikāts;
Reģistrācijas apliecība;
Trokšņa līmeņa sertifikāts;
Svara saraksts;
Radiostacijas licence un apstiprinājums.
10.6 M daļa
Detalizēta M daļas izpratne.
10.7 Piemērojamās valstu un starptautiskās prasības (ja tās nav aizstātas ar ES prasībām)
a)
Tehniskās apkopes programmām, pārbaudēm un apskatēm;
Galvenie obligātā aprīkojuma saraksti, obligātā aprīkojuma saraksts, nosūtīšanas pieļaujamo
noviržu saraksti;
Norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu ;
Ekspluatācijas biļeteniem, ražotāja pakalpojumu informācijai;
Izmaiņām un remontiem;
Tehniskās apkopes dokumentācijai: tehniskās apkopes rokasgrāmatām, konstrukcijas remonta
rokasgrāmatām, ilustrētajam detaļu katalogam utt.,
b)
Lidojumderīguma uzturēšanai;
Pārbaudes lidojumiem;
ETOPS, tehniskās apkopes un nosūtīšanas prasībām;
Ekspluatācijai visos laika apstākļos, 2/3 kategorijas darbībām un minimālā aprīkojuma
prasībām.

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
4
2
aviācijas 6

Temati

10.1 Reglamentējošie noteikumi:Starptautiskās civilās
organizācijas nozīme
EASA nozīme; Dalībvalstu nozīme; Saistība starp 145., 66., 147. un M
daļu
Saistība ar citām aviācijas iestādēm.
10.2 66. daļa — sertificējošais personāls — tehniskā apkope. Detalizēta
66. daļas izpratne.
10.3 145. daļa — Apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas;
Detalizēta 145. daļas izpratne.
10.4 JAR-OPS — Gaisa komercpārvadājumi; Aviācijas uzņēmumu
sertifikāti; Uzņēmēju pienākumi; Līdzvedamie dokumenti
10.5 Gaisa kuģu sertifikācija.
a) Vispārēji: Sertifikācijas noteikumi: Tipa sertifikāts; Papildu tipa
sertifikāts. 21. daļā minētie Projektēšanas/Ražošanas organizāciju
apstiprinājumi
b) Dokumenti: Lidojumderīguma sertifikāts; Reģistrācijas apliecība;
Trokšņa līmeņa sertifikāts; Svara saraksts; Radiostacijas licence un
apstiprinājums
10.6 M daļa: Detalizēta M daļas izpratne
10.7 Piemērojamās valstu un starptautiskās prasības
a) Tehniskās apkopes programmām, pārbaudēm un apskatēm; Galvenie
obligātā aprīkojuma saraksti, obligātā aprīkojuma saraksts, nosūtīšanas
pieļaujamo noviržu saraksti; Norādījumiem attiecībā uz
lidojumderīgumu ; Ekspluatācijas biļeteniem, ražotāja pakalpojumu
informācijai; Tehniskās apkopes dokumentācijai
b) Lidojumderīguma uzturēšanai; Pārbaudes lidojumiem; ETOPS,
tehniskās apkopes un nosūtīšanas prasībām; Ekspluatācijai visos laika
apstākļos, 2/3 kategorijas darbībām un minimālā aprīkojuma prasībām
Kopā:
8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
22
Praktiskās nodarbības
6
Patstāvīgais darbs
16
Kopā
48
nodarbību skaits

procenti
45.84
20.83
33.3
100
procenti

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
•
Starptautiskās un privātās tiesības. Komerctiesību veidi
•
Konvencija. Pielikumi. Kopējas ICAO izdevumu apraksts
•
ICAO Pielikums Nr.1 Sertificējošais personāls- tehniskā apkope
•
Aviokompānijas sertifikācija. Ekspluatanta sertifikāts
•
Gaisa kuģa marķēšana. Dokumenti kuriem jāatrodas GK.
•
Sertifikācijas noteikumi. Derīgumu prasības

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4
4

4
2

2

32

22

10

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt (60% kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (40% kopējā vērtējuma)
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments
attiecas uz EEZ)
Konvencija par starptautisko civilo aviāciju (Čikāga, 1944. gada 7. decembris), Latvijas
Republika - ratificējusi 1992. gada 13. jūlijā
Konvencija attiecībā uz dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (Varšava,
1929. gada 12. oktobris) Latvijas Republika - ratificējusi 1992. gada 12.oktobrī)
Hāgas protokols par grozījumiem 1929. gada 12. oktobra Konvencijā attiecībā uz dažu
starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (1955. gads 28. septembris) Latvijas
Republika - ratificējusi 1993. gada 6.janvārī)
PART-66, 145, -147, JAR-OPS
Likums LR “ Par aviāciju”, Rīga, 1994
LR CAA dokumenti 1992.-2001. g.
Конвенция о международной ГА. Dos.7300, ИКАО, Монреаль, 1993
Международное воздушное право. Книги 1-2, М: Наука 1980
Козаев К.К. Международное воздушное право, Рига, 1988

11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Lidojumu trenažeris
• Datorklase;
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti;
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
13. Priekšmeta norises vietas:
• auditorija lekcijām, laboratorijām un praktiskajām nodarbībām (3-222, 3-129)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

GAISA KUĢU TEHNISKĀS EKSPLUATĀCIJAS
ORGANIZĒŠANA UN NODROŠINĀŠANA
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE203
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Aviācijas likumdošana
• GK elektroniskais aprīkojums
• Gaisa kuģu aerodinamika
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģa ekspluatācijas sistēmas darbību. GK apkopes
organizēšanu. GK lietošanas veidi.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšanu un nodrošināšanu.
Apzināt nepieciešamo dokumentāciju, plānošanu, lidojuma nodrošinājuma veidus un
tipus. Iepazīties ar aviācijas transporta sistēmas struktūru un darbību.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Gaisa kuģu
8.2 Priekšmeta saturs
8.2.1. GK tehniskās ekspluatācijas process. GK tehniskais stāvoklis un vadīšanas stratēģija. GK
tehniskā apkope. GK TE dokumentācija. GK lidojuma tipi. GK lidojuma derīguma
nodrošināšana.
Nodarbību plāns
Nr.
p.k.

Nodarbību temati

1.

Aviācijas tehnikas tehniskās ekspluatācijas vide un apstākļu
raksturojums. GK tehniskās ekspluatācijas process.
Gaisa kuģu ekspluatāciju reglamentējošā dokumentācija. EASA
dokumenti. Konkrētā gaisakuģa dokumentācija. Dokumentācija uz
GK borta lidojumā
GK tehniskā ekspluatācija lidojumā. GK lidojuma derīguma
nodrošināšana. Lidojumu darbu organizēšana. Lidojumu tipi
Tehniskās apkopes procedūras. Gaisa kuģa līnijas un bāzes apkopes

2.
3.
4.

1

Stundu skaits
Kopā Konta patstā
- kta vīgās
4
6
4

8

6

6

6

8

5.
6.

veidi. Gaisa kuģa apkopes speciālie veidi
Gaisakuģa sagatavošana lidojumam un Lidojuma aprēķins
Lidojumu nodrošinājums ar lidostām un GK kustības vadīšanu

7.

Aviācijas transporta sistēma un tās darbība
80

8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Kopā
80

4
4

8
8

4
32

6
48

procenti
40
60
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• GK sistēmas tehniskās ekspluatācijas sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts
• Nobeigumā ieskaite
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Ieskaite
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, gads, lpp.
01. Kleinhofs Mārtiņš Lekciju materiāli
02. A&P Tehnician General Textbook Jeppesen Sanderson 2002. 03. A&P Airframe Jeppesen Sanderson 2002. 04. A&P Powerplant Jeppesen Sanderson 2002. 05. FAR Handbook for Aviation Maintenance Technician
06. Смирнов Н.Н. и др. Техническая эксплуатация летательных
аппратов. Москва, Транспорт, 1990. – 423 с.
07. Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.
08. Микипелов А.Л. и др. Летная эксплуатация воздушных судов.
Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c.
09. Gaisa kuģu rokasgrāmatas
10. Aviokompāniju dokumentācija
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Gaisa kuģu trenažieru klase;
• Gaisa kuģu stendi
• Videofilmas un CD
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorijas nodarbībām (3-341, 3k.-115-121)
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9130829

Mārtiņš Kleinhofs

2

Atrašanas vieta
lekcija
B-103
B-103
B-103
B-103
bibliotēkā
bibliotēkā
bibliotēkā
B-103 15A07
A/k

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Cilvēka faktos
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 316
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 9.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Aviācijas likumdošana
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta „Cilvēka faktors” mērķis ir apgūt cilvēka spējas un ierobežojumus , kā arī
cilvēka faktora ietekmi uz lidojumu drošību.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par cilvēku kļūdām, kļūdu modeļiem un kļūdu teoriju
• Apgūt un iegūt zināšanas par to kas ir: vispārējā cilvēka veiktspēja un ierobežojumi;
sociālā psiholoģija; faktori, kas ietekmē veiktspēju; fiziskā vide, uzdevumi, saziņa;
cilvēka kļūdas; apdraudējumi darba vietā
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
9. MODULIS CILVĒKA FAKTORS
9.1 Vispārēji
Vajadzība ņemt vērā cilvēka faktorus;
Starpgadījumi, kas attiecināmi uz cilvēka faktoriem/kļūdām;
“Mērfija” likums.
9.2 Cilvēka veiktspēja un ierobežojumi
Redze;
Dzirde;
Informācijas apstrāde;
Uzmanība un uztvere;
Atmiņa;
Klaustrofobija un fiziskā piekļuve.

9.3 Sociālā psiholoģija
Atbildība: individuālā un grupas;
Motivācija un demotivācija;
Salīdzinājuma spiediens;
“Kultūras” jautājumi;
Darbs komandā;
Vadība un uzraudzība.
9.4 Faktori, kas ietekmē veiktspēju
Fiziskā sagatavotība/veselība;
Stress: ar ģimeni un darbu saistītais;
Laika trūkums un termiņi;
Noslogojums: pārslodze un nepietiekams noslogojums;
Miegs un nogurums, maiņu darbs;
Alkohols, medikamenti, narkotiku lietošana.
9.5. Fiziskā vide
Trokšņi un izgarojumi;
Apgaismojums;
Klimats un temperatūra;
Kustības un vibrācijas;
Darba vide.
9.6 Uzdevumi.
Fizisks darbs;
Monotoni darbi;
Vizuālā pārbaude;
Kompleksas sistēmas.
9.7 Saziņa
Komandās un starp tām;
Darbu iegrāmatošana un reģistrēšana;
Jaunākās informācijas sniegšana;
Informācijas izplatīšana.
9.8 Cilvēka kļūdas
Kļūdu modeļi un teorijas;
Kļūdu veidi apkopes darbos;
Kļūdīšanās sekas (t.i., negadījumi)
Kļūdu vadība un izvairīšanās no tām.
9.9 Apdraudējumi darba vietā
Apdraudējumu pazīšana un novēršana;
Rīkošanās ārkārtas situācijās.

Stundu skaits

Temati

Kopā

Teor. Prakt.

9.1 Vispārēji
Nepieciešamība ņemt vēra cilvēka faktoru
Incidenti attiecināmi uz cilvēka faktoru/cilvēku kļūdu
“merfija likums
9.2 Cilvēka veiktspēja un ierobežojumi
Redze;
Dzirde;
Informācijas apstrāde;
Uzmānība un uztvere;
Atmiņa;
Klaustrofobija un fiziskā lēkme.
1.3 Sociālā psiholoģija
Atbildība: individuālā un grupas;
Motivācija un nemotivācija;
Līdzinieku spiediens;
„kultūras” darbs;
komandas darbs;
vadīšana, uzraudzība un vadība

2

2

-

4

2

2

4

2

2

9.4 Faktori, kas ietekmē veiktspēju
sagatavotība/ veselība;
stress: sadzīves un saisīts ar darbu;
laika trūkums un termiņi;
darba slodze: pārslogojums un nenoslogojums;
miegs un nogurums, darba maiņas;
alkohols,ārstŗšanās, zaļu ļaunpratīga izmantošana
9.5. Fiziskā vide
troksnis un izgarojumi;
apgaismojums;
klimats un temperatūra;
kustība un vibrācija;
darba vide.
9.6 Uzdevumi.
Fiziskasi darbs;
Atkārtoti uzdevumi;
Vizuālā pārbaude;
Kompleksās sistēmas.
9.7 Saziņa
komandās un starp komandām;
darba registrēšana un pierakstīšana;
sekošana izmaiņām, pašreizējas informācijas izmantošana;
informācijas izplatīšana.
9.8 Cilvēka kļūdas
kļūdu modeļi in teorijas;
kļūdu tipi veicot tehniskās apkopes darbus;
līdzdalība kļūdu ( t.i. negadījumu) pieļaušanā;
izvarīšanas no kļūdam un to vadīšana.
9.9 Apdraudējumi darba vietā

2

2

6

2

4

2

2

-

4

4

-

2

2

-

6

4

2

riska faktori apzināšana un izvairīšanās no tiem;
rīcība neparedzŗtā gadījumā.
Kopā:
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
22
Laboratorijas darbi
4
Praktiskās nodarbības
6
Patstāvīgais darbs
16
Kopā
48

32

22

10

procenti
45.84
8.33
12.50
33.3
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
o Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Incidenti attiecināmi uz cilvēka faktoru/
cilvēka kļūdu
o Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: troksnis un izgarojumi;
o Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma apgaismojums
o Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma klimats un temperatūra;
o Darbs ar lidojumu trenažeri
o No inženiertehniskā personāla atkarīgo cēloņu analīze un ietekme uz lidojumu
drošību
o Nobeiguma ieskaite
9.

•
•

10.

Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Jāizpilda un aizstāvēt 3 laboratorijas darbi un 2 praktiskas darbi (60% kopējā vērtējuma)
Ieskaite (40% kopējā vērtējuma)
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11.

12.

Kolominskis V. Cilvēks: psiholoģija.-R/: Zvaizgzne,1990.-221lpp.
IKAO Human faktors Guidelines for safety Audits manuai, Dos 9806< First
Editon,2002.-144lpp.
ICAO human factors Digest No.1, fundamental human factoes Concepts, Circular
216-AN/131,1989.
Trolip S.R. Jensen R.S. human FAKTOS FOR General Aviation-Jeppesen
sanderson,1991.
www.aaib.dtlr.gov.uk
www.srg.caa.co.uk
http://hfskyway.faa.gov
Šerkovins V. Sociālā psiholoģija. – Rīga: Zinātne, 1984, 124 c.
Платонов К. Психология летного труда, М: Прогресс, 367 c.

Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok. inž. grāds
•
•
•
•

Tehniskais aprīkojums un materiāli:
Lidojumu trenažieris
Datorklase;
Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti;
kodoskops;

•
•
13.

mācību literatūra;
pavairošanas tehnika.
Priekšmeta norises vietas:
• auditorija lekcijām, laboratorijām un praktiskajām nodarbībām (3-222, 3-129)

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
1. Priekšmeta nosaukums:

Gaisakuģu lidojumu drošība
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 314
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālas augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32 stundas

5.Sakuma nosacījumi, liemenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Cilvēka faktors
• Fizika
• Matematika
• Sistēmas analize
• Civilas aviācijas lidmašīnas
• Civilas aviācijas dzinŗji
• Aviācijas likumdošana
6. Vispārīgais mērķis:
Mācību priekšmeta „Gaisakuģu lidojumu drošība” ir apgūt ICAO, EASA, LR CAA lidojumu
regulēšanas normatīvie dokumenti, prasības lidojumu drošības nodrošināšanas sistēmai. Aviācijas
transporta sistēmas elementu lidojuma deriguma normešana.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
Iegut gaisakuģu tehniskā stāvokļa un apkalpes darba objektīvās kontroles bortlīdzekļi
8. Saturs
8.1 Priekšmeta saturs
•
•
•
•
•
•
•

Aviācijas transporta sistēmas kā sarežģīta ergatīska sistēma
.Prasības lidojumu drošības nodrošināšanas sistēmai.
Īpašās situācijas lidojumā, aviācijas noteikumi situāciju identificēšanā.
Lidojuma drošības kvantitātiva vērtēšana. Lidojumu drošības rādītāji un kritēriji.
Lidojumu drošības nelabvēlīgas ietekmes faktoru pazemināšanas metodes
Aviācijas tehnikas atteikumu ietekme uz lidojumu drošību.
Gaisakuģu tehniskā stāvokļa un apkalpes darba objektīvās kontroles bortlīdzekļi.
Temati
Stundu skaits
Kopā
Teoretis. Praktis.
1. Aviācijas transporta sistēmas kā
sarežģīta ergatīska sistēma
2
2
1.1 Lidojumu drošības nodrošināšanā
pasaules civilajai aviācijā.
1.3 Lidojumu drošības stāvoklis Latvijas

gaisa transportā
2. Īpašas situācijas.
2.1 Īpašas situācijas klasifikācija.
2.2 Īpašas situācijas identifikācija.
3.Nelabvēligie faktori gaisa transportā.
3.1 Nelabvēlīgas faktoru klasifikācija
3.2 Lidojumu drošību nelabvēlīgi
ietekmējošo faktoru apkopojums
4. Aviācijas negadijumi.

4

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

32

16

16

4.1 Aviācijas incidentu un negadījumu
klasifikācija
5. Lidojuma drošības kvantitātiva
vērtēšana.
5.1 Lidojumu drošības statistiskie kritēriji.
5.2 Lidojumu drošības analītiskie kritēriji
un to izmantošana.
6. Lidojumu drošības nelabvēlīgas
ietekmes faktoru pazemināšanas metodes.
6.1 Aviācijas tehnikas atteikumu ietekme
uz lidojumu drošību.
6.2 Lidojumu drošības algoritma analīze
pie tehnikas atteikumiem
7. Aviācijas transporta sistēmas elementu
lidojuma deriguma normešana.
8. Lidojumu drošības līmeņa novērtēšana
pēc borta parakstitāiju datiem.
8.1 Lidojuma parametru magnētisko
reģistrāciju sistēmu
Kopā:
8.2 Nodarbību sadalījums
Teorija
Laboratorijas darbi

Nodarbību skaits
16
8

procenti
33,3
16,7

Praktiskās nodarbības
Patstāvīgas darbs
kopā

8
16
48

16,7
33,3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to noteikšana

•
•
•
•

Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Lidojuma informacijas analize un apstrāde ar
sistēmas “Luč”cit. palidzibu
Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Aviācijas faktoru seku bīstamības pakcres vērtēšana
“Lidojuma” ar lidojuma trenažieri.
Apreķina darba aizstāvēšena. RD tēma: Avārijas ( nelabvēlīga) faktora novēršanas nosacītās
varbūtības noteikšana
Nobeiguma eksamens

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegušanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 2 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma)
• Eksamens ( 60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēma
10. Mācību un ieteicamā litereratūra, citi studiju avoti
• Convention on Internacional Civil Fviation, Montreal, Canada., 1980.
• Supplementi 1-18. Convention on Civil Aviation, Montreal.,Canada,1945-1995.
• Sestakovs V., Lapinskis Z. Dažādu drošības aspektu analīze gaisa kuģu lidojumos, RTU
Izdevniecība, Rīga, 2005.
• www.aaib.dtlr.gov.uk
• www.srg.caa.co.uk
• http://hfskyway.faa.gov
• G. Henderson, D. Tevscher Managing service deficienes a pilot perspective Canada, 1980.
• Безопасность полетов., Уч. для ВУЗов ГА под ред. Р. Сакача,Транспорт, 1989.240стр.
• З. Крохин, В. Шестаков и др. Инженерно-организационные основы обеспечения
безопасности полетов,-М: Транспорт, 1987,-175стр.
• Abdalimova. V. Šestakovs LIDOJUMU DROSIBA. Gaisa transportā sertifikācija un
licencēšana, Rīga., 1998., 72st.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā: inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: dok. Inž. grads
12. Tehnikais aprīkojums un materiali
• tafele
• kodoskops
• mācību literatūra;
• lidojumu trenažieris
• periodiskā literatūra;
• macību materiāli
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (3-210)
• 15A07 katedras laboratorijas
• Lidojumu trenažieris (B-106)

Mācību priekšmeta apraksts
1. Priekšmeta nosaukums:

Aviācijas tehniskā angļu valoda
TAK230

2. Nr. priekšmetu reģistrā:

3. Statuss:
• Obligātais studiju priekšmets.
• Bakalaura profesionālās studijas.
4. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Angļu valoda.
6. Vispārīgais mērķis
Mērķis ir apgūt angļu valodas gaisakuģa konstrukcijas un tehniskās apkopes organizēšanai
nepieciešamo terminoloģiju.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt angļu valodas terminoloģiju par specifiskām lidmašīnas konstrukcijas detaļām.
• Prast pielietot angļu valodu gaisakuģa tehniskās apkopes organizēšanā.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
1. Gaisakuģa korpusa terminoloģija.
2. Gaisakuģa spēka iekārtas terminoloģija.
3. Avionikas terminoloģija.
4. Gaisakuģu ekspluatācijas un tehniskās apkopes organizēšanai nepieciešamo sarunas un runas
uztveres iemaņu attīstība.
5. Gaisakuģu tehniskās apkopes dokumentu saturs un forma.
6. Gaisakuģu tehniskās pārbaudes dokumentu saturs un forma.
7. Pilotu un gaisa satiksmes kontroles dispetčeru mutvārdu sazināšanas.
Temati
1. Gaisakuģa korpusa terminoloģija.
2. Gaisakuģa spēka iekārtas terminoloģija.
3. Avionikas terminoloģija.
4. Gaisakuģu ekspluatācijas un tehniskās apkopes organizēšanai
nepieciešamo sarunas un runas uztveres iemaņu attīstība.
5. Gaisakuģu tehniskās apkopes dokumentu saturs un forma.
6. Gaisakuģu tehniskās pārbaudes dokumentu saturs un forma.
7. Pilotu un gaisa satiksmes kontroles dispetčeru mutvārdu

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4

sazināšanas.
Kopā:
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
32
Praktiskās
nodarbības
16
Patstāvīgais darbs
48
Kopā

32

32

procenti
66.6
33.3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Patstāvīgais darbs : pārtulkošana no angļu valoda
• Ieskaite
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Patstāvīgais darba aizstāvēšana (50% kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (50% kopējā vērtējuma).
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Aircraft Technical Dictionary. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc., 1997. - 502 p.
2. A&P Technician Airframe Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc., 2002. - 630 p.
3. A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc., 1994. – 550 p.
4. Henderson M.F. Aircraft Instruments and Avionics. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc., 1993.
- 203 p.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā izglītība.
• Vēlams maģistra grāds.
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele,
• kodoskops.
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-313)
• Mācību laboratorija (2-328)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:

Aerodinamikas pamati
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS100
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 8.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• fizika
6. Vispārīgais mērķis
Aerodinamika ir mehānikas daļa, kura pēta šķidruma un gāzes kustības un līdzsvara
likumsakarības, kā arī to spēku iedarbību ar ķermeni, kurš atrodas plūsmā. Mācību priekšmeta
mērķis ir apgūt teorētiskās un eksperimentālās aerodinamikas metožu uzdevumu un saturu, kā
arī to lietošanu praktiskiem mērķiem.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par galvenēm teorētiskās un eksperimentālās aerodinamikas
likumsakarībām un pētīšanas metodēm
• Izprast aerodinamikas aprēķina pamati.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
8. MODULIS. AERODINAMIKAS PAMATI
8.1 Atmosfēras fizika
Starptautisko atmosfēras standartu (ISA) lietojums aerodinamikā.
8.2 Aerodinamika
Gaisa plūsma ap ķermeni;
Robežslānis, laminārā un turbulentā plūsma, brīvā plūsma, relatīvā gaisa plūsma, augšējā un
apakšējā gaisa plūsma ap spārnu, virpuļi, plūsmas apstāšanās;
Termini: liekums, horda, vidējā aerodinamiskā horda, profila pretestība, inducētā pretestība,
spiediena centrs, uzplūdes leņķis, spārna pozitīvā un negatīvā vērpe, aerodinamiskā kvalitāte,

spārna forma un spārna relatīvais pagarinājums;
Vilce, svars, rezultatīvais aerodinamiskais spēks;
Cēlējspēka un pretestības radīšana: uzplūdes leņķis, cēlējspēka koeficients, pretestības
koeficients, polāre, iekrišana;
Uzkrājumi uz aerodinamiskās virsmas, ieskaitot ledu, sniegu, sarmu.
8.3 Lidojuma teorija
Attiecība starp cēlējspēku, svaru, vilci un pretestību;
Planēšanas proporcija;
Horizontāli, nepaātrināti lidojumi, darbība;
Pagrieziena teorija;
Slodzes faktora ietekme: iekrišana, lidojuma režīmu diapazons un konstrukcijas ierobežojumi;
Cēlējspēka forsēšana.
8.4 Lidojuma stabilitāte un dinamika
Garenvirziena, sānu un virziena stabilitāte (aktīvā un pasīvā).
Temati

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
2
2
-

1. Šķidruma un gāzes īpašības
Aerohidromehāniskas uzdevumi un nepārtrauktības hipotēze
Šķidruma blīvums
Iekšējā berze un viskozitāte. Pārneses likums
Iekšējie spēki šķidrumā (gāzē)
Gāzes līdzsvars. Starptautiska standarta atmosfēra

2. Šķidruma kinemātika

4

2

6

2

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Plūsmas līnija un plūsmas caurūle
Nepārtrauktības vienādojums
Šķidruma virpuļkustība
Elementāras cirkulācijas saites ar virpuļa intensitāti un Stoksa
teorēma

2. Plaknes potenciālo plūsmu teorijas pamati
Jēdziens par potenciālo plūsmu
Šķidruma plakan – paralēla plūsma. Plūsmas funkcija
Plaknes potenciālā plūsma

3. Ideāla šķidruma dinamika
Ideāla šķidruma kustības vienādojumi
Bernulli integrālis

4. Līdzības un dimensijas teorijas pamati
Jēdziens par plūsmu līdzību
Dimensijas teorijas π – teorēma
Eksperimentālās aerodinamikas galvenās formulas

5. Aerodinamiskais
plūsmā.

profils

nesaspiežama

Aerodinamiska profila ģeometriskie raksturojumi.

šķidruma

Profila aerodinamiskie koeficienti un spiediena koeficients.
Profila aerodinamiskie raksturojumi, kā uzskrejas leņķa funkcija.
Robežslāņa atraušanās.
Spiediena centrs un profila fokuss.
4

4

2

2

8. Mazas perturbācijas un spiediena lēcieni gāzes plūsma.

2

2

-

Mazo ierosu izplatīšana.
Leņķveida ķermeņa apteci ar virsskaņas plakan – paralēlu plūsmu.
Taisns spiediena lēciens.
Slīps spiediena lēciens.
Kopā:

32

24

8

6. Robežslāņa teorijas pamati

-

Jēdziens par robežslāni.
Nesaspiežama šķidruma stacionārā plūsma robežslāni.
Lamināra robežslāņa raksturojumu aprēķins plaknes plātnei.
Turbulenta robežslāņa raksturojumu aprēķins un pretestības
noteikšana plaknes plātnei.

7. Spārna aerodinamiskie raksturojumi
Spārna pozitīvais un negatīvais grodums(vērpe), aerodinamiskā
kvalitāte, spārna forma un spārna relatīvais pagarinājums;
Inducētā pretestība, spiediena centrs, uzplūdes leņķis,

8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
16
Laboratorijas darbi
8
Praktiskās nodarbības
8
Patstāvīgais darbs
16
Kopā
48

procenti
33.3
16.7
16.7
33.3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Spiediena koeficienta eksperimentālā
noteikšana aerodinamiskam profilam
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Aerodinamisko spēku un momentu, kā arī to
koeficientu eksperimentālā noteikšana
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Aerodinamisko spēku aprēķins cietam
ķermenim plakan – paralēla plūsmā.
• Nobeiguma eksāmens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 2 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.

10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. JAR CPL Course: 08000- Principles of Flight, 08100- Subsonic Aerodynamics). 1998.- 250
pp.
2. Lešinskis A. Aerodinamika, Mācību līdzeklis, Rīga, RAU, 1997.- 120 lpp.
3. Mhitarjans А. М. un ct. Aerohidromehānika. – Мaskava: Mašīnbūve, 1990.- 352 lpp.
4. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation.
FAA,1991.- 500 lpp.
5. V.Pavelko. AERODINAMIKAS PAMATI // Lekciju konspekts.- Rīga: RTU, 2003.- 48 lpp.
6. Anderson,J.D. 1991. Fundamentals of Aerodynamics, 2nd ed. McGraw-Hill, New York.
7. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2/e Barnes W. McCormick// John Wiley
& Sons, Inc., 1995 ISBN 0-471-57506-2 672 pages
List price: $100.95 WebBooks price: $85.85
8. Foundations of Aerodynamics: Basis of Aerodynamic Design, 5/e Arnold M. Kuethe and
Chung-Yen Chow John Wiley & Sons, Inc., 1997 ISBN 1-12919-4, 572 pages
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Aerodinamiskā caurule;
• Datorklase;
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti;
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-207)
• Aerodinamiskā laboratorija (2.korpusā)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Aerohidromehānika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS208
3. Statuss:
• 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets. Virziena obligātais
priekšmets
4. Kredītpunkti: 5 KP, Kontaktstundas: 80 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• fizikā
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt aerohidromehānikas uzdevumu un saturu, kā arī tās
metožu lietošanu praktiskiem mērķiem.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par aerohidromehānikas galvenajām likumsakarībām un
pētīšanas metodēm
• Izprast hidraulisko sistēmu aprēķina pamatus
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Aerohidromehānika ir mehānikas daļa, kura pēta šķidruma un gāzes līdzsvara un kustības
likumsakarības, kā arī to savstarpējo iedarbību ar robežvirsmām un dažādiem šķidrumā vai gāzē
ievietotajiem objektiem.
8.2 Priekšmeta saturs
Studiju nodarbību tematos iekļautas „Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003.gada
20.novembrī) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma
uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu”
III PIELIKUMA 66. daļas 2., un 8.moduļu zemāk norādīto punktu prasības.
2. MODULIS. FIZIKA
2.2 Mehānika
2.2.1 Statika
Cietvielu, šķidrumu un gāzu raksturs un īpašības;
Spiediens un peldspēja šķidrumos (barometri).
2.2.4 Hidrodinamika
a) Īpatnējais svars un blīvums;
b) Viskozitāte, šķidruma pretestība, plūdlīnijas formas efekts;
Saspiežamības ietekme uz šķidrumiem;

Statiskais, dinamiskais un kopējais spiediens: Bernulli teorēma, venturi.
2.3 Termodinamika
a) Temperatūra: termometri un temperatūru skalas: Celsija, Fārenheita un Kelvina; siltuma
definīcija.
b) Siltumietilpība, īpatnējais siltums;
Siltumpārnese: konvekcija, izstarošana un vadītspēja;
Tilpuma izplešanās;
Pirmais un otrais termodinamikas likums;
Gāzes: ideālās gāzes likumi; īpatnējais siltums konstantā tilpumā un pie konstanta spiediena,
darbs, kas paveikts gāzes izplešanās rezultātā;
Izotermiskā un adiabātiskā izplešanās un saspiešana, dzinēja cikli, konstants tilpums un
konstants spiediens, dzesinātāji un siltumsūkņi;
Latentais kušanas un iztvaikošanas siltums, siltumenerģija, sadedzes siltums.
8. MODULIS. AERODINAMIKAS PAMATI
8.1 Atmosfēras fizika
Starptautisko atmosfēras standartu (ISA) lietojums aerodinamikā.
8.2 Aerodinamika
Gaisa plūsma ap ķermeni;
Robežslānis, lamināra un turbulenta plūsma, brīvā plūsma, relatīvā gaisa plūsma, augšējā un
apakšējā gaisa plūsma ap spārnu, virpuļi, plūsmas apstāšanās;
Termini: liekums, horda, vidējā aerodinamiskā horda, profila pretestība, inducētā pretestība,
spiediena centrs, uzplūdes leņķis, spārna pozitīvā un negatīvā vērpe, aerodinamiskā kvalitāte,
spārna forma un spārna relatīvais pagarinājums;
Vilce, svars, rezultatīvais aerodinamiskais spēks;
Cēlējspēka un pretestības radīšana: uzplūdes leņķis, cēlējspēka koeficients, pretestības
koeficients, polāra, iekrišana;
Uzkrājumi uz aerodinamiskās virsmas, ieskaitot ledu, sniegu, sarmu.

Temati

1. Šķidruma un gāzes īpašības

Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
2
2
-

Aerohidromehānikas uzdevumi
Vielu klasifikācija, saspiežamība, plūstamība
Nepārtrauktības hipotēze
Šķidruma blīvums un relatīvais svars
Iekšējie spēki šķidruma un gāzē. Iekšējā berze un viskozitāte
Pārneses likumi
Šķidruma plūsmas veidi un Reinholda skaitlis
Robežslānis

2. Dažādi termodinamikas jautājumi

3

1

2

6

5

1

6

5

1

11

3

8

3

1

2

10

2

8

Gāzes stāvokļa vienādojums
Termodinamiskie procesi
Gāzes iekšējā enerģija
Termodinamikas likumi
Siltumietilpības, entalpijas un entropijas jēdzieni
Spiediena un temperatūras mērvienības. Temperatūras skalas

3. Hidrostatika
Hidrostatiskais spiediens un tā galvenā īpašība
Hidrostatikas pamatvienādojums
Paskaļa likums
Šķidruma līdzsvars gravitācijas spēka iedarbībā
Šķidruma līdzsvars ne gravitācijas masu spēku iedarbībā
Mēraparāti hidrostatiska spiediena mērīšanai
Hidrostatiskais spiediens uz plakano figūru. Spiediena centrs
Hidrostatiska spiediena spēks, kas darbojas uz līklineārām virsmām.
Arhimēda likums
Gāzes līdzsvars. Starptautiskā standarta atmosfēra

4. Šķidrās vielas kinemātikas pamatlikumi
Plūsmas līnija un plūsmas caurule
Nepārtrauktības vienādojums
Ideāla šķidruma kustības diferenciālvienādojumi
Bernulli vienādojums šķidruma strūklai
Bernulli vienādojums reāla šķidruma plūsmai
Bernulli vienādojuma īpašības gāzei

5. Hidrauliskie zudumi un hidrauliskās pretestības
Hidrauliska spiediena augstuma zudumi caurules garumā
Berzes pretestības koeficients
Vietējās hidrauliskās pretestības un to veidi
Hidrauliska spiediena augstuma zudumi plūsmas krasas izplēšanas
un sašaurināšanas vietās
Borda – Kārno teorēma

6. Šķidruma plūsma urbumos un sprauslās
Šķidruma plūsma urbumos. Šķidruma patēriņa vienādojums
Šķidruma notece caur uzgaļiem. Uzgaļu veidi

7. Sūkņi un to raksturlielumi
Sūkņu klasifikācija
Sūkņa ražīgums, celšanas augstums, darbināšanai nepieciešamā
jauda
Lāpstiņu sūkņu darba princips, to veidi un uzbūve

Centrbēdzes sūkņa spiediena augstuma veidošana. Centrbēdzes
sūkņa raksturlīkne
Gremdvirzuļu sūkņa spiediena augstuma veidošana. Gremdvirzuļu
sūkņa raksturlīkne
2

2

-

11

3

8

2

2

-

11

3

8

4

4

-

3

3

-

14. Robežslāņa teorijas pamati

6

4

2

Ātruma diagramma nesaspiežama šķidruma stacionāras plūsmas
robežslānim
Robežslāņa veidi
Lamināra robežslāņa raksturlielumu aprēķins plaknes plātnei
Turbulenta robežslāņa raksturlielumu aprēķins un pretestības
noteikšana plaknes plātnei
Robežslāņa atraušanās
Kopā:

80

40

40

8. Īpašās parādības šķidruma plūsmai cauruļvados
Hidrauliskais trieciens un to ietekmējošie faktori
Hidrodinamiskā kavitācija. Kavitācijas koeficients. Kavitācijas
kritiskais spiediens

9. Cauruļvadu hidrauliskais aprēķins
Vienkārša cauruļvada hidrauliskais aprēķins
Sarežģīta cauruļvada hidrauliskais aprēķins
Cauruļvada ar sūkni hidrauliskais aprēķins

10. Šķidruma virpuļu kustība
Jēdziens par šķidruma virpuļu kustību
Virpuļa līnija un virpuļa caurulīte. Virpuļa līnijas intensitāte
Jēdziens par cirkulāciju. Elementārās cirkulācijas un virpuļa
intensitātes sakarība
Stoksa teorēma

11. Plaknes potenciālo plūsmu teorijas pamati
Jēdziens par potenciālo plūsmu. Jēdziens par ātruma potenciālu
Nepārtrauktības vienādojums nesaspiežama šķidruma potenciālai
plūsmai
Šķidruma plakani paralēlā plūsma
Plūsmas funkcija

12. Līdzības un dimensijas teorijas pamati
Jēdziens par plūsmu līdzību
Aerohidromehānikas parādību ģeometriskās līdzības nosacījumi
Aerohidromehānikas parādību kinemātiskās līdzības nosacījumi
Aerohidromehānikas parādību dināmiskās līdzības nosacījumi
Dimensijas teorijas p- teorēma
Līdzības kritēriji un mēroga koeficienti
Eksperimentālās aerodinamikas galvenās formulas

13. Mazas ierosmes un spiediena lēcieni gāzes plūsmā
Mazo ierosmju izplatīšana gāzē atkarībā no perturbācijas avota
kustības ātruma
Leņķveida ķermeņa aptecēšana ar virsskaņas plakani paralēlu
plūsmu
Taisns spiediena lēciens
Slīps spiediena lēciens

8.3 Nodarbību sadalījums

Teorija
Laboratorijas darbi
Praktiskās nodarbības
Patstāvīgais darbs
Kopā

nodarbību skaits
40
24
16
40
120

procenti
33.3
20
13.3
33.4
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Spiediena augstuma zudumu noteikšana
pie šķidruma kustības gludās caurulēs
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Vietējo hidraulisko zudumu koeficientu
eksperimentālā noteikšana
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Centrbēdzes sūkņa raksturlīknes
eksperimentālā noteikšana
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Gremdvirzuļa sūkņa raksturlīknes
eksperimentālā noteikšana
• Kursa darba aizstāvēšana. KD tēma: Lidmašīnas degvielas sistēmas cauruļvada
hidrauliskais aprēķins
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Rotējoša cilindriska objekta aptecēšana ar
gaisu
• Ieskaite
• Nobeiguma eksāmens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāaizstāv 1 kursa darbu, 1 aprēķina darbu un 4 laboratorijas darbi (25%
kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (25% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (50% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. JAR CPL Course: 08000- Principles of Flight, 08100- Subsonic Aerodynamics). 1998.250 pp.
2. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation.
FAA,1991.- 500 lpp.
3. V. Pavelko. Aeromehānika / Lekciju konspekts. – R.: 2003.
4. V. Sanņikovs. Metodiskie noradījumi laboratorijas darbiem pa priekšmetiem „Šķidruma
un gāzu mehānika”, „Gaisa kuģu aerodinamika”. – R.:1999.
5. V. Skārds. Sūkņi. – R.: „Liesma”, 1965. 167 lpp.
6. А. М. Мхитарян, В. В. Ушаков, А. Г. Баскакова, В. Д. Трубенюк.
Аэрогидромеханика. – М.: «Машиностроение», 1984. 352 с.
7. А. А. Угинчус, Е. А. Чугаева. Гидравлика. – Л.: «Стройиздат», 1971. 350 с.
8. С. А. Бобровский, С. М. Соколовский. Гидравлика, насосы и компрессоры. – М.:
«Недра», 1972. 296 с.
9. Б. А. Гавриленко, В. А. Минин, С. Н. Рождественский. Гидравлический привод. –
М.: «Машиностроение», 1968. 502 с.
10. Я. Н. Гаухман, В. Е. Касторский, Ю. Г. Логачев, И. В. Стадник. Аэродинамика и
динамика полетов транспортных летательных аппаратов. Кн. 1. Аэродинамика. –
Р.: РКИИГА, 1968. 458 с.

11. Я. Н. Гаухман, В. Е. Касторский, Ю. Г. Логачев, К. П. Попов, В. Н. Ягненков.
Методические указания к лабораторному практикуму по гидравлике. – Р.:
РКИИГА, 1978.
12. В. Н. Ягненков. Методические указания к расчетно-графической работе по
гидравлике «Расчет простых трубопроводов гидравлических систем летательных
аппаратов и исследование эксплуатационных факторов на их работу». - Р.:
РКИИГА, 1987.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženiertehniskā izglītība
• Minimāli: inženierzinātņu maģistra grāds
• Vēlams: inženierzinātņu doktora grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Hidraulikas laboratorijas iekārtas
• Datorklase
• Hidraulisko iekārtu paraugi un speciālie plakāti;
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (Lomonosova iela 1, aud. 2-207)
• Hidraulikas laboratorija (Lomonosova iela 1,2.korpusā)
• Aviācijas institūta datorklase (Lomonosova iela 1,2.korpusā)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Aviācijas dzinēju teorija
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD 421
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības līmeņa priekšmets.
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 15. un 16. moduļu
priekšmets
4. Kredītpunkti: 4 KP, Kontaktstundas: 64 stundas.
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Matemātikā;
• Fizikā;
• Ķīmijā un ķīmotologijā;
• Inženieru grafikā un datormācībā;
• Siltumtehnika un termodinamikā.
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Aviācijas dzinēju teorija” mērķis ir noformulēt mūsdienīgu priekšstatu par
dažādas shēmas civilās aviācijas dzinēju darbību. Iemācīt studentus tehniski pareizi risināt
jautājumus, kuri ir saistīti ar aviācijas gāzturbīnu dzinēju augstuma - ātruma raksturlīkņu
studēšanu. Sniegt studentiem zināšanas par VD un GTD pamatmezglu izpildi un to
ekspluatācijas raksturojumi.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi
• Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām aviācijas dzinēju raksturlīkņu aprēķina
metodēm;
• Izprast VD un GTD pamatmezglu darbību un to ekspluatācijas raksturojumi;
• Zināt siltumdzinēju palaišanas;
• Iemaņas korekti lietot SD konstrukcijas terminoloģiju, pildot inženieru aprēķinus;
• Zināt pareizi pielietot statistiskās metodes ekonomisko parādību analīzē;
• Izprast aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu.
8 . Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS
(p. 15.1, 15.2, 15.4-7, 15.9, 15.14)
15.1 Pamati

- Potenciālā enerģija, kinētiskā enerģija, Ņūtona kustības likumi, Braitona cikls;
- Attiecība starp spēku, darbu, jaudu, enerģiju, ātrumu, paātrinājumu;
- Turboreaktīvo, turboventilatoru, turbovārpstas un turbopropelleru dzinēju konstrukcijas
izvietojums un darbība.
15.2 Dzinēja darbība
- Pilnā jauda, lietderīgā jauda, sašaurinātas sprauslas vilce, vilces sadalījums, summārā vilce,
vilcesspēja, ekvivalentas vārpstas jauda zirgspēkos, īpatnējais degvielas patēriņš;
- Dzinēja lietderības koeficients;
- Divkontūrības pakāpe un dzinēja kompresijas pakāpe;
- Gāzu plūsmas spiediens, temperatūra un ātrums;
- Dzinēja parametri, statiskā vilce, ātruma, augstuma un karsta klimata ietekme, stabilizēta jauda,
ierobežojumi.
15.4 Kompresori
Aksiālā un centrbēdzes tipa kompresori;
Konstrukcijas īpašības, darbības principi un lietojums;
Kompresora gaisa plūsmas noraušanās un pārplūdes cēloņi un ietekme;
Gaisa plūsmas vadības metodes: izplūdes vārsti, regulējamas ieplūdes vadlāpstiņas, regulējamas
statora lāpstiņas, rotējoša statora lāpstiņas;
Kompresora radītā spiediena pakāpe.
15.5 Degkamera
Konstrukcijas īpašības un darbības principi.
15.6 Turbīnu sekcija
Dažādu turbīnas lāpstiņas tipu raksturlielumi un darbība;
15.7 Izplūdes sistēma
Konstrukcijas īpašības un darbības principi;
Konverģējošas, diverģējošas un regulējamas sprauslas;
Dzinēja trokšņa samazināšana.
15.9 Eļļošanas līdzekļi un degvielas
Īpašības un specifikācijas; Degvielas piedevas; Piesardzības pasākumi.
15.14 Dzinēja indikācijas sistēmas
Izplūdes gāzu temperatūras/Turbīnu starppakāpju temperatūras indikācijas sistēmas; Dzinēja
vilces indikācija: dzinēja kompresijas pakāpes, dzinēja turbīnas izplūdes spiediena vai reaktīvās strūklas
spiediena indikācijas sistēmas; Eļļas spiediens un temperatūra; Degvielas spiediens un plūsma; Dzinēja
apgriezienu skaits; Jauda.

16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS
(p. 16.2, 16.7, 16.8, 16.10)
16.2 Dzinēja darbība
Jaudas mērīšana un aprēķināšana; Faktori, kas ietekmē dzinēja jaudu; Maisījumi/liesināšana,
priekšaizdedze.
16.7 Kompresori/Turbokompresori
Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz dzinēja parametriem;
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība; Vispārējā terminoloģija; Vadības sistēmas.
16.8 Eļļošanas līdzekļi un degvielas
Īpašības un specifikācijas; Degvielas piedevas; Piesardzības pasākumi.
16.10 Dzinēja indikācijas sistēmas
Dzinēja apgriezienu skaits; Cilindra galvas temperatūra; Dzesētāja temperatūra; Eļļas spiediens
un temperatūra; Izplūdes gāzu temperatūra; Degvielas spiediens un plūsma; Spiediens kolektorā.

Nodarbību temati
1.
2.

Ievadlekcija. Kopējās zināšanas par procesiem, kuri norit
aviodzinēju daļās. Procesu līdzība, kuri norit TRD un
virzuļdzinējos. SD tipi, shēmas un pielietošanas nozares.
Vienkontūru TRD galvenie raksturlielumi, cikla parametram
ietekme, TRD raksturojumu īpašības.

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
4

4

-

8

6

2

3.

Aviācijas gāzturbīnu dzinēju augstuma - ātruma raksturlīkņu
analīzē.
4. Divkontūru gāzturbīnu dzinējs un to ekspluatācijas raksturlīkņu
īpatnības.
5. Kompresora mezgls un to ekspluatācijas raksturojumi.
Kompresora darba lāpstiņas profilēšana. Rotors un stators, tā
pamatelementi un pretpompāžas sistēma.
6. Turbīnas mezgls un to ekspluatācijas raksturojumi. Turbīnas
darba lāpstiņas profilēšana. Turbīnas elementu dzesēšana.
Vārpstas montāžas shēma.
7. Degšanas kameras pamatelementi. Degkameru konstruktīvais
izpildījums, difuzors, stabilizators, sajaucējs. Dzesēšanas
paņēmieni un raksturlīkņas.
8. Izejas kanāla (sprauslas) raksturlīkņas īpašības.
9. Turbopropelleru dzinējs un to ekspluatācijas raksturojamas
īpatnības.
10. VD un GTD automātiskā palaišana un to nestabilie darba
režīmi.
11. Pasākumi GTD drošuma paaugstināšanai. Īsa virzuļdzinēju un
GTD attīstības vēsture. Aviācijas dzinēju tālākā attīstība.
Kopā
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
42
Patstāvīgais darbs
22
Kopā
64

8

6

2

8

4

4

8

4

4

8

4

4

6

4

2

4

2

2

6

4

2

2

2

-

2

2

-

64

42

22

procenti
67
33
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Kursa darba aizstāvēšana. KD tēma: TRDD ekspluatācijas raksturojumi.
• Nobeiguma eksāmens.
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt kursa darbu un jāuzraksta 1 kontroldarbs (40% kopējā
vērtējuma).
• Eksāmens - tests un uzdevums (60% kopējā vērtējuma, vērtējums tiek veikts 10 ballu
sistēmā.).
Tests atbilstoši 66. sadaļas 15. un 16. moduļu prasībām (B1 kategorija — 70 atbilžu
variantu jautājumi. Atvēlētais laiks — 70 minūtes).
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
1. Tihonov N. Teorija aviacionnih dvigatelej. – Moskva: Transport, 2000.
2. Tihonov N. Rabochi proces i ekspluatacionnie harakteristiki aviacionnih GTD./ Teksti
lekcij. – Rīga: RAU, 1991.
3. Labendiks V., Ozoliņš I. Aviodzinēju ekspluatācijas raksturlielumu matemātiskā
modelēšana. – Rīga, "RTU", 2001.- 42 lpp.
4. Labendik V., Tihonov N. Raschet parametrov cikla i ekspluatacionnih harakteristik TRD i
TRDD. – Rīga: RIIGA, 1990. – 57 lpp.
5. V. Labendiks, I. Pavelko, R. Pikke. Turbīnas gāsdinamiskais aprēķins./ Metodiskie
norādījumi kursa darbam. – Rīga: RTU AI, 2001. – 34lpp.

6. Labendik V. Vibor parametrov i raschet harakteristik TVVD. - Rīga: RIIGA, 1987.
Papildliteratūra
1. Gohen H., Rogers G. F. C. Saravanamuttoo H. I. H. Gas turbine theory./ 3rd ed. – England:
Longman scientific&Technical, 1991.
2. Internal combustion engines./ Edited by V. Lukanin. – Moscow: MIR Publishers, 1990.
3. Mathur M. L., Sharma R. P. Gas Turbines and Jet&Rocket Propulsion./ 2rd ed. – Nai Sarak:
Standart Publishers Distributors, 1988.
11. Prasības mācībspēkiem
•
Augstākā tehniskā izglītība.
•
Vēlams maģistra un doktora grāds.
•
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme.
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• dzinēju shēmas un maketi, speciālie plakāti;
• klase, tāfele un kodoskops;
• laboratorijas iekārtas;
• datorklase un datordemonstrācijas aprīkojums.
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija nodarbībām (3-341)
• Dzinēju daļas un detalas klase (2-103)
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9754804

Vladimirs Labendiks

Mācību priekšmeta plāns.
1. Priekšmeta nosaukums

Aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcija un izturība
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD-522
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības līmeņa priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66. sadaļas 15. moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Materiālu pretestība;
• Materiāli un komponenti;
• Aviācijas dzinēju teorija.
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcija un izturība” mērķis ir
noformulēt mūsdienīgu priekštatu par civilās aviācijas dzinēju konstrukciju un stiprību. Iemācīt
studentus tehniski pareizi risināt jautājumus, kuri ir saistīti ar dzinēju konstrukciju un aviācijas
gāzturbīnu dzinēju detaļu studēšanu. Sniegt studentiem zināšanas par GTD sistēmu un
pamatmezglu konstruktīvo izpildi un līdz ar to sagatavot studentus praktisku jautājumu
risināšanai, kuri saistīti ar diploma projekta izpildi, kā arī ar darbu civilās aviācijas iestādēs.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par galvenām aviācijas GTD detaļu aprēķina metodēm;
• Izprast GTD pamatmezglu darbu un konstrukciju
• Zināt GTD pamatmezglu nepieciešamās prasības un konstruktīvo izpildījumu, kā arī GTD
pamatsistēmu agregātu uzdevumus un darbības principus.
• Iemaņas korekti lietot GTD konstrukcijas terminoloģiju, pildot aprēķinus. Izprast
aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta apraksts
Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē
iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ) III
PIELIKUMS. (66. daļa) A IEDALA, A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢU TEHNISKĀS APKOPES
LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
15. MODULIS. Gāzturbīnu dzinējs
(15.1 – 15.7; 15.10 – 15.13; 15.16 – 15.18; 15.20)

1

15.1 Pamati:
Turboreaktīvo, turboventilatoru, turbovārpstas un turbopropelleru dzinēju konstrukcijas
izvietojums un darbība.
15.3 Ieplūde
Kompresora ieplūdes kanāli.
Aizsardzība pret apledošanu.
15.4 Kompresori
Aksiāla un centrabēdzes tipa kompresori.
Konstrukcijas īpašības, darbības principi un lietojums.
Ventilatora balansēšana.
Gaisa plūsmas vadības metodes: izplūdes vārsti, regulējamas ieplūdes vadlāpstiņas, regulējamas
statora lāpstiņas, rotējoša statora lāpstiņas.
15.5 Degkamera
Konstrukcijas īpašības un darbības principi.
15.6 Turbīnu sekcija
Lāpstiņas pievienojums pie diska.
Sprauslu vadaparāts.
Turbīnas lāpstiņu slodzes un vibrācijas cēloņi un ietekme.
15.7 Izplūdes sistēma
Konstrukcijas īpatnības un darbības principi.
Dzinēja trokšņa samazināšana.
Reversa iekārtas.
15.10 Eļļošanas sistēmas
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas.
15.11 Degvielas sistēmas
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas.
15.12 Gaisa padeves sistēmas
Dzinēja gaisa plūsmas sadales un pretapledošanas vadības sistēmu, ieskaitot iekšējās
dzesēšanas, hermetizēšanas un ārējos gaisa patērētājus, darbība.
15.13 Palaišanas un aizdedzes sisēmas
Aizdedzes sistēmas un to sastāvdaļas.
Tehniskās apkopes drošības prasības.
15.16 Turbopropelleru dzinēji
Brīvās sapārotas turbīnas un mehāniski savienotās turbīnas.
Reduktori.
15.17 Turbovārpstas dzinēji
Komponējums, piedziņas sistēmas, reduktori, savienojumi, vadības sistēmas.
15.18 Palīgdzinēji
Mērķi, darbība, aizsargsistēmas.
15.20 Ugunsdrošības sistēmas
Atklāšanas un dzēšanas sistēmu darbība.
8.2. Priekšmeta saturs
Temati
1.
2.
3.

Aviācijas dzinēju klasifikācija.
Virzuļdzinēju un gāzturbīnu dzinēju cikli, to
salīdzināšana un analīze.
Turboreaktīvo, turboventilatoru, turbovārpstas un
2

Kopā
2

Stundu skaits
Teorija
Praktika
2

2

2

6

4

2

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

turbopropelleru dzinēju konstrukcijas izvietojums
un darbība.
Ieplūde.
Aizsardzība pret apledošanu.
Kompresori.
Aksiāla un centrabēdzes tipa kompresori.
Konstrukcijas īpašības, darbības principi un
lietojums.
Ventilatora balansēšana.
Gaisa plūsmas vadības metodes: izplūdes vārsti,
regulējamas ieplūdes vadlāpstiņas, regulējamas
statora lāpstiņas, rotējoša statora lāpstiņas.
Kompresora konstrukcijas analīze.
Degkamera
Konstrukcijas īpašības un darbības principi.
Konstrukcija un degvielas sprauslas konstrukcijas
analīze.
Degkameras konstrukcijas analīze.
Turbīnu sekcija.
Lāpstiņas pievienojums pie diska.
Sprauslu vadaparāts.
Turbīnas lāpstiņu slodzes un vibrācijas cēloņi un
ietekme.
Turbīnas konstrukcijas analīze.
Reduktori.
Reduktoru konstrukcija.
Reduktora konstrukcijas analīze.
Izplūdes sistēma.
Konstrukcijas īpatnības un darbības principi.
Dzinēja trokšņa samazināšana.
Reversa iekārtas.
Eļļošanas sistēmas.
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas.
Turbopropelleru dzinēji.
Brīvās sapārotas turbīnas un mehāniski savienotās
turbīnas.
Turbovārpstas dzinēji.
Komponējums, piedziņas sistēmas, reduktori,
savienojumi, vadības sistēmas.
Palīgdzinēji (APU).
Mērķi, darbība, aizsargsistēmas.
Ugunsdrošības sistēmas.
Atklāšanas un dzesēšanas sistēmu darbība.
Kopā

2

2

6

4

4

4

6

4

2

4

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

48

36

8.3 Nodarbību sadalījums
Nodarbību skaits

procenti

Teorija

36

75

Labaratorijas nodarbības
Kopā

12
48

25
100

3

2

2

12

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Gāzturbīnu dzinēju elementu un mezglu (pēc brīvas izvēles) konstruktīvā analīze
• Nobeiguma ieskaite ar atzīmi
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 15. moduļa prasībām
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāprezentē dzinēja konstrukcijas elementa apraksts.
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• М.Д. Банов, Е.В. Чемохуд. Авиационный двигатель М-14П (конструкция,
эксплуатация, техоблуживание). Рига, РАУ, 1997.
• М.Д. Банов и др. Анализ конструкции узлов и агрегатов авиационных ГТД:
Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Конструкция и
прочность авиационных двигателей». Рига, РКИИГА, 1990, -с. 36.
• М.Д. Банов, И.В. Павелка, Р.А. Карпенко. Методические указания к курсовой
работе по дисциплите «Устройство тепловых двигателей» и «Конструкция и
прочность поршневых двигателей». Рига, РАУ, 1999,
• M.Banovs, R.Karpenko, I.Pavelko. Metodiskie norādījumi kurs darbam priekšmetos
“Siltumdzinēju uzbūve” un “Virzuļu dzinēju konstrukcija un stiprība”. Rīga, RAU, 1999,
• Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994,
630p,
• A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc. 1994. 550p,
• Г.А. Никитин, Е.А. Баканов. «Оснсвы авиации». Москва, «Транспорт» , 1972,
• Л.П. Лозицкий, А.Н. Ветров, С.М. Дорошко, В.П. Иванов, Е.А. Коняев.
«Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей». Москва,
«Воздушный Транспорт», 1992.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok. Inž. Grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• Gāzturbīnu dzinēju klase
• Gāzturbīnu dzinēju labaratorija un rasējumi
• Gāzturbīnu dzinēju agregāti
13. Priekšmeta norises vietas
• Auditorija nodarbībām (2 -104)
• Agregātu labaratorija (2 -104)

Mācību priekšmetu aprakstu sastādīja

Muharbijs Banovs

Tālr. 6812964

4

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Aviācijas konstrukciju mehānika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS212
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 6.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 4 KP, Kontaktstundas: 64 stundas
5. Sākuma nosacījumi
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Matemātikā
• Fizikā
• Rasēšanā
• Datormācībā
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt cieta ķermeņa kinemātikas galvenos raksturlielumus, kā
arī dažādu mehānismu teorijas un datormodelēšanas pamatus.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par cieta ķermeņa kinemātikas raksturlielumiem.
• Apgūt mehānismu struktūras analīzi.
• Apgūt aviācijā pielietojamo mehānismu klasifikāciju, to galvenos ģeometriskos
parametrus.
• Apgūt mehānismu datorprojektēšanas pamatus.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:
6 modulis, 6.5 - 6.10 punkti
6.5 Savienotājelementi
6.5.1 Skrūvju vītnes
Skrūvju nomenklatūra;
Vītņu veidi, izmēri un pielaides standarta skrūvju vītnēm, kuras lieto aviobūvē;
Skrūvju vītņu mērīšana;
6.5.2 Bultskrūves, tapskrūves un skrūves
Bultskrūvju tipi: aviācijas bultskrūvju specifikācija, identifikācija un marķēšana,
starptautiskie standarti;

Uzgriežņi: paškontrējošie, enkura tipa, standarta tipu;
Nostiprinātājskrūves: aviācijas specifikācijas;
Tapskrūves: veidi un lietojumi, ievietošana un izņemšana;
Pašvītņgriezes skrūves, tapas.
6.5.3 Bloķēšanas ierīces
Paliktņi ar ķepiņām un atsperpaplāksnes, fiksējošās plāksnes, šķelttapas, uzgriežņi ar
paplašinājumu, stiepļu fiksatori, ātri atverami aizbīdņi, atslēgas, sprostgredzeni un
šķelttapas.
6.5.4 Aviācijas kniedes
Pilnkāta un necaurejošo kniežu tipi: specifikācijas, identifikācija un termiskā apstrāde.
6.6. Caurules un savienojumi
a)
Gaisa kuģī lietojamo stingo un elastīgo cauruļu un to savienojumu veidi un identifikācija;
b)
Standarta savienojumi gaisa kuģu hidraulisko, degvielas, eļļas, pneimatisko un gaisa
padeves sistēmu caurulēm.
6.7. Atsperes
Atsperu tipi, materiāli, raksturīpašības un pielietojumi.
6.8 Gultņi
Gultņu uzdevums, slodzes, materiāli, uzbūve;
Gultņu tipi un to pielietojums.
6.9 Pārvadi
Pārvadu veidi un to pielietojums;
Pārnesuma skaitļi, reduktoru un paātrinošo pārnesumu sistēmas, vadāmie un vadošie
zobrati, starpzobrati, sazobes profili;
Siksnas un trīši, ķēdes un ķēdes rati.
6.10 Vadības troses
Trošu veidi;
Gala stiprinājumi, savilcējuzgriežņi un kompensācijas ierīces;
Trīši un trošu sistēmas sastāvdaļas;
Boudena troses;
Elastīgās gaisa kuģu vadības sistēmas.

Temati

1. Kinemātiskais pāris un kinemātiskā ķēde
Galvenie jēdzieni
Kinemātiskais pāris. Kinemātisko pāru klasifikācija
Augstākie un zemākie kinemātiskie pāri
Kinemātiskā ķēde.
Kinemātiskās ķēdes mainīguma pakāpe un brīvības pakāpju skaits

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
3
1
2

2. Mehānismu struktūras analīze

7

3

4

14

6

8

15

7

8

1

1

-

2

2

-

1

1

-

15

7

8

3

2

1

Mehānisms un tā galvenie raksturojumi
Mehānisma brīvības pakāpju skaits
Plaknes un telpas mehānismu minimālo locekļu skaits
Neaktīvās jeb dubultās saites
Mehānismu analīzes piemēri

3. Punkta un cieta ķermeņa kinemātikas galvenie jēdzieni
Cieta ķermeņa virzes kustība
Cieta ķermeņa rotācijas kustība
Cieta ķermeņa komplāna kustība
Mehānisma kinemātikas analīzes piemēri
Mehānisma ātrumu un paātrinājumu plāni
Datoru pielietošana mehānismu kinemātikas analīzē

4. Savienotājelementi
Kniedes un to ģeometriskie raksturlielumi
Kniežu stiprības aprēķins
Vītnes, to veidi un ģeometriskie raksturlielumi
Bultskrūves, to veidi un ģeometriskie raksturlielumi
Bultskrūvju stiprības aprēķins
Uzgriežņi, to veidi, standartizmēri un stiprības analīze
Bloķēšanas ierīces, to veidi un pielietojums
Tapskrūves, to ģeometriskie raksturlielumi un aprēķins
Pašvītņgriezes skrūves, tapas

5. Atsperes
Atsperu veidi, raksturīgie izmēri
Atsperu stiprības aprēķins

6. Gultņi
Gultņu tipi, to stiprības aprēķins

7. Vadības troses
Vadības trošu veidi un to ģeometriskie parametri
Vadības trošu stiprības analīze
Trošu piestiprināšana

8. Zobratu pārvadi
Zobratu pārvadu pārnesuma attiecība
Zobratu klasifikācija
Sazobes galvenais likums (Sazobes teorēma)
Zobratu ģeometriskie izmēri
Pārseguma koeficients
Evolventes veidošana un tās īpašības
Zobu slīde un īpatnējā slīde
Zobratu zobu minimālais skaits evolventes sazobē
Cilindrisko zobratu profilu apstrādes metodes

9. Izciļņu un kulises mehānismi
Izciļņu mehānismu varianti un ģeometrija.
Izciļņu mehānisma analīze
Izciļņa profila aprēķins
Galvenās definīcijas un kulises mehānismu klasifikācija
Kulises slīdņa mehānisms

Kulises sešu locekļu mehānisms

10. Siksnas un ķēdes pārvadi

3

2

1

64

32

32

Siksnas pārvadu galvenās īpašības
Siksnas pārvadu ģeometrija
Spēki pārvadā un spriegumi siksnā
Ķēdes pārvadu veidi un galvenās īpašības
Ķēdes pārvadu ģeometrija un kinemātika
Spēki ķēdes pārvadā
Kopā:
8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
32
Laboratorijas darbi
16
Praktiskās nodarbības
16
Patstāvīgais darbs
32
Kopā
96

procenti
33.3
16.7
16.7
33.3
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Mehānisma kinemātisko pāru un
brībības pakāpju skaita analīze
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Zobrata zobu izgriešana
• Kursa darba aizstāvēšana. KD tēma: Mehānisma datorprojektēšana un kinemātiskā
analīze.
• Nobeiguma eksāmens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāaizstāv 2 laboratorijas darbi un 1 kursa darbu (33% no kopējā
vērtējuma)
• Eksāmens (60% no kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department
of Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan
Books. 1994, 630p.
Maltbaek J.C. Essential Engineering Dynamics. Crosby Lockwood Staples.
London.1998.
Dr. Jagdish Lal. Theory of mechanisms and machines. – New Deli:
Metropoliten book Co., 1986. -975 p.
Pavelko V. Materiālu pretestība: 1.un 2.daļa. Rīga: RAU, 1999.
J. Rudņevs, E. Balcers, J. Mazais, G. Tribis. Mašīnu un mehānismu teorija.
Mehānismu kinemātika un dināmika. –Rīga, RTU, 1994. -125 lpp.
J. Rudņevs. Mašīnu un mehānismu teorija. Zobratu un izciļņu mehānismi. –
Rīga, RTU, 1994. -75 lpp.
J. Rudņevs, E. Balcers, J. Mazais, G. Tribis. Mašīnu un mehānismu teorija.
Darbmašīnas ģeometrisko, kinemātisko un dinamisko parametru aprēķina
piemēri. –Rīga, RTU, 1994. -55 lpp.

8.
9.
10.

11.

Н.И. Левитский. Теория механизмов и машин. –Москва, наука, 1990. 590 стр.
К.И. Заблонский, И.М. Белоконев, Б.М. Щекин. Теория механизмов и
машин. –Киев, Выща школа, 1989. -370 стр.
А.Н. Криницын, Е.П. Пантелеев. Методические указания и задания к
выполнению расчетно-графической работы по кинематическому
анализу плоских механизмов по курсу “Техническая механика”. - Рига,
РКИИГА, 1979. -19 стр.
V.Pavelko. Aviācijas konstrukciju mehānika // Lekciju konspekts. - Rīga,
RTU, 2003.- 69 lpp.

11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā tehniskā izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: inž.zin.dok. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Dažādu mehānismu un agregātu modeļi;
• Datorklase;
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (B-104)
• Mācību laboratorija (B-110)

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
1. Priekšmeta nosaukums
AVIĀCIJAS TEHNIKAS EKSPLUATĀCIJAS MATERIALI
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD 111
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības līmeņa priekšmets.
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 15. un 16. moduļu priekšmets.
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas.
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Fizikā;
• Vispārīgā ķīmijā.
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Aviācijas tehnikas ekspluatācijas materiali ” mērķis ir radīt priekšstatu
par naftaķimijas pamatu, transporta līdzekļu degvielu, eļļu, plastisko smērvielu un tehnisko
šķidrumu ekspluatācijas īpašībām, sastāvu, iegūšanu un ekoloģiju. Iemācīt studentus tehniski
pareizi risināt jautājumus, kuri ir saistīti ar siltuma dzinēju fizikālos procesus studēšanu.
Studentiem jāprot veikt vienkāršās analīzes, noteikt degvielu un smēreļļu derīgumu tos attiecīgo
dzinēju ekspluatācijā.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi
•
Sniegt zināšanas degvielu un eļļu iegūšanas paņēmienos un par fizikāli - ķīmiskam
īpašībām;
•
Zināt pielietot ķīmotoloģijas metodes ekonomisko parādību analīzē;
•
Zināt degvielu, eļļu un speciālo šķidrumu kvalitātes kontroles metodes;
•
Izprast degvielu, eļļu, plastisko smērvielu un tehnisko šķidrumu ekspluatācijas markas.

8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē
iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:
GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
8.2. Priekšmeta apraksts
8.2.1. Ogļūdeņražu degvielu ražošanas un attīrīšanas veidi. Reaktīvo dzinēju degvielu klasifikācija
pēc Starptautiskās Gaisa Transporta Asociācijas (GUIDANCE MATERIAL) un militārā
klasifikācija. Aviācijas un automobiļu benzīni, oktānskaitlis un šķiraimība. Dīzeļdegvielas.
Smēreļļu klasifikācija un īpašības. Aviācijas smēreļļas. Tehniskie šķidrumi (palaišanas,
hidrosistēmu, pretapleddojuma, mazgāšanas šķidrumi).
Ways of manufacturing and purification of hydrocarbon fuels. Classification of turbojet
fuels under IATA GUIDANCE MATERIAL and military specification. Aviation and automobile
petrol, octannumbers and grades. Diesel fuels. Oils classification. Aviation oils. Technical
liquids.

8.2.2. Priekšmeta saturs
15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS
15.9 Eļļošanas līdzekļi un degvielas
Īpašības un specifikācijas; Degvielas piedevas; Piesardzības pasākumi.

16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS
16.8 Eļļošanas līdzekļi un degvielas
Īpašības un specifikācijas; Degvielas piedevas; Piesardzības pasākumi.

Stundu skaits
Konta- PatstāKopā
kta
vīgās

Nodarbību temati
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nafta – degvielu un minerāleļļu izejviela. Ogļūdeņražu
degvielu veidi, ražošana un attīrīšana.
Degvielu ķīmotoloģija. Degvielas reaktīviem dzinējiem,
virzuļdzinējiem (benzīni un dīzeļdegvielas). IATA
klasifikācija un specifikācijas. Degvielas piedevas.
Motordegvielas, saspiestās un sašķidrinātās gāzes. Degvielu
kontrolradītāji un piedevas. Piesardzības pasākumi.
Smēreļļu ķīmotoloģija. Berze un ieziešana. Smēreļļu
ekspluatācijas īpašības. Eļļošanas līdzekļu ražošana,
klasifikācija un specifikācijas.
Plastisko smērvielu ķīmotoloģija. Struktūra un sastāvs,
klasifikācija, ekspluatācijas kontrolradītāji.
Tehnisko šķidrumu ķīmotoloģija. Klasifikācija, sastāvs,
prasības, pamatīpašības un specifikācijas.
Kopā

8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
20
Patstāvīgais darbs
12
Kopā
32

4

2

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4

2

2

32

20

12

procenti
62
38
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Nobeiguma ieskaite.
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāuzraksta 1 kontroldarbs (40% kopējā vērtējuma).
• Ieskaite - tests un uzdevums (60% kopējā vērtējuma, vērtējums bez ballu sistēmā.).
Tests atbilstoši 66. sadaļas 15. un 16. moduļu prasībām (B1 kategorija — 70 atbilžu
variantu jautājumi. Atvēlētais laiks — 70 minūtes).
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
1. Litvinov A. Osnovi primenenija gorjuče-smazočnih materialov v graždanskoj aviacii. –
Moskva: Transport, 1987. – 197 lpp.
2. The AeroShell Book: A guide to AeroShell products. / Sixteen Edition. – London: Shell
Centre, 1991.
3. Biķernieks V. Automobiļu ekspluatācijas materiāli: degviela, eļļas, ziedes, tehniskie
šķidrumi, kopšanas līdzekļi. – Rīga: Mans Ipašums, 1997. - 128 lpp.

4. Dichakovski V., Labendik V., Muhin V. Kimotologija smazočnih materialov i tehnicheskih
židkostej dlja avtomobilej Evropejskogo rinka. – Rīga: TSI, 2002. – 132 lpp.
Papildliteratūra
1. Šarp Dž. I dr. Praktikum po organičeskoj himii. /Perevod s angl. - Moskva: Mir, 1993.
2. Obelnicki A. Topliva, smazočnie materiali i ohloždajuščije židkosti.. - Moskva: Poligran,
1995. – 239 lpp.
11. Prasības mācībspēkiem
Augstākā tehniskā izglītība.
Vēlams maģistra un doktora grāds.
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme.

•
•
•

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli
Speciālie plakati ar degvielu, eļļu ekspluatācijas īpašībām tabulām;
klase nodarbībām;
laboratorijas iekārtas.
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija nodarbībām (3-311).

Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9754804

Vladimirs Labendiks

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
1. Priekšmeta nosaukums: Aviācijas tehnikas tehniskā diagnostika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 515
3. Statuss:
•

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets;

4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas
5. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Matemātikā;
• Fizikā;
• Civilās aviācijas dzinēji;
• Civilās aviācijas gaisakuģi;
• Šķidrumu gāzu sistēmas
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta pasniegšanas mērķis:
iemācīt studentiem pielietot tehniskās diagnosticēšanas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
gaisakuģu diagnosticēšana ekspluatācijā un remontā.
7. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
Priekšmeta mācīšanas rezultātā studentiem:
jāzina gaisakuģu tehniskā stāvokļa noteikšanas pamati, metodes un līdzekļi;
jāzina gaisakuģu tehniskā stāvokļa noteikšanas tehnoloģiskie procesi;
jāzina diagnosticēšanas organizēšanu gaisa transportā;
jāprot veikt gaisakuģu tehniskās diagnosticēšanas attīstības perspektīvu.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta apraksts
Gaisakuģu diagnosticēšanas teorētiskie pamati; metodes un līdzekļi gaisakuģu tehniskā stāvokļa
novērtēšana un izmaiņu prognozēšana; diagnosticēšanas sistēmu un tehnisko līdzekļu pamatprincipi
gaisakuģu ekspluatācijas un remontā procesā; gaisakuģu diagnosticēšanas studiju organizācija.
8.2. Priekšmeta saturs
Temati
1. Ievada. Diagnostikas vieta gaisa kuģu ekspluatācijas
sistēmā.
2. Gaisakuģu diagnosticēšanas īpatnības. Kontroderīgums
un tā kritēriji
3. Gaisakuģu diagnosticēšanas metodes
4. Gaisakuģu praktiskā diagnostika
5. Diagnosticēšanas automatizētās sistēmas
6. Atteicu meklēšana saliktās sistēmas
7. Tehniskā stāvokļa prognozēšana. Noslēgums

Stundu skaits
Kopā
Teor. Lab.d
3

3

2

2

13
13
6
2
9

13
5
6
2
5

-

8
4
1

48

Kopā

36

12

Laboratorijas darbu saturs
Nr

Lekcijas tēmas numurs

Nodarbības nosaukums

Laika apjoms

1.

3

Diagnosticēšana vadoties pēc atgāzu un
šķidrumu analīzes.

4

2.

3

Vibroakustiskā diagnostika.

2

3.

4

Gaisakuģu sistēmu diagnosticēšana.

4

4.

5

Aviadzinēju diagnosticēšanas automatizētās
sistēmas.

2

Kopā

12

Priekšmeta saturs atbilst 7.18; 7.20; 12.7.1; 12.9; 13.8; 13.10; 15.14; 15.21 MODULIEM
8.3. Nodarbību sadalījums
Nodarbību skaits

Procenti

Teorija

18

75

Laboratorijas darbi

6

25

Praktiskās nodarbības

-

-

Patstāvīgas darbs

-

-

24

100

Kopā

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1. Eksāmens
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. JEPPESEN Sanderson Training Products A@ P TECHNICIAN POWERPLANT
2. TEXTBOOK. Jeppesen Sanderson Inc., 1997.
3. Aircraft Maintenance @ Repair. Sixth Edition. Michael J. Kroes, Willam A. Watkins,
4. Frank Delp, GLENCOE, Macmillan/ McGraw-Hill New-York, 1993.

5. Jampol’skij V.I. Kontrol’ I diagnostirovanie graždanskoj aviacionnoj tehniki. – M:,
Transport, 1990, 182 atr.
6. Pivovarov V.A. Povreždaemost’i diagnostirovanie aviacionnih konstrukcij. – M:, Transport,
1994, 206 atr.
7. Технические средства диагностики. Справочник. Под ред. В.В. Клюева. - M:,
Машиностроение, 1989, 672 с.
8. Загребельный В.И. и др. Техническая диагностика авиационной техники. Методы и
средства технического диагностирования АТ. – Рига, 1986, 76 с.
9. Изучение приборов диагностирования систем и агрегатов ВС. – Рига, РКИИГА, 30 с.
2

10. Коняев Е.А. Техническая диагностика авиационных ГТД. - Рига, РКИИГА, 63 с.
11. Слепечец Е.Н. Техническая диагностика автомобилей. Часть 111. Диагностирование
систем автомобиля. - Рига, РАУ. 1995, 92 с.
12. Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994, 630p,
13. A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc. 1994. 550p,
11. Prasības mācībspēkiem
Augstākā tehniskā izglītība.
Vēlams maģistra grāds.
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme.
12.
12.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizācijas nodrošinājums
Tehniskais aprīkojums un materiāli
dzinēju un agregātu rasējumi un shēmas;
aparāti IKU – 1, PKVN, BARS, POŽ – M;
vibroakustiskās stendi, hidrostendi;
tāfele;
kodoskops;
mācību literatūra;
pavairošanas tehnika.
periodiskā literatūra;
mācību materiāli.

12.2. Norises vieta
Specializēta auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām.
3 – 119, 3 – 121, 3 – 125.
13. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programma jāpārskata un jāprecizē pēc katra mācību gada līdz ar izmaiņām likumdošanā,

3

4

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:

Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati
2. Nr. priekšmetu reģistrā:

TAS308

3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Materiāli un izstrādājumi
6. Vispārīgais mērķis
Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas ir mašīnzinības daļa, kura pēta gaisa kuģu detaļu
izgatavošanas un salikšanas procesus. Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģu ražošanas
tehnoloģijas metožu un saturu, kā arī to lietošanu praktiskiem mērķiem gaisa kuģu
ekspluatācijā.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par aviotehnikas ražošanas tehnoloģiju, materiālu
apstrādes metodēm un tehnoloģiskiem procesiem
• Izprast aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati.

8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Temati

1. Gaisa kuģu melno un krāsaino metālu tehnoloģiskās
īpašības.
Metālu apstrādes veidi gaisa kuģu detaļu izgatavošanā
Mehāniskā apstrāde (liešana, presēšana, štancēšana, virpošana,
frēzēšana, urbšana un t.l. un t.t.).
Mehāniskā apstrādes aprīkojumi
Tehnoloģisku procesu automatizācija
2. Gaisa kuģu detaļu termiskā apstrāde
Tēraudu detaļu termiskās apstrādes veidi
Titāna detaļu termiskās apstrādes īpašības
Alumīnija detaļu termiskās apstrādes īpašības
Termiskās apstrādes aprīkojumi
Tehnoloģisku procesu automatizācija
3. Kniedēšana
Kniedes veidi un to izmantošana
Kniedēšanas tehnoloģisku procesu pamatoperācijas
Tehnoloģisku procesu aprīkojumi un kniedēšanas automāti
4. Metināšana un lodēšana
Tēraudu detaļu metināšanas veidi
Elektometināšanas tehnoloģisku procesu veidi un aprīkojums
Gāzes metināšanas tehnoloģisku procesu veidi un aprīkojums
Titāna un alumīnija detaļu metināšanas īpašības
Tehnoloģisku procesu automatizācija
Cietā lodēšana un mīkstā lodēšana.
5. Skrūves un bultskrūves savienojumi.
Detaļu skrūves un bultskrūves savienojumu veidi
Tehnoloģisku procesu pamati
Savstarpējās apmaināmības nodrošināšana
6. Detaļu no kompozītmateriāliem apstrādes īpatnības.
Kompozītmateriālu klasifikācija atkarība no tehnoloģijas
Kompozītmateriālu pamattehnoloģijas
Laminēšana
Līmēšana
Tehnoloģisku procesu pamati un aprīkojums

7. Gaisa kuģu galīgā salikšana

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
6
6
-

4

4

-

4

2

2

4

2

2

4

4

-

4

2

2

6

4

2

32

24

8

Gaisa kuģu tehnoloģiskais dalījums
Tehnoloģiskās daļas salikšanas metodes
Stāpeļu salikšana
Bezstāpeļu salikšana
Ražošanas procesu aprīkojums
Kvalitātes kontrole
Kopā:

8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
16
Teorija
8
Laboratorijas darbi
8
Praktiskās
nodarbības
16
Patstāvīgais darbs
48
Kopā

procenti
33.3
16.7
16.7
33.3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Parastā kniedēšana
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Kniedēšana vienpuses pieejā
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Garo šķiedru kompozītmateriāla ar dotām
mehāniskām īpašībām projektēšana
• Nobeiguma eksāmens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 2 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. V.Pavelko. Gaisa kuģu ražošanas tehnoloģija: lekciju konspekts. - Rīga, RTU:2002.- 72 lp..
2. Aircraft Systems & Components: Topical Maintenance Books. – Jeppesen Publish. 2000.215 pp.
3. Aircraft Sheet Metal, by Nick Bonacci. – Jeppesen Publish. 2000.- 134 pp.
4. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation.
FAA,1991.- 500 lpp.
5. Edwards, L. and Endean, M., (eds) (1990) Manufacturing with Materials, Materials in
Action Series, The Open University, Butterworths, London.
6. Clegg, A.J. (199 1) Precision Casting Processes, Pergamon Press, Oxford.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Kniedēšanas ierīces ( kniedētāji, kompresors, aparatūra kontrolei un mērīšanai)
• Aviācijas konstrukciju plānsienas komponentes
• CAD/CAM datorprogrammas;
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (4-307, B-104)
• Mašīnu izmēģinājumu zāle ( B korpusā)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums:

Būvmehānika
TAS304

2. Nr. priekšmetu reģistrā:

3. Statuss:
• 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 6.11.12.13.moduļu
priekšmets
4. Kredītpunkti: 3 KP,

Kontaktstundas: 48 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Materiālu pretestība
6. Vispārīgais mērķis
Būvmehānika ir lietišķās mehānikas daļa, kura pēta elastīgu stieņu sistēmu un plānsienu
elementu (plātnes un čaulas) spriegumu un deformāciju aprēķina metodes, kā arī stabilitātes un
stiprības likumsakarības. Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt būvmehānikas metožu, uzdevumu
un saturu, kā arī to lietošanu praktiskiem mērķiem.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par galvenēm būvmehānikas likumsakarībām un pētīšanas
metodēm
• Izprast būvmehānikas aprēķina pamati.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
Temati

1. Objekta piestiprināšanas pie pamata uzdevums
Ievads. Būvmehānikas uzdevumi.
Materiāla punkta piestiprināšanas pie pamata uzdevums

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
8
6
2

Diska piestiprināšanas pie pamata uzdevums
Bloka piestiprināšanas pie pamata uzdevums
Statiski noteicamais uzdevums
Spēku metode statiski noteicamajā uzdevumā

2. Stieņu sistēmas aprēķins ar galīgo elementu metodi

8

6

2

8

6

2

10

6

4

6

4

2

8

6

2

48

34

14

Jēdziens par galīgo elementu metodi
Pārveidošanas procedūra galu pārvietojumiem un spēkiem
Galīga elementa stinguma matrice
Vienādojumu sistēma mezglu pārvietojumiem, kā virtuālo
pārvietojumu principa sekas
Robežnosacījumi un uzdevuma atrisināšanas procedūra

3. Taisnstūrveida plātņu sarežģītā liece un stabilitāte
Taisnstūrveida plātņu sarežģītas lieces teorija
Līdzsvara un deformācijas vienādojumi
Biharmonisks vienādojums, robežnosacījumi un
atrisināšanas metodes
Taisnstūrveida plātņu un plānsienu stieņu stabilitāte
Plānsienu paneļa aprēķins

uzdevuma

4. Salikta plānsienu stieņa sarežģīts slogojums
Normālie spriegumi stieņa šķēlumā un redukcijas koeficientu
metode
Tangenciālu spēku noteikšanas pamatvienādojums
Lieces centrs un savērpes leņķis
Nenoslēgta un noslēgta profila stieņu aprēķins
Daudz noslēgta profila stieņu aprēķins

5. Plānsienu stieņa nebrīva vērpe
Jēdziens par nebrīvu vērpi
Nebrīvās vērpes pamatvienādojums
Plānsienu profila ģeometriskie raksturojumi
Bimomemts
Normālie spriegumi stieņa nebrīvā vērpē

6. Čaulas
Čaulas bezmomentu teorija
Cilindriskās, sfēriskās un koniskās čaulas iekšējā spiedienā
Cilindriskās čaulas momentu teorijas vienādojums
Robeža efekts
Cilindriskās čaulas stabilitāte
Kopā:
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
34
Teorija
4
Laboratorijas darbi
10
Praktiskās
nodarbības
24
Patstāvīgais darbs
72
Kopā

procenti
47.2
5.6
13.9
33.3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Plānsienu stieņa lieces centra eksperimentālā
noteikšana
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Salikta plānsienu stieņa sarežģītas lieces
teorijas eksperimentālā pārbaude
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Salikta plānsienu stieņa liece un vērpe
• Nobeiguma eksāmens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 2 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. V. Pavelko. Būvmehānika. Lekciju konspekts– Rīga: RTU, 2003. – 85 lp.
2. V. Pavelko. Būvmehānika. Kursa darba uzdevumi, to izpildīšanas piemēri un metodiskie
norādījumi – Rīga: RAU, 1996. – 74 lp..
3. Melderis I., Teters G. Būvmehānika: Mācību grāmata augstskolu studentiem. – Rīga:
Zvaigzne, 1977. – 560 lpp.
4. Juriksons V., Melderis I. Būvmehānika: Uzdevumi ar atrisinājumiem. – Rīga: Zvaigzne,
1977. – 368 lpp
5. Aircraft Structures for engineering students//Third Edition by T.H.G.Megson.-Oxford:
Butterworth Heinemann, 1999.-590 pp.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Laboratorijas iekārtas un aparatūra
• Datorklase;
• Stieņu un plānsienu elementu modeļi un speciālie plakāti;
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (B-403)
• Materiālu izmēģinājumu laboratorija (B-110)

Mācību priekšmeta plāns.
1. Mācību priekšmeta nosaukums

Civilās aviācijas dzinēji
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD 521
3. Statuss:
• Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju līmeņa priekšmets.
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66. sadaļas 16. moduļu priekšmets
4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Matemātikā;
• Fizikā;
• Ķīmijā;
• Inženieru grafikā;
• Tehniskā mehānikā;
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Civilās aviācijas dzinēji” mērķis ir noformulēt mūsdienīgu
priekštatu par civilās aviācijas dzinēju konstrukciju un stiprību. Iemācīt studentus
tehniski pareizi risināt jautājumus, kuri ir saistīti ar dzinēju konstrukciju un aviācijas
dzinēju detaļu studēšanu. Sniegt studentiem zināšanas par GTD un VD sistēmu un
pamatmezglu konstruktīvo izpildi un līdz ar to sagatavot viņus praktisku jautājumu
risināšanai, kuri saistīti ar diploma projekta izpildi, kā arī ar darbu civilās aviācijas
iestādēs.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Inženieru grafikā;
• Tehniskā mehānikā;
• Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām aviācijas VD un GTD detaļu aprēķina
metodēm;
• Izprast GTD un VD pamatmezglu darbu un konstrukciju.
• Zināt pareizi pielietot statistiskās metodes ekonomisko parādību analīzē.
• Zināt GTD un VD pamatmezglu nepieciešamās prasības un konstruktīvo izpildījumu,
kā arī GTD un VD pamatsistēmu agregātu uzdevumus un darbības principus.
• Izprast aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu.
8. Saturs
8.1 Priekšmeta saturs
Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa
kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un
šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments
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attiecas uz EEZ) III PIELIKUMS. (66. daļa) A IEDALA, A APAKŠDAĻA: GAISA
KUĢU TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
16. MODULIS. Virzuļdzinējs
(16.1; 16.3 - 16.7; 16.9)
16.1 Pamati
Darbības principi – divtaktu, četrtaktu, benzīna dzinējs un dīzeļdzinējs;
Cilindru darba tilpums un kompresijas pakāpe;
Dzinēju konfigurācija un aizdedzes secība.
16.3 Dzinēja uzbūve
Karteris klokvārpsta, sadales vārpstas un nostādīnātāji;
Palīgpārnesumkārba;
Cilindra un virzuļa komplekti;
Klaņi, ieplūdes un izplūdes kolektori;
Vārstu mehānismi;
Propellera reduktori;
16.4 Dzinēja degvielas sistēmas
16.4.1 Karburatori
Veidi, uzbūve un darbības principi;
Atledošana un apsilde.
16.4.2 Degvielas iesmidzināšanas sistēmas
Veidi, uzbūve un darbības principi.
16.4.3 Elektriskā dzinēja vadība.
Dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu, ieskaitot dzinēja elektroniskās vadības
sistēmas (FADEC), darbība;
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas.
16.5 Palaišanas un aizdedzes sistēmas
Palaišanas sistēmas, priekšuzsildīšanas sistēmas;
Magneto veidi, uzbūve un darbības principi;
Aizdedzes elektroinstalācija, aizdedzes sveces;
Augstsprieguma un zemsprieguma sistēmas.
16.6 Ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas
Uzbūve un darbība šādām sistēmām: ieplūdes sistēmas, ieskaitot dublējošās gaisa
padeves sistēmas;
Izplūdes sistēmas, dzinēja dzesēšanas sistēmas – gaisa un šķidruma.
16.7 Kompresori/Turbokompresori
Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz dzinēja parametriem;
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība;
Vispārējā terminoloģija;
Vadības sistēmas;
Sistēmas aizsardzība.
16.9 Eļļošanas sistēmas
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas.
Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.

Temati
1.

Ievadlekcija. Kopējās zināšanas par procesiem, kuri norit
cilindra un virzula grupā. Īsa virzuļdzinēju attīstības vēsture.
TRD un tā pamatelementi. Procesu līdzība, kuri norit TRD un
virzuļdzinējos. Vienkontūru TRD. Divkontūru TRD.
Turbopropelleru dzinējs. Aviācijas dzinēju tālākā attīstība.

2

4

4

-

2.

Dzinēju uzbūve. Virzuļdzinēja galvenie raksturlielumi, cilindru
virzuļu grupas, kloķa-klaņa mehānisms, spiednes, reduktora
konstrukcijas īpašības.
3. Dzinēju degvielas sistēmas. Virzuļdzinēja eļļošanas, barošanas,
aizdedzes, līdzsvarošanas sistēmas. Dzinēja АШ-62 mezglu
konstrukcijas īpatnības.
4. Dzinēja degvielas sistēmas
Karburatori. Degvielas iesmidzināšanas sistēmas: veidi,
uzbūve un darbības principi; atledošana un apsilde.
Degvielas iesmidzināšanas sistēmas: veidi, uzbūve un darbības
principi.
5. Palaišanas un aizdedzes sistēmas:
palaišanas sistēmas, priekšuzsildīšanas sistēmas;
magneto veidi, uzbūve un darbības principi;
aizdedzes elektroinstalācija, aizdedzes sveces;
augstsprieguma un zemsprieguma sistēmas.
6. Ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas:
uzbūve un darbība šādām sistēmām: ieplūdes sistēmas,
ieskaitot dublējošās gaisa padeves sistēmas;
Izplūdes sistēmas, dzinēja dzesēšanas sistēmas – gaisa un
šķidruma.
7. Kompresori/Turbokompresori:
Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz
dzinēja parametriem;
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība;
Vispārējā terminoloģija;
Vadības sistēmas;
Sistēmas aizsardzība.
Kopā

6

2

4

8

6

2

8

6

2

8

6

2

6

2

4

8

4

4

48

30

18

8.2 Nodarbību sadalījums
Nodarbību skaits

procenti

Teorija

30

62,5

Laboratorijas
nodarbības

18

37,5

Kopā

48

100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• GTD un VD detaļu konstrukcija un apraksts (pēc brīvas izvēles)
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi
• Tests atbilstoši 66.sadaļas 16. moduļa prasībām
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāprezentē dzinēja konstrukcijas elementa apraksts.
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
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10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• М.Д. Банов, В.В. Казьмин, Е.В. Чемохуд. Авиационные поршневые двигатели:
Конспект лекций. – Рига, РКИИГА, 1986,-с. 46.
• М.Д. Банов, Е.В. Чемохуд. Авиационный двигатель М-14П (конструкция,
эксплуатация, техоблуживание). Рига, РАУ, 1997.
• М.Д. Банов и др. Анализ конструкции узлов и агрегатов авиационных ГТД:
Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Конструкция и
прочность авиационных двигателей». Рига, РКИИГА, 1990, -с. 36.
• М.Д. Банов, И.В. Павелка, Р.А. Карпенко. Методические указания к курсовой
работе по дисциплите «Устройство тепловых двигателей» и «Конструкция и
прочность поршневых двигателей». Рига, РАУ, 1999,
• M.Banovs, R.Karpenko, I.Pavelko. Metodiskie norādījumi kurs darbam priekšmetos
“Siltumdzinēju uzbūve” un “Virzuļu dzinēju konstrukcija un stiprība”. Rīga, RAU,
1999,
• M.Banovs, I.Pavelko “Virszemes transporta dzinēju stiprība (virzuļdzinēju stiprība)”
lekciju konspekts. Rīga, RTU Aviācijas institūts, 2001,
• Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994,
630p,
• A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc.1994. 550p,
• Г.А. Никитин, Е.А. Баканов. «Оснсвы авиации». Москва, «Транспорт» , 1972,
• Л.П. Лозицкий, А.Н. Ветров, С.М. Дорошко, В.П. Иванов, Е.А. Коняев.
«Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей». Москва,
«Воздушный Транспорт», 1992.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok. Inž. Grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• gāzturbīnu dzinēju klase;
• gāzturbīnu dzinēju labaratorija un rasējumi;
• gāzturbīnu dzinēju agregāti;
• dzinēju maketi;
• dzinēju un agregātu rasējumi un shēmas;
• tāfele;
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
• periodiskā literatūra;
• mācību materiāli.
13. Priekšmeta norises vietas
• Auditorija nodarbībām ( 2 -102)
• Agregātu labaratorija ( 2 -102)

Mācību priekšmetu aprakstu sastādīja

Muharbijs Banovs

Tālr. 681296
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Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Civilās aviācijas lidmašīnas
2. Nr. priekšmetu reģistrā:

TAK502

3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 11.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Gaisa kuģu aerodinamika
• Gaisa kuģu izturība
• Materiāli un izstrādājumi
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģa un tā sistēmu konstrukciju, sistēmu darbību.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par lidmašīnas korpusa un sistēmu konstrukciju, agregātu atpazīšanu uz
lidmašīnas un sistēmu piemēriem;
• Apgūt lidmašīnas sistēmu darbības principus uz konkrētiem piemēriem;
• Apgūt pasažieru apkalpošanas sistēmu darbību
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas prasībām
un sagatavot 11.moduļa daļas testa kārtošanai
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:
11.A MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA,
STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS
(p.: 11.2., 11.3.,11.4., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 11.15.,11.16., 11.17., 11.18.)
1.2. Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni
a) …
Drenāžas un ventilācijas noteikumi;
Sistēmu uzstādīšanas noteikumi;
Zibens aizsardzības noteikums.
Gaisa kuģa sastiprināšana
b)
Virsmas aizsardzības metodes, piemēram, hromēšana, anodēšana, krāsošana;
Virsmas tīrīšana.
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11.3 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Lidmašīnas
11.3.1 Fizelāža (ATA 52/53/56)
Sēdekļu iemontēšana un kravas iekraušanas sistēma;
Durvis un avārijas izejas: uzbūve, mehānismi, darbība un drošības ierīces;
Logu un priekšējā stikla uzbūve un mehānismi.
11.3.2 Spārni (ATA 57)
Degvielas tvertnes;
11.4 Gaisa kondicionēšana un kabīnes hermetizācija (ATA 21)
11.4.1 Gaisa padeve
Gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja kompresora novirzīto gaisa plūsmu, palīgdzinēju un
pārvietojamo kompresoru;
11.4.2 Gaisa kondicionēšana
Gaisa kondicionēšanas sistēmas;
Turbodzesinātāji un dzesētāji;
Sadales sistēmas;
Gaisa plūsmas, temperatūras un mitruma kontroles sistēma.
11.4.3 Hermetizēšana
Hermetizēšanas sistēmas;
Kontrole un indikācija, ieskaitot kontroles un drošības vārstus;
Kabīnes spiediena augstuma regulētāji;
11.4.4 Drošības un brīdināšanas sistēmas
Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas.
11.7 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25)
a)
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām;
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas.
b)
Kabīnes iekārtojums;
Aprīkojuma izvietojums;
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana;
Kabīnes izklaides iekārtas;
Virtuves iekārtu uzstādīšana;
Kravu iekraušanas/izkraušanas un stiprināšanas iekārtas;
Traps.
11.8 Ugunsdrošība (ATA 26)
a)
Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas;
Ugunsdzēsības sistēmas;
Sistēmu pārbaudes.
b)
Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts
11.9 Lidojuma vadības ierīces (ATA 27)
Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre, spoilers;
Trimmera vadības ierīce;
Aktīvās slodzes vadības ierīce;
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Cēlējspēka palielināšanas ierīces;
Cēlējspēka samazināšanas ierīce, aerodinamiskās bremzes;
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, pneimatiska, elektriska, lidojuma vadības elektriskā sistēma;
Mākslīgās slodzes, kursa stabilizatora, Maha trimmera vadības, virzienstūres ierobežotāja un stūres
bloķēšanas sistēmas,
Līdzsvarošana un nivelēšana;
Iekrišanas aizsardzības un brīdinājuma sistēma.
11.10 Degvielas sistēmas (ATA 28)
Sistēmu izvietojums;
Degvielas tvertnes;
Degvielas padeves sistēmas;
Uzpildīšana, drenāža un ventilācija;
Šķērspadeve un pārsūknēšana;
Indikācijas un brīdinājumi;
Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana;
Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas.
11.11 Hidrauliskā enerģija (ATA 29)
Sistēmas izvietojums;
Hidrauliskie šķidrumi;
Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori;
Spiediena ražošanas veids: elektriskais, mehāniskais, pneimatiskais;
Spiediena ražošana ārkārtas gadījumos;
Spiediena regulēšana;
Enerģijas sadale;
Indikācijas un brīdinājumi;
Saskarne ar citām sistēmām.
11.12 Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30)
Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana;
Pretapledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās;
Atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa, pneimatiskās un ķīmiskās;
Hermetizācija pret lietu;
Uztvērēju un drenāžas apsilde.
Stiklu tīrīšanas sistēmas.
11.15 Skābeklis (ATA 35)
Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne;
Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale;
Padeves regulēšana;
Indikācijas un brīdinājumi;
11.16 Pneimatika/Vakuums (ATA 36)
Sistēmas izvietojums;
Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes;
Spiediena kontrole;
Sadale;
Indikācijas un brīdinājumi;
Saskarnes ar citām sistēmām.
11.17 Ūdens/atkritumi (ATA 38)
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Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un iztukšošana;
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana;
Korozijas aspekti.
11.18 Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45)
Centrālās tehniskās apkopes datori;
Datu ielādēšanas sistēma;
Elektroniskās bibliotēkas sistēma;
Izdrukāšana;
11.B MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR VIRZUĻDZINĒJU AERODINAMIKA,
STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS
(p.: 11.2., 11.3.,11.4., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 11.15.,11.16., 11.17.)
11.2 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni
a) …
Drenāžas un ventilācijas noteikumi;
Sistēmu uzstādīšanas noteikumi;
Zibens aizsardzības noteikums.
Gaisa kuģa sastiprināšana
b)
Virsmas aizsardzības metodes, piemēram, hromēšana, anodēšana, krāsošana;
Virsmas tīrīšana;
11.3 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Lidmašīnas
11.3.1 Fizelāža (ATA 52/53/56)
Sēdekļu uzstādīšana;
Durvis un avārijas izejas: uzbūve un darbība;
Logi un priekšējā stikla stiprinājums.
11.3.2 Spārni (ATA 57)
Degvielas tvertnes;
11.4 Gaisa kondicionēšana un kabīnes hermetizācija (ATA 21)
Hermetizēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmas;
Kabīnes spiediena augstuma regulētāji, aizsardzības un brīdinājuma sistēmas.
11.7 Iekārtas un aprīkojums (ATA 25)
a)
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām;
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas.
b)
Kabīnes izkārtojums;
Aprīkojuma izvietojums;
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana (2. līmenis);
Kabīnes izklaides iekārtas;
Virtuves iekārtu uzstādīšana;
Kravu iekraušanas/izkraušanas un stiprināšanas iekārtas;
Traps.
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11.8 Ugunsdrošība (ATA 26)
a)
Ugunsdzēsības sistēmas;
Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas;
Sistēmu pārbaudes.
b)
Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts.
11.9 Lidojuma vadības ierīces (ATA 27)
Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre;
Trimmeri;
Cēlējspēka palielināšanas ierīces;
Sistēmu darbība: manuāla;
Stūres bloķēšanas mehānismi;
Līdzsvarošana un nivelēšana;
Iekrišanas brīdinājuma sistēma.
11.10 Degvielas sistēmas (ATA 28)
Sistēmas izvietojums;
Degvielas tvertnes;
Degvielas padeves sistēmas;
Šķērspadeve un pārsūknēšana;
Indikācijas un brīdinājumi;
Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana.
11.11 Hidrauliskā enerģija (ATA 29)
Sistēmas izvietojums;
Hidrauliskie šķidrumi;
Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori;
Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais;
Spiediena regulēšana;
Spēka sadale;
Indikācijas un brīdinājumi.
11.12 Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30)
Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana;
Atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa, pneimatiskās un ķīmiskās;
Uztvērēju un drenāžas apsilde;
Stiklu tīrīšanas sistēmas.
11.15 Skābeklis (ATA 32)
Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne;
Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale;
Padeves regulēšana;
Indikācijas un brīdinājumi;
11.16 Pneimatika/Vakuums (ATA 36)
Sistēmas izvietojums;
Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots uz zemes;
Spiediena regulēšana;
Sadale;
Indikācijas un brīdinājumi;
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Saskarnes ar citām sistēmām.
11.17 Ūdens/atkritumi (ATA 38)
Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un iztukšošana;
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana;
Korozijas aspekti.
Nr.
p.k.

Nodarbību temati

1.

Lidmašīnu vispārīgs raksturojums

2.

Lidmašīnu korpusa konstrukcija
- vispārīgs raksturojums, korpusa agregāti
- Sistēmu uzstādīšanas noteikumi
- Lidmašīnas sastiprināšana
- Drenāžas un ventilācijas noteikumi
- Virsmas aizsardzības metodes, piemēram, hromēšana, anodēšana,
krāsošana;
- Virsmas tīrīšana
- Zibens aizsardzības noteikums
Fizelāža
- Fizelāžas dalījums un konstrukcija
- Durvis un avārijas izejas: uzbūve, mehānismi, darbība un drošības
ierīces;
- Logu un priekšējā stikla uzbūve un mehānismi
- Sēdekļu iemontēšana un kravas iekraušanas sistēma
Spārns un spārnojums
- spārna agregāti (centroplāņs, konsoles)
- degvielas tvertnes
- spārnojuma konstrukcija
Lidmašīnas šasija
- šasiju vispārīgs raksturojums
- šasijas priekšējais balsts un tā kinemātika
- priekšēja balsta agregātu konstrukcija un darbības principi
- priekšēja balsta vadības sistēma
- šasijas pamatbalstu konstrukcija un kinemātika
- pamatbalsta agregātu konstrukcija un darbības principi
Lidmašīnas vadības sistēmas
- vadības sistēmas raksturojums
- augstumstūres vadība un tās agregāti
- virziena stūres vadība un tās agregāti
- šķersvadības sistēma un tās agregāti
- spārna mehanizācijas vadības sistēmas darbība un tās agregāti
Hidrauliskā sistēma
- sistēmas izvietojums un enerģijas spiediena avoti
- patērētāju sistēmas un to izvietojums
- šasiju vadības sistēma
- bremžu sistēma
- hidrauliskās sistēmas agregātu konstrukcija un darbība
(filtri, akumulatori, sūkņi, dozatori, pretslīdes automāti, hidraulisko

3.

4.

5.

6.

7.

6

Stundu skaits
Kopā Teor. Prak
t.
6
2
4
4

2

2

6

2

4

10

4

6

12

4

8

16

6

10

20

8

12

šķidrumu tvertnes, etc.
8.

Lidmašīnas gaisa kondicionēšanas un spiediena regulēšanas
sistēmas
- Gaisa padeve - gaisa padeves avoti, ieskaitot no dzinēja
kompresora novirzīto gaisa plūsmu, palīgdzinēju un pārvietojamo
kompresoru;
- Gaisa kondicionēšanas sistēmas un to agregāti
- Gaisa plūsmas, temperatūras un mitruma kontroles sistēma.
- Kabīnes spiediena augstuma regulētāji;
- Kontrole un indikācija, ieskaitot kontroles un drošības vārstus;
- Aizsardzības un brīdinājuma sistēmas.
- Drošības un brīdināšanas sistēmas
Ugunsdrošības sistēma
- Uguns un dūmu atklāšanas un brīdināšanas sistēmas;
- pretuguns pasīvās un aktīvās sistēmas
- sistēmu pārbaudes
- sistēmas agregātu darbība (indikatori, baloni, sadalītāji)
- Pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts
Degvielas sistēmu tipi un izvietojums
- Degvielas tvertnes;
- Degvielas padeves sistēmas;
- Uzpildīšana, drenāža un ventilācija;
- Šķērspadeve un pārsūknēšana;
- Indikācijas un brīdinājumi;
- Atkārtota uzpildīšana un iztukšošana;
- Garenvirziena līdzsvara degvielas sistēmas.
Aizsardzība pret apledojumu un lietu
-Ledus veidošanās, klasifikācija un atklāšana;
-Pretapledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa un ķīmiskās;
-Atledošanas sistēmas: elektriskās, karsta gaisa, pneimatiskās un
ķīmiskās;
-Hermetizācija pret lietu;
-Uztvērēju un drenāžas apsilde.
-Stiklu tīrīšanas sistēmas.

6

2

4

6

2

4

6

2

4

4

2

2

12.

Skābeklis
- Sistēmas izvietojums: pilotu kabīne, kabīne;
- Avoti, glabāšana, uzpilde un sadale;
- Padeves regulēšana;
- Indikācijas un brīdinājumi;

4

2

2

13.

Pneimatika/Vakuums
- Sistēmas izvietojums;
- Avoti: dzinējs/palīgdzinējs, kompresori, tvertnes, barošanas avots
uz zemes;
- Spiediena kontrole;
- Sadale;

4

2

2

9.

10.

11.

7

14.

15.

16.

-Indikācijas un brīdinājumi;
- Saskarnes ar citām sistēmām.
Ūdens/atkritumi
Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un
iztukšošana;
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana;
Korozijas aspekti.
Iekārtas un aprīkojums
a)
Prasības ārkārtas gadījumā lietojamām iekārtām;
Sēdekļi, drošības jostas un siksnas.
b)
Kabīnes izkārtojums;
Aprīkojuma izvietojums;
Kabīnes aprīkojuma iemontēšana (2. līmenis);
Kabīnes izklaides iekārtas;
Virtuves iekārtu uzstādīšana;
Kravu iekraušanas/izkraušanas un stiprināšanas iekārtas;
Traps.
Borta tehniskās apkopes sistēmas
Centrālās tehniskās apkopes datori;
Datu ielādēšanas sistēma;
Elektroniskās bibliotēkas sistēma;
Izdrukāšana;

8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
48
Patstāvīgais darbs
72
Kopā
120

4

2

2

4

2

2

6

2

4

120

48

72

procenti
40
60
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Lidmašīnu sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 11.moduļa prasībām
9.

Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā.
• Jāizpilda un jāprezentē lidmašīnas sistēmas apraksts; atskaites pa tēmām (40%)
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 11.moduļa prasībām (B1 kategorija — 60 atbilžu variantu
jautājumi. Atvēlētais laiks — 60 minūtes)

10.

Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti

Pamatliteratūra
1. Lidmašīnu rokas grāmatas (pēc izvēles).
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas.
8

3.
4.
5.
6.

Boeing 767. Ju. Paramonov. - 33.p
A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook.
737 Systems Boeing Commercial Airplanes.
Самолет ТУ – 154. ч.1, 2.

Papildliteratūra
1. Лигум Е.И. и др. Аэродинамика самолета ТУ – 154. Москва, Транспорт, 1977. - 304с.
2. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Department of Transportation. FAA, 1991.
- 500 lpp.
3. Самолет АН-24. Москва, Транспорт, 1978.-311с.
11.

Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok.inž. grāds

12.

Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Lidmašīnu klase;
• Lidmašīnu trenažieri
• Lidmašīnu laboratorija
• Lidmašīnu agregāti korp.19.

13.

Priekšmeta norises vietas:
• Auditorijas nodarbībām (2-307, 2-309)
• Agregātu laboratorija (19.korpusā)
• Lidmašīnas prakses lidlaukā

Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9130829

Mārtiņš Kleinhofs

9

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Gaisa kuģu aerodinamika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAS104
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 11. un 12.moduļu
priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• fizika
• aerodinamikas pamati
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģu aerodinamikas uzdevumus un saturu, kā arī
to metožu lietošanu praktiskiem mērķiem.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par galvenēm gaisakuģu aerodinamikas likumsakarībām
un pētīšanas metodēm
• Izprast gaisakuģu aerodinamiska aprēķina pamati.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)

11.A MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS
UN SISTĒMAS
11.1 Lidojuma teorija
11.1.1 Lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces
Darbība un ietekme:
– sānsveres vadības ierīces: eleroni un spoileri;
– tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, stabilizatoraugstumstūres, mainīgie
horizontālie stabilizatori un “pīles” shēmas vadības plāksnes;
– lidojuma kursa vadības ierīces, virzienstūres ierobežotāji;
Vadība lietojot elevonus un virziena un augstumstūres;
Cēlējspēka palielināšanas ierīces, spraugas, priekšspārņi, aizspārņi, flaperoni;
Pretestības radīšanas ierīces, spoileri, cēlējspēka samazināšanas ierīces, aerodinamiskās
bremzes;
Plūsmas turbulizatoru, trīsstūrveidīgo spārna uzplūdes malu ietekme;
Robežslāņa vadība, lietojot turbulizatorus, iekrišanas ķīļveida indikatorus vai spārna
uzplūdes malas ierīces;
Trimmeru, kompensatoru un vadošo kompensatoru, servokompensatoru, atsperes
servokompensatoru, masas līdzsvara paneļu, vadības virsmas noliekšanas paneļu un
aerodinamiskā līdzsvara paneļu darbība un ietekme;
11.1.2 Lidojums lielā ātrumā
Skaņas ātrums, zemskaņas lidojums, pieskaņas lidojums, virsskaņas lidojums;
Maha skaitlis, kritiskais Maha skaitlis, saspiežamības baftings, triecienvilnis,
aerodinamiskais sasilums, laukuma likums;
Faktori, kas ietekmē gaisa plūsmas ieplūdi liela ātruma lidmašīnas dzinējos;
Bultveida spārna ietekme uz kritisko Maha skaitli.
11.B MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR VIRZUĻDZINĒJU AERODINAMIKA,
STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS
11.1 Lidojuma teorija
11.1.1 Lidmašīnas aerodinamika un lidojuma vadības ierīces
Darbība un ietekme:
– sānsveres vadība: eleroni un spoileri;
– tangāžas vadības ierīces: augstumstūres, stabilizatoraugstumstūres, maināma leņķa
stabilizatori un “pīles” shēmas vadības plāksnes;
– lidojuma kursa vadības ierīces, virzienstūres ierobežotāji;
Vadība lietojot elevonus un virziena un augstumstūres;
Cēlējspēka palielināšanas ierīces, spraugas, priekšspārņi, aizspārņi, flaperoni;
Pretestības radīšanas ierīces, spoileri, cēlējspēka samazināšanas ierīces, aerodinamiskās
bremzes;
Plūsmas turbulizatoru un trīsstūrveidīgo spārna uzplūdes malu ietekme;
Robežslāņa vadība lietojot turbulizatorus, iekrišanas ķīļveida indikatorus vai spārna
uzplūdes malas ierīces;
Trimmeru, kompensatoru un vadošo kompensatoru, servokompensatoru, atsperes

servokompensatoru, masas līdzsvara paneļu, vadības virsmas noliekšanas paneļu un
aerodinamiskā līdzsvara paneļu darbība un ietekme;
11.1.2 Lidojums lielā ātrumā — N/A
12. MODULIS. HELIKOPTERA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS
12.1 Lidojuma teorija — Nesējskrūves aerodinamika
Terminoloģija;
Reaktīvais griezes moments un direktīvā vadība;
Cēlējspēka nesimetrija, plūsmas noraušanās lāpstu galos;
Pārneses tendence un tās korekcija;
Koriolisa spēks un kompensācija;
Virpuļgredzenu stāvoklis, jaudas slāpēšana, pārmērīga tangāža;
Autorotācija;
Zemes efekts.
12.2 Lidojuma vadības sistēmas
Cikliskā vadības sistēma;
Kolektīvā vadības sistēma;
Nošķiebuma automāts;
Lidojuma kursa vadības sistēmas: pretvērpes vadība, stūres rotors, no dzinēja kompresora
novirzītais gaiss;
Galvenā rotora rumba: uzbūves un darbības īpašības;
Lāpstu dempferi: funkcija un uzbūve;
Rotoru lāpstas: galvenā un astes rotora lāpstas uzbūve un pievienojums;
Trimmera vadības ierīce, nekustīgi un regulējami stabilizatori;
Sistēmu darbība: manuāla, hidrauliska, elektriska un lidojuma vadības elektriskā sistēma;
Mākslīgās slodzes sistēma;
Līdzsvarošana un nivelēšana.
Temati

1.
Spārna
raksturojumi

ģeometriskie

un

aerodinamiskie

Profila un spārna ģeometriskie raksturojumi
Atskaites sistēmas
Aerodinamiskie spēki, momenti un to koeficienti
Žukovska teorēma par cēlējspēku.
Žukovska – Čapligina postulāts
Profila un spārna virpuļu shēmas.

Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
4
2
2

2. Profila un galīga vēziena spārna aerodinamiskie
raksturojumi nesaspiežama šķidruma plūsmā

6

2

4

4

4

-

4

4

-

4

2

2

4

4

-

6

4

2

32

22

10

Profila aerodinamiskie koeficienti un spiediena koeficients
Profila aerodinamiskie raksturojumi, kā uzskrējās leņķa funkcija
Spiediena centrs un profila fokuss
Aerodinamiskie raksturojumi, kā ģeometrisko parametru un Re
funkcijas
Plūsmas slīpinājums un induktīva pretestība ierobežota vēziena
spārnam
Cēlējspēka koeficients un īsts uzskrējās leņķis spārna šķēlumā
Cirkulācijas sadalījums spārna garenvirzienā
Galīga vēziena spārna aerodinamiskie koeficienti un polāra

3. Saspiežamības ietekme uz profila un spārna
raksturojumi
Profila un spārna aerodinamiskie raksturojumi zemskaņa
plūsmā
Sakarība starp saspiežamu un nesaspiežamu zemskaņas
plūsmām
Saspiežamības ietekme uz aerodinamiskie raksturojumi galīga
vēziena spārnam

4. Profils un spārns transskaņās plūsmā
Viļņu pretestība un Mkr.
Aerodinamiskie raksturojumi transskaņās un virsskaņās
plūsmas
Spārna formas ietekme uz tā aptecēs raksturu un aerodinamiskie
raksturojumi

5. Spārna mehanizācija
Plūsmas atraušanas spārna virsmā
Spārna mehanizācijas ietekme
raksturojumus

uz

tā

aerodinamiskus

6. Fizelāžas un dzinēju gondolu aerodinamiskie
raksturojumi
Ģeometriskie parametri
Rotācijas ķermeņa aerodinamiskais spēks un moments

7 Lidmašīnas aerodinamiskie raksturojumi
Lidmašīnas cēlējspēks
Aerodinamiskā pretestība, ja Cya= 0.
Lidmašīnas induktīva pretestība un polāra
Kopā:
8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
22
Laboratorijas darbi
4
Praktiskās nodarbības
6
Patstāvīgais darbs
16
Kopā
48

procenti
45.84
8.33
12.50
33.3
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Profila un spārna aerodinamiskie
raksturojumi zemskaņa plūsmā
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Lidmašīnas aerodinamisko spēku un
momentu eksperimentālā noteikšana
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Lidmašīnas polāras aprēķins
• Nobeiguma eksāmens
9.

Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 1 laboratorijas darbi un 2 aprēķina darbu (33% kopējā
vērtējuma)
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.

10.

Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. JAR CPL Course: 08000- Principles of Flight, 08100- Subsonic Aerodynamics). 1998.250 pp.
2. Lešinskis A. Aerodinamika, Mācību līdzeklis, Rīga, RAU, 1997.- 120 lpp.
3. Mhitarjans А. М. un ct. Aerohidromehānika. – Мaskava: Mašīnbūve, 1990.- 352 lpp.
4. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation.
FAA,1991.- 500 lpp.
5. V.Pavelko. Gaisa kuģu aerodinamika // Lekciju konspekts.- Rīga: RTU, 2003.- 55 lpp.
6. Anderson,J.D. 1991. Fundamentals of Aerodynamics, 2nd ed. McGraw-Hill, New York.
7. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2/e Barnes W. McCormick// John
Wiley & Sons, Inc., 1995 ISBN 0-471-57506-2 672 pages
List price: $100.95 WebBooks price: $85.85
8. Anderson, D.F. and Eberhardt, S., Understanding Flight, McGraw-Hill, 2001.
9. Foundations of Aerodynamics: Basis of Aerodynamic Design, 5/e Arnold M. Kuethe
and Chung-Yen Chow John Wiley & Sons, Inc., 1997 ISBN 1-12919-4, 572 pages

11.

Prasības mācībspēkiem
• Augstākā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds

12.

Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Aerodinamiskā caurule;
• Datorklase;
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti;
• Datordemonstrācijas aprīkojums

13.

Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-207)
• Aerodinamiskā laboratorija (2.korpusā)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
2. Nr. priekšmetu reģistrā:

TAA515

3. Statuss:
• Virziena obligātais priekšmets
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 11. un 12.moduļu
priekšmets
4. Kredītpunkti:

3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• elektrotehnikā
• elektronikā
6. Priekšmeta mērķis
Apgūt aviācijas ierīces darbības principus, konstrukcijas un raksturojumus.
Veidot prasmes analizēt aviācijas ierīces funkcionēšanas dažādos režīmos.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
•
•

Iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par lidmašīnas un helikoptera
radioelektronisko aprīkojumu
Apgūt un izprast lidmašīnas un helikoptera elektoenerģijas sistēmu

8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:
Priekšmeta saturs atbilst –11 A un B MODULIM (11.5 d., 11.6 d.. 11.14 d.)
11.5. Instrumenti/Radioelektroniskās sistēmas
11.5.1. Instrumentu sistēmas (ATA 31)
Pilnā un statiskā spiediena mērīšanas sistēmas: altimetrs, lidaparāta gaisa ātruma rādītājs,
vertikālā ātruma indikators;
Žiroskopiskās sistēmas: mākslīgais horizonts, telpiskā stāvokļa aviohorizonts, virziena rādītājs,
aviohorizonts, pagrieziena un slīdēšanas indikators, pagrieziena koordinators;
Kompasi: tiešās nolasīšanas, attālās nolasīšanas;
Uzplūdes leņķa indikācijas sistēmas, iekrišanas brīdinājuma sistēmas.
Citu gaisa kuģa sistēmu indikācijas sistēmas.

11.5.2. Radioelektroniskās sistēmas
Turpmāk minēto sistēmu izvietojumu un darbības pamati:
– Automātiskā lidojuma vadības sistēma (ATA 22);
– Sakaru sistēmas (ATA 23);
– Navigācijas sistēmas (ATA 34).
11.6. Elektroenerģija (ATA 24)
Akumulatoru uzstādīšana un lietošana;
Līdzstrāvas elektroenerģijas ražošana;
Sprieguma regulēšana;
Enerģijas sadale;
Elektriskās ķēdes aizsardzība;
Invertori, transformatori, taisngrieži;
11.14. Lukturi (ATA 33)
Ārējie: navigācijas, pretsadursmju, nolaišanās, manevrēšanas un apledojuma;
Iekšējie: kabīnes, pilotu kabīnes, kravas telpas;
Avārijas signalizācijas lukturi.
12 MODULIM (12.7 d., 12.8 d., 12.15)
12.7. Instrumenti/Radioelektroniskās sistēmas
12.7.1. Instrumentu sistēmas (ATA 31)
Pilnā un statiskā spiediena mērīšanas sistēmas: altimetrs, lidaparāta gaisa ātruma rādītājs,
vertikālā ātruma indikators;
Žiroskopiskās sistēmas: mākslīgais horizonts, telpiskā stāvokļa aviohorizonts, virziena rādītājs,
aviohorizonts, pagrieziena un slīdēšanas indikators, pagrieziena koordinators;
Kompasi: tiešās nolasīšanas, attālās nolasīšanas;
Vibrācijas indikācijas sistēmas — HUMS;
Citu gaisa kuģa sistēmu indikācijas sistēmas.
12.7.2. Aviācijas elektronikas sistēmas
Turpmāk minēto sistēmu izvietojumu un darbības pamati:
Automātiskā lidojuma vadības sistēma (ATA 22);
Sakaru sistēmas (ATA 23);
Navigācijas sistēmas (ATA 34).
12.8. Elektroenerģija (ATA 24)
Akumulatoru uzstādīšana un lietošana;
Līdzstrāvas un maiņstrāvas elektroenerģijas ražošana;
Elektroenerģijas ražošana ārkārtas gadījumos;
Sprieguma regulēšana, elektriskās ķēdes aizsardzība;
Enerģijas sadale;
Invertori, transformatori, taisngrieži;
Ārējais/Aerodroma enerģijas padeves avots.
12.15. Lukturi (ATA 33)
Ārējie: navigācijas, nolaišanās, manevrēšanas un apledojuma;

Iekšējie: kabīnes, pilotu kabīnes, kravas telpas;
Avārijas signalizācijas lukturi.
Temati
1. Avionikas aprīkojums. Uzdevumi. Novietojums
2.Altimetrs. Gaisa ātruma rādītājs. Vertikālā ātruma indikators
3. Žiroskopiskās pilotāžas ierīces
4. Žiroskopiskās un magnētiskas navigācijas ierīce
5. Uzplūdes leņķa indikācijas sistēmas
6. Automātiskas vadības sistēmas
7.Saskaru sistēmas
8. .Radionavigācijas sistēmas
9. Inerciālas navigācijas sistēmas
10.Līdzstrāvas elektroenerģijas ražošana
11. Maiņstrāvas elektroenerģijas ražošana
12.Elektriskās ķēdes aizsardzība
13.Apgaismošanas iekārtas. Lukturi
Kopā
8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
16
Laboratorijas darbi
4
Praktiskās nodarbības 4
Patstāvīgais darbs
3
Kopā
27

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
1
1
3
2
1
4
3
1
4
3
1
2
1
1
4
3
1
4
3
1
6
4
2
3
2
1
7
4
3
6
4
2
2
1
1
2
1
1
48
32
16

procenti
59
15
15
11
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
Nobeiguma eksāmens, tēmas – Altimetrs. Gaisa ātruma rādītājs. Vertikālā ātruma
indikators. Žiroskopiskās pilotāžas ierīces. Žiroskopiskās un magnētiskas navigācijas ierīce.
Uzplūdes leņķa indikācijas sistēmas. Automātiskas vadības sistēmas. Saskaru sistēmas.
Radionavigācijas sistēmas. Inerciālas navigācijas sistēmas. Līdzstrāvas elektroenerģijas
ražošana. Maiņstrāvas elektroenerģijas ražošana. Elektriskās ķēdes aizsardzība. Apgaismošanas
iekārtas.
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Eksāmens (100% kopējā vērtējuma).
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1.P.Trifonovs-Bogdanovs. Žiroskopiskās pilotāžas ierīces. RTU. Rīga.2002g.102lpp.
2. O.belavin. A.Gamulin. Elektro i pribornoe oborudovanie vozdušnih sudov. Moskva.
Vozdušnji transport. 1990g. 207 lpp.
3.L.Beļajevskij. Osnovi radionavigācij. Moskva. Transport. 1993g. 320 lpp.
4.Wasson J. Avionic System. Operation & Maintenance. Coiorado. Jeppesen Sanderson.
1994g. 318lpp.
11. Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība elektrozinātnes. Nepieciešams vismaz maģistra grāds.
Vēlams zinātniskais grāds.

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Aviācijas ierīces elementu un bloku paraugi.
• Aviācijas ierīces laboratorijas stendi.
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (3-211)
• Specializētas aviācijas ierīces mācību laboratorija (3-214,-213,-204,-216).

Mācību priekšmeta apraksts
1. Priekšmeta nosaukums:

Gaisakuģu izturība
2. Nr. priekšmetu reģistrā:

TAK401

3. Statuss:
• Obligātās izvēles priekšmets.
• Bakalaura profesionālās studijas .
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 11.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 5 KP,

Kontaktstundas: 60 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā,
• varbūtību teorija un matemātiska statistikā,
• materiālu pretestībā.
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Gaisakuģu izturība” mērķis ir apgūt lidmašīnas konstrukcijas analīzes un
sagrūšanas novēršanas metodes un to lietošanu.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām lidmašīnas konstrukcijas analīzes
metodēm
• Izprast lidmašīnas konstrukcijas detaļas stiprības aprēķināšanas metodes.
• Prast pielietot lidmašīnas konstrukcijas detaļas stiprības aprēķināšanas metodes
modernas lidmašīnas konstrukcijas analīzē un projektēšanās.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa). Saskaņa ar nodaļām 11.2, 11.3, 11.9, 11.11, 11.13 no 11.A
MODUĻA LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS
UN SISTĒMAS)
11.2 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni
Lidojumderīguma prasības konstrukcijas izturības gadījumā;
Primārā, sekundārā un terciārā konstrukcijas klasifikācija;
Drošuma, droša kalpošanas laika, bojājumu pielaides jēdzieni;
Zonālās un stacijas identifikācijas sistēmas;
Spriegums, deformācija, liece, spiede, bīde, vērpe, stiepe, centrbēdzes spēku radītais spriegums,

nogurums;
Drenāžas un ventilācijas noteikumi;
Sistēmu uzstādīšanas noteikumi;
Zibens aizsardzības noteikums.
Gaisa kuģa sastiprināšana
11.3 Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Lidmašīnas
11.3.1 Fizelāža (ATA 52/53/56)
Uzbūve un hermētiskais blīvējums;
Spārnu, stabilizatoru, pilonu un šasijas pievienojumi;
Sēdekļu uzstādīšana;
Durvis un avārijas izejas: uzbūve un darbība;
Logi un priekšējā stikla stiprinājums.
11.3.2 Spārni (ATA 57)
Uzbūve;
Degvielas tvertnes;
Šasijas, pilonu, vadības virsmu un cēlējspēka/pretestības palielināšanas paneļu pievienojumi.
11.3.3 Stabilizatori (ATA 55)
Uzbūve;
Vadības virsmu pievienojums.
11.3.4 Lidojuma vadības virsmas (ATA 55/57)
Uzbūve un pievienojums;
Līdzsvarošana — masas un aerodinamiskā.
11.3.5 Gondolas/Piloni (ATA 54)
Gondolas/piloni
– Uzbūve;
– Ugunsdrošās starpsienas;
– Dzinēja stiprinājumi.
11.9 Lidojuma vadības ierīces (ATA 27)
Galvenās vadības ierīces: elerons, augstumstūre, virzienstūre;
Trimmeri;
Cēlējspēka palielināšanas ierīces;
Sistēmu darbība: manuāla;
Stūres bloķēšanas mehānismi;
Līdzsvarošana un nivelēšana;
Iekrišanas brīdinājuma sistēma.
11.11 Hidrauliskā enerģija (ATA 29)
Sistēmas izvietojums;
Hidrauliskie šķidrumi;
Hidrauliskie rezervuāri un akumulatori;
Spiediena radīšanas veids: elektriskais, mehāniskais;
Spiediena regulēšana;
Spēka sadale;
Indikācijas un brīdinājumi.
11.13 Šasija (ATA 32)
Uzbūve, triecienu vājināšana;

Ievilkšanas un izlaišanas sistēmas: parastās un avārijas;
Indikācijas un brīdinājumi;
Riteņi, bremzes, pretslīdēšanas un pašbremzēšanas iekārtas;
Riepas;
Stūres iekārta.

Temati
1. Ievadlekcija. Kursa uzdevumi.
2. Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas — Vispārīgie jēdzieni
Civilās aviācijas lidmašīnu klasifikācija. Jaunās lidmašīnas
radīšanas secība.
3.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Fizelāža (ATA 52/53/56)
4. Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas.. Spārni (ATA 57)
5.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Stabilizatori (ATA 55)
6.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Lidojuma vadības virsmas
(ATA 55/57)
7.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Gondolas/Piloni (ATA 54)
8.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Lidojuma vadības ierīces
(ATA 27)
9.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Hidrauliskā enerģija (ATA
29)
10.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Šasija (ATA 32)
11.Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas. Pacelšanās un nosēšanas
spārna mehanizācija
12. Gaisakuģa svārstības un aeroelastība
13. Noslēguma lekcija
Kopā
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
48
Teorija
8
Laboratorijas darbi
8
Praktiskās
nodarbības
16
Patstāvīgais darbs
80
Kopā

procenti
60
10
10
20
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Kontroldarbi:
(1) Spārna stiprība.
(2) Šasijas konstrukcijas stiprība.
(3) Lidmašīnas dzinēju piestiprinājuma analīze.
• Patstāvīgs darbs. PD tēma: Spārna stiprības analīze
• Ieskaite
• Nobeiguma eksāmens

Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
2
2
12
8
4

10
12
2
4

6
8
2
2

4
4

6
8

2
4

4
4

2

2

10
6

4
4

6
2

4
2
80

2
2
48

2

2

32

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāuzraksta 3 kontroldarbi (30% kopējā vērtējuma)
• Patstāvīgs darbs (10% kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (20% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (40% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Paramonov Yu. M. Aeroplane structure and strength analysis. Part 2// RTU, Av. institūts. 2002
2. Paramonovs Ju . M. Transportu līdzekļu slodzes, resurss un drošums. // RTU, Av.
institūts.2002
3. Paramonov Yu. M. Boeing 767
4. Paramonov Yu. M. Aeroplane construction and strength analysis. Part 1. Rīga: RAU, 1994
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā izglītība
• Vēlams maģistra grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Tāfele
• Datorklase
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-313)
• Mācību laboratorija (k. 19)

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
1. Priekšmeta nosaukums:

Šķidruma un gāzu sistēmas.
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 411.
3. Statuss:
• 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības līmeņa priekšmets;
4. Kredītpunkti: 2 KP, kontaktstundas: 32 stundas
5. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Matemātikā;
• Fizikā;
• Ķīmijā;
• Civilās aviācijas dzinēji;
• Civilās aviācijas gaisakuģi.
6. Mācību priekšmeta pasniegšanas mērķis:
ŠGS vadība un kontrole zināšanu noformēšana to funkcionālo uzdevumi sfērā, darba teorētiskie
pamati, shēmu un konstrukciju analīze.
7. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
Studenti apmācības procesā iegūst šādas zināšanas:
sistēmu nozīme, klasifikācija, galvenie lidojuma gatavības normatīvie dokumenti un normas;
ŠGS ietekme uz lidojumu un regularitāti;
sistēmu funkcionēšanas teorētiskie pamati, galvenie uzbūves principi;
ekspluatācijas faktori, kuri ietekmē ŠGS darbaspējas.
Studenti nodarbību laikā apgūst galvenās darba iemaņas:
ŠGS inženiertehniskā un salīdzinoša principiālo shēmu analīze ņemot vērā funkcionēšanas
efektivitāti, drošību un ekspluatācijas tehnoloģiskumu;
faktoru ietekmes analīze uz ŠGS tehnisko stāvokli;
atteices iemeslu un sistēmas bojājumu analīze un to ietekme uz lidojumu regularitāti un
drošību;
ŽGS inženiertehniskie aprēķini.
Nobeidzot mācību kursu studentiem jāiegūst priekšstats par ŠGS attīstības vēsturi un attīstības
perspektīvās.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta aprakstsStudējot šķidruma un gāzu sistēmas, studenti apgūst prasības gaisakuģu
šķidruma un gāzu sistēmas un to uzdevums, klasifikācija; sistēmu funkcionēšanas teorētiskie
pamati un principiālas shēmas; sistēmu vadība un darbības kontrole; ekspluatācijas faktoru
ietekme uz sistēmu darbību un to tehnisko stāvokli.

8.2. Priekšmeta saturs
Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
2
2
-

Temati
Ievadlekcija.
1. Degvielas sistēmas gaisakuģiem.

10

8

2

2. Eļļas sistēma.
3. Gaisakuģu pretapledošanas sistēmas.
4. Ugunsdzēšanas sistēmas.
5. Propeleris.
Noslēgums

3
6
4
6
1
32

3
6
4
6
1
30

2

Kopā
Laboratorijas darba saturs
Nr
1

Lekcijas
tēmas
numurs
2

Nodarbības nosaukums

Laika
apjoms

Nodarbību saturs

2

Gaisa kuģu pacelšanas ātruma
ietekmes noteikšana uz degvielas
sistēmas maksimālo darbības
augstumu

Degvielas sistēmas
raksturojumu
noteikšana augstuma
palielināšanas

Priekšmeta saturs atbilst 12.10; 12.11; 12.13; 15.10 MODULIEM
8.3.Nodarbību sadalījums
Nodarbību skaits

Procenti

Teorija

15

90

Laboratorijas darbi

1

10

Praktiskās nodarbības

-

-

Patstāvīgas darbs

-

-

24

100

Kopā
8.4. Patstāvīgas darbs

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Degvielas sistēmas gaisakuģiem.

Patstāvīgā darba temats
Degvielas sistēmu aprēķins

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1. Ieskaite - tests un uzdevums (100 % no kopējā vērtējuma).
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti

Patstāvīgā darba
veids
Pārskats

Pamatliteratūra
1. JEPPESEN Sanderson Training Products A@ P TECHNICIAN POWERPLANT
TEXTBOOK. Jeppesen Sanderson Inc., 1997.
2. Aircraft Maintenance @ Repair. Sixth Edition. Michael J. Kroes, Willam A. Watkins,
Frank Delp, GLENCOE, Macmillan/ McGraw-Hill New-York, 1993.
3. Домотенко Н.Т. и др. Авиационные силовые установки. М., Транспорт, 1976.
4. Методические указания по выполнению лабораторных работ и РТР по курсу
ЖГС. Рига, РКИИ ГА, 1987.
5. Зубков Б.В. и др. Альтернативные топлива и безопасность полетов.
Безопасность движения на транспорте. М., Транспорт, 1992.
6. Устройство и эксплуатация силовых установок самолетов Ил-96-300, Ту-204,
Ил-114. М., Транспорт, 1993г.
Papildliteratūra
1. Лещинер Л.Б. и др. Проектирование топливных систем самолетов. М.,
Машиностроение, 1991 г.
2. Никитин Г.А. и др. Топливные, масляные и гидравлические системы воздушных
судов. М., Машиностроение, 1977.
3. Базилевский А.Н. и др. Воздушные винты. Киев, 1982.
4. Мещерякова Т.П. Проектирование систем защиты самолетов и вертолетов. М.,
Машиностроение, 1977.
11. Prasības mācībspēkiem
Augstākā tehniskā izglītība.
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme.
12.
12.1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizācijas nodrošinājums
Tehniskais aprīkojums un materiāli
agregātu maketi;
agregātu rasējumi un shēmas;
tāfele;
kodoskops;
mācību literatūra;
pavairošanas tehnika.
periodiskā literatūra;
mācību materiāli.

12.2. Norises vieta
Specializēta auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām.
3 – 129, 3 – 121.
13. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programma jāpārskata un jāprecizē pēc katra mācību gada līdz ar izmaiņām
likumdošanā, izglītības sistēmā un tautsaimniecībā.

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

GAISA KUĢU UN DZINĒJU TEHNISKĀ APKOPE
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE303
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 7., 11.,15.un 16. moduļu
priekšmets
4. Kredītpunkti: 6 KP, Kontaktstundas: 96 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas studējot priekšmetus:
• Civilās aviācijas lidmašīnas un helikopteri
• Gaisa kuģu dzinēji
• Materiāli un izstrādājumi
• GK elektroniskais aprīkojums
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģa, tā dzinēju un tā sistēmu tehniskās apkopes
sistēmas darbību. GK apkope un remonts. GK lietošanas stratēģijas.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par GK korpusa un sistēmu, agregātu tehniskās apkopes metodēm;
• Apgūt GK sistēmu tehniskās apkopes principus uz konkrētiem piemēriem;
• Apgūt pasažieru apkopes sistēmu darbību
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas prasībām
un sagatavot prakses darbiem atbilstoši 7. modulim, 11, 15.un 16.moduļu daļu testa
kārtošanai
• Iegūt zināšanas GK, dzinēja un sistēmu tehniskās apkopes tehnoloģiskajiem procesiem.
• Iegūt zināšanas par GK tehniskās apkopes organizēšanu, uzraudzību un kvalitātes
nodrošināšanu
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Gaisa kuģu, sistēmu un dzinēju tehniskās apkopes metodes, tehnoloģiskie procesi, tehniskās
apkopes sistēmas darbība. Agregātu un sistēmu tehniskā apkope.
8.2 Priekšmeta saturs
8.2.1. GK tehniskās apkopes process. GK TA dokumentācija. GK tehniskais stāvoklis un
vadīšanas stratēģija. GK tehniskā apkope un remonts. GK bāzes formu tehniskās apkopes
tehnoloģija. GK lidojuma derīguma nodrošināšana.
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8.2.2. Eiropas komisijas regula (EK) nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu III pielikums, (66. daļa) A iedaļa, A
apakšdaļa:
GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
7. MODULIS. TEHNISKĀS APKOPES PRAKSE
(p.: 7.17., 7.18.7.19, 7.20.)
7.17 Darbības ar gaisa kuģi un to glabāšana.
Gaisa kuģa manevrēšana/vilkšana un ar to saistītie drošības pasākumi;
Gaisa kuģa pacelšana, nobremzēšana, nostiprināšana un ar to saistītie drošības pasākumi;
Gaisa kuģa glabāšanas metodes;
Degvielas atkārtotas uzpildīšanas un noliešanas procedūras;
Atkausēšanas/pretapledošanas procedūras;
Elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās enerģijas padeves avoti, kas atrodas uz zemes.
Vides apstākļu ietekme uz gaisa kuģa glabāšanu un lietošanu
7.18 Demontāžas, apskates, remonta un montāžas metodes
a) Defektu veidi un vizuālās pārbaudes metodes.
Korozijas noņemšana, novērtēšana un aizsardzība.
b) Vispārējās remonta metodes, konstrukcijas remonta rokasgrāmata;
Novecošanas, noguruma un korozijas kontroles programmas;
c) Nesagraujošās pārbaudes metodes, ieskaitot krāsu, radiogrāfisko, virpuļstrāvas, ultraskaņas un
optisko metodi.
d) Demontāžas un atkārtotas montāžas metodes.
e) Defektu noteikšanas metodes
7.19 Ārkārtas gadījumi
a) Apskates pēc zibens spērieniem un HIRE iespiešanās.
b) Pārbaudes pēc tādiem ārkārtas gadījumiem, kā smagnējas nosēšanas un lidojums vētras laikā.
7.20 Tehniskās apkopes procedūras
Tehniskās apkopes plānošana;
Izmaiņu veikšanas procedūras;
Glabāšanas procedūras;
Sertifikācijas/nodošanas izmantošanā procedūras;
Saskarne ar gaisa kuģa darbību;
Tehniskās apkopes pārbaude/Kvalitātes kontrole/ Kvalitātes nodrošināšana;
Papildu tehniskās apkopes procedūras.
Ierobežota darbmūža detaļu uzraudzība
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11.A MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN
SISTĒMAS
(p.: 11.17., 11.18.)
11.17 Ūdens/atkritumi (ATA 38)
Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un iztukšošana;
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana;
Korozijas aspekti.
11.18 Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45)
Centrālās tehniskās apkopes datori;
Datu ielādēšanas sistēma;
Elektroniskās bibliotēkas sistēma;
Izdrukāšana;
Korpusa uzraudzība (bojājuma pielaides uzraudzība).
15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS
(p.: 15.13c.,15.19., 15.20., 15.21., 15.22.)

15.13 Palaišanas un aizdedzes sistēmas
…
Tehniskās apkopes drošības prasības.
15.19 Spēka iekārtas uzstādīšana
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu, dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas
stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu, fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija.

15.21 Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai uz zemes;
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana;
Dzinēja stāvokļa kontrole (ieskaitot eļļas analīzi, vibrācijas un dzinēja iekšējo elementu pārbaudi ar
dažādām optiskām metodēm);
Pārbaude, lai noskaidrotu dzinēja un tā sastāvdaļu atbilstību kritērijiem, pielaidēm un datiem, kurus
norādījis dzinēja ražotājs;
Kompresora mazgāšana/tīrīšana;
Svešķermeņu radīts bojājums.
15.22 Dzinēja glabāšana un konservācija
Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no konservācijas.
16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS
(pp.: 16.4.1., 16.11., 16.12.,16.13., 15.20., 15.21., 15.22.)
16.4 Dzinēja degvielas sistēmas
16.4.1 Karburatori
Veidi, uzbūve un darbības principi;
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Atledošana un apsilde.
16.11 Spēka iekārtas uzstādīšana
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu, dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas
stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu, fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija.
16.12 Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai uz zemes;
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana;
Dzinēja un tā detaļu apskate: kritēriji, pielaides un dati, kurus norādījis dzinēja ražotājs.
16.13 Dzinēja glabāšana un konservācija
Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no tās.

Nodarbību plāns
Nr.
p.k.

Nodarbību temati

1.

Aviācijas tehnikas tehniskās ekspluatācijas vide un apstākļu
raksturojums
GK tehniskās ekspluatācijas process. GK tehniskais stāvoklis un
stāvokļa vadīšanas stratēģija.
GK tehniskā apkope un remonts. GK TE dokumentācija.
GK tehniskā ekspluatācija lidojumā. GK lidojuma derīguma
nodrošināšana.
Spēka iekārtas uzstādīšana
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu,
dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu,
fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija.
Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai
uz zemes;
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana;
Dzinēja stāvokļa kontrole (ieskaitot eļļas analīzi, vibrācijas un
dzinēja iekšējo elementu pārbaudi ar dažādām optiskām metodēm);
Pārbaude, lai noskaidrotu dzinēja un tā sastāvdaļu atbilstību
kritērijiem, pielaidēm un datiem, kurus norādījis dzinēja ražotājs;
Kompresora mazgāšana/tīrīšana;
Svešķermeņu radīts bojājums
Tehniskās apkopes drošības prasības.
Spēka iekārtas aizsardzība pret apledošanu.
Ugunsdrošības sistēmas. Atklāšanas un dzēšanas sistēmu darbība.
Dzinēja glabāšana un konservācija

2.
3.
4.
5.

6.

7.

4

Stundu skaits
Kopā Konta patstā
- kta vīgās
2
4
4

6

2
4

4
8

2

6

6

10

6

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no
konservācijas.
Virzuļdzinēja tehniskās ekspluatācijas īpatnības.
Spēka iekārtas uzstādīšana.
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu,
dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu,
fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija.
Dzinēja degvielas sistēmas
Karburatori
Veidi, uzbūve un darbības principi;
Atledošana un apsilde.
Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai
uz zemes;
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana;
Dzinēja un tā detaļu apskate: kritēriji, pielaides un dati, kurus
norādījis dzinēja ražotājs.
GK korpusa tehniskā ekspluatācija. Korozija un tās profilakse un
novēršana. Korpusa tīrīšana un apkope. Zemes apledojums
novēršana.
Šāsijas ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās atteices un
defekti. Šasijas tehniskā apkope. Riteņu, ABS darbība un apkope
Mehānisko enerģētisko sistēmu ekspluatācijas apstākļu analīze,
raksturīgās atteices un defekti. Tehniskā apkope

4

6

2

4

4

4

4

4

GK vadības sistēmu ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās
atteices un defekti. Tehniskā apkope
GK kondicionēšanas un spiediena regulēšanas sistēmu
ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās atteices un defekti.
Tehniskā apkope
Darbības ar gaisa kuģi un to glabāšana.
Gaisa kuģa manevrēšana/vilkšana un ar to saistītie drošības
pasākumi;

4

4

2

2

2

2

Gaisa kuģa pacelšana, nobremzēšana, nostiprināšana un ar to
saistītie drošības pasākumi;
Gaisa kuģa glabāšanas metodes;
Degvielas atkārtotas uzpildīšanas un noliešanas procedūras;
Elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās enerģijas padeves avoti,
kas atrodas uz zemes.
Vides apstākļu ietekme uz gaisa kuģa glabāšanu un lietošanu
a) Apskates pēc zibens spērieniem un HIRE iespiešanās.
b) Pārbaudes pēc tādiem ārkārtas gadījumiem, kā smagnējas
nosēšanas un lidojums vētras laikā.
Tehniskās apkopes procedūras
Tehniskās apkopes plānošana;
Izmaiņu veikšanas procedūras;
Glabāšanas procedūras;

4

8

6

8

4

8

4

6

6

10

5

19.

Sertifikācijas/nodošanas izmantošanā procedūras;
Saskarne ar gaisa kuģa darbību;

2

4

20.

Tehniskās apkopes pārbaude/Kvalitātes kontrole/ Kvalitātes
nodrošināšana;
Papildu tehniskās apkopes procedūras.
Ierobežota darbmūža detaļu uzraudzība
Ūdens sistēmas izvietojums, padeve, sadale, apkopšana un
iztukšošana;
Tualetes sistēmas izvietojums, ūdens nolaišana un apkopšana;
Korozijas aspekti

4

6

4

6

Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45)
Centrālās tehniskās apkopes datori;

4

6

Datu ielādēšanas sistēma;
Elektroniskās bibliotēkas sistēma;
Izdrukāšana;
Korpusa uzraudzība (bojājuma pielaides uzraudzība).

6

8

2

4

96

144

21.

22.

240
8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
96
Patstāvīgais darbs
144
Kopā
240

procenti
40
60
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• GK sistēmas tehniskās apk0pe (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts
• Nobeigumā eksāmens ar atzīmi
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 7, 11, 15 un 16.moduļa prasībām
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā.
• Jāizpilda un jāprezentē GK sistēmas tehniskā apkope apraksts; atskaites pa tēmām (40%)
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 7, 11, 15.un 16. moduļa prasībām (B1 un B2 kategorijas —
kopā 80 atbilžu variantu jautājumi. Atvēlētais laiks — 160 minūtes)
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, gads, lpp.
01. Kleinhofs Mārtiņš Lekciju materiāli
02. A&P Tehnician General Textbook Jeppesen Sanderson 2002. 03. A&P Airframe Jeppesen Sanderson 2002. 04. A&P Powerplant Jeppesen Sanderson 2002. 05. FAR Handbook for Aviation Maintenance Technician
06. AC-43.13/1B information including: Non Destructive inspection
techniques; Aircraft Corrosion Control; ...
07. Смирнов Н.Н. и др. Техническая эксплуатация летательных
6

Atrašanas vieta
lekcija
B-103
B-103
B-103
B-103
B-103
bibliotēkā

08.
09.
10.
11.
12.

аппратов. Москва, Транспорт, 1990. – 423 с.
Смирнов Н.Н., Ицкович Эксплуатация и ремонт авиационной
техники по состоянию. Москва, Транспорт, 1987. – 272 с.
Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.
Микипелов А.Л. и др. Летная эксплуатация воздушных судов.
Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c.
Gaisa kuģu rokasgrāmatas
Aviokompāniju dokumentācija
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Gaisa kuģu trenažieru klase;
• Gaisa kuģu stendi
• Hidraulikas laboratorija k.19 un stends k.3
• GK sistēmu apraksti, tehniskā dokumentācija
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorijas nodarbībām (3-341, 3k.-115-121)
• Agregātu laboratorija (19.korpusā)
• GK trenažieru kabīnes
• Lidmašīnas prakses lidlaukā

Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9130829

Mārtiņš Kleinhofs
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bibliotēkā
bibliotēkā
bibliotēkā
B-103 15A07
A/k

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE431
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 15.un 16. moduļu
priekšmets
4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Civilās aviācijas lidmašīnas un helikopteri
• Gaisa kuģu dzinēji
• Materiāli un izstrādājumi
• GK elektroniskais aprīkojums
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gaisa kuģa, tā dzinēju un tā sistēmu tehniskās ekspluatācijas
sistēmas darbību. GK apkope un remonts. GK lietošanas stratēģijas.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par GK korpusa un sistēmu, agregātu tehniskās ekspluatācijas
priekšnosacījumiem un analītiskās izvērtēšanas metodēm;
• Apgūt GK sistēmu tehniskās ekspluatācijas principus uz konkrētiem piemēriem;
• Apgūt pasažieru apkopes sistēmu darbību
• Iegūt zināšanas atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas prasībām
un sagatavot 15.un 16.moduļu daļu testa kārtošanai
• Iegūt zināšanas GK, dzinēja un sistēmu tehniskās apkopes tehnoloģiskajiem procesiem.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS
(p.: 15.3c., 15.13c.,15.19., 15.20., 15.21., 15.22.)
15.3 Ieplūde
…
Aizsardzība pret apledošanu.

1

15.13 Palaišanas un aizdedzes sistēmas
…
Tehniskās apkopes drošības prasības.
15.19 Spēka iekārtas uzstādīšana
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu, dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas
stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu, fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija.
15.20 Ugunsdrošības sistēmas
Atklāšanas un dzēšanas sistēmu darbība.
15.21 Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai uz zemes;
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana;
Dzinēja stāvokļa kontrole (ieskaitot eļļas analīzi, vibrācijas un dzinēja iekšējo elementu pārbaudi ar
dažādām optiskām metodēm);
Pārbaude, lai noskaidrotu dzinēja un tā sastāvdaļu atbilstību kritērijiem, pielaidēm un datiem, kurus
norādījis dzinēja ražotājs;
Kompresora mazgāšana/tīrīšana;
Svešķermeņu radīts bojājums.
15.22 Dzinēja glabāšana un konservācija
Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no konservācijas.
16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS
(pp.: 16.4.1., 16.11., 16.12.,16.13., 15.20., 15.21., 15.22.)
16.4 Dzinēja degvielas sistēmas
16.4.1 Karburatori
Veidi, uzbūve un darbības principi;
Atledošana un apsilde.
16.11 Spēka iekārtas uzstādīšana
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu, dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas
stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu, fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija.
16.12 Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai uz zemes;
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana;
Dzinēja un tā detaļu apskate: kritēriji, pielaides un dati, kurus norādījis dzinēja ražotājs.
16.13 Dzinēja glabāšana un konservācija
Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no tās.
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Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Temati

Stundu skaits
Kopā Teor. Prak
t.
Aviācijas tehnikas tehniskās ekspluatācijas vide un apstākļu
6
2
4
raksturojums
GK tehniskās ekspluatācijas process. GK tehniskais stāvoklis un
12
4
6
stāvokļa vadīšanas stratēģija.
GK tehniskā apkope un remonts. GK TE dokumentācija.
6
2
4
GK tehniskā ekspluatācija lidojumā. GK lidojuma derīguma
12
4
8
nodrošināšana.
8
2
6
Spēka iekārtas uzstādīšana
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu,
dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu,
fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija.
16
6
10
Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai
uz zemes;
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana;
Dzinēja stāvokļa kontrole (ieskaitot eļļas analīzi, vibrācijas un
dzinēja iekšējo elementu pārbaudi ar dažādām optiskām metodēm);
Pārbaude, lai noskaidrotu dzinēja un tā sastāvdaļu atbilstību
kritērijiem, pielaidēm un datiem, kurus norādījis dzinēja ražotājs;
Kompresora mazgāšana/tīrīšana;
Svešķermeņu radīts bojājums
6
6
Tehniskās apkopes drošības prasības.
Spēka iekārtas aizsardzība pret apledošanu.
Ugunsdrošības sistēmas. Atklāšanas un dzēšanas sistēmu darbība.
Dzinēja glabāšana un konservācija
Dzinēja un palīgagregātu/sistēmu konservācija un izņemšana no
konservācijas.
Virzuļdzinēja tehniskās ekspluatācijas īpatnības.
10
4
6
Spēka iekārtas uzstādīšana.
Ugunsdrošo starpsienu, dzinēja pārsegu, skaņu izolējošu paneļu,
dzinēja stiprinājumu, pretvibrācijas stiprinājumu, šļūteņu, cauruļu,
fīderu, savienotāju, lokanu vadu izolācijas cauruļu, vadības kabeļu
un stieņu, celšanas punktu un drenāžas atveru konfigurācija.
Dzinēja degvielas sistēmas
Karburatori
Veidi, uzbūve un darbības principi;
Atledošana un apsilde.
Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes
Procedūras, kas veicamas dzinēja iedarbināšanai un izmēģināšanai
uz zemes;
Dzinēja efektīvās jaudas un parametru izskaidrošana;
Dzinēja un tā detaļu apskate: kritēriji, pielaides un dati, kurus
norādījis dzinēja ražotājs.
6
2
4
GK korpusa tehniskā ekspluatācija. Korozija un tās profilakse un
3

10.
11.
12.

novēršana. Korpusa tīrīšana un apkope. Zemes apledojums
novēršana.
Šāsijas ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās atteices un
defekti. Šasijas tehniskā apkope. Riteņu, ABS darbība un apkope
Mehānisko enerģētisko sistēmu ekspluatācijas apstākļu analīze,
raksturīgās atteices un defekti. Tehniskā apkope
GK vadības sistēmu ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās
atteices un defekti. Tehniskā apkope

8

4

4

8

4

4

8

4

4

13.

GK kondicionēšanas un spiediena regulēšanas sistēmu
ekspluatācijas apstākļu analīze, raksturīgās atteices un defekti.
Tehniskā apkope

4

2

2

14.

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas procesa analīze un tā
pilnveidošanas pasākumi.

4

2

2

120

48

72

8.2. Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
48
Patstāvīgais darbs
72
Kopā
120

procenti
40
60
100

8.3. Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• GK sistēmas tehniskās ekspluatācijas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts
• Nobeigumā eksāmens ar atzīmi
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 15 un 16.moduļa prasībām
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā.
• Jāizpilda un jāprezentē GK sistēmas tehniskā ekspluatācijas apraksts; atskaites pa tēmām
(40%)
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 15.un 16. moduļa prasībām (B1 kategorija — 40 atbilžu
variantu jautājumi. Atvēlētais laiks — 60 minūtes)
10.

Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti

Pamatliteratūra
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, gads, lpp.
01. Kleinhofs Mārtiņš Lekciju materiāli
02. A&P Tehnician General Textbook Jeppesen Sanderson 2002. 03. A&P Airframe Jeppesen Sanderson 2002. 04. A&P Powerplant Jeppesen Sanderson 2002. 05. FAR Handbook for Aviation Maintenance Technician
06. AC-43.13/1B information including: Non Destructive inspection
techniques; Aircraft Corrosion Control; ...
07. Смирнов Н.Н. и др. Техническая эксплуатация летательных
аппратов. Москва, Транспорт, 1990. – 423 с.
08. Смирнов Н.Н., Ицкович Эксплуатация и ремонт авиационной
техники по состоянию. Москва, Транспорт, 1987. – 272 с.
09. Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.
4

Atrašanas vieta
lekcija
B-103
B-103
B-103
B-103
B-103
bibliotēkā
bibliotēkā
bibliotēkā

10.
11.
12.

Микипелов А.Л. и др. Летная эксплуатация воздушных судов.
Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c.
Gaisa kuģu rokasgrāmatas
Aviokompāniju dokumentācija

11.

Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok.inž. grāds

12.

Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Gaisa kuģu trenažieru klase;
• Gaisa kuģu stendi
• Hidraulikas laboratorija k.19 un stends k.3
• GK sistēmu apraksti, tehniskā dokumentācija

13.

Priekšmeta norises vietas:
• Auditorijas nodarbībām (3-341, 3k.- 121)
• Agregātu laboratorija (19.korpusā)
• GK trenažieru kabīnes
• Lidmašīnas prakses lidlaukā

Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9130829

Mārtiņš Kleinhofs

5

bibliotēkā
B-103 15A07
A/k

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Gāzturbīnu dzinēju vadība
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD423
3. Statuss:
• 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets.
• Virziena obligātās izvēles priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• aviācijas dzinēju teorija
• aviācijas dzinēju konstrukcija un stiprība
• automātikas pamati
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt gāzturbīnas dzinēju vadības un regulēšanas principus, kā
arī konkrēto dzinēju automātiskās vadības un regulēšanas sistēmu uzbūvi un darbību.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par dažādu tipu gāzturbīnas dzinēju vadības un
regulēšanas programmām, likumiem un to realizācijas principiem
• Izprast dažādu tipu gāzturbīnas dzinēju automātiskās vadības un regulēšanas sistēmu
konstrukciju un darba principus
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Priekšmets apskatā gāzturbīnas dzinēju vadības automatizācijas tehnisko līdzekļu izstrādāšanas
un lietošanas paņēmienus ar nolūku noturēt gāzturbīnas dzinēju darba procesu parametru
uzdotajā līmeni vai mainīt tos atbilstoši vadības likumiem.
8.2 Priekšmeta saturs
Studiju nodarbību tematos iekļautas „Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada
20.novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma
uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu”
III PIELIKUMA 66. daļas 14., 15. un 17.moduļu zemāk norādīto punktu prasības.

14. MODULIS. PIEDZIŅA
14.1 Turbodzinēji
b) Dzinēja elektroniskās vadības un degvielas dozēšanas sistēmas (FADEC)

15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS
15.11 Degvielas sistēmas
Dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu, ieskaitot dzinēja elektroniskās vadības sistēmas
(FADEC), darbība;
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas.
15.16 Turbopropelleru dzinēji
Integrētās dzinēja un propellera vadības ierīces;
Ātruma ierobežošanas ierīces.
15.17 Turbovārpstas dzinēji
..., vadības sistēmas.

17. MODULIS. PROPELLERIS
17.3 Propellera soļa regulēšana
Mehāniskās un elektriskās/elektroniskās propellera griešanās ātruma un soļa maiņas metodes;
Flīģera un reversa solis;
Ātruma ierobežošanas ierīces.

Temati

1. Vispārēja informācija par
automātiskas vadības sistēmām

gāzturbīnas

dzinēju

Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
2
2
-

Regulējamie parametri un regulējošie faktori
Vadības likumi
Automātiskās vadības sistēmu uzbūves principi
Slēgto automātiskās vadības sistēmu regulatoru galvenie elementi
Automātiskās vadības sistēmu klasifikācija

2. Gāzturbīnas dzinējs, kā regulējamais objekts

2

2

-

6

2

4

6

2

4

6

2

4

2

2

-

4

2

2

2

1

1

2

1

1

Vienrotora turboreaktīvais dzinējs
Divkonturu turboreaktīvais dzinējs un divrotoru turboreaktīvais
dzinējs
Turboreaktīvais dzinējs ar regulējamo reaktīvās sprauslas kritiska
šķēluma laukumu
Turbopropellera dzinējs un turbovārpstas dzinējs

3. Degvielas patēriņa regulators
Vispārējā informācija
Pumpējošie mezgli un izpildorgāni
Dozējošās ierīces
Spiedienu starpības jūtīgie elementi
Hidrauliskais reduktors
Hidrauliskie pastiprinātāji
Degvielas sadales vārsti
Tiešās darbības degvielas patēriņa regulatora uzbūve un darbības
princips
Netiešās darbības degvielas patēriņa regulatora uzbūve un darbības
princips

4. Dozējošās ierīces vadība
Apgriezienu frekvences regulators
Apgriezienu regulatoru mērierīce
Kompresora spiediena paaugstināšanas pakāpes regulators

5. Turbopropellera un turbovārpstas dzinēju vadības
īpašības
Vienrotora turbopropellera dzinēja vadības programmas
Augstuma vienrotora turbopropellera dzinēja automātiskās vadības
sistēmas funkcionālā shēma un darbība
Turbovārpstas gāzturbīnas un divrotoru turbopropellera dzinēju
vadības īpašības

6. Gāzu temperatūras uz turbīnas ieejas visrežīmu
regulēšana
7. Automātiskās vadības sistēmu korekcija
Cietā atgriezeniskā saite
Izodroma (elastīgā) atgriezeniskā saite

8. Uzrāves automatizācija
Hidrauliskais kavētājs
Spiediena paaugstināšanas ierobežotājs
Uzrāves automāts pēc dzinēja iekšējiem parametriem

9. Iedarbināšanas automatizācija

Pneimatiskais degvielas iedarbināšanas automāts
Laika degvielas iedarbināšanas automāts
Kopā:
8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
16
Laboratorijas darbi
Praktiskās nodarbības
16
Patstāvīgais darbs
16
Kopā
48

32

16

16

procenti
33.3
33.4
33.3
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Grafiska darba aizstāvēšana. GD tēma: Konkrēta gāzturbīnas dzinēja automātiska
regulatora uzbūves un darbības apraksts
• Auditorijas kontroldarbs. Kontroldarba uzdevums: Degvielas patēriņa regulatora
shēmas sastādīšana no piedāvātām ierīcēm un agregātiem
• Ieskaite
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāaizstāv 1 kontroldarbu un 1 grafisko darbu (50% kopējā vērtējuma)
• Ieskaite (50% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. I. Pavelko. Gāzturbīnas dzinēju vadība / Lekciju konspekts. – Rīga: RTU, 2003. – 44 lpp.
ISBN 9984 – 690 -23 – 7.
2. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation.
FAA,1991.- 500 lpp.
3. Б. А. Черкасов. Автоматика и регулирование воздушно-реактивных двигателей.
“Машиностроение” М., 1988.
4. В. Ф. Березлев, И. И. Гвоздицкий и др. Системы автоматического управления
частотой вращения роторов газотурбинных двигателей. – Киев: 1985.
5. В. Ю. Колобанов, Е. В. Чемохуд. Основы управления авиационными двигателями.
– Рига: 1985.
6. А. В. Штода. Автоматика авиационных двигателей. – Москва: 1968.
7. И. Р. Приклонский. Автоматика ТВД. – Рига: 1972.
8. И. Р. Приклонский, В. Ю. Колобанов, Е. В. Чемохуд. Автоматы запуска и
автоматические ограничители в системах регулирования ГТД. – Рига: 1981.
11. Prasības mācībspēkiem
 Augstākā inženiertehniskā izglītība
 Minimāli: inženierzinātņu maģistra grāds
 Vēlams: inženierzinātņu doktora grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
 Automātisko regulatoru paraugi un speciālie plakāti
 Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
 Auditorija lekcijām un praktiskām nodarbībām (Lomonosova iela 1, aud. 1-117)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Lidojumu dinamika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAL442
3. Statuss:
• 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Teorētiskajā mehānika
• Aerodinamikas pamatos
• Gaisa kuģu aerodinamikā
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt lidojumu dinamikas metožu, uzdevumu un saturu, kā arī to
lietošanu praktiskiem mērķiem.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskas zināšanas par galvenēm lidojumu dinamikas pētīšanas metodēm un to
lietošanas sfēras
• Izprast gaisa kuģu lidojumu dinamikas aprēķina pamatus.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Lidojumu dinamika ir aerodinamisko lidojumu mehānikas daļa, kas pēta lidojumu režīmus,
kinemātiskos raksturojumus, kā arī lidojuma stabilitāti un vadāmību.
8.2 Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)
A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE
(LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
8.3 Lidojuma teorija
Attiecība starp cēlējspēku, svaru, vilci un pretestību;
Planēšanas proporcija;
Horizontāli, nepaātrināti lidojumi, darbība;
Pagrieziena teorija;

Slodzes faktora ietekme: iekrišana, lidojuma režīmu diapazons un konstrukcijas
ierobežojumi;
Cēlējspēka forsēšana.
8.4 Lidojuma stabilitāte un dinamika
Garenvirziena, sānu un virziena stabilitāte (aktīvā un pasīvā).

Temati
1. Lidojuma dinamikas pamati.
Lidojuma dinamikas uzdevumi.
Lidojuma tipiskā shēma
Dzinēja vilkme (iespējamā vilkme). Dzinēja degvielas īpatnējais
patēriņš
2. Horizontālais lidojums.
Horizontāla lidojuma ātrums.
Horizontāla lidojuma minimālais ātrums. Minimālā nepieciešamā
vilkme
Horizontāla lidojuma maksimālais ātrums
Degviela stundas patēriņš. Horizontāla lidojuma ilgums.
Horizontāla lidojuma maksimāls lidojuma ilgums
Degviela patēriņš vienā kilometrā. Horizontāla lidojuma tālums.
3. Pacelšanās
Pacelšanās leņķis. Maksimālais stacionārās pacelšanas leņķis
Lidmašīnas vertikālā ātrumspējā.Pacelšanās laiks
Teorētiskie griesti. Praktiskie griesti
4. Lidmašīnas nolaišanās (augstuma samazināšana)
Maksimālais planēšanas tālums
5. Uzlidošana
Uzlidošanas definīcija. Uzlidošanas posmi
Atraušanas ātrums uzlidošanā
Ieskrējiens uzlidošanā. Sākotnēja augstuma uzņemšana uzlidošanā
Uzlidošanas distance. Ieskrējiena distance
Sākotnēja augstuma uzņemšana distance
6. Nosēšanās
Nosēšanās shēma un posmi. Tuvošanās zemei nosēšanā
Izlīdzināšana nosēšanā. Izturēšana nosēšanā
Piezemēšanas nosēšanā. Noskrējiens nosēšanā
7. Lidmašīnas manevri
Lidmašīnas manevri un jēdziens par pārslodzi.
Lidmašīnas manevrs vertikālā plaknē
Lidmašīnas manevrs horizontālā plaknē
8. Lidmašīnas balansēšana, vadības principi un stabilitāte.
Jēdziens par balansēšanu.
Statiskā un dinamiskā stabilitāte.
Garenstabilitāte.
Lidmašīnas pamatvadības elementi.
Trimmeri

Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
2
2
-

8

4

4

4

2

2

4

2

2

6

4

2

6

4

2

4

2

2

10

6

4

Garenstabilitāte.
Statiskās garenstabilitāte galvenais nosacījums.
Jēdziens par centrējumu.
Spārna vidēja aerodinamiskā horda
Galēji priekšējais centrējums.
Galēji aizmugurējais centrējums.
Sānu stabilitāte.
Fļūgerstabilitāte.
Sānsveres stabilitāte
9.Jēdziens par grīsti.
Grīstes iemesli.
Grīstes posmi.
Kopā:
8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
30
Laboratorijas darbi
8
Praktiskās nodarbības
10
Patstāvīgais darbs
24
Kopā
72

4

4

-

48

30

18

procenti
41.67
11.11
13.89
33.33
100.00

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Horizontāla lidojuma ātrumu diapazons.
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Lidmašīnas grīste
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Lidmašīnas lidojuma raksturojumu aprēķins
• Nobeiguma eksāmens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 2 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. JAR CPL Course: 08000- Principles of Flight, 08100- Subsonic Aerodynamics). 1998.- 250
pp.
2. Lešinskis A. Aerodinamika, Mācību līdzeklis, Rīga, RAU, 1997.- 120 lpp.
3. Mhitarjans А. М. un ct. Aerohidromehānika.(krievu valodā) – Мaskava: Mašīnbūve, 1990.352 lpp.
4. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation.
FAA,1991.- 500 lpp.
5. V.Pavelko. AERODINAMIKAS PAMATI // Lekciju konspekts.- Rīga: RTU, 2003.- 48 lpp.
6. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2/e Barnes W. McCormick// John Wiley
& Sons, Inc., 1995 ISBN 0-471-57506-2 672 pages
List price: $100.95 WebBooks price: $85.85
7. Anderson, D.F. and Eberhardt, S., Understanding Flight, McGraw-Hill, 2001.
11. Prasības mācībspēkiem

•
•
•

Augstākā izglītība
Minimāli: maģistra grāds(Aviācijas Transportā)
Vēlams: Dok.inž. grāds

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Aerodinamiskā caurule;
• Datorklase;
• Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti;
• Datordemonstrācijas aprīkojums
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-208)
• Aerodinamiskā laboratorija (2.korpusā)

Mācību priekšmeta apraksts
1.

Mašīnu noslogojums, resurss un izmēģinašana

2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK302
Statuss:
• Virziena ierobežotās izvēles priekšmets
• 2. līmeņa profesionālā bakalaura studijas
3. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Matemātikā
• Varbūtību teorija un matemātiska statistikā
• Materiālu pretestībā.
5. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Mašīnu noslogojums, resurss un izmēģinašana” mērķis ir apgūt
lidmašīnas konstrukcijas noslogojuma analīzes un noguruma sagrušanas novēršanas
metodes un to lietošanu .
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām lidmašīnas konstrukcijas noslogojuma
analīzes matemātikas statistikas metodēm
• Izprast noteikta resursa aprēķināšanas metodes.
• Prast pielietot matemātikas statistikas metodes lidmašīnas konstrukcijas drošuma
analīzē.
7. Saturs
7.1 Priekšmeta apraksts
Transporta mašīnu konstrukcijas noslogojuma procesi un to modeļi. Tipiskie
slogojuma spektri. Noguruma raksturojums. Pilnu ciklu metode. Metāla un kompozita
noguruma modeļi. Noguruma plaisu augšanas modeļi. Noguruma izmēģinājumu. rezultātu
apstrādāšanas īpatnības. Dzīvotspējas novērtējums. Konstrukcijas resurss un tā aprēķins pēc
konstrukciju izmēģinājumiem. Apskates planošana.
7.2 Priekšmeta saturs
Temati
1. Ievadlekcija. Priekšmets, uzdevumi, metode.
2. Transporta mašīnu konstrukcijas noslogojuma procesi un to
modeļi. Lidmašīnas noslogojuma gadījumi.
3.Gadījuma noslogojuma procesi lineārās sistēmās.
4. Lidmašīnas konstrukcijas noguruma problēma
5. Metāla un kompozita noguruma modeļi.
6. Noteikta resursa aprēķins.
7. Dzīvotspējas novērtējums.
8. Apskātu sistēmas plānošana
9. Noslēguma lekcija
Kopā

Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
2
2
6
2
4
6
2
2
6
2
4
2
32

2
2
2
2
2

4
4
4

2
16

16

7.3. Patstāvīga darba temati
a. Gadījuma noslogojuma procesi lineārās sistēmās.
b. Apskātu sistēmas plānošana.
7.4. Pārbaudījuma darbi
• Kontroldarbi:
(1) Pārslodze lidojumā pa līkni.
(2) Gadījuma noslogojuma procesu pārveidošana lineārās sistēmās.
(3) Lidmašīnas spārna noteikta resursa noteikšana.
(4) Dzīvotspējas raksturlielumu un apskates periodiskuma noteikšana.
• Patstāvīgs darbs .
• Nobeiguma eksāmens.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāuzraksta 4 kontroldarbi (40% kopējā vērtējuma)
• Patstāvīgs darbs (20% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (40% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
•
Paramonovs Ju.M., Paramonova A. Ju. Transportu līdzekļu slodzes, resurss u
drošums . -Rīga: RTU,2002.-108 lpp.
•
10. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā izglītība
• Vēlams maģistra grāds
• ….
11. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele;
• kodoskops;
• pavairošanas tehika;
• …
12. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-306)
• Mācību laboratorija (2-304)
• …

Mācību priekšmeta apraksts
1. Priekšmeta nosaukums:

Mašīnu noslogojums, resurss un izmēģināšana
TAK302

2. Nr. priekšmetu reģistrā:

3. Statuss:
• Obligātās izvēles priekšmets
• Bakalaura profesionālās studijas
4. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32 stundas

5. Sākuma nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• matemātikā
• varbūtību teorija un matemātiska statistikā
• materiālu pretestībā.
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Mašīnu noslogojums, resurss un izmēģināšana” mērķis ir apgūt lidmašīnas
konstrukcijas noslogojuma analīzes un noguruma sagrūšanas novēršanas metodes un to
lietošanu.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Studentu iepazīšanas ar prasībam par lidojumderīgumu konstrukcijas izturības
gadījumā
• Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām lidmašīnas konstrukcijas noslogojuma
analīzes matemātikas statistikas metodēm
• Izprast noteikta resursa aprēķināšanas metodes
• Izprast apskatu sistēmas plānošanas metodes
8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs

Transporta mašīnu konstrukcijas noslogojuma
procesi un to modeļi. Gadījuma
noslogojuma procesi lineārās sistēmās. Furjē rindas. Noguruma raksturojums. Pilnu ciklu metode.
Metāla un kompozita noguruma modeļi. Noguruma plaisu augšanas modeļi. Noguruma
izmēģinājumu. rezultātu apstrādāšanas īpatnības. Dzīvotspējas novērtējums. Konstrukcijas resurss
un tā aprēķins pēc konstrukciju izmēģinājumiem. Apskates planošana.
Temati
1. Ievadlekcija. Priekšmets, uzdevumi, metode
2. Transporta mašīnu konstrukcijas noslogojuma procesi un to
modeļi. Gadījuma noslogojuma procesi lineārās sistēmās. Furjē

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
2
2
6
2
4

rindas. Ekstrēmumu diskrēta analīze
3. Lidmašīnas noslogojuma stiprības aprēķina gadījumi
4. Lidmašīnas konstrukcijas noguruma problēma
5. Metāla un kompozita noguruma modeļi
6. Noteikta resursa aprēķins
7. Dzīvotspējas novērtējums
8. Apskatu sistēmas plānošana
9. Noslēguma lekcija
Kopā
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
16
Teorija
16
Laboratorijas darbi
16
Patstāvīgais darbs
48
Kopā

6
2
2
6
2
4
2
32

2
2
2
2
2

4
4
4

2
16

16

procenti
33.3
33.3
33.3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Pārslodze lidojumā pa līkni
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Gadījuma noslogojuma procesu
pārveidošana lineārās sistēmās.
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Lidmašīnas spārna noteikta resursa
noteikšana
• Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Noguruma bojājuma varbūtības noteikšana.
• Patstāvīgs darbs. PD tēma: (1. variants) Gadījuma noslogojuma procesu pārveidošana
lineārās sistēmās; (2. variants) Dzīvotspējas raksturlielumu un apskates periodiskuma
noteikšana
• Nobeiguma eksāmens.
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 4 laboratorijas darbi un 1 patstāvīgu darbu (40% kopējā
vērtējuma)
• Jāizpilda un aizstāvēt patstāvīgu darbu (20% kopējā vērtējuma)
• Eksāmens (40% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• Paramonovs Ju.M., Paramonova A. Ju. Transportu līdzekļu slodzes, resurss u drošums. Rīga: RTU, 2002. - 108 lpp.
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā izglītība
• Vēlams maģistra grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele;
• Datorklase;
• Datordemonstrācijas aprīkojums

13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām (2-313)
• Mācību laboratorija (2-328)

Mācību priekšmeta apraksts
1. Priekšmeta nosaukums

MŪSDIENU GAISA KUĢU KONSTRUKTĪVĀS ĪPATNĪBAS
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK526
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Gaisa kuģu aerodinamika
• Gaisa kuģu izturība
• Materiāli un izstrādājumi
• Civilās aviācijas lidmašīnas
• Civilās aviācijas dzinēji
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir iepazīstināt ar moderno gaisa kuģu un tā sistēmu konstrukciju
īpatnībām un sistēmu darbību.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt zināšanas par lidmašīnas korpusa un sistēmu konstrukciju īpatnībām;
• Iepazīties ar moderno GK būves attīstības virzieniem
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Veicināt pasaules vadošo aviobūves firmu konstrukciju attīstības analīzi. Moderno lidmašīnu
konstrukciju īpatnību izvērtējums. GK konstrukcijas, sistēmu uzbūves un darbības, konkrētu
agregātu konstrukcijas un darbības attīstības virzienu apskate.
8.2 Priekšmeta saturs
Aviācijas sistēmas attīstība pēdējos desmit gados. Gaisakuģu lidojuma un tehniskie dati. Jaunās
tehnoloģijas gaisakuģu un spēka iekārtu konstrukcijās. Lidojuma vadības, degvielas sistēmu un
avionikas attīstība. Fizelāžas, spārnojuma, vadības plākšņu, spārna mehanizācijas, vertikālā un
horizontālā stabilizatora konstrukcija. Šasija. Lidojuma vadības sistēmas. Hidrauliskā sistēmas.
Pretapledošanas sistēma. Gaisa kondicionēšana. Temperatūras un spiediena kontrole. Sistēmu
tehniskā apkope.
Nodarbību tēmas
Nr.
p.k.
1.

Nodarbību temati

Stundu skaits
Kopā

Aviācijas sistēmas attīstība pēdējos desmit gados. Pārskats par
1

Konta
- kta

patstā
vīgās

2

4

2.
3.
4.

lidmašīnu konstrukciju attīstības virzieniem. Gaisakuģu lidojuma un
tehniskie dati..
Konkrētu lidaparātu tipu īpatnību analīze. Lidmašīnu modifikācijas
virziens. Lidojuma un tehniskie dati. Jaunās tehnoloģijas gaisakuģu
un spēka iekārtu konstrukcijās.
Fizelāžas, spārnojuma, vadības plākšņu, spārna mehanizācijas,
vertikālā un horizontālā stabilizatora konstrukcija. Vadības sistēmas
principiālās konstruktīvās izmaiņas. Šasija
Lidmašīnu sistēmu īpatnības modernajās lidmašīnās. Lidojuma
vadības sistēmas. Hidrauliskā sistēmas.

4

4

4

4

4

4

5.

Lidojuma vadības, degvielas sistēmu un avionikas attīstība.
Pretapledošanas sistēma. Gaisa kondicionēšana. Temperatūras un
spiediena kontrole. Sistēmu tehniskā apkope

4

4

6.

Lidmašīnu aprīkojuma un dizaina modernizēšana.
Modernās tehnoloģijas aviobūvē.

4

6

7.

Aviācijas speciālistu priekšlasījumi par aktuāliem jautājumiem
Latvijas un pasaules aviācijā

4

10

8.

Noslēguma nodarbība . Seminārs ar mājas uzdevumu prezentāciju

2
32

12
48

80

8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Kopā
80

procenti
40
60
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Lidmašīnu sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts
• Mājas darbs Kādas no pēdējo gadu gaisa kuģu konstrukcijas analīze. GK skice un
īpatnību apraksts.
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Ieskaite
• Jāizpilda un jāprezentē gaisa kuģa konstrukcijas vai sistēmas apraksts; atskaites pa
tēmām (40%)
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
1. Lidmašīnu rokas grāmatas (pēc izvēles)
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas
3. Interneta un konferenču materiāli
4. Aviācijas izstāžu materiāli

2

11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā inženiera izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Izstāžu materiāli.
• Videomateriāli
• Internets
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorijas nodarbībām (2-307, 2-309, 3-341 )
• Agregātu laboratorija (19.korpusā)
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Prof.
Tālr. 9130829

Mārtiņš Kleinhofs

3

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Praktiskā aerodinamika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAL530
3. Statuss:
• 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• aerodinamikas pamati
• gaisa kuģu aerodinamika
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt praktiskās aerodinamikas uzdevumu un saturu, kā arī to
metožu lietošanu praktiskiem mērķiem.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Iegūt teorētiskās zināšanas par praktiskās aerodinamikas mērķiem, likumsakarībām un
pētīšanas metodēm
• Izprast praktiskās aerodinamiska aprēķina pamati.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
Praktiskā aerodinamika ir aerodinamika daļa, kura pēta gaisakuģa kustības likumsakarības reālās
ekspluatācijas apstākļos.
8.2 Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)
A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE
(LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
11.A MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR TURBODZINĒJU AERODINAMIKA
11.B MODULIS. LIDMAŠĪNAS AR VIRZUĻDZINĒJU AERODINAMIKA
12. MODULIS. HELIKOPTERA AERODINAMIKA
Praktiskā aerodinamika saistīta ar visos minēto moduļu tēmām par lidojumu reālās ekspluatācijas
apstākļos.

Stundu skaits
Temati

Kopā
6

Teor.
4

Prakt.
2

4

2

2

4

2

2

6

4

2

4

2

2

6. Elastības ietekme uz lidojuma raksturojumus
Jēdziens par aeroelastību
Statiskās aeroelastības parādības
Dinamiskas aeroelastības parādības
Lieces-stūres flaters

4

4

-

7. Lidojuma automātiskas vadības sistēmas

4

4

1. Horizontāla lidojuma režīmu optimizācija
Horizontāla lidojuma maksimālais ilgums
Horizontāla lidojuma maksimālais tālums
Atmosfēras gaisa plūsmu ietekme uz horizontāla lidojuma ilgumu
un tālumu
Atmosfēras gaisa temperatūras un blīvuma ietekme uz horizontāla
lidojuma ilgumu un tālumu

2. Pacelšanas režīmu optimizācija
Maksimāla pacelšanas leņķa režīms
Pacelšanas minimāla ilguma nosacījumi
Atmosfēras gaisa temperatūras un blīvuma ietekme
Vadības īpašības pacelšanas režīmā
Lidmašīnas virziena novirzes tendences iemesli
3. Nolaišanas režīmu optimizācija
Optimāla ātruma izvēle
Lidojuma masas ietekme uz nolaišanas parametriem
Avārijas nolaišana. Spoileru izmantošana

4. Uzlidošana īpašos apstākļos
Lēmuma pieņemšanas ātrums
Iedarbība dzinēja bojājumā
Atmosfēras gaisa temperatūras un blīvuma ietekme uz uzlidošanas
parametriem

5. Lidojums turbulentā atmosfērā
Jēdziens par turbulentu atmosfēru un tās raksturojumus
Lielās intensitātes gaisa brāzmu bīstamība
Lidmašīnas īpašību ietekme uz dinamisku reakciju
Pilota darbības lielās intensitātes gaisa brāzmas gadījuma

Vispārējie dati par automātisku lidojumu
Automātiskas vadības sistēmu veidi un klasifikācija
Automātiskas stabilizācijas funkcija un īpašības
Automātiskas vadības sistēmu parejas funkcijas
Kopā: 32

24

8

8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
procenti
Teorija
24
50.00
Laboratorijas darbi
4
8.33
Praktiskās nodarbības
4
8.33
Patstāvīgais darbs
16
33.33
Kopā
48
100
8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Horizontāla lidojuma ilgumu un tālumu aprēķini

•

Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Gaisa kuģa uzlidošanas īpašos apstākļos
aprēķins
• Nobeiguma eksāmens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
10. Jāizpilda un aizstāvēt 2 aprēķina darbu (33% kopējā vērtējuma)
11. Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēmā.
12. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. JAR CPL Course: 08000- Principles of Flight, 08100- Subsonic Aerodynamics). 1998.- 250
pp.
2. Lešinskis A. Aerodinamika, Mācību līdzeklis, Rīga, RAU, 1997.- 120 lpp.
3. Mhitarjans А. М. un ct. Aerohidromehānika. – Мaskava: Mašīnbūve, 1990.- 352 lpp.
4. Airframe and Powerplant Mechanics Handbook: US Departament of Transportation.
FAA,1991.- 500 lpp.
5. V.Pavelko. Gaisa kuģu aerodinamika // Lekciju konspekts.- Rīga: RTU, 2003.- 55 lpp.
6. Anderson,J.D. 1991. Fundamentals of Aerodynamics, 2nd ed. McGraw-Hill, New York.
7. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2/e Barnes W. McCormick// John Wiley
& Sons, Inc., 1995 ISBN 0-471-57506-2 672 pages
List price: $100.95 WebBooks price: $85.85
8. Foundations of Aerodynamics: Basis of Aerodynamic Design, 5/e Arnold M. Kuethe and
Chung-Yen Chow John Wiley & Sons, Inc., 1997 ISBN 1-12919-4, 572 pages
9. Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, 2/e Barnes W. McCormick// John Wiley
& Sons, Inc., 1995 ISBN 0-471-57506-2 672 pages
13. Prasības mācībspēkiem
Augstākā inženieru izglītība
Minimāli: maģistra grāds
Vēlams: Dok.inž. grāds
14. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
Aerodinamiskā caurule;
Datorklase;
Lidmašīnu modeļi un speciālie plakāti;
Datordemonstrācijas aprīkojums
15. Priekšmeta norises vietas:
Auditorija lekcijām (2-207)
Aerodinamiskā laboratorija (2.korpusā)

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Propelleris
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 209
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 17.moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Fizikā;
• Civilās aviācijas dzinēji;
•
Civilās aviācijas lidmašīnas;
6. Vispārīgais mērķis
Sniegt zināšanas gaisa propelleru teoretiskajos pamatos, konstrukcijā, vadīšanā un tehniskajā apkopē.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
Apgūt gaisa kuģu propelleru klasifikāciju, sastāvdaļas, pielietojumu. Apgūt kas ir spēki un
spēku momenti, kuri darbojas uz propeleru lāpstiņam, apgriezienu regulatora un
propelera kopējais darbs, gaisa propelleru negatīvā vilkme un veidi kā ar to cīnīties.
Propelleru tehniskā apkope.
8. Saturs
8.1 Priekšmeta apraksts
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu
un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas
uz EEZ)III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA:
Priekšmeta saturs atbilst 17 MODULIM
17.1 Pamati
Lāpstiņas elementa teorija;
Mazs/liels lāpstiņas uzstādīšanas leņķis, reversa leņķis, uzplūdes leņķis, rotācijas ātrums;
Propellera slīdēšana;
Aerodinamiskie, centrbēdzes un aksiālie spēki;
Griezes moments;
Relatīvā gaisa plūsma uz lāpstiņas uzplūdes leņķi;
Vibrācija un rezonanse.
17.2 Propellera uzbūve

Izgatavošanas metodes un materiāli, kas lietoti koka, kompozītmateriālu un metāla
propelleros;
Lāpstiņas rumba, darbvirsma, kāts, galvenais un astes rotors;
Propelleris ar nemaināmu soli, maināmu soli, nemainīgu griešanās ātrumu;
Propellera/propellera rumbas uzgaļa uzstādīšana.
17.3 Propellera soļa regulēšana
Mehāniskās un elektriskās/elektroniskās propellera griešanās ātruma un soļa maiņas
metodes;
Flīģera un reversa solis;
Ātruma ierobežošanas ierīces.
17.6 Propellera sinhronizēšana
Sinhronizācija un sinhronizācijas iekārta.
17.5 Propellera aizsardzība pret apledojumu
Šķidruma un elektriskās atledošanas iekārtas.
17.6 Propellera apkope
Statiskā un dinamiskā balansēšana;
Lāpstiņu iestatīšana;
Lāpstiņas, bojājuma, erozijas, korozijas, trieciena radīta bojājuma un noslāņošanās
novērtējums;
Propellera apstrādes/remonta shēmas;
Propellera dzinēja darbināšana.
17.7 Propellera glabāšana un konservācija
Propellera konservācija un izņemšana no konservācijas.
Nr.

Temati

Stundu skaits
Kopā

Teor.

Prakt.

1.

Propelleru teorētiskie pamati

2

2

2.

Propelleru konstrukcija

8

4

4

3.

Apgriezienu regulatora un propellera kopējais darbs.

16

8

8

4.

Propelleru sinhronizācija

2

2

5.

Propelleru tehniskā apkope.

4

4

32

20

Kopā
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Teorija
20
Laboratorijas darbi
Praktiskās nodarbības 12
Patstāvīgais darbs
Kopā
32
8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• ieskaite

procenti
62
38
100

12

9.

Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• ieskaite (100% kopējā vērtējuma)

10.

Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• JEPPESEN Sanderson Training Products A@ P TECHNICIAN POWERPLANT
TEXTBOOK. Jeppesen Sanderson Inc., 1997.
• Aircraft Maintenance @ Repair. Sixth Edition. Michael J. Kroes, Willam A.
Watkins, 3. Frank Delp, GLENCOE, Macmillan/ McGraw-Hill New-York, 1993.
• Gaisakuģu IL – 96 – 300 , TU – 204, IL – 14 spēka iekārtu konstrukcija un ekspluatācija. – M.:
Transports, 1993. – 170 lp.
• Bazilevski A. Gaisa propeleri. – Kijev.: KIIGA, 1982. – 79 lpp.

11.

Prasības mācībspēkiem
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: Dok.inž. grāds

12.

13.

Tehniskais aprīkojums un materiāli:
•

Aviācijas institūta materiālā bāze

•

propelleru un turbopropelleru dzinēja maketi,

•

stends

•

trenažiers;

•

plakāti;

•

iekārtas paraugi.

Priekšmeta norises vietas:
Auditorijas 3 – 121, 3 - 129

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Siltumtehnika un termodinamika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAD 312
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības līmeņa priekšmets.
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 2., 15., 16. moduļu
priekšmets.
4. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas.
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Matemātikā;
• Fizikā;
• Ķīmijā;
• Inženieru grafikā;
• Tehniskā mehānikā.
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Siltumtehnika un termodinamika” mērķis ir noformulēt mūsdienīgu
priekšstatu par civilās aviācijas dzinēju darbību. Iemācīt studentus tehniski pareizi risināt
jautājumus, kuri ir saistīti ar siltuma dzinēju fizikālos procesus studēšanu. Sniegt studentiem
zināšanas par GTD cikli un to raksturojumi.

7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi
•
•
•
•
•
•

Izprast siltuma mašīnu darbību un to ideālie cikli;
Iegūt teorētiskās zināšanas par GTD termodinamiskam procesam un aprēķina metodēm;
Zināt pareizi pielietot termodinamikas metodes ekonomisko parādību analīzē;
Zināt gāzes plūsmas pamat vienādojumu un gāzes izplūde sprauslām un difuzoriem, kā
arī GTD elementam darbības principus un gāzes plūsmas parametru mērīšanas;
Iemaņas korekti lietot GTD terminoloģiju, pildot inženieru aprēķinus;
Izprast dzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu.

8. Saturs
8.1. Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa)A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
2. MODULIS. FIZIKA (p. 2.3.)
2.3 Termodinamika
a) Temperatūra: termometri un temperatūru skalas: Celsija, Fārenheita un Kelvina; siltuma
definīcija.

b) Siltumietilpība, īpatnējais siltums; Siltumpārnese: konvekcija, izstarošana un vadītspēja;
Tilpuma izplešanās; Pirmais un otrais termodinamikas likums; Gāzes: ideālās gāzes likumi;
īpatnējais siltums konstantā tilpumā un pie konstanta spiediena, darbs, kas paveikts gāzes
izplešanās rezultātā; Izotermiskā un adiabātiskā izplešanās un saspiešana, dzinēja cikli, konstants
tilpums un konstants spiediens, dzesinātāji un siltumsūkņi; Latentais kušanas un iztvaikošanas
siltums, siltumenerģija, sadedzes siltums.

15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS (p. 15.1)
15.1 Pamati
- Potenciālā enerģija, kinētiskā enerģija, Ņūtona kustības likumi, Braitona cikls;
- Attiecība starp spēku, darbu, jaudu, enerģiju, ātrumu, paātrinājumu;
- Turboreaktīvo, turboventilatoru, turbovārpstas un turbopropelleru dzinēju konstrukcijas
izvietojums un darbība.

16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS (p. 16.1)
16.1 Pamati
- Mehāniskais lietderības koeficients, termiskais lietderības koeficients un piepildījuma
koeficients;
- Darbības principi — divtaktu, četrtaktu, benzīna dzinējs un dīzeļdzinējs;
- Cilindru darba tilpums un kompresijas pakāpe;
- Dzinēja konfigurācija un aizdedzes secība.

Stundu skaits
Kopā
Teor.
Prakt.

Temati
1.

Ievadlekcija. Kopējās zināšanas par procesiem, kuri norit
siltumdzinēju daļās. Īsa virzuļdzinēju un GTD attīstības
vēsture. Procesu līdzība, kuri norit TRD un virzuļdzinējos.
2. Gāzes stāvokļa vienādojums. Termodinamikas pirmais
likums.
3. Termodinamikas otrais likums. Karno cikls.
4. VD un TRD cikla galvenie raksturlielumi, cikla parametram
(saspiešanas pakāpe un degšanas temperatūra) ietekme.
5. Gāzes plūsmas pamatvienādojumi un siltuma dzinēju
aprēķinās vienādojamas sistēmas analīzē.
6. Enerģētiski izolēta gāzes plūsma. Gāzes plūsmas parametru
mērīšana.
7. Gāzes izplūde no sprauslām un difuzoriem. GTD izejas
kanāla (sprauslas) raksturlīkņas īpašības.
8. Gāzes plūsma ar siltuma un masas apmaiņu. Gāzdinamiskās
funkcijas.
9. Siltumpārneses teorijas pamati.
Kopā
8.2 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
32
Patstāvīgais darbs
16
Kopā
48

4

4

-

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

2

4

6

4

2

6

4

2

4

2

2

4
48

4
32

16

procenti
67
33
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: TRD cikls un to raksturojumi.

•
•

Laboratorijas darba aizstāvēšana. LD tēma: Līdzskaņa plūsma prametru
eksperimentālā noteikšana cilindriska kanalā ar bērzes.
Nobeiguma eksāmens.

9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 1 laboratorijas darbi un 1 aprēķina darbi (40% kopējā
vērtējuma).
• Eksāmens - tests un uzdevums (60% kopējā vērtējuma, vērtējums tiek veikts 10 ballu
sistēmā.).
Tests atbilstoši 66. sadaļas 2., 15., 16. moduļu prasībām (B1 kategorija — 70 atbilžu
variantu jautājumi. Atvēlētais laiks — 70 minūtes).
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
1. Lemba J. Tehniskā termodinamika./ Mācību grāmata. – Rīga: RTU, 1995. – 197 lpp.
2. Budzinauskas M., Kljachkin A., Mogilevski M. Osnovi termodinamiki i teploperedachi
aviacionnih dvigatelej. – Moskva: Mashinostroenie, 1987.- 264 lpp.
3. Prigožin I., Kondepudi D. Sovremennaja termodinamika. Ot teplovih dvigatelej do
disipativnih struktur. - Moskva: Mir, 2002.
4. Labendik V., Tihonov N. Raschet parametrov cikla i ekspluatacionnih harakteristik TRD i
TRDD. – Rīga: RIIGA, 1990. – 57 lpp.
Papildliteratūra
1. Budzinauskas M., Labendik V. Termodinamicheskie procesi. / Vipusk 1, 2. – Rīga: RIIGA,
1991. – 42 lpp.
2. Budzinauskas M. Sbornik zadach i uprazhnenij po teplotehnike. – Rīga: RIIGA,1989.
3. Simson A., Mihajlov I. Transportnaja teplotehnika./ Uchebnik dlja VUZ. - Moskva:
Transport, 1988. – 319 lpp.
11. Prasības mācībspēkiem
Augstākā tehniskā izglītība.
Vēlams maģistra un doktora grāds.
Valsts valodas prasme, vēlams vienai svešvalodas prasme.

•
•
•
•

12. Tehniskais aprīkojums un materiāli
dzinēju shēmas un maketi, speciālie plakāti;
termodinamikas klase, tāfele un kodoskops;
laboratorijas iekārtas;
datorklase un datordemonstrācijas aprīkojums.
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija lekcijām un nodarbībām (3-341)
• laboratorijas iekārtu klase (2-105)

Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9754804

Vladimirs Labendiks

Mācību priekšmeta apraksts.

1. Mācībupriekšmeta nosaukums
VIRZUĻDINĒJS
2. Nr. priekšmetu reģistrā:
TAD 524
3. Statuss:
• Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju līmeņa priekšmets.
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66. sadaļas 16. moduļu priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Materiālu pretestība;
• Materiāli un komponenti;
• Aviācijas virzuļdzinēju teorija;
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta “Virzuļdzinēji” mērķis ir noformulēt mūsdienīgu priekštatu par
dzinēju konstrukciju un elementu stiprības. Iemācīt studentus tehniski pareizi risināt
jautājumus, kuri ir saistīti ar dzinēju konstrukciju un aviācijas virzuļdzinēju detaļu
studēšanu. Sniegt studentiem zināšanas par virzuļdzinēju sistēmu un pamatmezglu
konstruktīvo izpildi un līdz ar to sagatavot viņus praktisku jautājumu risināšanai, kuri
saistīti ar diploma projekta izpildi, kā arī ar darbu civilās aviācijas iestādēs.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Inženieru grafikā;
• Tehniskā mehānikā;
• Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām aviācijas virzuļdzinēju detaļu aprēķina
metodēm;
• Izprast virzuļdzinēju pamatmezglu darbu un konstrukciju.
• Zināt pareizi pielietot statistiskās metodes ekonomisko parādību analīzē.
• Zināt virzuļdzinēju pamatmezglu nepieciešamās prasības un konstruktīvo
izpildījumu, kā arī virzuļdzinēju pamatsistēmu agregātu uzdevumus un darbības
principus.
• Izprast aviodzinēju tehniskās attīstības tālāko virzienu.
8. Saturs
8.1 Priekšmeta apraksts
Studējot virzuldzinējus, studenti apgūst mūsdienu aviācijas virzuļdzinēju siltumfizikālos
procesus, aviācijas virzuļdzinēju konstrukciju un stiprības pamatus, to pamatsistēmu
funkcionēšanu. Tiek dota virzuļdzinēju atsevišķu mezglu un agregātu darbības kopējais
princips un īpatnības. Tiek aplūkoti detaļu stiprinājuma varianti un agregātu montāžas
paņēmieni. Priekšmetā tiek apskatīta arī mūsdienu aviācijas virzuļdzinēju ražošanas
attīstības perspektīvas.
Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa
kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un

1

šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments
attiecas uz EEZ) III PIELIKUMS. (66. daļa) A IEDALA, A APAKŠDAĻA: GAISA
KUĢU TEHNISKĀS APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
16. MODULIS. Virzuļdzinējs
(16.1; 16.3 - 16.7; 16.9)
16.1 Pamati
Darbības principi – divtaktu, četrtaktu, benzīna dzinējs un dīzeļdzinējs;
Cilindru darba tilpums un kompresijas pakāpe;
Dzinēju konfigurācija un aizdedzes secība.
16.3 Dzinēja uzbūve
Karteris klokvārpsta, sadales vārpstas un nostādīnātāji;
Palīgpārnesumkārba;
Cilindra un virzuļa komplekti;
Klaņi, ieplūdes un izplūdes kolektori;
Vārstu mehānismi;
Propellera reduktori;
16.4 Dzinēja degvielas sistēmas
16.4.1 Karburatori
Veidi, uzbūve un darbības principi;
Atledošana un apsilde.
16.4.2 Degvielas iesmidzināšanas sistēmas
Veidi, uzbūve un darbības principi.
16.4.3 Elektriskā dzinēja vadība.
Dzinēja vadības un degvielas dozēšanas sistēmu, ieskaitot dzinēja elektroniskās vadības
sistēmas (FADEC), darbība;
Sistēmu izvietojums un sastāvdaļas.
16.5 Palaišanas un aizdedzes sistēmas
Palaišanas sistēmas, priekšuzsildīšanas sistēmas;
Magneto veidi, uzbūve un darbības principi;
Aizdedzes elektroinstalācija, aizdedzes sveces;
Augstsprieguma un zemsprieguma sistēmas.
16.6 Ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas
Uzbūve un darbība šādām sistēmām: ieplūdes sistēmas, ieskaitot dublējošās gaisa
padeves sistēmas;
Izplūdes sistēmas, dzinēja dzesēšanas sistēmas – gaisa un šķidruma.
16.7 Kompresori/Turbokompresori
Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz dzinēja parametriem;
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība;
Vispārējā terminoloģija;
Vadības sistēmas;
Sistēmas aizsardzība.
16.9 Eļļošanas sistēmas
Sistēmu darbība/izvietojums un sastāvdaļas.
8.2 Priekšmeta saturs
Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.

Temati
1.

2.

Ievadlekcija. Kopējās zināšanas par procesiem, kuri norit
cilindra un virzula grupā. Īsa virzuļdzinēju attīstības vēsture.
TRD un tā pamatelementi. Procesu līdzība, kuri norit TRD un
virzuļdzinējos. Aviācijas dzinēju tālākā attīstība.
Virzuļdzinēju uzbūve un galvenie raksturlielumi. Virzuļdzinēju
2

4

2

2

4

2

2

3.
4.
5.

6.
7.

cilindru virzuļu grupas, kloķa-klaņa mehānisms, spiednes,
reduktora konstrukcijas īpašības.
Virzuļdzinēju degvielas sistēmas. Virzuļdzinēja eļļošanas,
barošanas, aizdedzes, līdzsvarošanas sistēmas.
Virzuļdzinēju degvielas sistēmas.
Karburatori. Degvielas iesmidzināšanas sistēmas: veidi,
uzbūve un darbības principi; atledošana un apsilde.
Virzuļdzinēju palaišanas un aizdedzes sistēmas:
palaišanas sistēmas, priekšuzsildīšanas sistēmas;
magneto veidi, uzbūve un darbības principi;
aizdedzes sveces.
Virzuļdzinēju ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas.
Virzuļdzinēju kompresori/turbokompresori:
Kompresora darbības principi un mērķis un tā ietekme uz
virzuļdzinēja parametriem;
Kompresoru/turbokompresoru uzbūve un darbība;
Vispārējā terminoloģija;
Vadības sistēmas;
Sistēmas aizsardzība.

Kopā

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4

2

2

2

2

32

20

12

8.3 Nodarbību sadalījums
Nodarbību skaits

procenti

Teorija

20

62,5`

Labaratorijas
nodarbības

12

37,5

Kopā

32

100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Virzuļdzinēju detaļu konstrukcija un apraksts (pēc brīvas izvēles)
• Nobeigumā ieskaite ar atzīmi
• Tests atbilstoši 66.sadaļas 16. moduļa prasībām
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Jāizpilda un jāprezentē dzinēja konstrukcijas elementa apraksts.
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tik veikts 10 ballu sistēmā.
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
• М.Д. Банов, В.В. Казьмин, Е.В. Чемохуд. Авиационные поршневые двигатели:
Конспект лекций. – Рига, РКИИГА, 1986,-с. 46.
• М.Д. Банов, Е.В. Чемохуд. Авиационный двигатель М-14П (конструкция,
эксплуатация, техоблуживание). Рига, РАУ, 1997.
• М.Д. Банов и др. Анализ конструкции узлов и агрегатов авиационных ГТД:
Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Конструкция и
прочность авиационных двигателей». Рига, РКИИГА, 1990, -с. 36.
• М.Д. Банов, И.В. Павелка, Р.А. Карпенко. Методические указания к курсовой
работе по дисциплите «Устройство тепловых двигателей» и «Конструкция и
прочность поршневых двигателей». Рига, РАУ, 1999,
• M.Banovs, R.Karpenko, I.Pavelko. Metodiskie norādījumi kurs darbam priekšmetos
“Siltumdzinēju uzbūve” un “Virzuļu dzinēju konstrukcija un stiprība”. Rīga, RAU,

3

•
•

•
•
•

1999,
M.Banovs, I.Pavelko “Virszemes transporta dzinēju stiprība (virzuļdzinēju stiprība)”
lekciju konspekts. Rīga, RTU Aviācijas institūts, 2001,
Airframe and Powerplant Mechanics. Airframe Handbook. US Department of
Transportation. Federal Aviation Administration. New Delhi: Himalayan Books. 1994,
630p,
A&P Technician Powerplant Textbook. Colorado: Jeppesen Sanderson, Inc.1994. 550p,
Г.А. Никитин, Е.А. Баканов. «Оснсвы авиации». Москва, «Транспорт» , 1972,
Л.П. Лозицкий, А.Н. Ветров, С.М. Дорошко, В.П. Иванов, Е.А. Коняев.
«Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей». Москва,
«Воздушный Транспорт», 1992.

11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok. Inž. Grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• virzuļdzinēju klase;
• virzuļdzinēju laboratorija un rasējumi;
• virzuļdzinēju agregāti;
• virzuļdzinēju maketi;
• virzuļdzinēju un agregātu rasējumi un shēmas;
• tāfele;
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
• periodiskā literatūra;
• mācību materiāli.
13. Priekšmeta norises vietas
• Auditorija nodarbībām ( 2 -102)
• Agregātu laboratorija ( 2 -102)

Mācību priekšmetu aprakstu sastādīja

Muharbijs Banovs

Tālr. 681296

4

RTU Humanitārais institūts
Socioloģijas un pedagoģijas katedra
Mācību priekšmeta apraksts
Nosaukums:

Politoloģija

Šifrs:

HSP 378

Mācību spēks:

Gunārs Ozolzīle,
Dr.soc., asoc.prof.

Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas
Studiju veids:

profesionālās studijas

Studiju līmenis:

bakalaura studijas

Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas
-16 st.pr.nodarbības
Mācību priekšmeta mērķis: Mācību kurss “Politoloģija” ir loģisks turpinājums un
papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām
sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve veicinās jauniešu politisko socializāciju un līdz
ar to arī pilsoniskās sabiedrības veidošanos mūsu valstī.
Noklausoties kursu studentam jāgūst priekšstats par politiskās filozofijas,
sabiedrības politiskās sistēmas institūtu un struktūru funkcionēšanas likumsakarībām
kā arī starptautisko attiecību dažiem aspektiem. Daudzus jautājumus jāprot skatīt
demokrātiskas Latvijas sabiedrības tapšanas kontekstā.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
Zināšanas
1. Iepazīstināt studentus ar politiskās sistēmas uzbūvi un politiskās varas
realizācijas likumsakarībām un svarīgākajām problēmām.
2. Sniegt zināšanas politiskās filozofijas, politiskās teorijas un starptautisko
attiecību galvenajos jautājumos.
Prasmes
Priekšmetam jāattīsta studentos prasme kompetentāk analizēt un labāk izprast
sabiedrībā notiekošos politiskos procesus.
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts:
1.Ašmanis A. Cilvēks politikā.- R.: LRIM, 1992.
2.Augstkalns U. Latvija eiroantlantiskajā ceļā.- R., RTU, 1998.

3.Apals G. u.c. Politika Latvijā.- R., Rasa ABC, 1999.
4.Bāra D. Politikas zinātnes priekšmets.- R.: LU, 1991.
5.Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne, 1993.
6.Ievads politikā. Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC , 1998.
7.Ievads politoloģijā. Lekciju kurss.-R.: RTU, 1992.
8.Ikstens J. Politikas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 2001.
9.Ozolzīle G. Demokkrātija: teorija un prakse. Lekciju konspekti.- R.: RTU, 1998.
10.Politiskās zinātnes vēsture: M.Vēbers Legitīmās kundzības trīs tīrie tipi.- R.: RTU,
1991.
11.Politiskās idedoloģijas.Lekciju konspekti.-R.: RTU, 1991.
12.Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā.- R., Zvaigzne ABC, 2000.
13.Vara un valsts.Metodiskie materiāli politoloģijas kursā.-R.: RTU,1990.

PAPILDLITERATŪRA
1.Ārente H. Totalitārisma izcelsme.-R.: Elpa, 2000.
2.Berlins J. Četras esejas par brīvību.-R.: Sprīdītis, 2000.
3.Cipeliuss R.Vispārējā mācība par valsti.-R.: AGB, 1988.
4.Laķis P. Vara un sabiedrība. Varas maiņa Latvijā 80.- 90. gadu mijā.- R.: Zvaigzne
ABC, 1997.
5.Mūsdienu politiskā filosofija.Hrestomātija.-R.: Zvaigzne ABC, 1998.
6.Raiko R.Klasiskais liberālisms XX gadsimtā.-Rīga,1991.
7.Razs Dž. Brīvības morāle.-R.: Madris, 2001.
8.Lipset S.Political Man: The Social Bases of Politics.-NewYork,1963.
9.Dahl R.Polyarchy.Participation and Opposition.- NewHaven/London,1971.
10.Lijphart A.Democracy in Plural Societies.-NewHaven/London,1977.
11.Almond G.A.,Verba S.The Civic Culture.-Princeton,1963.
12.Held D.(Eds.)Political Theorie Today.-Standford,1991.
13.Held D.Models of Democracy.-Cambridge/Oxford,1987.
14.Sartori G.Demokratietheorie.-Darmstadt,1997.
15.Beyme K.Die politischen Theorien der Gegenwart.-Opladen,1992.

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti.
Zināšanas pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni.
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.
Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli
humanitāriem priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās
vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 1) kursa ievada diskusija: sociāli
humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) politikas zinātne
un praktiskā politika; 3) demokrātisku politisko sistēmu veidošanās likumsakarības un
problēmas Latvijā.

Politoloģijas mācību priekšmeta kursa saturs:
1. Politoloģijas priekšmets ( 2 stundas)

2. Vara un varas leģitimitātes problēma ( 2 stundas)
3. Politiskās filozofijas galvenās problēmas ( 2 stundas)
4. Politiskā teorija ( 2 stundas)
5. Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas likumsakarības ( 2 stundas)
6. Demokrātiskās valdīšanas sistēmas ( 4 stundas)
7. Politika un ideoloģija. ( 2 stundas)
8. Politiskās partijas un interešu grupas. ( 2 stundas)
9. Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas. ( 2 stundas)
10. Vara un politiskā kultūra. ( 2 stundas)
11. Demokrātija un demokrātiskie politiskie režīmi. ( 4 stundas)
12. Nedemokrātiskie politiskie režīmi. ( 2 stundas)
13. Starptautisko attiecību būtība un pamatproblēmas ( 2 stundas)
14. Eiropas Savienība: attīstības likumsakarības un problēmas. ( 2 stundas)

RTU Humanitārais institūts
Socioloģijas un pedagoģijas katedra
Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:

Latvijas politiskā sistēma

Šifrs:

HSP 379

Mācību spēks:

Uldis Augstkalns, docents

Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas
Studiju veids:

profesionālās studijas

Studiju līmenis:

bakalaura studijas

Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas
-16 st.pr.nodarbības
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo
studiju programmu studentu politisko kultūru.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• Iepazīstināt studentus ar Latvijas politiskās sistēmas vēsturi;
• Attīstīt izpratni par demokrātisko vērtību sistēmu;
• Palīdzēt izprast un analizēt sabiedrības politiskās sistēmas darbību;
• Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos.
Mācību grāmatas:
Ievads politikā. R., 1998.
Politika Latvijā. R., 1999.
Ā.Šilde. Pirmā Republika. R., 1993.
Latvijas valsts atjaunošana 1986-1993. R., 1998.
Jānis Ikstens. Politikas pamati. R., 2001.
U.Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā. R., 1998.
R.Ābelnieks. Latvija 20.gadsimtā.
www.politics. lv
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti.
Zināšanas pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem
jautājumiem, izmantojot papildus literatūru.
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī
lekciju vielas apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru.

-2Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli
humanitāriem priekšmetiem, kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijas izklāstītas
vielas apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:
1.Sabiedrības politisko kultūru ietekmējošie
pilnveidošanas iespējas.
2. Sabiedrības integrācijas problēmas Latvijā.

faktori

un

Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:
1. Politiskā sistēma, tās pamatelementi un tipi.
2. Latvijas valsts izveidošanās politiskie procesi.
3. Latvijas Republikas parlamentārais posms.
4. Autoritārais režīms Latvijā (1934.-1940)
5. Okupācijas varas Latvijā.
6. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana.
7. Demokrātiskas un tiesiskas valsts veidošanās.
8. Politisko partiju sistēma Latvijā.
9. Latvijas sabiedrības politiskā kultūra.
10. Latvijas politiskās sistēmas stabilitātes problēmas.

politiskās

kultūras

RTU Humanitārais institūts
Socioloģijas un pedagoģijas katedra
Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:

Apvienotā Eiropa un Latvija

Šifrs:

HSP 380

Mācību spēks:

Uldis Augstkalns, docents

Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas
Studiju veids:

profesionālās studijas

Studiju līmenis:

bakalaura studijas

Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas
-16 st.pr.nodarbības
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo
studiju programmu studentu politisko kultūru.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• Iepazīstināt studentus ar starptautisko attiecību sistēmas darbību un mazu
valstu suverenitātes nodrošināšanas problēmām;
• Analizēt Eiropas integrāciju pagātnē un šodien;
• Veidot izpratni par Eiropas Savienības institūcijām;
• Izskaidrot Eiropas Savienības likumdošanas procesu un tiesību aktu veidus;
• Analizēt Eiropas Savienības kopīgās politikas un to ietekmi uz Latvijas
ekonomisko un sociālo attīstību.
Mācību grāmatas:
Latvija ceļā uz Eiropas Savienību., R., 1994.
Paskāls Fontēns. Desmit tēmas par Eiropas Savienību., R., 1995.
Latvija un Eiropas Savienība., R., 1995.
Tālavs Jundzis. Latvijas drošība un aizsardzība., R., 1995.
Īsi par Eiropas Savienību., Luksemburga, 1995.
Latvija un Eiropas savienība., R., 1995.
Eduards Bruno Deksnis. Eiropas Savienība: mīti un īstenība., R., 1996.
Guntars Ābols. Kāpēc Eiropa?, R., 1996.
Uģis Šics. Latvija ceļā uz NATO., R., 1996.
Eduards Bruno Deksnis. Eiropas apvienošanās…integrācija un
suverenitāte., R., 1998.
Uldis Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā., R., 1998.
Uldis Augstkalns, Ainārs Dimants. Es un ES: 30 jautājumi un
atbildes., R., 1999.
Gunta Misāne. ES un ES., R., 1999.

Ieva Kalniņa , Agita Strazda. Eiropas Savienības reģionālā politika un
strukturālie fondi., R., 1999.
Uldis Augstkalns. Latvija apvienotajā Eiropā., R., 2005.
http:/ europa.eu.int
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti.
Zināšanas pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem
jautājumiem, izmantojot papildus literatūru.
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī
lekciju vielas apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru.
Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli
humanitāriem priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās
vielas apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:
1. Latvijas ārpolitiskās izvēles iespējas un tās determinējošie faktori.
2. Priekšrocības un trūkumi Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā.

Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:
1. Latvija ģeopolitiskā skatījumā.
2. Latvijas valsts politiskās stabilitātes problēmas.
3. NATO un Latvijas drošība.
4. Eiropas integrācija pagātnē un šodien.
5. Eiropas Savienības paplašināšanās (kritēriji un problēmas).
6. Eiropas Savienības institūcijas un to darbība.
7. Eiropas Savienības kopējās politikas.
8. Eiropas Savienības budžets.
9. Latvijas integrācija un perspektīvas Eiropas Savienībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
1. Priekšmeta nosaukums:
Aviācijas transporta ekonomika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 221
3. Statuss:
• otrā līmeņa profesionālas augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32 stundas

5.Sakuma nosacījumi, liemenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Ekonomika
• Priekšmeti studiju programmas MCAO
6. Vispārīgais mērķis: Mācību priekšmeta „Aviācijas transporta ekonomika” mērķis ir
- apgūt aviācijas transporta sistēmu, gaisa transporta tehniskās un ekonomiskās
īpašības
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• apgūt gaisa transporta efektivitates novertējuma metodes
8.Saturs
8.1 Priekšmeta saturs
• Aviācijas vieta vienota transportai sistemai
• Gaisa transporta tehniskas un ekonomiskās īpašības
• Likumdošanas ekonomiskajās attiecības
• Gaisa transporta pamatfondi
• Gaisa transporta ražošanas izmaksas.
• Aiākompanijas darbības vadība
• Cenu veidošanas politika.
Nr
Temati
Kopā
Aviācijas vieta vienota transportai
1
sistemai
2
2
Gaisa transporta tehniskas un
ekonomiskās īpašības.
2
struktūra,aviokompānijas tipveida
struktūra
3
4
5

6

Gaisa

transporta

pielietošanas

Stundu skaits
Teoretis.

Praktis.

2
2

jomas.

Likumdošanas
ekonomiskajās
attiecības.
Gaisa transporta pamatfondi.
Gaisa
transporta
ražošanas
izmaksas.
Gaisa
transporta
efektivitates
novertējums

4

2

2

4
4

2
2

2
2

6

2

4

2

7

8

Aiākompanijas darbības vadība,
darba organizēšana, darba plānošana
un nodrošināšana.
Darba attiecības Cenu veidošanas
politika.

6

2

4

4

2

2

Kopā

32

16

16

8.2 Nodarbību sadalījums
Nodarbību skaits
16

procenti
33,3

Teorija
Laboratorijas darbi

8

16,7

Praktiskās nodarbības
Patstāvīgas darbs
kopā

8
16
48

16,7
33,3
100

8.3 Pārbaudījuma darbi un to noteikšana
• Praktiskās nodarbības aizstāvēšena. PN tēma: Aiākompanijas darba plānošana.
• Praktiskās nodarbības aizstāvēšena. PN tēma: Gaisa transporta efektivitates
novertējums.
• Nobeiguma eksamens
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegušanai
• Jāizpilda un aizstāvēt 2 PN (33% kopējā vērtējuma)
• eksamens ( 60% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts 10 ballu sistēma
10. Mācību un ieteicamā litereratūra, citi studiju avoti
• Arhipovs A. I. Ekonomika. M.: KnoRus, 2001
• Kurilo V. M. Koncepcija perehoda graždanskoj aviācii k rinočnoj
ekonomike. M.: Transports., 1991
• Rukovodstvo po ekonomike transporta, ICAO,1998
• Kostomarova E. V. Aviākompanija v uslovijah rinka. –M.: Aviabiznes, 1999
• Sergeevs I. V. Ekonomika predprijatija.- M.: Finansi I statistika,2003
• LR aviācijas depart. un CAA
dokumenti tehniskās ekspluatācijas
nodrošinajuma, www.caa.lv
• Менеджмент систем качества. / Круглов М.Г. и др. М.: Издательство
стандартов. 1997
• Всеобщее управление качеством. / Под общей ред. Глудкина О. П. М.:
« Радио и связь», 1997
•
Производственный менеджмент. Учебник для ВУЗов / Под общей ред.
Ильенковой С.Д.. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā: inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds
• Vēlams: dok. Inž. grads
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12. Tehnikais aprīkojums un materiali
• tafele
• kodoskops
• mācību literatūra;
• periodiskā literatūra;
• macību materiāli
13. Priekšmeta norises vietas:
Auditorija lekcijām (3-210)
15A07 katedras laboratorijas

RTU Humanitārais institūts
Filozofijas profesora grupa
Mācību priekšmeta apraksts
Nosaukums: Ētikas pamati
Šifrs:
HFL 336
Mācību spēks: Dr. phil., docents Andris Zvejnieks
Studiju programma:
Studiju profiles:
Studiju veids: akadēmiskās, profesionālās
Studiju līmenis: bakalaura studijas
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st.
Mācību priekšmeta mērķis: Veidot izpratni par ētikas specifiku,
funkcionēšanu un profesionālas ētikas pamatprasībām.
Mācību priekšmetu uzdevumi: apgūt zināšanu un jēdzienu kopumu par
ētiku, morāli, tikumību. Izprast morāles lomu sabiedrībā un iespējas regulēt
cilvēku attiecības. Izprast ētikas mācību būtību un pielietojamību dzīvē. Saprast
ētikas funkcionēšanas mehānismu un likumsakarības. Prast izvērtēt cilvēku rīcību
dzīves dažādās situācijās. Gūt iemaņas morālu problēmu risināšanā. Prast saskatīt
profesionālās darbības morālos aspektus. Apgūt profesijas ētikas kodeksa
pamatprasības.
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: A.Milts. Ētika. Kas
ir ētika. R., 1999.; A.Milts. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. R., 2000.;
Klīve V. Rīcības ceļos. R., 1998.; Ētikas dimensijas. Ievads mūsdienu kristīgajā
ētikā. R.,1997.; Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. R.,1996.;
Zvejnieks A. Tradīcija, inovācija un tikumība // Cilvēks. Izglītība. Kultūra.
Septītais laidiens. R., 1998.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte un tikumiskā kultūra
mūsdienu Latvijā // Sabiedrība un kultūra. 4. rakstu krājums. Liepāja, 2002.;
Zvejnieks A. Sociālā realitāte un inovācijas morālē // RTU Zinātniskie raksti.
8.sērija. Humanitārās un sociālās zinātnes. 1.sējums. R., 2002.
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi (darbs mikrogrupās,
analizējot morālas problēmas un situācijas), patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: ieskaite ( teorētisko zināšanu
pārbaude testa veidā ) 45%, darbs grupās, analizējot problēmas un situācijas 25%,
aktīva piedalīšanās diskusijās 15%, nodarbību apmeklēšana 15%
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā un mācību literatūrā norādītā
teorētiskā materiāla apgūšana, līdzdalība grupu darbā un diskusijās.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju
konspektu un pasniedzēja norādītās literatūras studijas.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada
diskusija par cilvēku uzvedības regulācijas vajadzībām un iespējām mūsdienu
sabiedrībā;
2) ētisko vērtību, normu un principu darbība un efektivitāte mūsdienu
sabiedrībā.
Kalendārais plāns.
Lekcijas.
1.nedēļa. Ievads: Priekšmeta mērķis, programma, literatūra, pamatprasības,
zināšanu novērtējums. Cilvēku uzvedības un rīcības regulācijas veidi.

2.nedēļa.Ētika, morāle, tikumība.
3.nedēļa. Morāles specifika. Ētika un reliģija, tiesības, politika un ekonomika.
4.nedēļa. Ētikas mācības un virzieni.
5.nedēļa. Morāles vērtības, normas un principi.
6.nedēļa. Morālā brīvība un izvēle, atbildība.
7.nedēļa. Morālā kontrole, tās veidi. Vērtējums un sankcijas.
8.nedēļa. Profesionālās ētikas specifika.
Praktiskās nodarbības.
9.nedēļa. diskusija par cilvēku uzvedības regulācijas vajadzībām un iespējām
mūsdienu sabiedrībā.
10.nedēļa. Morāles specifika un attiecības ar reliģiju, tiesībām, politiku un
ekonomiku.
11.nedēļa. Ētiskās mācības mūsdienu kontekstā.
12.nedēļa. Ētisko vērtību, normu un principu darbība un efektivitāte mūsdienu
sabiedrībā.
13.nedēļa. Rīcības brīva izvēles problēmas.
14.nedēļa. Morālais vērtējums. Personības morālas izaugsmes līmeņi.
15.nedēļa. Profesionālās ētikas kodeksa pamatprasības.
16.nedēļa. Aptauja par mācību priekšmeta kvalitāti. Ieskaite.

RTU Humanitārais institūts
Filozofijas profesora grupa
Priekšmeta paraksts
Nosaukums: Lietišķā etiķete
Šifrs: HFL 330
Mācību spēks: Dr.phil., docents Andris Zvejnieks
Studiju programma:
Studiju profils:
Studiju veids: akadēmiskās, profesionālas
Studiju līmenis: bakalaura studijas
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st.
Mācību priekšmeta mērķis: dot zināšanas un veidot izpratni par sabiedrībā pieņemtajām
uzvedības normām, kuras cilvēkiem jāievēro savstarpējā saskarsmē.
Mācību priekšmeta uzdevumi: apgūt vispārcilvēciskās, profesionālās un lietišķās etiķetes
normas. Saprast dažādu etiķetes normu regulējošo un estetizējošo jēgu. Prast izvērtēt
vispārcilvēcisko normu piemērotību konkrētai situācijai. Iegūt priekšstatu par etiķetes
īpatnībām dažādās nacionālās kultūrās. Apgūt praktiskas iemaņas etiķetes prasību ievērošanā.
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: Kincāns V. Etiķete sadzīvē,
lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. Rīga, 2000.; Hindls T. Prasme uzstāties. –
Rīga, 2000.; Toisene Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā. Rīga, 1996.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte
un tikumiskā kultūra mūsdienu Latvijā // Sabiedrība un kultūra. 4.rakstu krājums. Liepāja
LPA, 2002.; Lejniece Z. Pedagoga ārējā tēla veidošanas problēmas mūsdienu augstskolā //
RTU Zinātniskie raksti. Sērija 8. Humanitārās un sociālās zinātnes. Sējums 1., Rīga, RTU,
2002; Lejniece Z. Lietišķā etiķete. Lekciju konspekts. 2000. Pieejams pavairošanai RTU
bibliotekā.
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi (darbs mikrogrupās analizējot
situācijas un izstrādājot uzvedības scenārijus). Testi priekšmeta apguves kontrolei.
Priekšmeta vērtēšanas principi: ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude testa veidā; papildus
punktus var saņemt: a)par darbu mikrogrupās, b) par regulāriem testiem).
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās (lekciju konspektā) dotā teorētiskā materiāla
apgūšana, etiķetes normu ievērošanas prasmes apliecināšana praktiskos darbos, līdzdalība
grupu darbā.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un
pasniedzēja norādīto avotu studijas.
Kalendārais plāns.
Lekcijas.
1. un 3. mācību nedēļās: Saskarsme un etiķete. Etiķetes būtība, funkcijas, veidi.
Vispārcilvēciskā etiķete: sasveicināšanās, iepazīšanās, uzrunas formas.
5. mācību nedēļā: Uzvedība darba vietā. Prasme sarunāties un klausīties. Telefona sarunas.
7. mācību nedēļā: Apģērbs un tā veidi. Krāsas, to psihofizioloģiskā iedarbība un simbolika.
9. un 11. mācību nedēļās: Oficiālo un lietišķo tikšanos organizēšana. Lietišķās sarunas.
Pieņemšanas un to organizēšana.
13. un 15. mācību nedēļās: Lietišķo kontaktu ētika un etiķete. Vizītkartes un to lietošana.
Dāvanas un ziedi. Etiķetes īpatnības dažādās nacionālās kultūrās.
Praktiskie darbi.
2. un 4. mācību nedēļās: vispārcilvēciskās etiķetes iemaņu apgūšana. Situāciju analīze,
uzvedības modeļu un scenāriju izstrāde un apspriešana.

6. un 8. mācību nedēļās: prasmju sarunāties un klausīties attīstība. Telefona sarunās
lietojamās etiķetes iemaņu pilnveidošana. Konkrētai darba videi un situācijai piemērota
apģērba izvēle.
10. un 12. mācību nedēļās: Oficiālo un lietišķo sarunu un pieņemšanu scenāriju izstrāde.
14. mācību nedēļā: apgūt prasmes vizītkaršu izveidošanā un lietošanā. Dāvanu izvēle.
16. mācību nedēļā: Studentu aptauja par mācību priekšmeta kvalitāti. Ieskaite.

RTU Humanitārais institūts
Socioloģijas un pedagoģijas katedra
Mācību priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Šifrs:
Mācību spēks:

Organizāciju psiholoģija
HSP 489
Sandra Gudzuka,
Mg..psych., pr.docente

Studiju programma: visas RTU maģistrantūras studiju programmas
Studiju veids:

profesionālās studijas

Studiju līmenis:

bakalaura studijas

Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas
-16 st.pr.nodarbības
Mācību priekšmeta mērķis: Sistematizēt studentu priekšstatus par cilvēku resursu
vadības un organizācijas psiholoģiskajiem aspektiem, attīstīt studentu psiholoģisko
kompetenci.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• Attīstīt izpratni par cilvēku uzvedību un komunikāciju organizācijās;
• Attīstīt psiholoģiski teorētisko zināšanu pielietojamu praksē.
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts:
1.
2.
3.
4.
5.

Eberhards F. Konflikti darbā. R.-R.: Balta eko, 2002..
Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. –R.: RaKa, 2003.
Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā. – R.: BAT, 2001.
Krīgers V. Komandas vadība.- R.: Balta eko, 2002.
Ozoliņa-Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse.R.: Biznesa Partneri, 2003.
6. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. – R.: Kamene, 1999.
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti.
Zināšanas pārbauda rakstiski.

Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.
Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli
humanitāriem priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās
vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: Darba motivācija. Grupa,
komanda. Komunikācija. Vadītāja personība. Personāla novērtēšana.

Organizāciju psiholoģijas mācību kursa saturs:
1. Organizāciju psiholoģijas priekšmets. ( stundu skaits kopā: 2, teorija-2, prakt.-2)
1.1. Attīstības vēsture.
1.2. Saikne ar socioloģiju, uzņēmējdarbību un citām psiholoģijas nozarēm.
1.3. Cilvēka faktors organizācijās.
2. Cilvēka uzvedība organizācijās. ( 4; 2-2)
2.1. Cilvēka darbības ievērojamākie empīriskie pētījumi.
2.2. Biheviorālā pieeja psiholoģijā.
2.3. Kognitīvā pieeja psiholoģijā.
3. Darba motivācija un apmierinātība ar darbu. ( 6; 3-3)
3.1. Motivācijas teorijas.
3.2. Darbinieku apmierinātības faktoru izpēte.
3.3. Svarīgāko darba aspektu un vērtību noteikšana.
4. Komunikācija organizācijās. (6; 3-3)
4.1.Komunikatīvo procesu raksturojums.
4.2. Ārējā un iekšējā komunikācija.
4.3. Formālo un neformālo attiecību struktūra.
4.4. Uz klientu orientētas saskarsmes principi.
4.5. Konfliktus veicinošie faktori un stresa menedžments.
5. Grupa. Komandas sadarbības principi. (6; 3-3)
5.1.Grupas un komandas jēdziens psiholoģijā.
5.2. Cilvēku uzvedība grupā, lomas un pozīcijas.
5.3. Grupas fenomeni.
5.4. Lēmumu pieņemšanas procesi.
5.5. Grupas fenomenu pētīšanas metodes.
6. Vadītāja personība un vadības stils.(2; 1-1)
6.1. Vadītāja sociālpsiholoģiskās funkcijas.
6.2. Līdera īpašības, līderisma teorijas.
7. Organizāciju kultūra. (2: 2)
7.1. Organizācijas kultūras jēdziens, nozīme.
7.2. Organizāciju kultūru klasifikācija.
8. Cilvēku resursi. (4; 1-3)
8.1. Personāla meklēšanas, atlases psiholoģiskie aspekti.
8.2. Darba intervijas, CV un motivācijas vēstules.

8.3. Darbinieku novērtēšanas psiholoģiskie aspekti.
8.4. Darbinieku apmācība.

Mācību priekšmeta apraksts.
1. Priekšmeta nosaukums

Tehniskās apkopes prakse
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAE 304
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
• Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.sadaļas 7. moduļa priekšmets
4. Kredītpunkti: 26 KP, Kontaktstundas: 416 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Civilās aviācijas lidmašīnas
• Civilās aviācijas helikopteri
• Civilās aviācijas dzinēji
• Aviācijas dzinēju teorija
• Materiāli un izstrādājumi
• Aviācijas ierīces un sistēmas
• Aviācijas elektriskās mašīnas un aparāti
6. Vispārīgais mērķis
Prakses rezultātā studentiem jāzina un jāiegūst iemaņas:
- praktiskās darba iemaņas ar instrumentiem un darbu izpildīšana;
- darbs ar ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju;
- apkopes tehnoloģijas un to izpilde GK TA;
- lidojumu drošības stāvoklis CA un konkrētu tipu GK ekspluatācija;
- konkrētu GK agregātu, mezglu, sistēmu raksturīgās atteices un bojājumi;
- drošības tehnikas un ārējās vides aizsardzības prasības GK TA.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
Studentiem pēc lidostas prakses jāprot:
- veikt inženieru analīzi par GK tehnisko stāvokli;
- organizēt ražošanas brigāžu un maiņu darbu;
- izpildīt līnijas un bāzes
TA darbus, agregātu montāžu un demontāžu atbilstoši TA
reglamentiem, tehnoloģiskajiem norādījumiem un citiem dokumentiem;
- atrast un novērst atteices un bojājumus GK un elementos;
noformēt tehnisko dokumentāciju par GK TA
8. Saturs
8.1 Priekšmeta saturs
Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (dokuments attiecas uz EEZ)
III PIELIKUMS, (66. daļa) A IEDAĻA,A APAKŠDAĻA: GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES LICENCE (LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI)
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7. MODULIS. Tehniskās apkopes prakse
Tēmas
7.1 Drošības pasākumi — Gaisa kuģis un darbnīca
Drošas darba prakses aspekti, ieskaitot drošības pasākumus, kas jāievēro strādājot ar elektrību,
gāzēm, jo īpaši, skābekli, eļļām un ķimikālijām.
Arī instrukcija par koriģējošo darbību, kas jāveic notiekot ugunsgrēkam vai citam negadījumam
ar vienu vai vairākām no šīm briesmām, ieskaitot zināšanas par ugunsdzēšanas aģentiem.
7.2 Darbnīcas prakse
Instrumentu glabāšana un uzraudzīšana, darbnīcas materiālu lietojums;
Izmēri, pielaides, veicamā darba standarti;
Instrumentu un ierīču kalibrēšana, kalibrēšanas standarti.
7.3 Instrumenti
Parastie rokas instrumentu tipi;
Parastie mehāniskās piedziņas instrumentu tipi;
Precīzijas mērinstrumentu darbība un lietojums;
Eļļošanas iekārtas un metodes.
Vispārējā elektriskā testa aprīkojuma darbība, funkcijas un lietojums;
7.4 Vispārējais radioelektroniskais testa aprīkojums
Vispārējā radioelektroniskā testa aprīkojuma darbība, funkcijas un lietojums;
7.5 Inženiertehniskie rasējumi, diagrammas un standarti
Rasējumu tipi un diagrammas, to simboli, izmēri, pielaides un projekcijas;
Rakstlaukumā ietvertās informācijas izpratne,
Mikrofilma, mikrofiša un datorizētās prezentācijas;
Amerikas gaisa transporta asociācijas (ATA) Specifikācija Nr. 100;
Aeronavigācijas un citi piemērojamie standarti, ieskaitot ISO, AN, MS, NAS un MIL;
Elektriskās shēmas un shematiskās diagrammas.
7.6 Pielaides un sēžas
Urbju izmēri bultskrūvju caurumiem, pielaižu klases;
Vienota pielaižu un sēžu sistēma;
Pielaižu un sēžu saraksts gaisa kuģiem un to dzinējiem;
Ierobežojumi liecei, vērpei un nodilumam;
Standartmetodes vārpstu, gultņu un citu detaļu pārbaudei.
7.7 Elektriskie kabeļi un savienotāji
Nepārtrauktības, izolācijas un sastiprināšanas metodes un pārbaude;
Appresēšanas instrumentu lietojums; ar roku un hidrauliski darbināmie;
Appresēto savienojumu pārbaude;
Savienotājtapu ievietošana un izņemšana;
Koaksiālie kabeļi: testēšana un montāžas piesardzības pasākumi;
Elektroinstalācijas aizsardzības metodes: kabeļu savīšana un vijuma stiprinājums, kabeļu skavas,
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Tēmas
aizsargizolācijas metodes, ieskaitot karstumā sarūkošo ietinumu, ekranēšanu.
7.8 Kniedēšana
Kniedētie savienojumi, kniedes izvietojums un solis;
Instrumenti, kurus lieto kniedēšanai un iegremdēšanai;
Kniedēto savienojumu pārbaude.
7.9 Caurules un šļūtenes
Gaisa kuģa cauruļu liekšana un paplašināšana;
Gaisa kuģa cauruļu un šļūteņu apskate un pārbaude;
Cauruļu montāža un fiksācija ar skavu palīdzību.
7.10. Atsperes
Atsperu apskate un pārbaude.
7.11 Gultņi
Gultņu pārbaude, tīrīšana un apskate;
Eļļošanas prasības gultņiem;
Defekti gultņos un to cēloņi.
7.12 Pārvadi
Zobratu un spēles pārbaude;
Siksnas un trīšu, ķēžu un ķēdes ratu apskate;
Skrūves domkratu, sviras ierīču un bīdstieņu sistēmu apskate.
7.13 Vadības troses
Gala stiprinājumu saspiešana;
Vadības trošu apskate un pārbaude;
Boudena troses; elastīgās gaisa kuģu vadības sistēmas.
7.14 Darbs ar materiāliem
7.14.1 Skārds
Lieces pielaides aizzīmēšana un aprēķināšana;
Skārda apstrāde, ieskaitot liekšanu un veidošanu;
Skārda izstrādājuma pārbaude.
7.14.2 Kompozītu un nemetāliskie materiāli
Līmēšana;
Vides apstākļi
Pārbaudes metodes
7.15 Metināšana, cietlodēšana, lodēšana un līmēšana
a)
Mīkstlodēšanas metodes; lodēto savienojumu pārbaude.
b)
Metināšanas un cietlodēšanas metodes;
Metināto un cietlodēto savienojumu pārbaude;
Līmēšanas metodes un līmēto savienojumu pārbaude.
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7.16 Gaisa kuģa svars un smaguma centrs
a)
Smaguma centra/Līdzsvara ierobežojumu aprēķināšana: attiecīgo dokumentu lietojums;
b)
Gaisa kuģa sagatavošana svēršanai;
Gaisa kuģa svēršana;
7.17 Darbības ar gaisa kuģi un to glabāšana.
Gaisa kuģa manevrēšana/vilkšana un ar to saistītie drošības pasākumi;
Gaisa kuģa pacelšana, nobremzēšana, nostiprināšana un ar to saistītie drošības pasākumi;
Gaisa kuģa glabāšanas metodes;
Degvielas atkārtotas uzpildīšanas un noliešanas procedūras;
Atkausēšanas/pretapledošanas procedūras;
Elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās enerģijas padeves avoti, kas atrodas uz zemes.
Vides apstākļu ietekme uz gaisa kuģa glabāšanu un lietošanu
7.18 Demontāžas, apskates, remonta un montāžas metodes
a)
Defektu veidi un vizuālās pārbaudes metodes.
Korozijas noņemšana, novērtēšana un aizsardzība.
b)
Vispārējās remonta metodes, konstrukcijas remonta rokasgrāmata;
Novecošanas, noguruma un korozijas kontroles programmas;
c)
Nesagraujošās pārbaudes metodes, ieskaitot krāsu, radiogrāfisko, virpuļstrāvas, ultraskaņas un
optisko metodi.
d)
Demontāžas un atkārtotas montāžas metodes.
e)
Defektu noteikšanas metodes
7.19 Ārkārtas gadījumi
a)
Apskates pēc zibens spērieniem un HIRE iespiešanās.
b)
Pārbaudes pēc tādiem ārkārtas gadījumiem, kā smagnējas nosēšanas un lidojums vētras laikā.
7.20 Tehniskās apkopes procedūras
Tehniskās apkopes plānošana;
Izmaiņu veikšanas procedūras;
Glabāšanas procedūras;
Sertifikācijas/nodošanas izmantošanā procedūras;
Saskarne ar gaisa kuģa darbību;
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Tehniskās apkopes pārbaude/Kvalitātes kontrole/ Kvalitātes nodrošināšana;
Papildu tehniskās apkopes procedūras.
Ierobežota darbmūža detaļu uzraudzība
8.2 Nodarbību sadalījums
Prakses bāzes: a/k „ Raf-avia”, „ AirBaltt”, radiopoligons, aviācijas muzejs
Atbildīgie: AI- prof. Gr. 15A07 (V. ‘Šestakovs), I. Ozoļinš, prof. Gr. 15A06 (TrifonovsBogdanovs)
a/k „ Raf-avia”- kvalitātes menedžers- V. Petuhovs
a/k „ Air-balt”- tehniskais menedžers-A. Mikeļsons
aviācijas muzejs- V. Talpas
radiopoligons- Trifonovs-Bogdanovs
Prakse sastāv no divām daļām:
I etaps
Īstenošanas laiks 6 semestris
Apjoms: 8 КП
Bāze: a/k „ Raf-avia”, radiopoligons, aviācijas muzejs
Saturs:
1. 5КП- p. 7.1.,7.2, 7.3,7.5,7.6. Ответственная prof. Gr. 15A07 (V. ‘Šestakovs)
2. 3KP- p.7.3 (Vispārējā elektriskā testa aprīkojuma darbība, funkcijas un lietojums),7.4, 7.5
(Aeronavigācijas un citi piemērojamie standarti, ieskaitot ISO, AN, MS, NAS un MIL; Elektriskās
shēmas un shematiskās diagrammas),.Ответственная prof. Gr. 15A06 (Trifonovs-Bogdanovs)
II etaps
Īstenošanas laiks:7-8 pusgadi
Объем: 18 КП
База: a/k „ Raf-avia”, „ Air-balt”, aviācijas muzejs
Содержание:
16KP- p. 7.8,7.9,7.10, 7.11,7.12, 7.13,7.14, 7.15,7.16,7.17,.7.18,7.19,7.20
Ответственная prof. Gr. 15A07 (V. ‘Šestakovs)
1. 2 KP- p.7.7, 7.17 (Elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās enerģijas padeves avoti, kas
atrodas uz zemes)
8.3 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• GK sistēmas tehniskās ekspluatācijas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts
• Nobeigumā eksāmens ar atzīmi
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Eksāmens (60% kopējā vērtējuma). Vērtējums 10 ballu sistēmā.
• Jāizpilda un jāprezentē GK sistēmas tehniskā ekspluatācijas apraksts; atskaites pa tēmām
(40%)
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
Nr. Autors. Uzvārds, vārds; darba nosaukums, pilsēta, izdevniecība, gads, lpp.
01. Kleinhofs Mārtiņš Lekciju materiāli
02. A&P Tehnician General Textbook Jeppesen Sanderson 2002. 03. A&P Airframe Jeppesen Sanderson 2002. 04. A&P Powerplant Jeppesen Sanderson 2002. 5

Atrašanas vieta
lekcija
B-103
B-103
B-103

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

FAR Handbook for Aviation Maintenance Technician
AC-43.13/1B information including: Non Destructive inspection
techniques; Aircraft Corrosion Control; ...
Смирнов Н.Н. и др. Техническая эксплуатация летательных
аппратов. Москва, Транспорт, 1990. – 423 с.
Смирнов Н.Н., Ицкович Эксплуатация и ремонт авиационной
техники по состоянию. Москва, Транспорт, 1987. – 272 с.
Оуэнс Ч.А. Летная эксплуатация Москва, Транспорт, 1987.-237 c.
Микипелов А.Л. и др. Летная эксплуатация воздушных судов.
Москва, Машиносстроение, 1986. –216 c.
Gaisa kuģu rokasgrāmatas
Aviokompāniju dokumentācija
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā mehānikas inženiera izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Gaisa kuģu trenažieru klase;
• Gaisa kuģu stendi
• Hidraulikas laboratorija k.19 un stends k.3
• GK sistēmu apraksti, tehniskā dokumentācija
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorijas nodarbībām (3-341, 3-121)
• Agregātu laboratorija (19.korpusā)
• GK trenažieru kabīnes
• Lidmašīnas prakse lidlaukā
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B-103
B-103
bibliotēkā
bibliotēkā
bibliotēkā
bibliotēkā
B-103 15A07
A/k

MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS
1. Priekšmeta nosaukums
AVIĀCIJAS SPECIĀLĀ TRANSPORTA KONSTRUKCIJA
2. Nr. priekšmetu reģistrā: TAK201
3. Statuss:
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšmets
4. Kredītpunkti: 2 KP, Kontaktstundas: 32 stundas
5. Sākuma nosacījumi, līmeni
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• Ievads aviācijas nozarē
• Materiāli un izstrādājumi
6. Vispārīgais mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir Aviācijas zemes transporta uzdevumu un konstrukcijas studēšana.
7. Sasniedzamie (konkrētie) mērķi:
• Aviācijas speciālā transporta konstrukcija, funkcijas un izvietojums pie gaisakuģa.
• Gaisakuģa apkopes un lidostas darbu izpildes transports un mehānismi. Gaisakuģa
buksēšanas transports.
8. Saturs
8.1. Priekšmeta uzdevumi
8.2 Priekšmeta saturs
8.2.1. Aviācijas speciālā transporta konstrukcija, funkcijas un izvietojums pie gaisakuģa. Transporta
veidi uz automobiļu šasijas. Virsbūves, transmisijas, nesošās sistēmas, vadības sistēmas, bremžu
sistēmas konstrukcija. Speciālais aprīkojums. Aprīkojuma piedziņas spēka sistēmas.
Cēlējmehānismi un transportieri kravu iekraušanai un izkraušanai. Darbu izpildīšanas
reglamentējošie dokumentu. Praktiskais darbs: Gaisakuģa apkopes un lidostas darbu izpildes
transports un mehānismi. Gaisakuģa buksēšanas transports.
Nr.
p.k.

Nodarbību temati

Stundu skaits
Kopā

1.

Zemes lidostas transporta vispārīgs raksturojums

2.

Aviācijas speciālā transporta konstrukcija, funkcijas un izvietojums
pie gaisakuģa.
Virsbūves, transmisijas, nesošās sistēmas, vadības sistēmas, bremžu
sistēmas konstrukcija
Speciālais aprīkojums. Aprīkojuma piedziņas spēka sistēmas
Cēlējmehānismi un transportieri kravu iekraušanai un izkraušanai
Darbu izpildīšanas reglamentējošie dokumentu apskate
Degvielas uzpildes mehānismi un sistēmas. Uzpildes tehnoloģija
Eļļošanas materiālu lidostas tehnika

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Konta
- kta
4

patstā
vīgās
4

4

8

6

4

4

4

2
4
2
2

4
6
6
4

9.
10.

Pretapledošanas tehnika un darbu tehnoloģija
GK buksēšanas un mazgāšanas tehnika
80

8.3 Nodarbību sadalījums
nodarbību skaits
Kontakstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Kopā
80

2
2

4
8

32

48

procenti
40
60
100

8.4 Pārbaudījuma darbi un to tēmas
• Zemes transporta vai tā sistēmas (pēc brīvas izvēles) analīze un apraksts
• Nobeigumā ieskaite
• Tests atbilstoši 66. sadaļas 13.moduļa prasībām
9. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
• Ieskaite (60% kopējā vērtējuma)
• Jāizpilda un jāprezentē sistēmas apraksts; (40%)
10. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra
1. M.Клейнхоф, В. Павелко Конструирование и расчет кузова автомобиля. Рига, РАУ,
1999. 182c.
2. Profesora grupas „Gaisa kuģu konstrukcija un izturība” materiāli. Konspekta daļas
3. J. Blīvis, V. Gulbis Traktori un automobiļi. Rīga , Zvaigzne, 1991.-516lpp.
4. A&P TECHNICIANS AIRFRAME Textbook
Papildliteratūra
1. Kroes Michael J. Aircraft maintenance and Repair. 1993. – 646p.
2. Boeing 767. J. Paramonov. 33p.
3. Stendi un dokumenti GK ekspluatācijas katedrā
11. Prasības mācībspēkiem
• Augstākā profesionālā inženieru izglītība
• Minimāli: maģistra grāds vai praktiskais docētājs
• Vēlams: Dok.inž. grāds
12. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Videomateriāli par zemes transporta darbu;
• Rūpnīcas LAS-1 ražotne
• Lidostas zemes transporta paraugi
13. Priekšmeta norises vietas:
• Auditorija nodarbībām(3-341, 3-120, 2-307, 2-309)
• Lidmašīnas prakses lidlaukā
• Lidostas zemes transporta paraugi
Mācību priekšmeta aprakstu sastādīja
Tālr. 9130829

Mārtiņš Kleinhofs
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5. pielikums
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ProgrammasAVIAGIJASTRANSPORTS
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4-nerHeeo6pexre, padura- pa6oru no cnequanbHocrrl
epux. O r r
l{heH B4pyroEo6nacrrr;
"Au- ultft o6pasoBaHlieno Kolrcr- npoAoflxHT
Klr noKaHe MHorhe.Hexoro. Bce xe HlDt(Hbt
yrtl4Tbcfi
ila nl4no_
6onee rny6o_ rouo5nnncefi,.tac
roxe nepe- pyr4poBaHMto
*
pbreHa nero ynerenu a Aue_ KHeno3HaHHg.
aa"rouo6lrneri,
ra. "Ecln Bce Aenae[rb Bo"Ecru lqea Ba- xoAnrHacucreMuGpSra
6yx- lxe Helqenmpa6oraer Kolcr- BfJeMR,
pr4rryhnu nounn s gAeuJH[fi phaHra
ro yle6a pa6ore rre
- nr6o ycrpot4Tbcf,
B BanblJo ltanhqKaltbt oneKTpOe ro[4naHril.t
"[ l a v n n x a n |.n ct
BYKTopoM
* 4o6annnBbr,rycKL.4S-I
MeulaeT",
KoHorovKroocroe
6tooo.n16o xnxoi (lOpnil nucanpa6ory (nponaaoAnrenu
n paapa6or- r r ux. I

n
vAga
asa ata.
qecKfiBce cHcTeMbt
- KorAaHaujr BbrnycKHt4Kr4
Ha
poccufrcKow
Hd
nereuAdpuou
saao4e
KysHeUoBd.
oTnpaBflf,loTcR,
HanpnMep,
B caMon€Te.
qro
CLuAr paccKa3btBarcr,
Ha xaqansuor'r
gTane,norHqHo,
y Hhx B pl4xcKoMt4HcTl4TyTe
croRr "paspe3aHHbre
n|oAH
rqBrra- MOnO,qbre
tenn", cneqranbHoAnRHt4x nocTilra0TecTei l SroT oB f ieHHbtHa
e 3 a Bo - CT BEHHb I E L I
HayKh,
Ae , r o B ay eaxA uep rx n H e TOr{Hbte
eepnr!Tau npocro HeMoryr n0T0M- 3neKce6e nos gonhr bno Ky n a rb rp o H H Ky 1 4
raKyp pocKor.xb,
BeAbHHoAt4H E C e . q T OC
.racrHunZ
syg HenornHernpil- HetlceRgao6pecrr noAyqe6Ho-HarnnA-HO,SaTeMxoe noco6neMaKerAahrare- paAHorexnn B HaTypanbHyp
BenHqrHy H n q e c K i l e
il H3peanbHbrx
MaTepranoB. h p a Ah o 3ro ece crot4TAecRrKlr
rbrcnY n o K a q h gonnapoa!OgxaxoHauJeMyo H H b l e
Aa naqnonnoM y14H c rr4 T y ry
cl,tcTeM
bt,
PTVnoeesno- Bc6Aocranocb 3aflalou{ile
6ecnnarHo.
HanpaBneflpaega,uHorAanpuxoAur- H l ,| en o n e cRcnbluJaTb:
Mon.gTHMaKeTblT a , Aa n e e
ycrapeBuheh nx nopaBbrKr4-- c 1 4 C T e M b l
Hyru.Hnveronogo6noro!Begs ABT OM A.
geurarenefiraxre T H q e c Ko ro
nphHr.lhnbr
PTVnoyve6nofi npenoAaBaTb
npeAMeTbr
h Ha o6opy4oeanuena
uoxrro (H
pa6ore,npeKpac-aHrnuicrou. Begus aBilaqnr Hyxuo!)pa6orarbB HanpaBxe A0 cr4xnop,TonbKo
Anfiilx y n p a B fl eH HF
(onuHeronbKo
il3roToBneHhR
l4cnonb3yK)Tcn
HonoHnri,tatorqrfr
MexAyHapoAHurfi
nsrrx - t,rN4eH-neHHrcooAaurn6anrufrcxoqe}rrpa.
pa3BH-xo aurnnficxnfi.Torga4nn cry- ro aBHaqHoHl{oro
u HeMHo- cra6rnnsnpynr
crpaTerH|o
ApyrileMaTephanbr
ro h3MeHeHbr
Bbrcory,
KoHcTpyKqr4H.
HoAaxe
TllR9neKTpoHHOrO
a
oBHa
AeHroBeu.leuJHpeoTKpoloTcF A clr cr en, tAunnoM
OgHaron o6qr[ npuHqnn,n MOryr caxaTb
I rHxeHepHoro
o6pa- ,qBeph
B Eoponyl
or AeneHnHaehonnxHPTV
goB aH hR B
. ce H ar un O r genuHoRcKaxyonpe- cneAytotqan.
geficrare,il Aaxe pacnpeAe- caMoner6esnoil4oClygeur, orypasyMeer- noAaBaTenbcKoM
neHneAeranefra gsnrarennx ulx qenoBeKa),
eHepTpHrOAa,nonyqaer
nporpaMMbr,
cocr aBe: qHB|'llHCb
lletp Haanoanu
nocneqeTbrocTanncb
Te xe caMbte.
npr- re T l 4 K y- re H e p a T o pbr,
cR. nonHocTbto
oTBeqaloTHa oTAeneHhe
M brnpHr na- AllnnoMTexltlrKa,
e yue6nort tacu
qeMKaKe poccrfrcxofiaeraa- 3fleKTpOABilraTenU
pex
yBaxaeMbrx
I MHOMeXAyHapOAUUtri,l,
eeponeilner
noArorosKlr
c]4nH
BeAyulHX,
- 6araaBna4noHHoro
qroHHofinpoMbrulneHHocn4,
,
roeApyroe,
ToecrsqenoBeK,
BeAbMbl AoKropoBHayKH npo$ecco- naBpa,a noToMqepe3
cKt4M
CTaHAapTaM,
ABa
uncrnryra PTY.
raK h 3anaAHo[,- nogreprn- oKoHr{r4B
e PTVynounHyrurfr
Hya Aaflee
roToBt4M
cneq[an]1croBAnf, poa P'IV, MHorHe
N3Koropbrx roAa,- MarLrclpa,
paueeQaxynbreroneKrpo-flateuu,HornaBltbrM
saer nerp J4saHoer.{,
cTeneo6pasou BceroMupa,- roeopur ilerp BnpoulnoMpa6oranre PAVLl yxe ,lAyr AoKropcKlre
HHKH,
nOTOM
trlOXerpa6Oraru sa rpaHrqefi,Yrorenepboco- TpuSoHoa-EorgaHoe.
HayK,
- iloxa PKUnfA, rAe BcerAaroroBr4- HH.l,luonogureAoKToFla
SAecu roroBHT
n n u b H a 3 e Mn e a
, n o fl yqH B 6eHHoaxryanurto.Cnoaol,r, o6yueHney HacBeAercRHa nt4cneqHanHc
roB ulhpoKoro oco6exHoa c$epe aBt'tatllu,
yHyrBepcanoB!
gHaHtaf,
B o6nacril gneKTpo- BbrnycKHl,tK
oTAeneHrf,
aBh- naTb[xcKoM
Tenepba flarehlr HyxnbtKaK
f,3btKe,
Hocneqh- npo$unnc yHuBepcanbHbrM14
r , rr.axnu npeno- HilKor Aa.
Ha OTAeneHH,|
- 3ToaBraqiloH- HUrJA
Tax. r r o a po6pt r r i
aBHOHl4- oH uK uyx Toi {H oH e B cTa- $nxa npo$eccnta
raKoBa,qro gHaHhRMC
- ABt4oHhKa
HaRgneKTpoHura,B cauone- xn AeraqrouHoroHHcrHTyra Her s 6ecxoHeqHy0
oqepeAb x 2008rogy tvtstxoruu (u yxc AaBaTenbcKl4M
cocTaBoMn nyrs!
Te,KaKnSBeCTHO.
3a ilCKnloYe- MexaHrqecKoro
yl rHKanbHbtM
roroBl4Mcfl)coxpaHHBr.llHMcF
llrolru MEHREH.
$axynrrera, H a 6npxe rpyna. K l -l erpy K oroMyaKThBHo
xreM "xenega",gauratenefrn ycrpoHTbcf,B ToMYrcne I B lz1
eaHoanryHepeAKo
npilxoAnr
ycrpoHcTB,
nnaHepHbrx
nonHo aBHauuil,
cryAeHTbt
r 6narogapnr:xrosneKTpoHt4Kr4,
KOTOpaR
Monogofi
3aAaer
cnequanucr
nocne To143MonoAbtx
nrcgeftrenepu
TpaeKTopl4ro
noneTa,oTBet{a- oKoHqaHilR
AanaqronHoropa6oraers l-epuaxur a aereT 3a B3neTbr,
nocaAKh,Hop- hHcrrryraPTVruoxerpa6o- aqronuoftnpoMblr.rlneHHocn4,
MarbHoeu xouSoprHoenpe- rarb B pagrocSepe,oneK- ApyrofrsaHilMaerBbrcoKyro
qenoBeKa
pooororexHHKe,
6urgaHne
BsogAyxe, rpor€xHt4Ke,
Ha MeCTHOM
npoAOnXHOCTb
npoQeccop.
ecTecTBeHHo,
B L3BOACTBe,
rAe AaBHO
l4CKa- 9HepreT[Ke,
- paccKasbrBaer
Aa%oHhxa
oqeHbuJr,lpoKonnaaB|,4'aLlvlvt,
np[qeM He TonbKoB nn npoQeccnoH ana
c yH l 4B epcanbH btMh
3H aH uR MlB4
o6nacrnsneKrpoHurn,
rperri
Haulence6ne c$epe eHepreE NQB AKN
NHAN BN AYA/]IhHhI
rt4KV,U TaKAanee,nepequcet.v-lt.gr.y..v
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ERRIODIU APN O E v t { E Ht 4 E
SAPYEE)|(OM

flpoae4eu nero c nonbsafr!

flRTb MOX|{O OqeHb AOnrO.

- B cos4arrunnporpaMMbl 2+

F

$a

uKonblH nerHHenarepn
B nyquue MexnyHapoAHbre
Opauqnr,
AHrnnu,l4pnaHgru,Manutut,l-eprraaHnn,

|;ilrttilruurfbllilfi lil]ilfl r
Korna PAY n PKl4nfA nocne rpoMKl,txcKaH.
Kaxynna llery, rtacrb
AanoBoKoHqarenbHo
uayuxofi 6agurBy3oBnepegannprxcronay rexyHl4Bepcnrery.
HlrqecKoMy
B 1999rogy a pTv
6urncoagaxAenaqnoHxurfi
nHcrl,tryr,a HeKoropoe BpeMnHa3aAnofBnnocbHoBoeoTAeneHlte
gra Aucrlltnnltxao6uegnHeeraBt,t- aBnoHltxu.
aqnoHHbte
HayKltn afleKTpoHrlKy.
flloglt, nony-

r$if

q lt Blulte cooTBeTcTBytoulH
e 3 HaHltn, CTaHOBRTCR
geficrenrenb Ho yHlt BepcanbHbtMlt cneqnan n cra.
Mr4,Koropbrxcronb He xoaraer s ,largnn!

T onux on a p a g o KcB T o M, q H ra T e n e MpyK oB oA nrenb
qro aB14oH14Ky
onpeAenunu orpeneHilRaeroHuxilxa6rHa MexaHilqecxri6arvnu- n t,trH p o BaH H urfi
gorrop,
rer PTY.Bpesynuraie
nrirgr,r,accoqr,l,rpoBaHnur,r
npogecK O T 0pbl ex o T 9 T t4 3 y tra T b copPTVflerpTprasoroe3neK r po H H Kcyp, a 3 yn o A a - BorgaHoe,
AonrneroAbtnpeAoKyMeHruua {raxynu- nogaeaeurfiBnereHAapHoM
'or oneKTpoHr4Kr,
TeT
rAe roro- PKHilfA, pyr<osopreunfi
rarra
BflTCnequanilcToB
A0BonbHo xa0enpofiusMept4renbHbtx
y3KoronpoSunn.Aanexo He KOMnneKCoB
14ct4cTeMaBTOecea6rrypreHrbtAoraAbtBa- MaTHi{ecKoroynpaBneH14R.
nrcn o6parurbcnHMeHHo
Ha
M ex aHilq e c Kri$la x y n u re r Xnsan ncropnn
(pacnonoxeHuurfi
, ego6aeor, aBnaqnn
nn (e HarypanbHypBentaqta-An-24,flerarclulrxno BceMy
coBceMB ApyroMMecTe- He
3Haxor,rcreo
c orAeneHil- uy) or cauonera. Cry4eHrur MIpy.
B qeHrpePurn, a Ha ynhlle EM ABilOHHK'1MbI HAqANh HE C B npoqeccereoperu.{ecKofi - Taxoro eur He Haf iget e
Ilorvlonocoea),
rAe,nocrynilB xa6rHeroe,a c na6oparopur noA roToB K 14
B C erA aMOryT H t4B OA H OM
a Bilauhol{}t oM
Ha oT A en e H u ea B i l o H t4 K t4a, B u a q u o HH brx
genrarenei gaKpenrrbnsyteunurfiuare- r'rHcrr,rryre
fi pn6anruxr, 4a
MOXHO
nonyqrTbMaKc[Manb- P T V, rg e ece " sK cnoH arbt"phanHanpaKruKe.
14BOMtlOrt4X
3anaAHbrxaBHaHoetrlupoKoeo6paaoaanne, coxpaHilnucb
(Kcraru,B npeCornacurecs,oAHoAeno qr,roHHbrx
By3ax!- socxnrqaer
r{rcne
BToM
n e c$epe snex- KpacHoM
cocronHur!)eu1eco pa3rflnAbrBaTb
raKofi ABfira- flerp Tpn$onoa-Eor4aHoe.TpoH%K14.
B oron,tr 3axnnqa- BpeMeH
PAYu PKt4t4l-A.
Bor, TenbHa KapTilHKe
B KHl,lXKe,3tu trraxeturr3roraBnhBanh
ercf, 6onbluanrarZnaPTV. H a n p rMe p,cTol 4Ty C TeH blcoBceMApyroe,KorAaecTb eqe B coB ercKner oAbtlt a
KOTOpynpacKpbtflHauJuM MaKeT
peaKTilBHOrO
BCenOTpOraTb3aB oA ei l MeHuKysneqoea.
ABUraTe- BO3MOXHOCTb
pyKaMil.MoxHo qerKonpeA- Tax,"aurpesur"
raeoryp6nnxoMauuropxanurkonaCREATTVE
ACADEMY cTaBuTbr noHf,rbnpuHt_lt4nro.qBnrarennor HK-8,xorogeficrsrn geurarenqcaMofle- pbrfrAo ct4xnopucnon$yercn
KOAIA npr4rnauraer
HaKype
$raprraut
Ta,AUHaM[Ky,KoHcTpyKtlr4to
14 ua Ty-154vtVln-76,
cAenanr
MHoroeApyroe...B na6oparo- Ha3aBOAe,
a noToMnpuBe3pt414
geu- nr e Pnry no saxasyPKl4l4l-A
6crb,r CoEpdl,leHHurf,
gnn crygexros!
rarenb,
xoroputfi
H
noHbtHe
cneqfianbHo
O6ecnequBadM
MaTephanaMn,
MoAenFMh
ucnorlmyefcF Ha caMonetax
(Oxouuaune
uacrp.7)

"MACTEP
HAPAUII4BAHI4R
HOTTEUI

gnerffpoHnKd.
"ABnoHnKa
B camo- sto dBnaUnoHHdf,
nete,3a ncl(moqennew
" ilt.cnegd",gBnrdtenefrn nnauepnatxyctportcrB, nonHooneryoHnKu, roropan sanaet
Tpaenapntononere,ofBeqae?3eBgnefu,nacaarcu,lcoitQopruae npeduaanaeqenoaeftaBbotq6e. CryAeirnr
rcyttarot ectectBeHBbre
u toqHbteHdyrn,norom,neKTpoHnKy
n Bce,vtoc ueilcBr3aHo,
sareM- pa&rorexnr.tecKnen paAnono,(aqnoBBbre
cncteubt,cnc7eub,aBToMAilqecKoroynpdBneHnfr
- reileparopbr,
,
'HepreTHKy
one,<rpoABnrarenn
n Muoroe
Apyroe,MonoAoficneUnannct nocneoxou,taunnABndUnoHNoro
nxcrntyta PW
noxetpa6otarbue ronbKoBaBndqnn,Ho
n e papnocQepe,onettpoHnrce,
padororexnnne,ovepretrte, npuqeu
ne tonuxos flarBwn,Hon gd rpann4eil,Cnoeorw,eunyexHHKor4eneHnndanovnnnyrx totttroHe Bcrdneta 6ecRoHeqHwo.tepeguna 6npxe rpyAe".
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MorxHo €TarEDaBrraropolul
nocJle Hero cTyIeHTbtaBuaufioHHoroHaflpaBJleHfifinepexoAsr s Asuaufi oHHu fi uHcrrryr. B Heu n poao.nxaerc{ cneuHzrJlr43:t
uHR no nporpaMMaMfi HcTHTyTa.
flocrynnn Ha aKareM[qecKylonporpalt uy 6arananpa <Buv Nclr,tre;IbHble. ynpauqrcuue. fi H@opuautlott
Hbrecr.rcreMuHarpancnoprer (n aHrere npu nocr-vflneHnr TaKxe HaIo yKa3aTb8l,tl TpaHcnopTa- <<a8tlaul'toHuurfi,r),ilzuee MoxHo 6yaet yvurrcr no cneufiaJlfi3aurlsM oTexHil.{ecKaraKclulyarauilfl 3neKTpoHHorott pilu nt Bo3JlytlHbtx cyjlo B
raufio HHoro oOopyaoua
Jtr,roHaBr{
cltcTeMcBfl3[ a3ponopToBb.
H Ha3eMHbrx
cneuxiutbHocreii o6y'1nrc1Cryaerror aBuauI4oHHbIx
cs B Kopnyc€lxHayn. JlouoHocona,l.
orleJenne 6yler npollpneu ror(yMenTol HaJIHeBHoe
,ilJts roro ,rro6st noryt{Hrb o6pa:onaHne s o6racru BoJrrrrbcflc 16 xnac no 31 rrus 2001 roaa tto aqpecy:
aluarLwu, Heo6xorl,ruonocrynuTb ua Qarylrrer Tpanc- Pnra, y.lt. Kaalxrc, I, npxemnal Nomncclts PTV;
nopra n MarlrrrnocrpoefiHf,Ha nporpaMMy Gararanpa re*7228582.
<TpaHcnoprD urnr npoQecclronarbHyro nporpaMMy
Eolee noapo6nyo rn$opmaurp o flanpa&qenmx o6y<(TpaHcnoprr(n aHrere npu nocrynreHr,{u HaIo yKa3aTb rreurrflMoxno ronJrurrrbno ror.: 7089990,7089950 il.tn s
BH.&
Tpancnopra- <aBnauuouHbrfi").
Cryaexru nepBo- Anrauronnor,r rucrrrryre no a.qtecy: y.l. JlouoHocoBa, t,
ro Kypca no Kax.itoMyHanpaBJIeH[bwaTcg BMecTe,fi xopn. B, xorrrn.103, 104.
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RTU TMF AVIACIJAS INSTITTJ-TS/ AVIATION INSTITUTE
Lomonosoval, korp.B-103,Rrga' LV-1019
Talr. ?089950;trlr./fakss: 7089990
E-pasts: aviation.institute@rtu.lv; http:// www.ai.rtu.lv

Direktors: Mdrti4i Kleinhofs
Avincijasinstitftts ( til6k AI) - micfru strukt[wienlbaRTUsastiivS,
AI ir Rr-gas
Avidcijasuniversitiites
kasir alreditEaumiversitEte.
studiju prognmmu mantinieksun turpindtiijsaviEcijasjom6.
AI ir ieklautsStarptautiskas
Civilds aviEcijasorganizdcijas(ICAO) mdcibuiest5Zuregistr[.
Diplom€tieaviEcijasspeci6listivar shid5t valstsun priviitlis aviicijas kompdnij6s,
avidcijasbtves un p€tniecibas
iestrdEs,apkalpojo5Ssun citiis organizdcijasLatvija un ES,jo iegttais izghtaas Frmenis
prasibemaviScijasnozaG.
un satursa$ilst starptautiskajem
Avincijasspecinlistusagatavo5ana
notiek visosaugstiikis izglifitas llme4os.
Avincijas transporta programmdsir iespejamsstudetpar valstsbudietali&ekliem vai par maksu(bezkonkursa).
Nepilna laika (neklntienesun vakara) studijas apmaksestudejo5ais,cita fiziskn vai juridiske persona.
. 1. IimeqaprofesioniilltsizgEtibasstudiju programma(AviEcijastransports'
ieg[stam6kvalifikEcija
- "Gaisakugu tehniskEs ekspluatiicijas lshniki5 mehiinikis"
val

"GaisakugutehniskEselspluatiicijastebnikisavionitis"
- 3 gadi (pilna laika studijAm),3,5gadi(nepilnalaika studijEm)

mdclbuilgums
praslbas,siikot studiju
progaurmasapguvi
- vispnrEjdvid6j6 vai profesionildvidejaizglniba
. ProfesionllEsaugstikiis izgFhtas profesionfllEbakalaura studiju pnogramma'Avilciias transports'
iegtrstamaisgrEds
- bakalauraprofesioniilaisgradsavidcijastransport5
kvalifikacija
- "Gaisakulu tehnisk6sekspluatiicijasinZenierismehdnikis"
val

"Gaisakugutebniskis ekspluatiicijas
inZenierisavionikis"
- 4 gadr( pilna laika studijam),5 gadi(nepilnalaika studijam)

mdcibuilgums
prasibas,s6kot studiju
programmasapguvi
- vispdrEj6vidEjavai profesionElividEjaizglltfua
o Magistraprofesion8li studiju programmasAviicijas transports'
iegflstamaisgr6ds
- ma!-istraprofesionilais gredsaviiicijastransportE
prasibas,sdkot studiju
proganmas apguvi
- 2. l-rmegaprofesiondldspamabtudijas
m6clbuilgums
-2 gadi(pilna laika studijnm),2,5 gadi(nepilnalaikastudijam)
ieglstamaisgrdds,kvalifik6cija
- magistraprofesionilais geds avidcijastansport6 un aviiicijastanspofta
inZenierakvalifikdcija
prasibas,sEkot studiju
programmasapguvi
pamatstudijas
- akadEmiskds
mdcibuilgums
- 3 gadi(pilna laika studijem),3,5gadi( nepilnalaikastudijim)
r Doliitoranttirasprogramma"Aviicijas transports'
praslbas,s6kot studiju
prognmrmasapguvr
- magistragrddsinZenierzinih€s
miicibu ilgums
- 3 gadi
- inZenienindQudoktors (Gaisatransportaun infrastrukt0rasapakinozar€)
iegiistamaisgrdds
*Aviiicijas
transports' ar visiem minEtieml-rmeqiem
Studiju programma
ir sagatavota
atbilstoii ES KomisijasRegulai(EK)
Nr.2042/2003(2003.gada20.novembris)
[http://europaeuint/eur-iex/lv/dd/doc,s/2003/32003R2042-LV.doc].
jomds:
Avincijas transports - tE ir sftrq kas iewer sevi zindSanas
sekojo5as
oGaisakuguekspluaticija un apkope
. Avidcijasdzin€ju ekspluatEcijaun apkope
. Gaisakulu elektroniskoiekdrtu tehnisk6elspluatiicija
r Aviicijas transportasatiksmesdroSiba
. Aviicijas ftnsporta organizncija
Aviilcijas institiiti darbojasStudentu aviflciias konstrulctoru centrs,kur nodarbojasar li.laparatukonstruE5anu
un b[vE5anrr
kEari ar slavenuretrolidma5-rnuatjaunoianu.
Avieciiasinstitiitl ir izveidotsInZeniertehniskaiscentrs (ITC) , kasapmdcaparmalsq pahdzpilnveidotprofesionildsiemagas.
Privetpilotu apmitcfuas kurss. Aviicijas institlitit darbojaspriveQilotuapmlcibaskurss,kas atbilst Eiropasaviosabiednaas
16 gaduveflunu,bet pilota apliecibuvar iegiit ne agrdk
JAR-FCLprasibam.Par studentpiiotuvar kltt personas,kas sasniegu5as
kA 17 gaduvecum6.
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Aviacias instituts
Aviation Institute
macibu ilgums - 4 gadr( pilna laika
studijam), 5 gadi (nepilna laika
studijam)
. Profesionilds augstikls izglitibas
smdiiu progamma "Aviicijas
tnnq)orts" mafistra profesionili
gSda aviiciias transporti iegGanai
iegustamaisgrads - maiistra
profesionalais grads aviacijas
transporta
praslbas,sakot snrdiju
programmas apguvi - 2. hme4a
profesionalaspamatstudijas
macibu ilgums - 2 g& (pilna laika
studijam),2,5 gadi (nepilna laika
studiiem)
iegustamaisgrads - mafistra
profesionalais grads aviacijas
transporti un lrralifikncija - aviacijas
transpora inZenieris
prasibas,sakot studiju programmas
apguvi - akademiskaspamatstudijas
macrbu ilgums - 3 S"di (pilna laika
studijam), 3,5 gadi ( nepilna laika
studijam)
- DobrantEras programmas
Transpors virziens "Aviicijas
tralsports"
praslbas,sakot studiju programmas
apguvi - ma$istra grads
inZenierzinatnes
macibuilgums-3g"di
iegrlsamais grnds - inZenierzinitgu
doktors (Gaisa transporta un
infrastruknras apaicinozare)
Sutdii" programme' Aviicijas
transl)orts" ar visiem min€ajiem
hmegrem ir sagatavoa atbilstoii ES
Komisijas Regulai @IQ Nr.2042 /2003
(2003.gada2O.novembris)un Aviacijas
instinrta var kirtot pirbaudijumus, lai
iegutu aviacijassertificejoSdspecialista
sertifikatu
(sk httpr'/europa. eu.int/eurie"y/lv/dd/docd2003/3 2003R2 042LVdoc).

Aviecijas transports - ta ir sfera, kas
iewer sevrzinaianassekojoSasjomas:
. Gaisakugu tehniski ekspluatncija
. Aviacijasdzineju tehniska
ekspluatncija
. Gaisa kugu elektronisko ieknrnr
tehniska ekspluatncija
. Aviacijas transporta organizacija.
. Tieksrgatavoa - Profesionili
balalaurisnrdiiu programma "Gaisa
xugu'vac$:rna
iegustamaisgrads - bakalaura
profesionalaisgrads aviacijas
transporti
lvalifikacija - Gaisa kufu vadi5anas
inZenieris
macibu ilgums - 4 gadi ( pilna laika
studijam), 5 Srdi (nepilna loika
studijim)
prasibas,sakot studiju programmas
apguvi - videie vai videja profesionala
izgiitiba
- atbilsto5asklasesvesehbasapliecrba
Programma snrdenti apgust
komercpilota teoretisko kursu, kas
atbilst JAR-FCL prasibam, prakses
Iaikn sak apgut lido5anu
aviokompanija. Lidoianas izmaksas
apmaksdstudents.
tvl r yr r tr

Aviecijas instittue darbojas Surdenar
aviicijas kcnstruktoru centrs, kas
nodarbojasar lidaparatu
konstru€Sanuun buvelanu, ki ari ar
slavenuretro lidmaSrnuatjaunoSanu.
Privipilom apmicibas kurss.
Aviiciias institritd darbojas
privatpilom apmacibaskurss, kes
atbilst Eiropas aviosabiednbasJARFCL prasibdm.Par studentu - piiotu
var kfit personas,kas sasnieguias16
gadu vecumu,bet pilota apliecrbu
var iegrit ne agrak kn 17 gadu
vecumd-

Ar StudentaBankasun Euro<26atlaiZukarti

sanem100 000 atlaidesLatvijaunEiropa!
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ATE
Transporta un maSlnzinibu fakultates

Aviacljasinstituts
Aviation Institute
Aviaciias instiuits (tihkAl)
micrbu strukturvieniba RTU sastivi,
kas ir akreditdta universitate. AI ir
iekf auts Sarptautiskes Civiles
aviacijasorganizicijas (ICAO)
macrbuiestaZure$stra. Diplometie
avinciiasspeciilisti var stradit valsts
un privatis aviicijas kompenijas
(airBaltic, RAF-Avio, Konkors u.c.),
aviacijasbrnzesun petniecibas
iestades,apkalpojoSisun citas
organtzecijasLawijn un Eiropas
Savienibasvalsds, jo iegutais
izglitibas hmenis un sarurs atbilst
starptautiskajim prasibam aviicijas
nozard. Sakardar bazestehniskis
apkopespakalpojumu ienikianu
Lawije katru gadu ir nepiecieiami
vismaz 150 speciilisti Aviicijas
transporta.
Lawiji ir liels pieprasijums p€c
aviicijas speciilistiem, jo strruji
pieaug pasaZiemslrqi6. Lawije tiek
veidoti micr-bu un tehniskis apkopes
centri un pailaikvisi vecako kursu
snrdenti jau stridi aviokompinijis.
Darba samrksaaviicijas specidlistiem
ir apmEram 2 reizeslieleka par vid€io
Lawiji, jau tikko uzsikot darbu.
Ir pieprasijums p€c aviicijas
speciiiistiem ari irzemes. Lai var€nr
stradat drzem€s,janokirto elsameni
Civiles aviicijas aienrfira un jeiegust
atbilstois serdfikits. AI ir pieteicis
Civilis aviiciias aient0ra apmacfbas
skolu atbilstoii ES regulas
I47 sadxla, kas dos tiesrbasveikt
elsaminncijas proceduras sertifikita
ieguSanai.
No dibineianas gada lidz musdienam
Adrese:
aviecijasizglidbu AI (on
Lanonoswa iela I,
stnrlturvienibis, kuru darba
horp.8-103,
turpinetijs ir AI) ieguvuSivairaki
Riga LV-1019
t[LstoSi snrdennr no vairik ki 90
Tdlr.:70899J0
valsdm. Daudzi no visiem ir kluvuii
Tdlr./ Fakss: 7089990 par aviokompioii., aviiciias
e-pasa:
uzq€mumu, gaisaransporb iesdZu
aai aian.instiat @rtu. la vaditijiem daudzdspasaulesvalsds.
Web:zruu.alrttt^lo
DaZi kfuva par slaveniem lidotajiem
Dibiniianasgads:
1919.
skais: 19
Pasniedzeiu
Audzek+uskaits:152
Direlors:
DrJr- scing., prof.
Merd$ KleinhoG
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un kosmonautiem.Augsta studiju
lcvalitite |iva vairikiem absolventiem
selmigi stridat pasaulesvadoSo
lielvalsnr aviacijasbuves r0pniecrbi,
aviacijaspetnieobas organizncijis un
kosmosacentros.
AI ir nosl€dzissadarbibashgumus ar
vado5ajim Lawijas aviokompinijam,
Igaunijas, Lienrvas, tlkrainas un
Polijas aviacijasmacibu iestadempar
snrdennr apmaiguun sadarbrbu
pralses nodrolini5anai Lawija un
drzem€s.Apm^iTasprogramma ir
balsdta uz saske+otamstudiju
programmam.
Avieciias qpedilishr sagaavo&na
notiekvisos augst5k5sizghdbas
limegm.
Aviaciias treDspora programmis ir
iesp€jamssndet par valsts budZeta
IidzekJiemvai par malsu (bez
konkursa). Ne,pilna IniL'
(nelditienes) stdiias apmalse
s&dejodais,cia f,zielrt vai iuddisld
persona.Prasibas,sikot studiju
progmmmu appvi - videje vai
videia profesionali izglitiba
. 1.fime4aproftsbilis *r'gs;Fs
i*Fn1''essodijuFrograrr'me"Avitcijas
uqrts"
iegusramik%lifiltciia - "Gaisakugu
tehni*esel<sphradciias
ehnikis
urehintis" rai "C/isakulu etrniskls
elsphutacipsEhnikisavionilis"
macibuil$nns - 3 gadi(pilo, Irik"
*diiat"i 3,5gadi(nepilnalaila studiisut
. Profesionil5s augstitEs izgliribas
stdiiu progranm; "Aviidi-as
tra&s1torts"
proftsionili bakalaura gl€da
iegfrSanriaviiciias cansportl
iegusami lrvalifikecija - "Gaisa
kuiu tehniskasekspluatacijas
mehanikasinZenieris" vai "Gaisa
kuiu tehnisl5s ekspluatecijas
avionikasinZenieris"
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RTUA\4ACIJAS
INSTITUTS
I
Studijuprogrammas"Aviacijastransports"I

HoemHi<v Ha BWTDW}IC
I

Kypcu rrocrnblx nrrroroB
lro ypoBHe Bbtc||ler ||||(o,|bt
{ p,nnroro ,rro6urocyulecraurbcBoo Meqryo noneTaxunu cAenaTb
nepBb[4uar ri Kapbepe
IeTqhKa,
qacrHoro
reo6xogr,tr,,ro
nonyqrrbyAocroBepeHIe
nu.nora.3ro MoxHocAenarbyxe c 17-lertero eo:pacra,ecnu nocre oKoHqaHhr
yve6xororypca
clarb 3K3aneHbl
e Agultircrpaqrr,r[oaxgaucxoi
Aeraqrn. 0qexuaaxHo,lro6u reoptro r npafiuKy noneToBnpenoAaBarrcneqt4arilcTbl
EblcoKoro
ypoern. flo:ror'ryAenaqronxul l,!Hcl4n.rRTUTMF
nOAC8OllM
yaCTHblX
KpblnOM
OpraHt43oBan
KypCb'
nhtoroo h npep.naraer
6ecqetxurironulrcgor,rx
npenoAaaareleir,
06ysexraenpoxcxo,qfiT
I 3,q,aH{h
r,lHcrnrwano
aApecy:r. Pura,yn. Ilor{onocosa,1. 3axnrur npoBoArrcnB Be'{epHee
epemn3-5 pa3I HeAelo.
liogpo6nanrrgopuaqr.n no ren.9596694.

A Horos o.rrrufotoqorBof,a
or €ol'[llt

flnr agopoBbn Boutero
nroSrmqc

o Cnr,rmaet
MaKt4ffx
14ToHh3r4pyer
oAHoepeuetuol
. ynyquaeTqBeint4qa
. cl4f,fqaeTKoxi
. cBexar,npo3paqHar
aoga6e: rpaoareneill
. 3(cnpecc-cHtrheMaKrrxa,ue roe6yoqee cuurBAHUfr
. ygoSro,r$Qexl,lnro r 6urcrpoI r4cnorb3oBa-

Koymoqnorxan BerepxHapHar
KrrlH!4Ka
AoKropa oei repra (,vr.l-eprpygec,101) npegla raer urr.rpo|{!41.a
accoplr4MeHT
HoBbtxBbtco(o(aqecTBeHHbtx
cpeAfis Anr yxoAa3a KouKanr,r
r co6axaur texeqxoir romnaxl,lhAlfaVet.Eonuuofreu6op cpe4oe
Anr yxoAa:a xoxefi, glr npoQrlarrraxu:a6oneeaHhi qEraBoB,a raxxe ycno{altaaoqil& o6e:6ollBaoql,rx,cpeAcrBnpoil48Ailapexx ApyrhxnpenaparoB,r3rorosreHHbtxrnasHbtM
o6pagoutaagxcrparroa nele6xurxpacrerri.
Bu6r,rpafrre
HeMeqKoe
Ka'.recrBo
Ant 3popoabt
Eauefo qeTBepoHororo
ApyraI

HUV

. AaeTtHTeHC,{BHOe
qyBcrBo
I npoAonxhrenbHoe
cBexecru
o ygo6xar r rrrxext,l'{HarynaroBKa
. cBexri, qserorxufi 14crerKanecHoi apoMar
. npoAyKr(A8a B oAHOM>
- Arr nuqa I MF rra3.
He:auerlru a nlneuecratlxl

Poxosnxrr
c xqPoKtepor
<Cgo6psr'ryrpoul Cnoroftroi roqr!>...
<dlesa,R no6.rrro
re6n! flerr>... <<l0Da.
se:a6ygr norucrurs :y6srl> r.rr.A. h r.n... hxrepecHbre,
8pKue,nphBneKaTenbHbte
c
- paKoExHbt
xapaKTepoM
x noAqepKHyrorl
hHAr4sr4AyanbHocrup, xa rp6oi Br(yc,c pt4cyHxotrl
u pacrleerxoi
no xelaHhD ut[eHTa,noMoryrEbtpa3uTb
BauJe
oTHOUeHhe
K X1,l3H11
14K 8eqat,.
ParosraFtur
npou3BoAcrea
rralrrscxofi
CeramicaEOSuoxxo npro6pecrr e caQupr'rur
toHe caHrexHrKxS0NELno a4pecy:Pr.rra,
yn.Kp.6apora,130rl3.[eru: qgerHbte
paKogr4Hbr- or 133 Ls,paroeraruc pr.rcyuxou
(orgenxoi) or 190 ls; rer. 7311102
Epemnpa6orur:no pa6o.rrmgnnu: 10-19;
no cy6orar: 10-17.

Et.

A Sio ffie|k un 6rsiE
Ilarepxue rexHolorur AaBHoyxe c
ycnexoMl4cnonb3yoTct
x B MeAhq[He,
hI
Kocreronor[il. HaxoHeqgoula oqepeAbt,l,qo
croMarororhu.TenepugrarHocrhKyt4,leqeHt,le
ry6oa ocyqecrenrer KoMnborep.3agala epava
- au6parury tlr14t,tHyonporpaMuyleqeHnn,
3anycfl4Tbee I KoHTponhposaTb
npoqecc.
0craluxum 3aHt,tfi
aerct KoMnbtoTeD.
0 gogr"loxriocrnx
na3epaI croraronofutl Bbl
Moxerey3Harbno aApecy:www.velkunarste,tv
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Gnoprranor oger<go
or Prolest
Sporttandnpegararor noKy{ C aerycraMara3hHbr
narerfiMoAexAy !4a(ceccyapbtltlno6nexxoro eeir6opgucraul, rair6opgucrar,lra ra cxoy6op4ucraur
6pexgaProtest.Haxorieq-rol ra narsricrom Dusre
notBhrcfi '{To-TofipKoe,fir4JlbHoe
u txrepecxoe. OlrpMaProtest6brnaocHoBaHa
e 1993ropy rpynnoi croy6op,qrcroa,KoropbtepeuJhnxco3AarbAnn ce6r mogHy,ox AocrynHyp no qeue oAexAy. CeroAHrs xornerqfiix Protestnpegaraercn uupo,laiuri eur6op
3hilBl,rx14nerHt4xTo8apo8,B KoTopbtx
MoxHo'{yBcTBogarsce6l gei dKorenHoxpyurutirop.
B :roi ogexge err 6ygere Bumf,AerbcT[nhHoHe
TOIbKO_Ha
BOAer{nUHaEepukseropbt,Ho I npocroHa
(y.nIqHat)I14Hfifl
y^xL{e(cneqr{anbHa9
).
Soree nogpo6ryo uxQopr'laqroo6 eroi mapxe
moxxo Hairlr na caire: www.orotestboardwear.com

c',fiblno6osoroconpoeMHbre
ThanenhncaMonera.B rPY6e
Mbr yEhAenH MaKeT CaMOfleTa

runa t4*{6.
- Bce ero pa6oraer! Banepri BuxnogqepKuBaer
TopoBur.r.
- Tpy6urnogKnoqaoTcfi K KOMnbOTepy,
Cnen3MepRoT
w8nbHbreAaTYuKr4
Harpy3Ky,COnpor[BIeHheh
AaMeHre. Annaparypaxoru vr
HID(qaercR a o6Hoanerhr
(npaeFa,Ha3ro Her cpegcrB),
Ho rcnpaBHoSyxrquoHupyer.
A eegb Bepacr enu rpy6 57aer... ,Q3,y nacecruu rpe-ruR, 6onee MoqHaf, a3poguHaMx{ecKafirpyfa B ApyroM
Koprryce.flomopa roAa raM
3aHhMaflacb
ilccne.qoBaHlrsMlr
oAHarpynna 6srgurrxcorpygHXKOB yqnnuu{a hMeHl4
futKcHrca,coigaBlxElf,HoByro
gnf BblpaBerpoycraHoBK-v
6orxu Aeureeou3leKrpo#epruu. Sru ntogu eqe B coBercKfle roAbr nonyqt4flHnaTeHT
BoMHoroM
ocran- HaycraHo8r(y,a TenepbHarunlr
nnaHepa([lpx- KaKcaMAo6uncl, ,{To6stro*- .qBy{rarenei
6npo "ysaxonr- cRnpexHvru.A aaqensorsro, cnoHcopoB, roToBblx AaTb
I
l" c AFr- crpyKropcKoe
,qeHbrhHa peanrcaqfio yHt4-nu" e PAV(eeguCKE aoo6qe KaKnpaBxrlo,tloAl,l, KOTOpHM
Y Te tleM
pa3pa6oroK.
He Ha3BaHheepoAe Mul--15 nnlr KanbHbrx
lvl-332(,{euF Hn I KaKIX Aol(yMeHTaX
Bcr€IflHa ero 3a- W-1il crosr KocrbroB ropne.
OCa,tUOIOPe 3Ha,{hnocb),
140nouaaf- urrry. CyrKa&thAex(yPHnBo3- OrAenuxuru HaqhoH:InbHo
HHx crn). B ne Bxola B 3AaHileh qyrb nu o3a6o.{eHHbtM.narproraM"
19/4 rory gra HecxnofrorroHf,nBcgKhxnph- flarehta He .qaer noKog fi ao. cailm6T
B npounou roqy gpyroli
8y3e
HTOI TOCyEapCTBeHHOM
I nhKBl4EaTOpOB.
K OHcrpyKLlh R gaTu3:rTOpOB
AeuaqroHnorohHc,AenanaoKono Iexypm Trroa r gufttotie iro- pa6oraror cneqnanncru (ger- cgrpyAHr,rK
yBa(aeMbre
npogeccop Brracftnyra
Bo
crBuTenbHo
pm,
,r
KorAa
HeorannxBaeMble
B
10 floneros
Ho ne- 6es cgera noMeueHhs,nepe- MHOn4XCTpaHaXMXpa npo- nhi f]aeenro Buurlafl no KoHSalrrseepce.
roMcryEplfrbrs@ 6bG- xoAfit{he or PAV na 6ananc $eccopa n AoKropanayx!) tts trypcyrpaln PTV xa cosgaHhe
rperff<opa3o6p x, Be[b Mnrncrepcrsa o6paaoeanrr 6ureuleroPAV, yxnvroxeuo- 6ecnlrnorHorocarMonera,KoyBmnxB flP, a norou - HeKo€Mype- ro, no 6onuu.rouycqery, no ropsri ruor 6u neraru Ha Heru 6u O(ru6p{AeD
yr.lunlrqy,Mornl/| <figeonoruqecKru coo6paxe- 6onsuoi Bbrcore. Cauoner
G, ro eogxnsrr6u npo6ne- MecneHHoMy
(noTeofrTbcf,D.
caMble
Ecnu HhRMbnocneAogalenRuuHa- cnoco6eHSbtnonHfiTb
il noo<onury
TAKI4E
npoerrut npocTo
C 6u ne Aurrpui, ro. Bnonre poAHoro Qporra n pp4lruuu pa3Hb€ :alaql,|. HanphMep,
EAOBanO Coffa@Bbl8aTb
fiygeffTbryxe Ha- "npaBhnbHblMl.l'nOnhTuKaMI.MOHI,iTOPUHr: -:CTORHltgnOqBbl.
EeAorErBitMn. BO3MOXHO,
PeAerEHHbrMlr
- E qe uu paapa6arsreanr ecerAa 3a6snra6sr o6 CKE, Hy xe uornu "repohD sa6sffb. noMorarb [ocypapcreenrora
grpoHrhasToxrpbr- Eecb- rle Mornn oTKpbrTbctKa- qro ogHo8p€Mf,B noMeqeHh- noxapH o-cn acarefl bH oi
or- cnyx6e Bo BoeMRno)KapoBs
r cBoeo6pa3Hbre
KoHcrpyK- rne+rn6ygr racrHb€ QrPrau, nx PKht4FA6asnpoeanocu
r|. &€uJHe HanoMwla|oqhe a ace o6oPygoBaHl€
- Pa3- AeneHre hxrep$ponra. t4 necaxn Ha nonf,x,apMl{.t- B
nfleBarb pe$opMaropaM,{To o6raoyxexrn onpegenextux
ttrrorler, Hono ^'oogltHaMh- pe3aHoHaMeTaInoroM.
6nrxe r
n<nr ceoig
fuynae pa6orxurnPAVor- cTyAeHrbrflhuraTcF MaTeph- qenerau noroarcnyx6e - npu
rrcn€Iy. AeTu..,lput npoglbl crornu na6oparopx0aBllaqh- arbHrrexHlfi ecro& 6aeur,ro- narpynupoeaHxu py6exevl
HeTonbKo8y- crpaHtrt.Buecro qefio8eKa3
rAe re- ropoH3aB!,rgyloT
AeujeSbl I l4cnonHeHur.oHHbrxABhraTe'lera,
gTEITld,
npr6anrurn,
xo gaxe Ea- c3ecxrerKoM annapaTe sce
eH
nepb,
y
cl4x
TorHo
B
My3ee,
Hac
cTyAe*Ao
AeTanh
ynBblflG;irce--TeKrpOHXKa:
- 3aMeeaer ru PTV Moryr nocMorperbBo ponbrlr AMep{Kr.r.
N9COEaHeHbl,
paBnFer
caMoneroM,
co6upaer
npaKTh.{ecKux
BDeMf,
3aHflTr49r
nrrolln.
n nepeAaerutr@puaqnrc.
rl-a rtrOfieruPeanbHbXABhraFparr arnnragr a ce6n h
renei cauonsroe!K nPruePY'
90-x CKE B NOMEUEHUX CCTb MAKET B al|G[]ErnffiflarBx]|l pa6ory AoKropaxroBPTV, ,{ro
Ho a cepeAlrxe
BeAb
Apyrag nereH.qapHannxq- Tenepboco6exnoB€DKHo.
rno 6bnb npocro YHltltTo- HarypanbHypBenhqhHypeaKcneqnaincrau
xehHcnfi}MofloAbrM
AEna${oHHorc}
H@rb
*lMooT
Br.€! .tffrrphh, nocne Toro TUSHOTO
APurarens
nera HK-8. Psrou c HUMBo- ra PTV- gprrop xHxeHepHbrx o6xoguuo pasauearucRl B
HayK. saBeAyoqr& yse6xoi npoeite yracreyer' K[nr KoHo6u.1erctopurecKas Eeqb !l pyKOBoAtfTeIb
oTAFrraTenboT caMoneTErcHa- na6oparoorei ru.qpoMe)(aglr- cynbTaHT
pnpaoAV-1. Hanporuacrom Ku u a3 'iHaMlKr Banepui AefleHhfiaBroHl4Kh(aeraqrn
B Epuaxoe B flpn6amnxe nnnc 3neKrpornO) AeuzuuoglrHfil nepBblxco3AaHHblx
CCCP peamoHux pBnrare- 6onule Ht..,e Her T:Kxx JIa- oHHoro fficrlftyra PTV flerp
Tp@oxoa-€orIaHog, Aonrxe
nei, e:axHoM crryqae- or 6ooaropui!
B noueulerurr, rAe cryAeH- roAbr npenopSeaeunn B
Mnl--l5... B na6oparopnn
ecTbl,rnonHanKony|tH€Meu- Tbt l43yra|or a3poqnHaMuKy,PKl4hfA, rAe pyxoeoAhnKaKoro ABnrarens[OMG-004, r cronr ABe 6onbuJuerpy6sr. B Qegpon rcirepaerbtbtx KoMAavrarenb,Ko- oAHoi n3 tl:)poqhHaMrreo(y|x nneK@B14crETeMaaToMaT4coBpeueHHbti
hcnonb3-ver- rpy6 cuormPoeat€ ycraHo8Ka eecKoroynpaBneHun...
Topbrih noHblHe
Oqefls xo,{ercfiBephrb,qro
cR,Hanphuep,xa Al-24, ne- no onpegeneflhlo pampegeneBpeMn9G-xofiaxerca
Ha
KpbnO
cfiyrHoe
CariGH1aR
AaBneHnf,
Mt'tPY.
nOBCeMY
TatO|.lllrx
O$aro renepb Bce \aue nera CryAexru 3AecbltsyearcT B npournoM.A noner Aeraqlr3ilxo[!{r Peqb:Mon, 8Ce "Yc- pa3InqHbl€ Ql€fiecKre npo- ot{Horo}rHcnn}na PTV - ero
rap€Bur€€, ooopyAoBaHle qeccbl npolt)(on8ql€ c calo- KoHcrpy$opoBr,rcryAe+froBnopa 8Hru4ivrb,pa3p€illb Ha nsloM I BosAYxe.Bropaf,rpy- 6yfler AeicrBrrenbfio yAaqr€raru. Xcnn aelb n no cei 6a Anr na6opifopHbx pa6or xurulfbpa f -a6ear.u-*11!g!

Iuamna
Eccnrumntu

tsffin Oocnneacna

lm masrrrn

lrlnxenepu
n tnefiponvrKrr e o6nacrlr aBilaqtf,u c troro rotra ReftqrsurerrbHo ma6npaor
Bbrcory nocne cMyTHoro Bpe|l|eHn cepeAuHbl
90--r KorEa Haqhonanbxo o:a6oqeHHbte ([o6pox<enarennrr noxopoHHnn nerergapauf,
PAY. Asuaqnonxuft
nHcrerryr PTY, ryga nep€urnn MHorxe npo{eccopa
}r lorropa
Hay( rr3
yno|unHlrtoflo
alr3a, yEep€HHo Ha{uHaeT noIHUMaTbC:n: abrxrpbrB:reT rparfibt Ha npoeKTvrpoa:rHn€ 3t crporrerbctBo
rrpfraatorer|'B,
rnauaer
ace 6onuue srllgeiaroa, r(enaroullrx
flocaaflTb
cBoro nanure&ulno
xn3Hb sardqnu. Cnoeom, BbrxoA]fr H:r m]|po3oi ypoeeau.

Cl{6neFsruanan
BCCbGGGPI

- B coaercrhe roAbt Mbl
peanu3oBblEanu hcKnloqhTeflbHo caMocroflTerbHble
npoeKrbr.h a CKE rorAa 6uuto
MHorocepre3HuxPaaPa6oror,
flurrpni. - K
- ECnOMuHaer
npxMepy,R, rorga ellle crygeHT, yraclBo8an B npoeKre
tau
"MereOTpOH',XOrOpUtfr
sf,i(a3ann,Vro6u cflac'rHosepo Ceean a APuetrr. Osepo
Bblcbxano,h HaM,
nocTeneHHo
apagor(c,xo e Pnre AaCauoneru "nL1U-12" u .no6bt h3MeHrrb (AoxfleBy|o
neKoHeBceSHiuoT,
YToy "flainep" c,AenaHbt
no aMe- o6craroary,, nopyqrnx nocrxac eoo6ue ecrb ABua- pnr€HcKl4ureprexau. fiexer porTb cneqhanbHyoycraHo8rry
qroxxuri r,rHcrwryr.
Xuea etr1e NOKAHE XBAftIETHA NOJIHOExa 6age aB[aqxoHHbxlgxrayr{ta+- npoeKMpoBaHl€,xoTR Hayq- teneh. As ycraHooxr e He6o
nat/mb o cKaHAaflbfioM
ToxeHrt]rPAV, a Ao sToronoi 6aau BnonHe.qograroqHo. gyn ropnrni Bo3gyx,coPKl,191fA-..
Mxorrc Ap o4xnop Brrogxee noKynarb3a py6e- sAagas Heo6yaepefibf e flarBx]r ]€T By3oB, XOMqegrexu' qTO3Haq{TeflbrIB rqroBf,T cneqranrsroB B Ho ynpoqaer npoqecc. A edo,
pa6ory Bbtno'|Hnlor
c6racru aatlerl4uil.
OnrmEb!60- ocranbHyro
rlee Torc, B oAl{,M !€ Kopnlcos norHocrbo KoHclpyKropbltltt6tnulero PAV xa ynnp llouo- crrfryra.
6unnax "fltrfl-l_.ttr (ra_
Hocoga,'1, pa6oragr I nereHgaS{oe Crygexqeooe rcflcr- KOrO TUna CaMOneTbl
pycropq(oe6noo (CKE),roro- oqeHbpacflpocrpaHeHbr
I
p€ qyAoMyAanocbcoxpaHrrb Auepxre) Moxer cnoB slory guroi nprnarn:agru u KOliHoYlacTBOBarbA&uW- xe B MexAyHapogHbrx
aae8apct€n nnKauqptluru
no sblcurecrBayHr8epg,rTera
cope8Ho8af{nnx
uleMy nlrnora(y. Bce
lc maunu GrI[rl
HanpHMep,
Qhrypbr,
(tUTOIlOpr,(MepTBag neTCm, tu (N[ro||00[,ng,,
.KOrIOKOflr, flJlf H€fO
f lrereffom!
cynlnr.r nycrnK, a (6oqKyD

CKEpacnonox<erc
BrcFny- "flhU-l2"

eoo6u{e Aenaer

ce l'le 73, pyr<osoArr hM, tclK 14 nr{ue ocranbHbxcnopThBHbrx

rpexge, Ay+rrprfi Trroe, ,{yrb
n rc c:nlcfr a cepe4are 9(Fx
cncroffBuJr{ noueqerur. Ha
ff@il sran<e6orbuloro3[aHhr
cryEp*ffB Bcrpe{ajor lFa car,n EEl - "ltraineo' u 6lfnal
cG"flhU-1 2', KoropbteEcKope
seouiaTc80n neoBbrenoneTbl.
- ena caMonerbr Haqafin
cf,po9frbHriltr4 cTyAeHrbteu{e
Bo Bperiefia PAY. h renepb
ofivr.Tc"rbKoyxe AaEHxeEHnycKHxKr By3a. npoAonxaoT
r{aclEoB:rTbB npoeKrax,.qpKe
orinarlnaator ece pa6orur. f1o
cyru, eli/pnerbr - co6creerHocrb3Tlis(n|oAei, oAHaKo
oHlr
TonbKo3alro, {ro6H cryAgrrbl
yqacreoBanr e pa6orax, npoeKThpoEaH[]r9r nofleTax,pTog3laaer .Qunrprr Tmoa.

nrry!:g
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TOMCTyg€ifiU I

Tper{bKopa3o6p

qlMoneroBa urpe! B cnegynegru 6u o (m6prqp'
KF6,ro e€Hnoil 6rl
u{eM rogy puxcKxf 6unnax xoglrMyp KoHuxnh Bospe- Mbt,nocxonbKyTAKl
coBepujlrTnepBbrxnofleT Ha AeHcaqxo o6naroe, t/|,
BC1(Ope
Ce- Anrb,nocrpohrbno cyqecr8y- cfleAoEano cornacot
e Cnunee.B ceoto cooTBeTcTEeHHo,
agpoApoMe
o q e p e A b ,' fl a i n e p " , o s e n u 6upancnAorqb. "Meteorpor" oulrM MaKeTaMcTaphHHbli onpeAetE+rHblMl{8
pampocrpaHeHHbrx
- fue Mbtpaspd
Thn gEyx- 6umpaccrrrax { cnpoercrupo- caMonerP-5. B 30-€ rogbl sru
caMonerbr6unu cauurruupac- n crpohnHasroxrlp{J
MecrHorocaMonera e CIIA BaHHa70 npoqexroe3gecbgnn nn6rrenrcKoi aBuaqnta, e PKtltlFA!
nposrpaHeHHbrMr,r
a CCCP. ua ceoeo6paaruer
HaIrcx
B3nerrrryxe orou ocensp. Otr
frulr.rpuit Tmoe yracreo- Eu{e eo epeun l-pa:r<gancroti Llxl,l,BH€uJHe
MOXsr noIHf,TbCRHa 8brcOry Ban no 3aKa3yuruo6oPonet n eoixer P-5 ucnonb3oBanrh Beproner,Honorq
qecnau cgoic
I
go 3 rrrcrr MerpoBil npone- a poccuicro-narB[licKo-fiH- KaqecrBe fflMonera-pa3e€
t{hl€
CilMonery.
Aeru. ,G
t4
nporoacKoMnorryceKpeTHoM
nO|{|-.,
reru 500-600 KrfloMerDoB.
Ang nepeBo3Kr,l
- Bqr uH Ha3ThxetMone- eKre cmgaHhf 3KpaHonnaHaKcraru, gror caMoner y%cT- x AetueBH B l4cil
!r no- "3flA{)1". B CKE Bcenpo- BO&nn BcnaceHhlt3Kr,rnafflc KcraTu,AeTanhy Ha
Taxc€lMuco cTyAeHTaMh
eKrhpo8anll.a cTpounhM€lllll4- neAOKOfl
noo coxoaHeHbl,
-:
a " tlenPCKl4H
ner!,rMI nepByK)o.{epeAb!".
rOSOPl,tT
hHXe- Hy Ha nrToEcKoM3aaoqe3Kc6un u oAux sKcnepltMeH- flumprri.
BoCTOpXeHHO
ux roxcrpyxqr r,r
Hep.- .Qrtgmonogurxnngefr fiepnMeHTElnbr
naue CK6 eoo6u{e HaxoAKa, s ropoge flpenan.
B cepe.qrne80-x s CKE no re c ApyrhMhKoHcTpylfiopaMn Ho B cepeAhHeI
BeAbnocyMre caMh, qTo AnR
cTyAeFra3HaqrTcaMoMyno- 3aKa:ty Mrxncrepcraa rpax- nofipor4nn rc antoMlrHfiesofiuorno 6unu npocm
KpFubesor xerol flmnrprut, m
cTpoi,fib q[r/rofleT!
AAncroi aanaqhlr CCCP pe- _.{t-oAl.x,I.ilqE?ecc',

ooil
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AVIACIJAS'\STITUTA
STUDIJUIESPEJAS
RTU AviScijas instit0ts ir Rlgas
Avi6cij as universit6tes studiju programmu
turpinStdjs, un no 2000.gada iekfauts
S ta rp taut is k ds
avidcijas
Civ il 6 s
ctrganizl,cijas (ICAO) m6cTbu iest6Zu
rcgistrd.
Avi Sc ij as ins t it iit s p ro g ra mma s
".\r'i:rci.ias'l'ransports" ietvarospieddv5
rrp gIt sp ec ialit A t esCa i s t trfl n s p o r{ a
r'1,r1 rfuaI iic i, i ls v f t z ie n a a tb i l s to i i
starptautisko norrnu prasTbam izglltTbai
irviicijasjoma un nodroSinatas
ar atbilstoSu
rnircrbubazi un praksiLatvijdun drzemes.

( j:rl rt.rri c s t udiju v ir z ie n i i r S d tti ;
r.ri;r.,*.ri,r
:* 1rn*r'*si'llul;'i irgriri!rl
ar
lr rcrl cra K v a' ' K ac uu u n p ro re s ro n a l a
graou 4,J gaql;
r)irK.raura
Avi [ci j as t r ans por t as p e c i a l i z i c i j a s :
(r:rsi rK ugu un oz rn e 1 u re n n rs Ka
cksp l u atac ija;
Avi aci . j is v ir s z eme s tra n s p o rrs
( spcci a l a aut ot r ans po rta u n l i d o s ta s
Ir :rn sporl a lr dzcklu un mehanismu

k o n s tru 6S ana.
raZoS ana
un
izmegindBana);
- Avidcijas elektromehdniskoiekdrtu
te h n i s k dekspl uat6ci j a;
Gais akulu elektronis kais aprlkoj ums
ar specializacijam:
Gaisaku$u elektronisko iekartu tehniskd
ekspluatdcija;
L i d o s ta s sakaru si stemu tehni skd
ekspluatdcija.
Av i E c i j as tehni [< a speci al i z[ci j a
(studiju ilgums 3 gadi)
B I - Gaisakugu un dzineju tehniska
B 2 - Gai saku$u
e k s p l u a t dci j a;
e l e k tro n i sko
i ekartu
tehni skd
ekspluatdcija.
Darbojasaviacij as konstruktoru ccnl r:;
un aviokonstrukciju projektE5anasnodafa,
kas nodarbojasar m.vas klaseslidma5Inuun
ultravieglo lidapardtu (ari deltapldnu)
proj ektE5anu,izgatavolanu, lidoSanu,ka ari
ar v€sfurisku lidma5Inuatjauno5anu.
Turpinot studijas var iegut inZenierzinatqu
magistraun doktora gradu.
In i e n i c rzi natqu magi sfrs - personamar
zinat4ubakalauragrddu vai kvalifrkdcijas
d i p l o m u ' studi j u i l gums i r l ' 5" ' 2 gadi '
Magistru programmas studiju virzieni:
a v i 6 c i j a s transports; A vi oni ka un
e l e k tro n i skai sapnkoj umsgai satransporta'
" Gai S a
l l rrh !* r' rlttl ttras progratl l ttl
tra n s p o rtaekspl uatdci j a" studi j ui l gumsi r3
g a d i p e c m agi stragrddai eg[S anas.
legustamaisgrads:inZenierzinatqu
doktors.

RTU TMF
AVIACIJAS I NSTIT[iTS

Aviflcijas konstruktoru centrs
Aviation DesignCentre
(Viktora Jag4uka v.n.)

+ft+
R'I'U TIVTFAVIACIJAS INSTITOTS
l ,o mo nos ov a iela 1, k o rp . B -1 0 3 ,
Riga, Latvija
('l'ransports:l5 trolejbusslldz Vildnu ielai

lr-ilr.:+3717089950, fakss:+3717089990
rtrolr.t.: 9629612(AKC),9130829(AI)
c-mail: aviation.institute@rtu.lv

RTU TMF AVIATION INSTITUTE
I LomonosoYa str., build. B-103,
Riga, LaMa

Transport:trolley-busNo.15 to Vif6nustr.)
ph.: +3717089950, fax: +3717089990
(AI)
Mob. ph.: 9629612,9130829
e-mail: aviation.institute@rtu.Iv
http://UlnualrtuJy

Avidcijaskonstruktorucentrs(AKC), kas organiz6ts1960.gadavienlaicTgi
ar Rrgas civilas aviacijas inZenieru institflta izveido5anu,turpina veiksmlgi
darbotiesRTgasTehniskdsuniversitdtesAvidcijas instituta sastava.
AKC apvieno akuvekos un talantTgakos,iemrleju5os debesTsstudentus,
instituta abiturientus un darbiniekus. Seit ir konstrueti originalu shemu
lidaparati, kas ir apbalvoti daudzds izstddes un bija jauns vdrds
aviokonstrukciju attlstiba.

AKC kontd ir ne mazumsprojektu,kuri realiz€tidaZdddsaviacijaszinatnes
nozards.AKC izstrdd6tiunrealizetivieglounultravieglolic -.hratuprojekti,
izstradati aparati
uz gaisa spilvena,
Lietuvd uzbfivets
ekranoplansELA00 1. Ir radrtaierTce
o'Meteotrons" rtz
reaktTvo dzinEju
k u ra
bazes,
ma k s lT g i iz s a u c
lie t u s a u s a jo s
apvidos.
Pla5ustarptautisku
atzinlbu atnesuSi
darbi, kuri ir palldzEjuSinoverst lidapar6tusadursmiar putniem lidlauku
teritorija un to tuvumd. Tika izgatavotasunikalas bioakustiskdssistEmas
AKC ir viens no pirmajiem centriembijuSaja
modefi putnu atbaidT5anai.
PSRS teritorija, kur
p r o f esi on dI i
ar
n o d a rboj ds
d e l t o p lanu
bflvniecrbu un 5o
lidaparatu entuziastu
sa l i d o j um u
organizESanu.
Ipa5u vietu AKC
darblbd iegEma un
iegem
r etr o
l i d m a Slnu
1975. gadA AKC sdka vadtt hhors Jag4uks (1948-1990). Virya
organizatora talants un mtlesttba w aviaciju parverta AKC darbtbu. Wrli
viens no pirmajiem Latvijd lidoja ar deltaplanu, pirmais republikd
uzbuvEja un izm€linaja vinsErfingu. V.Jagrluks organizEja bijuSas PSRS
teritorija pirmo delta-planeristu salidojumu, pateicoties kam iis gaisa
sporta veids ir oficiali atn-tts un radds Deltaplanerisma federdcija.
Pateicoties vi4a autoritdtei un enerftijai, Latvijd notika starptautiski mazas
avidc ij as ci en rtaj u sa Ii doj umi.
Ipais V.Jagryukanopelns ir; ka vi4i sp€ja organizEt speciala angdra
celtnieclbu, kurd tika raftti unikali priekinoteikumi AKC radoiai darbtbai.

"I!j a
atjaunoSana.Ar AKC akuvu lTdzdahbuuzbuvetsI. Sikorska lidma5Tnas
Muromietis" ma ts, kur5 izmantots kinofilma par Sikorski. Notiek
lidmaSlnas R-5 atjauno5anasdarbs, kura bija radTta N. Polikarpova
konstruktoru biroj6, un 1936.9. avidcijas izstlde Berlin6 tlka atzlta par
labdkosavdklasE.SobrTdpasaulenav palikusi neviena5Tlidma5lnas.
AKC angdrospecpazlstamdsASV aviacijasfirmas "PIC"proj ektatiek bfivetas
divas diwietTgas
s p o rt a
lid ma S ln a s a r
kuram plSnots
p ie d a lT t ie s
starptautiskajds
sacensTbas.
No t ie k
arT
vlenmotora

lid ma S ln a s ,
d iv v ie t lg a
p a ra p la n a ,
v in s e rf in g a,
motodeltaplanu
b I v n ie c rb a.

AKC JBS IEM,A.CISNE TIKAI BUVET LIDOJOSOS
APARATUS,BET ARI LIDOT AR TIEM. SNN.TUS
VARESIET REALIZET S.AVASIDEJAS UN PROJEKTUS.

yrrrrBepcarrbHa{
9a Fig.3 npeAcraBneHa
JTaol/Jtrl3upy
rcqar nJlaTlpopMa,4nr
TpaHcnop'r'HporJr(H
rpy3oB.fl"rrar$opruao6ecne.runaeropueHraur4
rc /lo Mn Ka
no noroKy, cHuxeHI,Ieno6oeoro conporrrBneHvrrB LBa
pa3at,rt{cKnrovaer6oxonyrcpacKaqKyfpy3a Bo BccM
cropocrefi non€ra (V :150...250 xrra/.rac).
Auana3oHe

- BoAOpaCnhInLIBaIOqyrcycTaHOBKyAns
MoAenrrpoBaHl,urrrcKyccTBeHHoro o6naKa B pa6o.refr
qacrr,r €DpoAr.rHaMr{qecKofirpy6br,
- aBToMaTLI3I{poBaHHyto
cllcTeMy ynpaBneHl{t
BKJrrOqarc6op I,I o6pa6orxy
3KCnepr,rMeHToM,
SKCnepr,rMeHTaJIbHbIX
AaHHbrX.
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CosMecrnaq rarsrlfi cno-ancrpufi cxaq 0HpMa

'.NORTH DISIGN BUREAU" Ltd r Asuaurouurrfr
nHcrnryr PTY lrMeer B ceodu pacnopsir{eHr,ru
o6opyAorarr.reAn{ npoBeAeHr,rt
coBpeMeHHoe
pa6OT:KoMrrbroTepbr,
rrnoTTep
KOHCTpyTOOpCKI4X
(unernax reqarb A0 ), nporpaMMHoeo6ecne.reHr4e.
pa3pa6orKnB
Ozprua npoa3BoArrrKoucrpyKTopcKr{e
o6nacrr4aBua\prvr{ Apyrnx orpacJrrx ilpoMbrruneuHocrrr.
Ifpo4yrcrlua "NORTH DISIGN BUREAU" Ltd n
Anuaqnonuoro I{Hcrrrryra PTY
,
Paspa6oraHoKpaHornaH(Fig.2), o6naAarollufi
uruporofi o6nacrrro [pI,IMeHeHLIr
KaKTpaHc[oprHoe
i
Ha
cpeAcrBo,xoroprrfr Molr{ergKcnnyarr,rpoBarbcr
rpyHroBbrxnnoulaAKaxn no4noi floBepxHocrn.
OcHonHue xapaKTepucrr{KrrSKpaHorrJraHa
3rnnax..... . . .
..........................2
Marcnrraanrnr,lfr
sec (rf)..............
..........
450
(rf).....
B ec ro ncrpy r c qnu
......................
250
Marcnuanrnaa / rpefrcepcKarMoruHocrr,
r
Jr.c................
50 I 20
ABr,rrare.[s,
fa6apuruue pa3Mepbr:
i
pazrnraxlgtwnna/nrrcora,
M .........................
5,4 I 7,9 / 2,4
C r o pocrr nondr a,r < u/ qac ..........

..............1 20

............4 8 0
, {a mn ocrr nor €r a,K M . . . ..............
Marculra,rr,nas
BblcoraBoJIHrI,
M.........................0,5
- 0,6
***
Tpaucnopruponxa rpyron ua nneursefr nolnecrce
nepro;rdra.
flponegeHaparpa6orra cpeAcrBr{ MeroAoB
TpaHcrroprrrpoBKrr
rpy3oB na sHelrHefi rroABecre
neprondra. O6rerru r4ccneAoBaHvr
Bc-a
- npaKTuqecKr.r
HoMeHKJrarypa
rpy3oB,rrepeBo3rrMbrx
nepro:rdrauu n
ycnoBlr{x KpailHero Ceeepa(4orurEru,duxocru gnx
TpaHcrroprrrpoBKr4
rolrJrr,rB
a, rpy6st, aBTorpaKTopHa;r
rexHlrKa,xonrefiHeprr c rpy3oMu r.l.).
flo pe:ynrraraM rpoAyBoKuo4e;refi rpysor r AT
pa:pa6oranu cpeAcrBaH MeroAbrcra6unwsagu*ru
yMeHbureHu.s
no6osoro co[porr,rBneHur Ant Kaxlofo
yHr,rBepcilJrr,Hbre
TnIIa fpy3oB, cnpoeKTr4poBaHhr
cr a6wr*rzupyrorquenlar(poprr,ru.
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ParpaborauHbreMeroAbrrpaHcrroprrrpoBKr{
pa3JrrrqHr,rxBrrAoBrpy3oB na sHeurneil rro4Becxe
neproliiron 6rrru aganupoBaHbr raK)r(e Arfl
petueHnfly3Koc[eqr{aJrr.r3r.rpoBaHHr,rx
upo6nenr.
I. Pagpa6o:rranerarourl.rxrocnura"tefr .ulr
pagndprrrsanu-fln asapnfrHrrxcuryaun.f,x.
Mrl rorosrr paspa6orau rr r{3roroBnTb
c[equanrr3HpoBaHHr,re
rocnr,rTaJrr{,
TpaHc[opTr4pyeML,re
ua sHeuHeilnoABecKe
eeprol6ra.
focnuraJrb BbrnoJrHeH
B BrAe r{3on[poBaHHoro
noMeulenlrt(4orunna).B KoropoMcrarluoHapHo
pa3MeuleHosce neo6xo4znaoeMeArrrIHHcKoe
o6opy4onanrzerr Hcrorrur{Kwilvrarvu. [ovr.rx cna6xeu
cacrelr ofi cr a6umrsa4uz u ycrpo ilcrnarr.rr.r,
cHLIx(aIOuIlIMn

eIO aSpOAlrHaMIIqeCKOe CO[poTI,IBneHlle

(ao yponm corporr.rBneHnflaBroMo6rnr) u
o6ecrte.ruBaroulrlMrr
ero rpaHcnoprnpoBKyco cKopocrbro
250...210xM/.rac(na eeprondre rurra MU-26).
O6ecueqrrBarorcrBapr,ranTbr
rpaHcfloprrrpoBKu
rocrrrrTaJrr[ocne IIpoBeAeHriq
Bcox xnpypfuqecKrrx
onepaqui B craUr{oHap.
2. MoHrax tl o6c,r]rNueaHueNa[Hu-rocruH[u rrt.{ VIP
TyprlcToB.
llpe4.naraercr paspa6orarbMrrHr4-rocrrrHr,rqr,r
Ans
orgrrxa VIP rypncroB B rpyAHoAocrynHbrxAnt
o6rrqnoro rpaHcrropraMecrax (raiira, AxyHrr'rr{,ropHbre
paiionu).
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ZINATNISKT.PETNIECISKIE UN KONSTRUKTORU
DARBI AVIACIJAS, TRANSPORTA UN
VEJENERG ETI KAS JO M A, SADARBI BA AR
RTU AVIACTJAS INSTTTUTU
Hayvno-uccJreAoBareJrbcKrre rr KoHcrpynropcKrre
padorbr B o6racrn LBLTLT\*1\I,,
TpaHcnopTa rr BeTpo3HepreTrrKn
Zinfltniski-pEtnieciskis firmas (ZPF) "AERKOM"
SIA rrcTbair eksperimentdldsiekdrtas aerodinamisko
raksturojumu p€tlSanaiaviacijas, transportaun
joma.
vejenergetikas
ZPF specializEjas
SEdEsnozar€s:
- gaisakugu(GK) aerodinamiskoraksturojumu (AR)
petrJumuveik5anatrieciena un shdE5anasdiapazonapla5a
leql'<T
ar nestacionarampltdllnijdm (ieskaitot v6ja
brazmas),zemesekrana,spekiekartasun apledojuma
ietekme;
- transportahdzeklu, sporta inventlra, €ku un b[ves AR
joma;
petrljumuveikiana, ka ari pEUjumivEjenergEtikas
- eksperimentaloiekdrtu izstrada5ana(aerodinamiskas
plfdlTnijas
caurules,tenzometriskiesvari, nestacionaras
modele5anas
iekartas,m6rrianasun vadi5anas
automatizetilTdzekli);
- eksperimentdloiekdrtu izstrada5ana
GK lidojumu
modelESanai
aerodinamiskascaurulesgaidamas
ekspluatacij
as apstaklos(lidojuma modeleSana
apledojuma,turbulentasatmosfEras,gaziennokriS4uun
zemesekranaietekme).
ZPF 'AERKOM" rrcrbi ir:
- maza atrumaaerodinamiskacaurule(Fig.l. ) ar divdm
darbadalam(platums8 m un l6 m ):
- eksperimentdloiek6rtu komplekss aerodinamisko
raksturojumu p€trianai:
- ldens izsmidzina5anasiekarta mdksllgd m6kor.ra
modelc5anaiaerodinamiskascaurules darba dald;
- eksperimentavadibas automatiskasistema,tai skaita
eksperimentudatu uzskaite un apstrdde.

' 1askravas nomenklaffiras,kas minetas augstdk,
ur.fersalo stabilizEjo5oplatformu izstradaiana.
platformaplaSa
Uz fig.3. attelotauniversalastabilizejoSa
kravas asortimentatransporteSanai.Platforma nodro5ina
majas orientE5anuplusma, frontalas pretestTbas
samazinaSanudivreiz un nover5 kravas sdnu ie5fpo3anu
visd lidojuma atrumadiapozona(V:150...250 km/st ).

Fig. I

Latvijas Austrijas kopuzn€mums "NORTH DESIGN
BUREAU" Ltd un RTU Avidcijas institiita rrcTbair
modemas iekartaskonstruktoru darbu veik5anai: datori,
plotters (krdsainadruka A0), programmasnodro5inajums.
Firma veic projekte5anasdarbus aviacijas un citas
rupnieciskasjomas.
un RTU Avincijas
"NORTH DESIGN BURf,AU'Ltd
instittta produkcija.
Izstrad5tsekrdnoplans(Fig.z) ar pla5u pielietojumu ka
transportahdzeklis, kuru var ekspluatetuz gruntetiem
laukumiemun ldcns virsmam.
Ekrdnoplina pamatraksturoj umi:
.............2
Eki p aLa. . . . . . . .
.........450
Maksimalaissvars(kg).....
........250
Konstrukcijusvars(kg).....
50I 20
Dzinlja maksimdla/kreiseraj auda,z.s.........
GabarTturzmeri:
vezienslgarums/augstums,m ......5,417,912,4;
I 20
Li d oj u m adt r um sk, m / s t................................
Li d oj u m aat t alum sk, m . ..................................4 8 0
m. ............0,5-0,6;
Vifqa maksimalaisaugstums,

Kravas transporte5aou,rrilrUoptera irEjds piekares.
Veikta h-dzekluun metoZu izstrada5anakravas
transport6Sanaiuz helikoptera arejaspiekares.
PetTianasobjekti ir praktiski visa kravas nomenklatura,ko
parvadahelikopteriTalos Ziemelos( majas,rezen'uari
caurules,de!i, koksne,auto
degvielastransporte5anai,
traktoru tehnika, kravas konteineri).
Pec kravas modefu parbaudesaerodinamiskajacaurule
(AC ) rezultatiem izstradati stabilizdcijasun kravas
l-rdzekliun metodes.
frontalas pretestrbassamazina5anas
Pie tam jautdjumi risindjdsdivos virzienos:
- stabilizacijas lldzeklu izstrada5anakatram kravas
veidam;

Izstrdddtds daZidu orunuJllroo transporte5anas
metodesuz helikoptera ir€jis piekares bija adopt€tas
Sauru specializEtuproblEmu risini5anai.
avdrijas
1. Lidojo5o hospitdluizstrddeinstaleSanai
situdcijds. Mes esam gatavi izstradat tn izgatavot
specializetushospitalus,kurus transporle uz helikoptera
drEjdspiekares,un kuriem ir sekojoiie raksturojumi.
Hospitalis izgatavots ka izoleta telpa (maja), kurd
stacionari izvietotas medicTniskasiekartasun barojo5ie
avoti. Mdja aprTkotaar stabilizdcijas sist€muun
aprrkojumiem, kas samazinatas aerodinamiskopretestlbu
( hdz automobifa lTmenim) un nodro5inatransporte5anu
ar 250...2'70km/st (ar helikopteruMI-26).
2. VIP tfristu miniviesnTcumontaZaun apkalpo5ana.
Pieddvdjam izstradatminiviesnTcasVIP hrristu atpfitai
vietas, kas grtti pieejamasparastamtransportamar
Sadiemraksturojumiem. MiniviesnTcunogadaun mont6
grlti pieejamd un eksotiskavieta (taiga, dZungfi, kalnu
rajoni), kuras izvEl€jdspec hlristu pas[trjuma.

HayqHo-Texgn'recKafl OrpMa (HTO) (<A3PKOM>
OOO urraeer s csodNapacilop'xeHl4ll
3KcneprrMeHTiurbHoeo6opyaonaune AJUIIrccneAoBaHI,IJI
inpoArrHaMr{qecKrrx xapaKTeplicrlrK (AX) e o6lacru
aBr4ar\vlt, TpaHcnopTHblx cpeAcTB I4 BeTpo3HepreTIrKI{.

B o6racrn:
HT@ cnequarrr.r3upyercfl
- [poBeAeHusr{ccne.qoBaHniAX nerareJlbublx
a[[aparoB (nA) n rur{poroM Alra[a3oHeyrJroBaraKI,Iu
CTI'I
cKonbxgHllt ilpr4 MoAenr{poBaHI.ILlHeCTaUITOHapHO
o6rexanlrq (rxrrcvar [opr,IBbI rerpa), Brrrrflrl.wflsrpaHa
3eMJrr{,pa6orrr cfiroeofi ycraHoBKI{, o6re4eneuux;
- flpoBe.{eHuq r.IccJIeAoBaHI4iiAX tpancnoprHblx
cpeAcrB, crroprrlBHofo I{HBeHTapt, z4auwit u
coopyxenufi, a raK)Ke e o6racrlr BerpogHeprerl,IKn;
- parpa6orrr,r 3KcIIepIrMeHTanbHoro
o6opyAonanr.ra (aepogunaur4qecrne rpy6u,
TeH3oMerpilriecKneBecbr,ycrpofi craa glr

Miniviesnrca aprTkotaar modernam iekartdm. 4-zvaigLryu
llmer.raviesnlcas,t[ristus apkalpo speciali sagatavots
personals.Miniviesnrcaapnkota ar stabilizacijassistemu
un iekartam,kas nodro5inaminimalo aerodinamisko
pretest-rbu( tuvu automobila pretestibai ) un iespEju
transportettas ar atrumu 250-210 km/st (ar helikopteru
MI-26) hdz montaLasvietai.
T[ristus piegddd ar helikopteru.

MoAennpoBaHr.rf,HecralruoHaplrocrl,I o6'rerauu-r,
CpeAcTBarr3it{epel{vfl rr
aBTOMaTT{3rrpoBaHHLIe
yupanneHr.rx), MoAenr{poBanus nordra llA s
oxuAaeMbrx ycnoBr{tx 3Kc[InyaTallan B
a3poAnHaMrrqecrax rpy6ax (rrao4ennponanue nondra npu
o6:reAenenulr, a ryp6ynenrnofi atuoc$epe n nI,IBHeBbIx
ocanKax. Blufl HVt )KpaHa :eu,r u ).
ulreer n cnoilu pacropqxeHu[:
HTO *A3PKOM"
- a3poArrHaMrr.recKylorpy6y (Fig. 1) uanux
Ao3ByKoBbrxcropo crefi .c 4nynrr pa6ouI{MI{ qacrrMlr
(uoruaAs 8 u r.r 16 rra ).
Koun:rerc gKcneplIMeHTaJIbHbIxycraHoBoK:

- BoAopacflbrnrrBarouryro ycTaHoBKy Arr{
Mo.qenr{poBaHr4rrrcKyccrBeHHoro ooJraKaB pa60qe[
qacrrr aspoAl4HaMrrqgcKoi Tpy6br,
- aBTOMaTT{3lrpOBaHHyrO
ClrCTeMyyrrpaBneHrr{
3Kc[epuMeHToM, BKJIIoqar c6op 14o6pa6orry
3KCnepI,IMeHTaJILHLIX
AaHHBIX.
ConMecrnar

narnrlfi cxo-ancrp[fi

crcaq QupMa

"NORTH DISIGN BUREAU" Ltd u Asnauuouurrfr
pacnopflxeHrrr{
B cuoilna
uncruryr PTY r4Meer
coBpeMenHoeo6opyAoranueAn{ [poBeAeHnt
nnorrep
KoHcrpyKropcrux pa6or: KoMnbrorepbr,
(qnenraa reqarb A0 ), nporpaMMHoeo6ecneqeHre.
KoncrpyKTopcruepa:pa6orrn n
Ouprr,ranporr3BoAt4T
I{ Apyrl4x orpacntx [poMbrrxneHHocrrr.
o6tacru aBr4a\r4u
Ilposyxqrr "NORTH DISIGN BUREAU" Ltd u
ABnauuouHor-or{Hcrr{TyraPTY
Parpa6o:ranoKpauo[nau (Fig.2), o6naAarouruii
ruuporofi o6;racrrrc [pr,rMeneHr{rKaKrpaHcnoprHoe
cpeAcrBo,roroprrf Mo)Ker3KcnnyarrrpoBarbcrHa
rpynToBbrx[noxlaAKax n no4nofr noBepxHocrn.
OcuonHue xapaKTepr{cruKr{SKpaHo[JraHa
3ru uax..... . . .
..........................2
Marcr.rua.nuruii
sec (rf)..............
..........450
Be c roucrpy r quu ( r < f ) . . . . .
......................
250
Marcr,ruanrnaa / rpefrcepcxar MolqHocrr,
gBvrarerfr,Jr.c................
50 120
fa6aparuue pa3Mepbr:
pa:;rnraxlgluwra/nrrcora,
M .........................
5,4 I 7,9 I 2,4
Cropocrr nondra,xN,r/qac..........

..............120

............4 8 0
[ a nrn ocrr nor dt a, K M . . . ..............
BoJrHr,r,
Mar<cuuamnarBr,rcora
M.........................
0,5 - 0,6
***
Tpancnoprr.rponxa rpy:or sa nHeuruefr noanecrce
nepro,rdra.
llpone4ena pa:pa6orr<acpeAcrBrr MeroAoB
rpaHcrroprrrpoBxr{rpy3oB na sHe[rHeii noABecKe
neprordra. O6rexrrr [ccneAoBaHr{r- [paKT[qecKrr Bct
HoMeHKJrarypa
rpy3oB,rrepeBo3r4Mbrx
neprordranlr r
ycJloBl,rrxKpafinero Cenepa(4onrurrz,€uroc:rra4n.r
TpaHcnoprnpoBKrr
ronJrr{Ba,rpy6u, aBrorparcropHat
TexHrrKa,ronrefineprr c fpy3oM u r.a.).
flo pesyrrraraM rpoAyBoKruo4erefirpysoe n AT
paspa6oraHu cpeAcrBaH MeroAbrcra6unuzarywn
yMeHbrueHr{rr
ro6oeoro co[porrrBJreHvrfl.
AIIAKaxloro
TI,IIa rpy3oB,clpoeKrl{poBaHbryHrrBepcaJrr,Hbre
cr a6wrwzvrpyroqr,re nn arS oprrau.

rJa Fig.3 npeAcraBneHa
yHr{Bepcanbnas
;'ra6nLru'rupyroularnnar(popMaAJr{TpaHcrroprnpoBKu
rpy3oB.fll ar$oprraao6ecnequsaeroplreHTarrr4
Hf AoM14
Ka
no floroKy, cHr,IXeHLIe
ro6oeoro co[pornBneHnr B ABa
pa3ari ucKnrcuaer6oronyro pacKaqKyrpy3a Bo BccM
Auana3ouecr<opocrefinoldra (V :150...250 xr'r/uac).
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Parpa6oraHubre MeroAr,rrpaHcrroprrrpoBKr.r
pa3r[rrHr,rx Br{AoBrpy3oB na nneurnefi noABecKe
neproriiron 6urn a4anrnpoBaHbrrarxe Arq
petr.teHt,lff
y3Kocnequairr{3r{poBaHHbrx
npo6.reu.
l. Pa:pa6orxa rerarorunx roclnra-neft rl-a
passdprHgauraq
s asapnfiurrx cr.rryauusx.
Mrr roronlr pa:pa6orarr t,rrr3foroBr{rb
cfl equanr,r3upoBaHHbre
focnrrTaJrrr,TpaHcnopTHpyeMbre
ua eHeurHefi
[oABecKe
neproldra.
lo cr r.manrBr,rrrorHeH
B Bl4.4e
li3orrupoBaHHof
o
noMexleHr,rr(Aouura), B KoropoMcrarlrroHapHo
pa3Meulenosce Heo6xoAuMoeMeAr,rqr,rHcKoe
o6opyAonarrueu ucrorrHr.rK
rr flvr aHvfl. .Il,onruxcsa6xdn
cucrevoii cr a6utuzaryr.ura ycrpofi crnavn,
cHrrr(arculr.rMu
ero aSpoAr,rHaMuqecKoe
conpoTHBneHne
(4o yponHr conporr,rBneHul
anrovo6u,ra)u
o6ecne.iuearcur.rMn
ero rpaHcnoprr4poBxy
ao cKopocrbro
250...270rrr.r/qac(na nepro;rdrerana Ml4-26).
O6ecne.{HearorcrBaprraHTr,r
rpaHcnoprurpoBKr.r
r-oc[r.rTaJrr
Ilocne [poBeAeHr{rBccxxupypruqccK[x
ouepaquf B craur{oHap.
2. Monrax u o6cr)zxfleai{r.re
NauHn-rocruHuu
arq VIP
ryplrcroB.
llpe4laraercr pa:pa6orarl, Mr4Hrr-rocrr{Hr{rlbr
Anr
orAr,rxaVIP rypncroB B rpyAHoAocryrHbrx.qnq
o6rtqsoro rpaHcuopra Mecrax (rafira, AxyHrnr.r,ropnbre
pafiouu).

w
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ZINATNISKI.PETNIECISKIE UN KONSTRUKTORU
DARBI AVIACIJAS, TRANSPORTA UN
VEJENERG ETI KAS JO M A, SADARBI BA AR
RTU AVTACIJAS INSTITUTU
HayvHo-nccJreAoBareJrbcnne rr KoHcrpyKTopcKrre
pa6orbr B ooJracru LB,LrL\\rrr)
TpaHcrropTa I| BeTposHepreTr.rKn
Zindtniski-pEtnieciskis fi rmas (ZPF) "AERKOM"
SIA rrclbd ir eksperimentalasiekartas aerodinamisko
raksturojumu p6tiSanaiaviScijas,transportaun
joma.
vejenergetikas
ZPF specializEjas
Sldds nozarEs:
- gaisakugu(GK) aerodinamiskoraksturojumu (AR)
p€tr.jumuveik5anatrieciena un slld€Sanasdiapazonapla5a
lerylTar nestacionardmplfidlTnijdm (ieskaitot vEja
brazmas),zemesekrana,spekickartasun apledojuma
ietekme;
- transportalidzekfu, spofta inventara, eku un bfives AR
pEtr.jumuveik5ana,ka arr p€tr.jumivejenergetikasjoma;
- eksperimentaloiekarnr izstrada5ana(aerodinamiskas
p1[dllnijas
caurules,tenzometriskiesvari, nestacionaras
modelcianasiekartas,merrianasun vadr5anas
automatizetihdzekli);
- eksperimentaloiekartu izstrada5ana
GK lidojumu
modelE5anai
aerodinamiskas
caurulesgaidamas
(lidojuma modele5ana
ekspluatacij
as apstakJos
apledojuma,turbulentasatmoslEras,gaziennokri5quun
zemesekranaietekmE).
ZPF "AERKOM" ricibi ir:
- maza atruma aerodinamiskacaurule (Fig. l. ) ar divdm
darbadaldm(plarums8 m un l6 m );
- eksperimentaloiekdrtu komplekss aerodinamisko
raksturojumu pdtl5anai:
- udens izsmidzina5anasiekafta mdkslTgdmako4a
model€Sanai
aerodinamiskds
caurulesdarbadald;
- eksperimentavadrbasautomdtiskasistema,tai skaita
eksperimentudatu uzskaite un apstrade.

broad selection of versions of usage (depending
on assigning, mode of transportation, climatic
and seasonal conditions etc.), large number of
versions of equipment. With the help of the
helicopter the module can be operatively supplied
to destination.
*
flpoexr aopouo6zlbuoro xI4JIoro MoAynt.
rIpoeKTa:
oco6eHHocrH
OcnoBHbre
3KorofuqecKat qlrcrora, runpornit nu6op
( B 3aBrrcI.I
Mocrlr or
BaprraHToBrrcrroJrb3oBauux
Ha3HaqeHI4q, cuoco6a rpaHcnoprvrpoBarnfl.)
r,r ce3oHHbIXycnoelrfr u r.n.),
KJrr,rMarl{qecKIrx
qrrcJlo
BapI4aHToB ocHalrreHl{t. C
6omuroe
rroMoulbro Bepronera MoAynb Moxer 6sIrs
oneparvBHo AocTaBneHK MecTy Ha3HarreHvfl.

Realo inZenierprojektuizstradeir cie5i saistrta
ar datortehnologijuievie5anumacibu procest
eetru loceklu mehanismaprojektsta
kinematiskoraksturojumupetl5anai.

PROJEKTES,q.NAS
U N IN Z EN IER APR EKIN U
AU T OM AT IZ AC IJ A
ComputerAidedDesignand
AutomationEngineeringCalculations
Anrouaru3aulrq

The project of a dynamic bench.Assigning of a
bench: implementation of motions with five
degree of freedoms. It can be applied in air
projects.
simulators,andalsoin theamusements
{<

llpoerr Ar,rHaMl{qecKorocreHAa. Hagnaqenue
creHAa: peana3a\r4r AeuxeHlafi c [-f,Tbro
crerreHflMplcno6o4st. Moxer 6mr npuneHeH B
AeuaquoHnrrx rpeHaxepax, a raKxe rtppl
pa:pa6ome arrpaKuuoHoB.

rlpoeKTrrpoBaHuq

Il Il HII(€HepHI'IX

;

***
Dinamiska stenda projekts. Stenda uzdevums:
realizEt kustTbu ar piecam brTvTbaspakapem. Var
pielietot aviacijas trenaZieros, ka arT izstradajot
daLadasatrakciias.

RTU
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The realization of the engineeringprojects for
needsof practiceis intimately connectedto
implementationof computeraidedengineering
in educationalprocess.The student'sproject of
the gearfor researchof its motion
characteristics.
*
npoeKToB
BrrnonneHr{errHXeHepHbIX
Anl HyxA
rrpaKTr{Krr
recHo cBr3aHoc BHeApeHHeM
B
TexHororufrnpoeKTHpoBaHVs,
KoMnblorepHblx
yue6nsrfinpouecc.CryAeHuecxzfrnpoexr

paCrIeTOB

PedEjosgados Aviacijas instituta pla5i attTstas
perspektTvsm[sdienu zinatnes un tehnikas
virziens: ProjekteSanasun inZenierapre\inu
automatizacija.

rreTbIpex3BeHHOrO
MeXaHU3Ma
Anq
IrccneAoBaHr.{q
efo KrrHeMaT}IgecKnx
xapaKTepr{crrrK.
+*+
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tdlr.: +371 7089950, fakss: +371 7089990
(AI)
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IzpildTtieprojekti galvenokartsaisuti ar jaunas
aviacijas tehnikas izstradi, tas droSuma
nodroSinaSanuekspluatacijas procesa un
lidojumu dro5Tbu.Lldz ar to, ir art projekti, kuri
saistTtiar tehnisko iekartu un sistemu izstradi
ma5Tnblves, medicTnas, dizaina, atpfitas
industrijas
un citasjomas.

Personel of Aviation Institute develops this
perspective direction of modern science and
engineeringduring last years.
The carried out projectsdealmainly with creation
of a new aeronauticalengineering,security of its
reliability on-stream, safety of aviation. At the
same time, there are carried out a line of the
projects concerning creation of engineering
devices and systemsin the field of engineering,
medicine,industry of entertainmentsetc.
The project light airplane for flying. There are
developedthe computer aided design and broad
usageof modern compositematerials are the
distinctive featuressof this project.
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B anuaqzoHHoM r.rHcrr,rryre PTV s [ocneAHue
ro,4bl IIInpoKo pa3Br.rBaeTcr rrepcrreKTr4BHoe
HarrpaBneHr,re
coBpeMeHnofi uayru r.rrexHr,rKkt AsroMarvsar\nn
npoeKTrap oBalnvrfl. vr
pacrreToB.
rrH)KeHepHbrx
Brrnonnennbre [poeKTbr orHocrrcr flraBHbrM
o6pasona K o6nacru
co3AaHrrs Hosoft
anuaqraoHnofi TexHr4Kr{, o6ecue.reHNs ee
HaAe)r(HocTr.rB npoqecce SKcnnyaTarlr4r,r,
6egonacuocru rroneroB. Buecre c reM,
BbrnonHeHprA npoeKroB, oTHocrIIIHxcr K

PasaZierulidma5Tnasdetafu aprekini ar galTgo
elementu metodi. Izstrdddti mezglu un td detalu
datormodefi, spriegumu apr6kini sdkotnOjd
stdvokll un pec noguruma plaisas ra5ands.
AprEkindta mezgla ar noguruma plaisu dzTves
spdja.
{<

co3AaHulo TexHr,rsecKr,rxycTpor,rcTBt4 cr4cTeMB
o 6nac:ru Marrrr.rHo
crpo eHHf,, MeAI,Iql,rHbr,
krlely crpurkrp a3BnerreHr4it u r.n.
flpoenr: JrerKofo rrr4noraxHoro caMoJrera.
Kolanrrorepnoe npoeKTr4poBaHr.reu rur4poKoe
rrcIroJIb3oBaHI,IecoBpeMeHHhrx KoMrro3I,ITHblx
MareprlanoB - ornraqr.rreJrbHbreoco6ennocrn
3TO|OnpOeKTa.

Calculationsby a finite elementmethod of the
airplane details. The computer models of a unit
and its separatedetails, stressin a begin state
and after appearanceofthe fatigue cracks are
carried out. The calculation ofcrack resistance
of a unit with a fatigue crack is carried out.
*
Pac.rerH Mero,rloM KoHeqHbrx gJreMeHToB
Aerarefi caMoJlera.BrtuonnenbrKoMrrbrorepHbre
Mo.qenu y3na fi ero orAenbHbrx 4eranefi,
HaIIptx(eHI4r{ B LICXOAHOMCOCTOTHI,IUu IIOCne

norBJreHlr.rrpeqr.rH ycraJrocrrr. flpone4eH
pacrrerxuByqecrr.ry3nac rperqr{Hofiycra-rrocrn.

{.* {<

Lidma5lnas sparna izmEgindjumu stenda
projekts. lzstrdddti stenda atsevi5[<odetafu un
mezglu datormodefi,to salik5ana, izplIdlti
Spriegumstdvokla aprElini, savienojumu
projekt€Sanaun aprEkini.
{<

***
Aeromobil d"dzTvoj am5modufa proj ekts.Projekta
galvends rpaSlbas: ekologiska tTrTba,
izmanto5anasvariantu pla5a izvEle ( atkaribd no
uzdevuma,transportE5anas
veida, klimatisko un
sezonasapst[kliem, uo t.t.), liels apnlojuma
variantu skaits.Moduli var operat-wipdrvietot ar
helikopterapahdzlbuuz paredzEtovietu.

The project of a bench for trials of a wing of an
airplane. There are developedthe computer
models of separatedetails and units, their
assembly,design and calculationsof conections.
*
flpoerr
creHAa Ailfl lrcnrrranufi
Kpbrna
c aMoJrera.B rrnor gesbr KoMrrbrorepHbreMoAenra
orAenbHbrx 4erarefi n y3JroB, vrx c6opxa,
npoeKTlrpoBankrev pacrrerhrcoeAranenufi.

The project of an aeromobilehabitation module.
Themain projectfeaturess:ecologicalcleanness,

AVIATION INSTITT]TE
RIGA TECHNICAL UNIVERSTTY
THE PROJECT

CONTROLE SYSTEM OF THE AIRFRAME RIVET.JOINTS HIGH FATTGUE
LIFE TIME CONSERVATIOI{
Project summary
Fundamentals
of the appliedtheoryof the fatiguefractureof the airframerivet-jointsarestatedin a
generalized
aspect.

The examplesof the rivet-joints applicationin the aircraft structures.
The commonproperties:
-the materials,their mechanicaland heattreatment, - rivet and hole diameter
radial tightnessdegree
-the thicknessin fastener place ,

Schemeof an isolated fastening

Uniform local curve of a fatigue

The main suppositionof the theory is that for the class of joints with identical fixed factors there ts a
uniform local curve of a fatigue N.:f(o"..., o,..). Here o,-.., o,.,. are maximum and minimum
in a critical point of a contourof a rivet hole at a cyclic load,N" is fatiguedurability
circumferentialstresses
point.
to an appearance
of a crackin azoneof this moststressed
The basicmeaningfor the residualstressesdefinition hasa solutionof the elastic-plastictaskabouta plate
with a cylindricalhole the surfaceoneis subjectto actionof constantpressure.The activeloadingof model
is carriedout for homogeneousstresses
on the infinity andalsoconcentratedforcein centerof an insertion.
The conditionsof conservationof radial tightnessare in more detail considered.It is shown that in an
intervalof real load of a rivet joint its slackeningbeginsat rathersmalllevel of stressin comparisonwith an
yield strengthof amaterial.
Projectmanager: Prof. Dr.habil.sc.ing.Vitaly Pavelko. Aviation Institute. Riga TechnicalUniversity

(i,
SIXTH FRAMEWORKPROGRAMME

PRIORITY 4

Aeronauticsand Space
AVIATION INSTITATE OF RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
Contract for:

SPECIFICTARGETEDRESEARCHOR INNOVATION PROJECT

Aircraft integratedstructural health assessment
Projectacronym:AISHA
1. Project summary
Safe use of complex engineeringstructuressuch as aircrafts
can only be guaranteedwhen efficient means of damage
assessment
are in place.Whereasaircraft designis nowadays
based on the damage tolerance approach and time based
inspectioncycles,it is envisagedthat large costsassociated
with this approachcanbe substantiallyreducedby switchingto
conditionbasedmaintenanceschedule.
This doesrequirecontinuoushealthmonitoring capabilitiesusing integratedsensingtechnologyand
autonomousdamageassessment.
This project aims at realisinga breakthroughin aircraft health
monitoring technologyby exploringthe capabilitiesof ultrasonicLamb wavesas the basic sensing
principle, and by providing an integratedand multidisciplinaryresearchpath. Both active and passive
(acousticemission)Lamb wave inspectionwill be explored,using the innovativeconceptof selective
and tunablemultimode wave generation/reception.
Novel sensors/actuators
will be developedwhich
not only provide tunable propertiesbut also potential for integration into aftcraft structures.A specific
researchactionwill be devotedto structuralintegrationof sensors/actuators.
An extensivetesting
programusing multiple materialsand loading conditionswill be devotedto the establishmentof
quantitativecorrelationsbetweenmonitoring signalsand the extentof damage.This information,
combinedwith the developmentof autonomoussignalanalysisroutinesand adequatemodelsfor
remaininglifetime prediction,will ultimately be usedin a full scaletestingaction during which the
possibilitiesfor large scaleapplicationof the developedtechnologieswill be explored.A
disseminationand demonstrationactionwill be part of the workplan. To ensurea successful
achievementof the project goals,a consortiumwith a broad and multidisciplinaryexpertisehasbeen
formed,with contributionsfrom high tech SMEs,university researchgroups,end usersand a
certifi cation laboratory.
Project coordinator: METALogic (coordinator, SME, Belgium)
Project participants: Katholieke Unversiteit Leuven MTM, Belgium; Deutsches

Zentrum fur Luft- und Raumfahrt (DLR) -Institute of Structural Mechanics
Braunschweig, Germany; CEDRAT Technologies,France; EUROCOPTER, Francel
Riga Technical University, Latvia; Fundacion Centro de TecnologiasAeronauticas,
Spain; TGA, Spain; ASCO, Belgium.
Project manager:
Prof. Dr.habil.sc.ing.Vitaly Pavelko Aviation InstituteRiga TechnicalUniversity
E-mail: vitaly_pavelko@hotmail.com
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A v r A c r J ArsN s r r r U r s
JAUNAS PIEEJASonoSlnns PRoBLpTUAIT
RTU Aviacijas instit[ta tiek veikti zinatniskiepetijumi par jaunu aktTvumetoZupielietojumugaisa
kugu lidojumu dro5rbasnodro5inajuma.
AktTvasmetodeskoncepcijabalstasuz automatizetuiespejamovariantuaprekiniem,kuri var rasties
lidojumalaika nelabvchgiemfaktoriemietekmejotgaisakugu(GK).
Lidojuma dro5rba tapat ka GK aerodinamika un izturTgums tiek uzskatTtapar GK galveno
raksturojo5oparametru.Sist€madod iespejuatpa tiespejamosstavoklus15-20sek.pirms tie paradas
uz displeja.
un atspogufotos
pakapirealalaika katralarkasprTdr.
IzveidotaisindikatorsparadabTstamrbas

Lidoj uma dro5lbasindikators

prognozes
dzitumsC

- sAnsveresreakcijas kaveianas
- dzin€1aN 4 "d.v.p." stavoklis
- aizspamu stavoklis

- sansveres reakcijas kaveSanas
- dzineja N 4 "d.v.p." stavoklis

- sansvcres reakcijas kaveianas
- dzineja N 4 "d.v.p." stavoklis
- aizspamu stavoklis

nevadamieekspluatacijas
Faktori
I
I

0%
1.5 .., 3.5 m/Seil

-dzi n-j aN l boj aj ums
- bridinajumspar v€janobidi

PASKAIDROJUMI:

ta

345-

61

8-

paireiz6jais GK stivoklis attiecibi pret kritisko ierobeZojumu
"sarkanii", "dzelten ii" tn " zald)) lidoj uma turpindj umu iespejas
attiecTbApret prognozes uzdoto laika diapazonu
procesi, kas ved atbilstoSipie'osarkaniis", "dzeltends" un "zaliis"
zonas
raksturlgo stdvoklu atraianiis pie kritiskd ierotreZojuma
raksturlgo stavok!u sasnieg5anaslaiks (sek)
prognozes relatlvii laika skala
LD (lidojuma droiiba) prognozessikuma un
beigu laiks
sintezEtipazi4ojumi - norAdeslidotdjam

R TU A V IA C IJA S IN S TITU TS
Lomonosova i el a 1, korp. B -10 3,
Riga, Latvija
(Transports:15 trolejbusshdz Vilanu ielai)
tdlr.: +371 7089950, fakss: +371 7089990
mob. t.: 9476858,9130829(AI)
e-mail: aviation.institute@rtu.lv
http://wrrufaf.ftU.lv
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AVIATION INSTITUTE
Riga TechnicalUniversity

The project
Family of UnmannedAerial Vehicles(UAV) of a UniversalPurpose.

Group 1: Weight/Wing area:50 kg/ sq.m;
Engines number I

UAV 35-1-04/3performance:
StartWeight,kg..
EnginePower,Hp....
FlightHeight,m.....
CruisersFlight Speed,km/h.
DuringFlight Speed,km/h
Take-offSpeed,km/h .
Take-offRunDistance
, m...
DuringFlightTime,hours.
DuringFlightFuelCombustion,
Ls

Values
166
35
1000
126
89
59
100
12
33

Wingarea,sq.m.
W i n gs p r e a d,
m .....
AircraftLength,m.....
AircraftHeight,m.....
Wing spread^2/
Wing arearatio...
Weight/Wing area,kglsq.m..

5.52
9.1
3.82
1.608
15
30

Director of Aviation Institute
Prof. Dr.habil.sc.ing.Martinsh Kleinhof
Phone:+371 7089950
Fax: +371 7089990
1-building-B,Lomonosovastr,8-103,
Riga-19,Latvia,LV- 1019
E-mail: aviation.institute@rhr.
lv

UAV 22-l-04 performance:
StartWeight,kg..
..
EnginePower,Hp....
FlightHeight,m.....
CruisersFlight Speed,km/h.
During Flight Speed,km/h .
Take-off Speed,km/h .
Take-offRun Distance. m....
DuringFlightTime,hours.
.......
During Flight Fuel Combustion, Liters

Values
72.7
22
1000
163
ll4
76
100
9.6
14.5

Wing area,sq.m.
Wing spread,m.....
AircraftLength,m.....
AircraftHeight,m.....
Wing spread^2/Wing arearatio.........
Weight/ Wing arca,kglsq.m..

I.45
4.67
t.96
0.825
15
50

Group 2: Weight/Wingarea:30 kg/ sq.m;
Enginesnumber I

Project manager:
Prof. Dr.habil.sc.ing.Vitaly Pavelko
E-mail: vitalyJavelko@hotmail.com

*

AVIATIOI\ IhISTITUTE
Riga Technicaluniversity (AI RTU)

Mobile bioengineeringinstallationfor protection
of aerodromesfrom birds
The most powerful mobile bioengineeringinstallation[B E I] was developedspeciallyfor Moskow
airport Vnukovo (Bnyxono).
Bioengineeringinstallation[B E I] "Vnukovo" [(ETY) "BHyxono"]is intendedto guardthe runways
and aircraft from birds by meansof transmissionof acousticrepellentsignals, reinforced by their
light flashes,and also shotsfrom scarecaetridge.For fast handling
(5-10minutes),two speakersystemsarelocatedon the sidesof minibusUAZ-452V. Arrangementofthe
equipmentonboardthe minibus is figuredbelow on the left. Exterior bioengineeringinstallation [B E I]
"Vnukovo" [(ETy) "BHyKoBo"]is figured below on the right. [B E I] ETy hastwo operationalmodes:it
may broadcastsignalsof "disaster ofbirds from a cassettetaperecorderor synthesizerepellentsignalsof
"discomfort" to give sounds tonality-modulated siren. A human controller may work from the
microphone. Beeps may be accompaniedby light flashes. Two bioacoustic installations [B E I]
"Vnukovo" [(ETy) "BHyKoBo"]may work simultaneouslyor separatelyfrom eachother..
On eachsideof the minibusthe speakersystemof a cellularhorn constructionasa matrix 3X4, consisting
of twelve 50-W horn headsis installedin the window opening.Totalpower of two outputamplifiersis 1,2
kW. The necessarypower stressis 13,5V with a groundedminus.A humancontrolleris ableto control
the activity of the bioacousticinstallations remotelyfrom the console installedon a partition between
the cabinandmainbodyofthe minibus.

Director of AviationInstitute
Prof.Dr.habil.sc.ing.
MartinshKleinhof
+371 7089950
Phone:
Fax: +371 7089990
1-building-B,
Lomonosova
str,B-103,
Riga-l9,Latvia,LV-1019
E-mail: aviation.
institute@rhr.
lv

Projectmanager:
Mg.sc.ing.ZigurdsLapinskis
AviationInstitute RigaTechnicalUniversity
I Lomonosova
St.,building-B,officeB-103,
Riga-l9,Latvia,LV-1019
phone+ 3719416858
Phone:(+371)7089950,mob.
Fax:(+371)7089990
E-mail: aviation.institute@rtu.
lv

Rlgas attlri5anasiekflrtu gizgolderu AE-knutrole,
LokalizEta
konsfukcij6. Atkl6tsiuheso$6s;
korozijasboj6jums;Defektiir novErsti.
Rtipniecibasobjektutehniska.
stdvokfa
AE-konholi Aviacijas institfita MU,,,
zindtnieki n?i9 no 19759. pirmiis
izstrddnes tiek virzitas avieCij:'as,,
riipniecibas problEmu atrisin6sanai.',,
Lidma5inu konstrukcijas AE-kontrole
deva iesp6ju novErst katastrofas ar
smag6msekdm.
Metodes attlstibas renl/rtdtd.Avidcij as
institiita AE-kontroles laboratorija,
N esa g rau joSotestEianas m etoZu
laboratorijaRTU un AVIAIEST
specidlisti veic operativo un teko5o kontroli, prognozEreglamentEjamo
objektutehniskostavokli.
Avidcijas instit0ts pieddvi ieg0t augstdko
akademisko
un profesionlloizglltibu Grlsa transportr
specialitetes_atbilstoSi
starptautiskonormu prasibam
izgllfrbaiaviecijasjom5un
nodrolinaaratbilstolumicibu
beziunpraksiLaWij[ unErzemEs.
Stud{uprogrammos
lr rkredltgtrs,
Apg0stames
specializloijas:
- Gatsafulu un dzinEju tehniskdekspluatdcija;
Avidcijasvinzemestransports (specidllautotransporta
un lidostas transportalidzeklu un mehlnismu
konshu6lana,
raZo5ana
unian6fini5ana);
- Gaisaku$uelektronisko iekartu tehniski
ekspluatilcijr(Avionika).
Programm[s"AviEcijasTransports"ietvaros var
apgiitGaisakulutehniskas
apkopes
specialitEtes:

,,,,,,

A V I ACI J AS I N S T I TU T S

MONITORING SYSTEM BASED ON TTIE
MEASUREMENTS AND ANALYSES OF THE
ACOUSTTC EMISSION (AE) SIGNALS.
AE-KONTROLE

The Aircraft Landing Gear under
the AcousticEmissionMonitoring

tehnlf,lsmehtnlSls- Bl (Gaisakufu
undzinejutehniskd
ekspluatecija)
vai tehnlKs avionlfls - 82 (Gaisakufu
elektronisko
iekdr,tu
tehniskdekspluattrcija).
AI var turpinAt studijas mo!lstrantOrtr un
doktorantllrtr.
AviecijasInstittltEir izveidotsInlenieru tehniskais
centrs
(ITC), :kure ir Mehlnlsko un Aerodlnamlsko
izmElinEjumu laboratorijas, ki arl AvltrcIas
konrtruktoru blrojs (studentu).
tTC parmaksuorganizE
kvalifikloijascel5anas,
datorgrafikas
undizainakursus.
AviEcijas institiiti ir prlvtrtpllotu apmEcibaskurss,
saskag ar Eimpasaviosabiednaas
JAR FCL praslbtm.
Parstudent- pilotr var klnt penonas,kassasniegulas
16
gadus.
Avllc{ar Instlt0to dlrektors M. Klelnhofs

AE Monitoring during Airmaft Landing GearTesting
(x r!9)
(x lF6)
I

Ir

t2

to
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RTU AVIATION INSTITUTE
1 Lomonosoyastr., butld. B-103,
Riga, Latvia
(Transport:trolley-busNl5 to Vifdnustr.)
ph.: +371 7089950, fax: +3717089990
Mob. ph.: 9629612,9130829
(AI)
e-mail: aviation.institute@rtu.lv
http://www.atrtuly
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- AeSlmtuA
21- 4g.66p;g,
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RTU AVIACIJAS INSTITOTS
Lomonosovaiela 1, korp. B-103,
RIga,Latvija
(Transports:l5 trolejbusslTdzVildnu ielai)
tilr.: +3717089950, fakss:*371
mob.t.: 9629612(AKC),9130829(AI)
e-mall: aviatlon.instltute@rtu.lv
http://www.aLrtu.ly
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The AcousticEmissionmeasurements
on the Railway sleepersduring
FatigueCheckTesting
Stipribasizm6gindjumu
procesdAE-kontroletaujnoteiktplaisasveidoSan6s
brldi, novErottdsattistlbasprocesuun novErtEttdsizstrdddjumuilgizturibu.

feguma HES tilta AE-kontrole
Lokaliz€tigalvenoneso5osiju knieZusavienojumi
ar visliellkajiemkorozijas
bojdjumiem.veikti profilaktiskiedarbi.Tilts arrodasdarbsp€j-rgE
stdvoklT.

"Ventsbunkerst'naftasvadaAB-kontrole
Atkldta naftasproduktunopl[de. LokalizdtapilnTgaaizargsldpa
atslago5anas
caurufvada
posma.Defektiir noversti.

InCukalna gdzeskrituves AE-kontrole
Atkl4ts visu vdrstunehermOtiskums.
Atkldta stacijasagregdtiem
radTtd
pulsdcijasietekmeuz patEriqamErijumuprocesu.Ir nepieiiesamasTs
sistemas
modernizdcij6.

6.1. pielikums
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Lawijas Republikas Satiksmes ministrija

AVIACIJAS DEPARTAMENTS
Gogofa ieln ),

Rige, LY-L743

E-mail:aviacija@sam.gov.lv Tilrunis 7028209

r-

20o_2_.

Telefakss O7L) 70282L9, TZIT|BO

Nr.

gada

IzglTtlbasun zinEtnesministrijas
Augstdk6sizgh-tlbasdepartamenta
direktoramJ.iakstem
Kopij a: RlgasTehniskEsuniversitEtes
Avi6cijas instit[ta direktoram
M.Kleinhofam
Par Avidcij as profesiju standartiem
AviEcijas departamentsir saqemis Rrgas TehniskEs universit5tesAvia.cijas
instihlta avidcijastransportaprofesiju standarnrprojektusjaunajd redakcijdar lflgumu
sniegtpar tiem atsauksmi.
IarErt€jot RTU AI iesniegtosstandartuprojektus:
- Gaisakugu tehnisk6sekspluatEcijasavionikastehni$s;
mehdnikasinZenieris;
- Gaisakugu tehnisk6sekspluatEcijas
mehdnikastehni(is;
- Gaisakugu tehniskdsekspluatEcijas
avionikasinZenieris.
- Gaisakugu tehniskdsekspluatEcijas
Satiksmesministrijas AviEcijas departamentssecindja,ka Sie standartiiever sevl to
zin65anu un prasmju epjomu, kas var€tu btrt pietiekams profesiondldsaugstEkEs
jomds.
izglltibasieglSanaiar gaisakugutehniskoekspluatdcijusaist-rtaj6s

Ar cie4u,

Direktors

A.MuiZnieks

Ministry of Transport of the Republic of Lawia

AVIATION DEPARTMENT
3 Gogola Screet, Riga, Lawia, LY-L743. E-rnail: aviacija@sam.gov.lv
Phone 371-7028209 Fax 371-7ozgzl1 371-72171g0

L A TV IJ A S

REPUBLIKAS

V I DE S

M I NI S T RI J A

Peldu iela 25, RIga LV-1494, t5lrunis 7026470, 7026500,fakss 7820442,e-pasts:pasts@vidm.gov.lv

lra

Nr.

Rlgas Tehniski universitiite
Avincijas Institfrts
Lomonosova
iela 1,korp.8-103
RIgu,LV-l019

AEinumsp ar pr ofesij u standartiem.
Vides ministrija izskatljaRTU Avidcijas Instit[ta papildinajumusSddiem
profesiju standartiem:
Gaisakugu tehnisk6sekspluatEcijas avionikasinienieris;
Gaisala€u tehnisk6sekspluatiicijasmehdnikasinZenieris;
Gaisakugu tehnisk6sekspluat6cijasavionikastehni$is;
Gaisal*gu tehniskdsekspluat5crjas
mehanikastehni$s.
Vides ministrija saskagoprofesiju standarnrs
bezpamatotiem
iebildumiem.
Pielikumd:saska5rot5s
standartuversijas(12 lp.)

Valsts sekretEravietrieks

(t-

E. Cilinskis

13.10.2005
16:31
80
V. Slaukstiqs
7026523,vaidimarts.slauksrins@vidm.gov.
lv
ViDlv{Atz_l31005_RTU AI; atzinumspar RigasTehniskdsuniversitdtesAvidcijas
institfr ta p ap i Idindj umi em i etr os p r ofesi o ndIds izgl-ttlbas standar tos.

STAND_5k_MEHINZ_2005 (2)

PROJEKTS

PROFESIJAS STANDARTS

Reģistrācijas numurs

PS………………………………………

Profesija

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas
inženieris

Kvalifikācijas līmenis
Nodarbinātības apraksts

5
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas
inženieris, kas strādā organizācijās, kurās izmanto gaisa kuģus,
veic to tehnisko ekspluatāciju, apkopi un remontu. Gaisa kuģu
tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženieris spēj veikt
uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu mehānisko iekārtu
lietošanu, uzraudzību un apkopi, analizēt ekonomiskos aspektus,
plānot izpildāmos darbus, gatavot darbam ierīces un mehāniskās
iekārtas pēc spēkā esošajām reglamentējošām instrukcijām,
īstenot prasības darba drošībā un apkārtējās vides aizsardzībā.
Veikt pētniecības darbu gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas jomā.

STAND_5k_MEHINZ_2005 (2)STAND_5k_MEHINZ_2005
(2)
2

Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi

Uzdevumi

1. Darbs ar dokumentāciju

1.1. Pārzināt un ievērot reglamentējošās instrukcijas
un procedūras
1.2. Izvēlēties saistošās apkopes/remonta procedūras
(pēc tehniskās apkopes programmas)
1.3. Noformēt gaisa kuģu iekārtu tehniskās apkopes
dokumentāciju

2. Gaisa kuģa tehniskā apkope

2.1. Uzturēt gaisa kuģa lidotspēju
2.2. Izpildīt gaisa kuģa pirmslidojuma tehniskās apkopes darbus
2.3. Izpildīt tehniskajā dokumentācijā noteiktās procedūras
2.4. Nodrošināt aviācijas palīgierīču tehnisko ekspluatāciju
.

3. Gaisa kuģa korpusa un sistēmu 3.1. Veikt korpusa un tā sistēmu tehnisko apkopi
tehniskā apkope
3.2. Atpazīt korpusa un tā sistēmu bojājumus un atteices
3.3. Atjaunot gaisa kuģa korpusa un tā sistēmu darbspēju
3.4. Analizēt atteiču cēloņus un novērst atkārtotu atteiču
rašanās iespēju.

4. Dzinēja, tā sistēmu un
palīgiekārtu tehniskā apkope

4.1. Veikt dzinēja, tā sistēmu un palīgiekārtu tehnisko apkopi
4.2. Diagnosticēt iekārtas bojājumus un atteices
4.3. Atjaunot dzinēja, tā sistēmu un palīgiekārtu
darbspēju.
4.4 Analizēt atteiču rašanās cēloņus un novērst atkārtotu
atteiču rašanās iespēju.

5. Propellera tehniskā apkope

5.1 Veikt tehnisko apkopi
5.2. Diagnosticēt propelleru atteices un bojājumus,
atjaunot darbspēju
5.3. Analizēt atteiču rašanās cēloņus un novērst atkārtotu
atteiču rašanās iespēju.

6. Gaisa kuģa agregātu tehniskā
apkope

6.1. Veikt gaisa kuģa agregātu profilaktisko apkopi un
dažādus sīkos remontdarbus

2
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Darba vides īpašie faktori
• Organizatoriskie faktori – darbs tiek veikts individuāli vai darba grupā. Vadīt darba grupas,
kuru sastāvā ir 3. vai 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālisti.
Īpašās prasības uzdevumu veikšanai
• Noteikt profesionālās darbības specifiku atbilstoši normatīvajiem dokumentiem
• Būt apstiprinātam ar profesionālās kompetences sertifikātu.
Prasmes
Kopīgās prasmes nozarē

Speciālās prasmes profesijā

• Izmantot savas nozares
• Spēt sazināties angļu valodā.
standartus un
reglamentējošās instrukcijas • Izpildīt darba aizsardzības un
drošības prasības iekārtu
• Praktiskajā darbā lietot
apkopes procesā
terminoloģiju angļu valodā
• Izstrādāt prasības iekārtu
• Zināt jaunākos sasniegumus
tehniskiem un ekspluatācijas
tehnikā savā nozarē
parametriem, risinot konkrētus
uzdevumus
• Izmantot datora iespējas
iekārtu ekspluatācijas
• Analizēt agregātu parametru
atbilstību esošajiem standartiem
organizēšanai un
un reglamentējošām
parametru kontrolei
instrukcijām
• Nodrošināt tehniskās
• Veikt iekārtu apkopi atbilstoši
dokumentācijas
reglamentējošās un tehniskās
sagatavošanu un analizēt
dokumentācijas prasībām
ekonomiskos aspektus
• Izvēlēties iekārtu kontroles
līdzekļus, vadīt iekārtu
ekspluatāciju un
modernizācijas procesu

•
•

Veikt tehniskās apkopes darbus

• Nodrošināt palīgiekārtu
izmantošanu tehniskās
apkopes cikla posmos

•

Veikt remonta darbus

•

Veikt tehniskās apkopes iekārtu
modernizēšanu

Izmantot mērīšanas iekārtas
tehniskā stāvokļa kontrolei.

3

Vispārējas prasmes/
spējas

• Spēt sazināties angļu
valodā
• Saskarsmes prasme.
• Strādāt komandā (grupā)
• Veikt darbu patstāvīgi
• Lietot informācijas
meklēšanas un atlases
līdzekļus
• Plānot izpildāmos darbus
• Noformēt tehniskās
apkopes dokumentāciju
• Ievērot profesionālo
ētiku
• Ievērot darba higiēnas un
drošības prasības
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Zināšanas
Zināšanas
Priekšstats
Aerodinamikas pamati
Angļu valoda
Aviācijas dzinēju konstrukcija
Aviācijas konstrukciju mehānika
Aviācijas tiesību akti
Cilvēka faktori
Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu
sistēmas
Civilā aizsardzība
Darba aizsardzība
Datormācība (Window, Word, Excel, E-pasts,
Internets)
Ekonomika
Elektrotehnikas un elektronikas pamati
Gaisa kuģu aerodinamika, struktūras
un sistēmas
Gaisa kuģu borta radioelektroniskās iekārtas
Gaisa kuģu lidojumu drošība
Gaisa kuģu tehniskā apkope
Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija, tās
organizēšana un nodrošinājums
Gaisa kuģu tehnisko apkopi reglamentējošās
instrukcijas
Matemātika, fizika
Materiāli un komponenti
Materiālu pretestība
Propelleris
Tehniskā diagnostika
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
Teorētiska mehānika
Transporta ekoloģija, apkārtējās vides
aizsardzība

4

Zināšanu līmenis
Izpratne Pielietošana
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

STAND_5k_MEHINZ_2005 (2)STAND_5k_MEHINZ_2005
(2)
5

Aviācijas transporta gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas
organizācijas struktūra
Dienesta
priekšnieks1124 22
5.līm.
inženieris aviācijas transportā
Gaisa kuģu
Gaisa kuģu
tehniskās
tehniskās
ekspluatācijas
ekspluatācijas
mehānikas
avionikas
inženieris
inženieris
5.līm.
………………
aviācijas transporta tehniķis
Gaisa kuģu
Gaisa kuģu
tehniskās
tehniskās
ekspluatācijas
ekspluatācijas
mehānikas
avionikas
tehniķis
tehniķis

4.līm. ………………
aviācijas transporta mehāniķis
Aviomehāniķis
Elektronisko
7232 03
iekārtu
mehāniķis 7242
3.līm.
……………….
aviācijas transporta strādnieks
Lidmašīnu
montētājs
8281 05
2.līm

5

Elektronisko
iekārtu
montieris 8281
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Profesijas standarta projekta izstrādes darba grupas sastāvs:
Vadītājs:

Mārtiņš Kleinhofs

- RTU, Aviācijas institūta direktors

Locekļi:

Bertolds Martins Fliks
Vitālijs Pavelko
Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
Vladimirs Šestakovs

-A/K Air Baltic prezidents un izpilddirektors
- RTU, Aviācijas institūta profesors
- RTU, Aviācijas institūta asoc. profesors
- RTU, Aviācijas institūta profesors

Konsultanti: Māris Ansons
Lauris Miķelsons
Vladimirs Petuhovs
Andris Zirnājs
Ivars Zorgenfrejs

- CAA Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības
nodaļas vadītājs
-A/K Air Baltic inženieru departamenta vadītājs
- A/S RAF AVIO kvalitātes vadītājs
- CAA Lidotspējas daļas gaisa kuģu lidotspējas
novērtēšanas nodaļas vadītājs
- SM negadījumu izmeklēšanas nodaļas vecākais
referents

Profesijas standarta eksperti:

6

6.2. pielikums
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7.1. pielikums

AVIĀCIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKĀ DARBA PĀRSKATS PAR 2005.G.

1.1 Aviācijas institūts
Vadītājs:
Tālrunis:
E-pasts:

Profesors, Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs
+371-7089950
aviation.institute@rtu.lv; martins.kleinhofs@rtu.lv

STRUKTŪRVIENĪBAS
›

Gaisakuģu ekspluatācijas katedra
Vadītājs:
Tālrunis:
E-pasts:

›

Aviokonstrukciju stiprības un ilgizturības profesora grupa
Vadītājs:
Tālrunis:
E-pasts:

›

Profesors, Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko
+ 371-7089961
aviation.institute@rtu.lv; vitalijs.pavelko@rtu.lv;

Gaisakuģu teorijas un konstrukcijas profesora grupa
Vadītājs:
Tālrunis:
E-pasts:

›

Profesors, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs
+371-7089959
shestakov@inbox.lv

Profesors, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Paramonovs
+371-7089970
rauprm@junik.lv

Avionikas profesora grupa
Vadītājs:
Tālrunis:
E-pasts:

Profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Trifonovs-Bogdanovs
+371-7089964
aviation.institute@rtu.lv ; tbo@junik.lv

PERSONĀLS
Mācību personāls:
Prof.: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs
Dr.habil.sc.ing. Jurijs Paramonovs
Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko
Dr.habil.sc.ing. Vladimirs
Šestakovs
Asoc.prof.: Dr.habil.sc.ing. Muharbijs Banovs
Dr.habil.sc.ing. Vladimirs
Labendiks
Dr.habil.sc.ing. Pēteris Trifonovs Bogdanovs
Dr.sc.ing. Igors Pavelko
Docents Dr.sc.ing. Valerijs Muhins
Lektors Dr.sc.ing. Ēriks Ozoliņš
M.sc.ing. Igors Smirnovs
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martins.kleinhofs@rtu.lv`
rauprm@junik.lv
vitalijs.pavelko@rtu.lv;
aviation.institute@rtu.lv
shestakov@inbox.lv
muharbij@inbox.lv
vladlabendik@junik.lv
aviation.institute@rtu.lv; tbo@junik.lv
aviation.institute@rtu.lv
aviation.institute@rtu.lv
eriks_ozolins@inbox.lv
aviation.institute@rtu.lv
ilmars-b@inbox.lv

Asistents Dr.sc.ing. Ilmārs Ozoliņš
M.sc.ing. Ingars Polencs
M..sc.ing. Ilmārs Blumbergs
M..sc.ing. Oļegs Zarjanskis

aviation.institute@rtu.lv
aviation.institute@rtu.lv
ilmars-b@inbox.lv
aviation.institute@rtu.lv

Zinātniskais personāls:
M.sc.ing. Ingars Polencs
M..sc.ing. Ilmārs Blumbergs

Asistenti:

Vad.pētnieki:

Vārds

Uzvārds

Ilmārs

Blumbergs

Sergejs
Ingars

Kuzņecovs
Polencs

Mārtiņš
Vladimirs
Jurijs
Vitālijs
Igors
Ēriks
Ilmārs
Vladimirs
Pjotrs

Kleinhofs
Labendiks
Paramonovs
Pavelko
Pavelko
Ozoliņš
Ozoliņš
Šestakovs
TrifonovsBogdanovs

aviation.institute@rtu.lv
aviation.institute@rtu.lv
Zinātniskais grāds,
amats
Mg.sc.ing.,
asistents,doktorands
Mg.sc.ing.,lab. vadītājs
Mg.sc.ing., asist,
doktorands
Dr.h.sc.ing.,prof..
Dr.h.sc.ing., asoc. prof.
Dr.h.sc.ing., prof.
Dr.h.sc.ing., prof.
Dr.sc.ing.,asoc.prof.
Dr.sc.ing., lektors
Dr.sc.ing., asistents
Dr.h.sc.ing., prof.
Dr.h.sc.ing., asoc. prof.

slodze

Zinātniskais palīgpersonāls:
Laborat.
vad.: M.sc.ing. Boļeslavs Račko
Dr.sc.ing. Valerijs Jermakovs
M.sc.ing. Igors Smirnovs
Vec.inžen. Dr.sc.ing. Oļegs Belavins
Inženieri: M.sc.ing. Dmitrijs Titovs
M.sc.ing. Sergejs Kuzņecovs

ilmars-b@inbox.lv

ZINĀTNISKIE VIRZIENI
x

Aviācijas dzinēju raksturlielumu matemātiskā modelēšana (asoc.prof.
V.Labendiks);

x

Aviācijas spēka iekārtu nelineāro vibrāciju diagnosticēšana (prof. S.Doroško);

x

Bioakustiskās sistēmas lidostu (aerodromu) aizsardzībai no putniem (prof.
V.Birjukovs, M.sc.ing. Zigurds Lapinskis);

x

GTD diagnosticēšana pa gāzu dinamiskajiem parametriem (asoc.prof.
V.Labendiks);

x

Informācijas analīze par incidentiem lidojumā (prof. V.Šestakovs);
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

x

Netradicionālo un ekoloģisko transporta līdzekļu izpēte un attīstība (prof.
V.Šestakovs);

x

Tiltu un cauruļvadu līniju diagnosticēšana ar akustiskās emisijas metodi (prof.
S.Doroško, asoc.prof. M.Banovs);

x

Transporta ekoloģijas aktuālie jautājumi (prof. V.Birjukovs, M.sc.ing.
Z.Lapinskis);

x

Trokšņu piesārņojuma noteikšana (prof. V.Šestakovs, prof. V.Gredins);

x

Aerodinamiskie izmēģinājumi aerodinamiskajā caurulē (prof. V.Saņņikovs);

x

Automatizētā projektēšana (prof. V.Pavelko, Dr.sc.ing. V.Korzovs);

x

Aviācijas konstrukcijas elementu plaisu pretestība (prof. V.Pavelko );

x

Funkcionālo defektu diagnostika (Dr.sc.ing. V.Korzovs);

x

Vārpstu sabrukšana pētīšana pie slogošanas ar vērpi (Dr.sc.ing.I.Pavelko);

x

Kniežu savienojumu spriegumstāvoklis un noguruma ilgizturība (prof.
V.Pavelko, Dr.sc.ing.I.Ozoliņš);

x

Lidojuma dinamikas modelēšana un modeļu identifikācija (prof.
V.Saņņikovs);

x

Noguruma plaisu indikācija aviācijas konstrukcijā (prof. V.Pavelko);

x

Noguruma plaisu pētīšanas aviācijas konstrukcijā ekspluatācijas apstākļos
(prof. V.Pavelko);

x

Stieņu galīgs elements ar plaisu un stieņu sistēmu aprēķini (prof. V.Pavelko);

x

Elastīgo viļņu izplatīšanas platē likumsakarības (Dr.sc.ing. Ē.Ozoliņš);

x

Kniežu savienojumu nogurumu bojājumu modelēšana (Dr.sc.ing. I.Ozoliņš);

x

Automatizētu sistēmu projektēšana gaisakuģu apskatu programmas plānošanai
(prof. J.Paramonovs);

x

Bezpilota lidaparātu projektēšana un būve (prof. M.Kleinhofs, prof.
V.Pavelko);

x

Cieta ķermeņa kustības trīsdimensiju telpā modelēšana reāllaikā
(M.sc.ing..V.Labendiks);

x

Gaisakuģu noguruma ilgizturība un drošums (prof. J.Paramonovs);

x

Klasiskas mehānikas kinemātikai deduktiva pieeja (M.sc.ing. V.Labendiks);

x

Kompozīta materiāla stiprības analīze (prof. M.Kleinhofs, prof.
J.Paramonovs);

x

Ekpluatācijas apstākļu ietekme uz kompozīta materiāla īpašībām (prof.
M.Kleinhofs, I.Blumbergs);

x

Elektrisko dzinēju sistēmas. Struktūras optimizācija (prof. A.Serebrjakovs);

x

Gaisa kuģu navigācijas sistēmas funkcionālā korekcija (asoc.prof.
P.Trifonovs–Bogdanovs, doktorante T.Trifonova–Bogdanova);

3

x

Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas metodes: noteikumi un kvalitātes
monitorings (prof. M.Kleinhofs, asoc.prof. P.Trifonovs–Bogdanovs, M.sc.ing.
I.Smirnovs);

x

Gaisa kuģu vadības sistēmas. Algoritmi un optimizācija (asoc.prof.
P.Trifonovs-Bogdanovs);

x

Inerciālas navigācijas sistēmas. Kļūmju un korekciju modelēšana (asoc.prof.
P.Trifonovs–Bogdanovs, m.sc.ing. S.Lobašovs).

Piedalīšanās izstādēs:
Starptautiskā mašīnbūves izstāde „Baltic Industry–2005”, 2005. gada 2.–5.
novembrī, Rīgā, Latvijā eksponēti:
- aviācijas konstrukciju kniedētu savienoju diagnosticēšanas sistēma;
- gaisa kuģu tehniskā stāvokļa novērtēšanas integrētā sistēma;
- akustiskās emisijas diagnosticēšanas sistēmas aviācijas, tiltu,
cauruļvadu un citu konstrukciju kontrolēj;
- lidojuma drošības indikātors un īpašo situāciju identifikācijas
metodika;
- projektēšanas un inženieraprēķinu automatizācija;
- biotehniskie kompleksi lidostu un citu objektu aizsardz;ibai no
putniem;
- aviācijas konstruktoru centrs (studentu);
- bezpilotu lidaparātu projekti

ORGANIZĒTIE ZINĀTNISKIE PASĀKUMI
x

8th International Scientific-technical Conference „Airplanes’ and Helicopters’
Diagnostics”, AIRDIAG 2005, October 27-28, 2005, Poland.

Rīgas Tehniskās Universitātes 46. Starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “
Aviācijas transports” ar Apakšsekcijām “ Gaisa kuģu ekspluācija, spēka iekārta un
avionika” un “ Gaisa kuģu konstrukcijas stiprība un diagnosticēšana”, 2005.g.
13. oktobrī, Rīgā;

DALĪBA ZINĀTNISKAJOS PASĀKUMOS
Ziņojumi konferencēs Latvijā:
x

International Conference „Reliability and Statistics in Transportation and
Communication”, RelStat'05, October 13-14, 2005, Riga:
1. Kopytov E., Labendik V., Osis A., Tarasov A. Neural networks
application for analysis of flight information in aircraft engine diagnostic
system.
2. Ozolinsh E, Ozolinsh I., Pavelko I., Pavelko V. Simulation of lamb’s
waves propagation from structural damage.
3. Paramonov Yu., Kuznetsov A. Inspection program for fatigue crack
growth model with two random parameters.
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4. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Weibull or lognormal
distribution.
5. Pavelko V., Timoshtchenko J. Model of the multi-site fatigue damage in
the thin-walled structure.
6. Yunusov S., Labendik V. Statistical representation of turbofan throttling
characteristics by thrustparameter.
Rīgas Tehniskās Universitātes 46. Starptautiskā zinātniskā konference, sekcija
Sekcija “ Aviācijas transports” ar Apakšsekcijām “ Gaisa kuģu ekspluācija,
spēka iekārta un avionika” un “ Gaisa kuģu konstrukcijas stiprība un
diagnosticēšana” , 2005.g. 13. oktobrī, Rīgā;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

P. Zvančuks, Vl. Labendiks Līdzskaņas lidmašīnas trokšņa līmeņa novērtēšanas
metode pēc lidojumu informācijas parametriem
A.Osis, Vl. Labendiks Mākslīgo neironu tīklu pielietošana aviodzinēju
diagnostikā
D.Lapinska, Z. Lapinskis Lidojumu drošību ietekmējošie ekoloģiskie faktori
I. Polens, V. Šestakovs Lidaparātu kustības īpašības zemes tuvumā.
I. Polens, V. Šestakovs Trīsdimensiju virpuļu režģa metode taisnam spārnam.
P.Trifonovs-Bogdanovs Vienmērīgas inerciālas navigācijas sistēmas algoritms.
T.Trifonova-Bogdanova Sānkustības vienmērīgas inerciālas navigācijas
sistēmas kļūdas attīstīšana.
O.Zarjanskis Gaisa kuģa sānkustības autonomas vadības sistēmas.
V. Birjukovs, P. Birjukovs Jūras viļņa profila radiolokāciju mērītājs
hidrolidmašīnas izmēģinājumiem
V. Birjukovs, P. Birjukovs
Ātruma un paietā ceļa borta mērītājs aparātam uz gaisīga spilvena
R Hatiss, M. Kleinhofs Kompozītā materiāla nesagraujošā kontrole ar
akustiskās emisijas metodi
I. Blumbergs, M. Kleinhofs Gaisa kuģu kompozīto konstrukciju drošums
I. Smirnovs Priekšmeta „Gaisakuģu ciparu tehnikas elektronikas instrumentu
sistēma” studēšanas metodika
R Hatiss Adhēzijas stiprības novērtējums starp atšķirīgām kompozīta
komponentēm
V. Pavelko, E. Ozoliņš, I. Ozoliņš Lamba viļņu izplatīšanas īpašības no
struktūras bojājuma
I. Pavelko, V. Pavelko, E. Ozoliņš, I. Ozoliņš Kniežu savienojumu noguruma
sagrūšanas lietišķā teorija
I. Pavelko Griezes piepūles iekšēja pārspiediena ietekmes novērtēšana stringera
un apšuvuma kontakta virsmā pielietojot parametrisko modelēšanu
S. Kuzņecovs, I. Pavelko Stiprības un nogurumu izmēģinājumu automātiskās
vadības sistēmas optimizācija
M. Kleinhofs, I. Pavelko, V. Pavelko Garo šķiedru kompozita slāņa stiprības
modelis stiepē
M. Kleinhofs, V. Pavelko Ultravieglā bezpilota lidaparāta projekts
S. Kuzņecovs, E. Ozoliņš, I. Ozoliņš, I. Pavelko, V. Pavelko Bezpilota
lidaparāta trīsslāņu paneļu stiprības un stabilitātes problēmas
A. Kuznecovs, Ju. Paramonovs Gaisa kuģu apskatu plānošana kad noguruma
plaisa modelī ir divi gadījuma parametri
A. Paramonova, M. Kleinhofs, Ju. Paramonovs Šķiedras kompozīta stiprības
robežas sadalījums
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25.

Ju. Paramonovs, V. Valavičus MATLAB un MAPLE programmas lietošana
gaisa kuģu drošuma problēmas risināšanai
26. E. Valentis, Ju. Paramonovs Potencialo pasažieru uzvedības modeli
27. Vik. Labendiks Lidmašīnas taisnvirziena un rotācijas kustības vienādojumu
integrēšanas reālā laika mērogā īpatnības
Ziņojumi konferencēs ārvalstīs:
x

8th International Conference „Aircraft and Helicopters Diagnostics”,
AIRDIAG’2005, October 27-28, 2005, Warszawa, Poland:
1. Paramonova A., Kleinhof M., Paramonov Yu. Connection of tensile
strength distribution and fatigue life of fiber composite.
2. Pavelko V, Pavelko I., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Simulation of lamb's
waves propagation from structural damage.

x

12th International Conference „Trans&Motoauto’05”, November 23-25, 2005,
Veliko Tarnovo:
1. Pavelko I., Pavelko V. Cross-ply bending and stability of compressed bar
with crack.
2. Pavelko I., Pavelko V., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Stress stat in the rivet
joints the applied theory of THEY fatigue fracture.
3. Pavelko V., Ozolinsh E., Ozolinsh I. Formal simulation of lamb’s waves
propagation from structural damage.

x

II международная научно-техническая конференция „Авиадвигатели ХХI
века”, 6-9 декабря 2005 г., Москва, Россия:
1. Копытов Е., Лабендик В., Осис А., Тарасов А. Метод
диагностирования авиационных двигателей в условиях частичной
потери информации.
2. Лабендик В., Озолиньш И., Званчук П. Способ контроля тяги трдд в
полете с использованием подобных режимов работы двигателя.

x

III Всероссийская конференция „Необратимые процессы в природе и
теннике”, НППТ-2005, 24-26 января 2005 г., Москва, МГТУ им. Н.
Баумана, Россия:
1. Лабендик В. Критерии изменчивости (развития и деградации)
энергодинамических систем.
2. Павелко В., Павелко И., Кулакова Е. Об использовании
поверхностных волн Лява для оценки усталостного повреждения
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10

7.2. pielikums

RTU AI studenta anketa
JtrsuvErt€jrrms
Grupa: ri tY i /iL'
Datums: J i Jv- )i Cc.
Vlrds (tikail): 4 ib_Vtt-,.rr{L\

slikti
(navpietiehs)

Viduveji

I"abi
(pietiekams)

l. IrGcibu procesaorganizecija
2. Ir{6cibupriek5metasaturs(norddt
priekimehr vai prielcimetus)
. N4ec.prielcSmetuteor€tiskaislTmenis
4. haktisko nodarblbullmenis
5. Pasniedz€julcvalifilGcijasv€rtEjtrms
6. lv{6cibupriek5metusarreig[liba
7. MEcibuliteratiiras nodro5inniara

.J

,J

RTU AI studentaanketa
Jtsu vErt6jums
Grupa:
Datums:
Vlrds (tikai!):

l. M6cibu procesaorganizEcija
2. Mdclbu priek5meta saturs (nor5dt
priekimetu vai priek5metus)

3. Mec. priekimetateor€tiskaislTmenis
4. Praktiskdsnodarbibaslimenis
5. Pasniedzeju
kvalifikEcijasvErtEjums
6. M6cibupriekSmetusareZ$Itiba
7. M6cibu literattirasnodro5in65ana

slikti
(navpietiekams)

Viduv€ji

Labi
(pietiekarns)

7.3. pielikums

VTTAE
l-

Verds" uzrdds

2.

Dzinsanasgad$
vieta
Personaskods
Izgffrtu

J

4.

S.

Tinntniskie gredi m
akndF"riskie
nosaukumi
Ddbaviettr
nosaukumi
ieqem"r'ie arnad

Muharbijs Banovs
1944.9., lGraiaiuterkesiias Republika' Kriwiia
100544-13118
RigasCivilis Avi5ciiasinZenieruinstitg6
1975. InZenierismehanil5is:
(RCAll)

;198O.

T-alc

E.Ciolkovska Maskavas Aviicijas

TehnolofiskaisInstitrlts;l996. Dr.h-ing.:RigasAviiciias UniversiGite
(RAU)
Asoc- prrofesors,hab. D-r W. fu"

no 1999. - RrU, Aviaciias Instit0E,Spel€ iekertasgaisafransporci
profusoragrupasasoc. proftsos ;1997- - 1999. - RAU, Transpona
iiOzet;u &inqu katedras pofesors; 1985.-1997. - RCAII-RAU,
Aviicijas dzinCiu konstnrkciiasun stipn-baskatedrasdocents;kaghas
r"p;r316r,rslseret985--1939.- RCAll, A{ehinikasakultites dek;na
vietnieks;1983.-1985.- RCAll,Avidcijasdzir€ju konstrukcijasun
stipribas katedrasvecikais pasniedz€is;l975.-1983.- Sectgi:RCAII
avidciiasdzineju konstnrkciiasun stipribas
7. Painebdyadarbavieta Avidcijas lnstit0ts.Sp€kaiekartasgaisatnnspottii
rm ieqsnamaisa@ts proftsora grupasasoc. profesors@TU)
KopA \xairekke 20. modislcais dabs.
8. Metodi*ab dafts
Lekciju hnsi:
skaits
Silturnadzin€ju uzborre(bakal rmpmf prog-);
(bakal un prof ptroS-);
Virzufrl:i n€iu konstrr.rkciia
(bakatunpmi Prcgr-);
lekftledzesdzin€ju konstnrkcijaun stipn-ba
Kusa projeks leDz (prof, Prog.);
Ipaix konstnrkcijasautomobifudzineii (bakalunpr'of pros-);
Aviicijas dzin€lu konstnrkciiaun stipnta (bakal unpoi Progr.);
AviScilasdzin€ju uzb0ve(p,of prog-);
Kursaproje{rtsADz (prof, Prog.);
(nag"F'og.);
Vibrometriiaun vibroakustiskadiagnostika
Jarnnrmiaviodzineiu raZoiua(mag. plos)
Kope vairek ke 14O.zinehiskaspublik5ciias:
9. Zinatniskaisdabs
LidzdalibaIZP petiiumu t€mis:
CrantaN 96.0046zinffriskais lidzsradnieks;
proiektos
Lidzdalfbastarptautiskaiospetu-iumu
i0. Starptattiska
1996- 1999
rNKOCOPERNICUS
sadabfrba
r: Latvie&r"ldsttt furkesu, vesu,
11 - Valodas
""gluselu dcfr
1019
Lomnosova l, Rigu LVL2- Adrcse,tAku$i
7089956
E - mail' Aviaioc In*ihre@roliv
Privfuitfi@ctja
Pernavas.al,dz& RIgELV- 1m9
1 3 . Ih,€sviEta
eerkes
l4- Taffia
ptccas,2. bemi
15. qimcocs sifiroklb

6.

20O3.g.15.deccdris

F

frt'

V''"'rrvs

CURRIC.ULUM VTTAE
VitA[js Pavelko
1
194.1.gada3. JanvErig
Ukraina
J
0 3 0 1 4 1 -13107
4.
1960-1963 Rr-gas civilas aviecijas inienienr institiits, Mefranikas
fahrltat€, ieg8td tcvatifikacija:inZenieris- mebEniftis,,p"drtlar"
Lidaparau rm avi5cijas rrzin€ju *sptrruecija tg&slo
I-atvijas
valsts universitEtg speciatitEte mat€rnetkq 1966-196g Rigr"
Civilas aviEcijasinienisu institlta asoiranEm.
Tindtniskiegradi un
Tehnisko -i*tsu kandidfrs l%9.sad4 Docems lgT4.gadirTelmikes
akademiskie
-r'rF-Budoktors lg92.gade\profeson 19g4.gadafUl. lnZenleruzin.
nosauiormi
D_olcors19n.eodArRAU profesors1993.gade,RTU profeson no
13.09.1999.g.
Darba vienr
RTU: Profesorsno 13.09.1999.9.
RAU: TebniskEs
rneirEnihs
nosauhlml
vadt{s,
profesors
l99l-r999.g.;
Rrgas
civilas aviicijas
1"T+.
iearemanieamati
inieniertr instittits: Tehisic6s nehenikaskatedrasvadt5is t9g01991.9.,Lidaparanrkonsnrkcijasun stipribastcaretiras
io*a
lgr3l98o-9., Lidaparanrkonsutrkcijastm stiplbas karedrasvecEkais
pasniedzejs D72-1973.g., LidaparEnrkoostnrkcijasrur stipribas
katedrasasiste,*s 1969-1972.g.,zinfrtneslaboratoriiasio:""ioiu lg&
1965.g.
.|
t.
Padreiz€jadarbavieta RTU, Ttv%F,Aviecijas instittits,Aviecijas
u sripribasnn
un ie,gemmaisrmats ileidrfibas profesoragrup4 profeson.
8. I$etorliskaic darbs
21 metodiskie darbi, r.sk:
1. v.Pavelko. rtvlaterieh preres:fiba// lvGcibu Fdzeklis rneiinikas
frlsrltiites sardeutiem(1. un z.w).-, Rrgil RAU, 199g.- 71.un
74lpp.
2. M KrefirucoQ, B. flasenro. Koecrp5mpoBarues pacFr€rriwoBa
asrorvroSr,urx.
-Pma PAy, 1999.- lg2 c.
3. Pavelko v. B8vmehEnika-Kursa darba uzde,vumi,to izpiidianas
pie,m€ritm metodiskienoredjrrmi,RIga: RALI-1996.-7glpLekciju kursi un prakdskesnodarbihs: Teorffslla rneh:nik4
pretemaa B8rmoeir5nika,
i,fuiaparaurkonstnrkcija,n
stipdba Elasfibasteonjq sabruksanas
melrEnikaMareriEtum
konstnrkciju nogununs..rMafuuartornarizEtiiprojelteiana Skaitliskas
rnetodesmeh5nikd.Konstrukciju d;nrmit€
9.. Zbamiskaisdarbs
Tinfrtnisko projelu izpildisa"a
1. IZP grarts - 199GI999 (izpitdajs).
2. IZP granrsNr.01.0620-2001-2003.9.(wdt{is).
3. IZP grantsNr.04.1t79-ZOM.g.(vadEjs).
-inetnickts ptrbfikfrcijas(p€d€ostrijos gados:34)
26
::
l - xmmgFr rrH$rye' K3.-Koreq BB.naEre B.tllm6oos I.18.

t.

V6rds. uzvErds
Dzimianasgads,
vieta
Personaskods
IzeFfiba

2.

3-

4.

Orcma ptarezmf,
.mEEtiltrE
3r?rEU(FrraD(cgqryrncqrn arnporc@'EnqcttL
AB@Er'r
l9g3r.. JE 3. c-l?-..20
Ilarerc
B.It
O mrcrlpnr
a${eCrera
rmrU-lrrfi
yilaeTgpg
iIETGEX
c m*nF'Iramrsss
trrrtrrF
@smB
3aaorcna
'nrfi
ilaFopropr,
l98l . mnr47. J& l0 . c.eg-Zt.
tlarcre
BJL O pacrpemrcwn
ycsd
B ?rrrFrirrgrn
coa@

srwrp
! trr"frrsru +$mauar
c.129.-.131.
Eaxcr|clcd B3.Jrarem
BJr.
rcqEEpamp8

t-np-."rfi

Hargrre@r-Ilpo6reuu

Ermra
etao.rur
n[F

, lgg2 . txvltr
;rt'1..'arrrrn

CDafiarCgg1

rycnocra.l9g6. .l,fsI

. .}& 4 .
B xE

g,r,rr?rnecqn{

5'

6.
78.

9.

10. Starptautiska
sadarbnba

lit.

Valodas
.{drese. Elru+i
Privdtci infonrudcija
1-?- Ddves vieta
i4. Taudba
.A5. Gimenesstiivoldis
. *r. i/€l€tiijs anrats:
|",

2004.gada S.febnrEris

!vtD' Banov' E'{ lfunyaev- v.P. Par^lko.
ofFatique.ofStnrcu'es in
ttrgb{-tcle Fatigue on the Basisof Acousic{nciples
Emissiontrtrecr:{d World
IWeedngAsoustic Emission and icd lrrernaional codereoce on Aorostic
Emicsionin lvlanuf.agnr.ing;- Se$embcr.1991.BogonVassactusecs.
pp.Il0 _
-120.
Earcs M.[,Kons
E-AIIarem B.IL..y@x AI{. Onperem*ry
mpomBoro rc3@n"r{rreEfamregcnmcrr
'.?npr*e"nrr,-ancrm3urccaoxrhnr vcreaoil // fipodneurr
rysnorrrn. 1991.c._ig{0.
v. Pxrelb- A la{ibali. Tbe'AnarFisoirtt""gh dirrrih;oi
o ri*
qn'nFffion rycrt''= of which bzve-acnc{c -p'c.dr,s
or:tu rr,*onc,*rr
Congres "\{r*Tf_Wg.
25.28 ScpnUcr :OOO.lrinict- t pp.
V. Parclb. A Kllibati_InvcsUgntoi of Crack rr,flurrrcps
on the Stength of
con*maims: streng& R€dsfroim
at River c-r".u*
Ap.** of which
Havea Crads-Proceecnngsof 3fr rrtErn-tirm,,t Corsess:M;ab
Wed;", 25_
28 Scgober2OOO. Urmict +pp.
v-hvelb- E- ozolinsh- neearch of of Earlv Fatigue
&acor. of Ifighsengfr

Alrry //Aviatiou-l.ro5 (ISSI{ i j g2-ts-:s).-viroi*, t
!"ry"lT"
nAnhities.20OO.pp- ll8- t2l.
"t"itu
l0- v. Pa,etb- A Kulibari. Abod sdectionof lv{areriars
for comcaionswi&
ptessr a!.'ingl scieorificprocecdings
dRigp Tecbnicar
udv€rsrry.s€d 6.
Transput Aviatigr Fesporr Nruber l,3000- pp.5+59.-- ll' \trD3anov' I.v.pave&o: Vp.pavelb. Th rEgiihnd€s
6;,6o,oic F-i.sior
m FangreDestructionon an Alumirm erry7l t"-rr dth"
r"{""!rd-l
Bebaei* of rwatcdals.- Fre'ndprfilishing gor$ Lta.
voio.e r{ No.r.
2003.p.23-to.
r- INCO€OpERi{rcys: cEC Cm.l No.ERBIC15€T9G0z4
. rsn...Lggg.
MI{ beHorpnera
ases,m gatasF nogururafJdrlrni .1990...
i.
1992-

heli@era

g"r"gFpr"i- rrrrtur *€refi

i' Nogunroa
lg{
lee2...
ree3.
ryI"
+'
dai$ ams*as-inoiridru rftiln peuj.-i;;
rrpnoih,
pielictdilu AI{-24 rm AtI-26 tirr,'"--* Ur"i*ii"
ailft"_
iexfras
ttsurolunu pAiSao',IJgumsar O. anWa ltr& Kgana-s
#r,",,hhr
nirdcai 19m...1991
5' cmnacnr tocanrracrnoAsT3{T-2003-50290?
project, Air,'*,
rntegtuedStrucurralIlealth Aswem (AISIIA)"retding6
- - r- -'1

Latviefu(3),ukrai4u,kriwra fran&(2),anelutZy
Lomonosova
iei4lB, LV-1019,nigq fur,aia. TEtrunis:
?0g9961
:='iral]'
d'
raveikc@hotmaiilccrn
PLubenas
iel4 S-104,LV-1019-Ar-ga,
LawijaUlaainis
P@ies

'r{

{q-,J-

V. Paveiko

1.
23
4.
5.
6.

7.
J.

9.

Vdrds. uzvErds
Dzimianas gadq
vieta
Personaskods
Iz-g[tua

CURzuCULUM VTTAE
MertiTS Kleinhofs
8 42. gadz25.septeonbris,Tuhrma rqion+ I-arvija

250942- t1512
tugstaka (1966-sadaRigascivites Aviacijasinieniem insriulrs,
I\t{ehenikasfrlilltete, lcvatifikacijainZeuierismeheni}is)
ZinEtniskiegrEdiun
ryab.ine.n"dolt.(1998), in;.zin dsh.(1992), telrniskodnFr{ru
akademiskie
lcandida$(1983)
nosauhrmi
Profesors(2003), asocprof ( 1999),docents(1995),
Darba vienr
Kgas Tebniskeuiversiterc: p,rof, asoc.pnof,Aviaciiasinstitota
nosauhrmi
direltors - 1999;RigasAviAcijasuiv€rsittite: asocprof - lg9;
ieaemamieamdi
Mehanikasfrkuimes pnodekans-1993-1998;docem - l9g5; le*rors,
-1978;jau-zinFdzstr- 1975;laboraorijas vadtajs -1971;
11ry
CA PolErAperrzalde-1966 inieoieris.
Pa5reizejadarbavieta RigasTe+miskdtrniversitEte- prof, Gaisahgu eksplnatEcijas
karedr4
un ieqe'rnamris tmtts
Aviecijas institttta direltors
Metodiskais darbs
16 darbi; Doktorandrr,masstru, balalaunr, diplomu darbundiba
skaits
r-ekciiu hrrsi, praldiskasun laboratordasnodahaas: Gaisahrlu
stipnaa un konstnrkcija;Aviecijastnansports:GiKuzbrtive;GK
*f$*
elspluaficijas organizEsana
un nodroiiniirnq coi*nrg"
tehiska ekphraracijq Kompozihr stiprfta ss mehFnika
Znitnislceis darbs
112 pubfikecijas- Eksphratricijasslogojt'maiedarbibasizp€teu
Crpaiikoryozmr) uareriahlipa$bam,tonsrutioiu
apskatesperiodishrmanoteilsan4 sagEiianasnnoddesanq'
7-La grantsNr.l)6.0647Polimtuir koryozfrr konsnrkciju ioa,sbru
'ry

q.spl'daciter'oto apskaes
p€dodishl'anoreilsa; - ra@is;
ZsM pastrEuna
p{uns RTUNr.654l:LRrmEiro'pas
savi€ffias

10. Starptautuicn
sadarbiba

11. Valodas
L2. Adx€6e,Elnrsi
1314.
15.
16.

PriuAd infottffija
Dzives viera
Taffia
qin€oes stiivoHis
VeEajs *'rrlrs:

normdvo ehu aviicijas jomn salTdino€ i2p6tre,novertquns rm
turpmako fhrmdosanassaska$oianas
pasalamuplEnai"s,ttaa"vadltEjs;
3-r-arvijapasauiesaviicijas sisttuE zl.$dsima Tendencesun
affimaas celi. ix sanksmesministrijaspastifts pe{ums. RTUUzsk
Nr. 6668.VadtEjs
4.LA grants-2002 - izpiidltQis
Sadartjiba:- Vihas Terrnisk;srmivrsifites AI; - Kietcaspolitehuihr
(polijaX Uhainas Nacionilo aviEcijasuon€rsitfti Tatu AviEciias
koledla hdzdafiba zin4fniskokonferen&rorganizesruagn ;nltn;sko
raksal kretunu redakc{es.
Krieru rranrdmliri
saruntrieqenglu_
f*E vdsr - *proul
rnininr:r-ri(pamafii
tebniskietdcsti speciaritiitE).
.-RxgasTehiskeuniv€rsirfre,IGlhr'u Rrgalv- 165g
-TElr.: 7089950;9130&29;Fal6s - 2089990
E - mail: kleinhof@iuniklv
Auseklaida g, o.i, ngg.,1v l0l0; alr.:73224g2
l^dvi€ris
precejics,divi berni
pruf 3O.04sZOO3.
I ZS.}1.ZW7;
A@iarirsdmta dir&ors: ?S.tt.t9D.....g.l
E.tL 2ffi4.

,*Kr€inho&

2OO3
.gadz lT.decembris

4'

DZTVES TJNDARBA GAJI'MS
Vladimirs Labendit<s
Adrese:
Pers.kods
TElrunis:
E-mail:
Izglnrba:

Teleki izglnlba:
Darba vietas:

Pedagogislo
darblba:

Lubdnasiela 8-92. Riga LV-10t9
2l 1046-10309
7089988:7143521
vladlab@iunik.lv

Augstiki: 1963-1968 RTgasCivilas aviEcijasinZenieruinstit0ts.Mehturikas
fakultEte,iegiit5 kvalifikEcija: inZenieris- mehdni(is:specialitiite- Lidmafinu
un dzin€ju ekspluat6cija.
|97l-l974 RTgasCivilas aviEcijasinZenieruinstitEtaaspirantiira.
RTU: Asoc. profesorsno 17.09.2001.g.;
Docentsno 1999.9.;
RAU. RCAII: Docentsno 1985.9..vecdkaispasniedz€js
no 1983.9.,asistents
no 1978.9.,zin6tniskasdarbinieksno t969.9.
l7 metodiskiedarbi:
l.

Labendiks Vl.. Pavelko I.. Pikke R. Turbinas
ap€$ns i Metodiskie
-eezdinamiskais
norEd[umi kursadarbam.- Riga:"RTU". 2001.- 34 lpp. (ISBN 9984-69+_17-?).
2. Labendiks V.. Ozoti4S t. Aviodzin€ju ekspluarEciiasraksturlielumu marcm6tisk5.
model€Sana.
i M6cTbulTdzeklumagistrantiemun doktorandiem.- R-rga?00t.- 42
lpp. (ISBN 9984-69G18-0).
i. Auqaroecr{fi 8.. Jla6er.rarr 8.. Myxun B. Xnvuo'r'onofnfl cMa3oqHHxMarepfianoBH
r€xflt{qecKnxxn.uroqrefi .artr aneMo6unefi Eaponef,cKoropHHKa.- Pura: TCI{. 2002. 132c.

Lekciju kursi un praktiskesnodarbibas:

Zinetuiska
darblba:

Galv. projekti:

Valodas:
PrivaE inform.:
Dzim5-datums:
Tautiba
Qim. st5voklis:

Bakalaura magistra"doktorandadarbs, inZenierprojeka.
125zinEtnisk6spublil€cijas (p€dejostrijos gados- 37):

jla6enaur B. MarevarfiqecKoeMorerupoBar{re3KcnnyarauaonHbrx
xapaKTepucrar(
r Mouorpa$ar - Pnra.PAy. 1999.- 147c. (ISBN 9984aa{aunonHbrx:tgnrareaeE.
068-06-l ).
3. Labendik V.. Attoum M. Develoomentot MathematicalModel of the Enginetbr
Diagnosticsof the Flight GuidanceComputingSystem.,' Proceedinssof the Transport
and Telecommunicationlnstitute "Compucr Modetingand New Technologies".- Riga
Ttl. 1999.vol.3.- Pp. l3Gl39. (ISSN 1407-5806.
1407-5814i.
i. Labendik Vl.. Ozolinsh l. Nerv Methodot a Ratingof Thrust of a Double-LoopTurbojet
Alott and Principle of Is Reguladng./ RTU Zinntniskieraksti.6. s€riia 'MaS-rnzindtne
un
transports.Trarsports.AviSciiaswuuports". 8. sEjums-- Riga. "RTU". 2002.- Lpp. 8792. (ISSN r407-80r5).
2 granta darbu vad-rt5js:
l. LZP grants Nr 02-75d - 2002. g.
2. LZP grants Nr 03-34d - 2003. g.
Sagatavoti aistav€5anai 3 promocijas darbi, ir v€l 2 doktoranti.
l.

&wie5u (3), krievu.vacu(2),anglu(2)
RTU Aviacijas instit0ta padomesloceklis.

19t6. gaAa2l. okrobris
krievs
precEjies.2b€rni
2004.gadal0.janvarT.

V. I-abendiks

L

2.
-)
.l

6.

x

Vdrds.uzvlrds
Dzim5anasgads.
vieta
Personaskods
tzgFtfta
Zindtniskiegradi un
akad€miskie
nosaukumi
Darbavietu
nosaukumiiegemamieamati

Pairerz€jadarbavieta
un ienemamaisamats
Metodiskais darbs

CI.IRzuCIJLLNIVITAE
Igors Pavelko
1966-g. 38. septembn-,
R:-ga-Lawija
280966- 13l i3
augstika (199a g.): PeterburgasCelu SatiksmesVa.lsaUniversitate,
mehiinikasfakultate, lgvalifik;cija- hienieris-meh5niftis:
1996- 1998 .g- fu-gasAviacijasuniversitatgdokrorantdra
inZenierzin6tnudokors, Rr-gasAviAcijasuniversitdte( 1998.9.)

RTU, Aviecijas in$imts: Gaisa kugu ekspluafiicijaskatedrasdocents
no 2003.9.;2002- 2003.g.'Sp€kaiek6rtasgaisatranspond'protbsora
grupas docene; 1999 - 2002.9. 'Speka iekEnas eaisatransporfii"
profesora grupas lefttors. RAU: Transportal-rdzekludzineju katedras
lekors (1998 - 1999.9.), asistents(1998.9-),inieniens (1997 1998.9.) 1996 - 1997.9.VAS "Latvijas Dzelzcel!';VD gaidnieks;
l,99a - 1995.9. SlA'"I-aterna" inZenieris;I99ag. VAS'"Lawijas
Dzelzcel5", Zasulauks depo dizelists; 1989 - 1994 RrJas Vagonu
rupmtas ma$n$radnieks; 1987 - I988g. Lawijas Civiles .{viacijas
Parvaide.2. RlgasapvienotiisAviacrjasvienraasATB atslEdznieks.
Pu-gas
TehniskEuniversitiite,Aviac{as instit0ts.Gaisakugu
ekspluatEcij
as karedrasdocents
5 macibu_metodiskrq
publikEcijas.
l.

lvt SasoD- P. I(a{nem. I4 llasanRo. MglolEqeclqe l.tc[}itsxs K
K-vpcoBoipa5@erc :nc@nEra}{ (ycrprofrcrso reuroBrD(lEfralereb)
r <Koncrpyrcur q npsrKoqrb rcpuEea5D(.aFar€xeb) - l5 c.: ha.
t999.
1.. M. Banovs.R farpen*o. I- Frveiko. Metodiskienoreq 'rni hrsa da$am
prieklmetos <Silh"n.biniiu uzhlver>un <Virzu{u dzin€juKonstnkclja utr
stipn:ba))- 15 lpp. : tu-gA 1999.
i. \4. Batrovs. i. Prvelko. Virszemes Fdnsporradzin€ju stipnaa {Virzulu
dzin€ju supriba/ Lekoju konspelrs. - fu-p: .{I RTU. :001. - 58 tpp,
ISBN 9984490-l6-+
.. \{. Labendils. I. Prelb. R Pikke- Turi:r-nug:,zdtnamskaisaDrekins.
Metodishe noraqu.mi lqlrsa dadnm pnelcimeti "Silruma cjzlnep reonja'
- PJga:AI RTU- 2001.- i.t lm. ISBN 9984'69o-t7-2.
5. t. Pavelko. Gizrubinas dzitr€ju vadiba/ Lekciju konsDebs.- tu-ga:RTtj.
?003.- 14 lpp. ISBN 9984- 690- 13 - 7.

9.

Zin5tniskaisdarbs

Lekciju hrrsi un praktiskis nodarblbas:
Automddkaspamau:Virz.ridzinejuteorija, Virarjdzin€jur,'adiba
Ga*urb-masdzin€juvaolba,Ga5goelememumetodeun t6s iietodanq
Avid.cijasdzinEjuelemerrudinamikaun sdpniba
Zinituisko projektu izpild5ana:
I.
Ln graffs Nr.01.062G-2001-2003
g. fizpildt4s).
grdsts
(vadfiijs).
?.
LZP
Nr.04.I177- ?00a.g.
32 zinefidskaspublikdcijas,t.sk:
IgDr V. Pavelb. Crad<Diag[dics of Aircrd Pocrcrplad Sh-ftq undErthe
Angle of Twist when ToEior- - 6@I rr@aioEl CodereoceAinraft qn.l
Heiicopt(fs' DiagnosdcsAIRDIAG99 - Warsaw.2- 3 D€cdcr t999 - pp. 53
-54
2. K B- flarmo. Pdc.rr o ryyw
BaroBl@ared
r@preD(
cpqqgE,
c vqsfiru rrflrdr" Tpc@t E rD(;IErrEIlcrsE! no yf,Iy ?tpy@asl[_ Coryecremureupo6lou M'rr"|.oF't {sq tvlaficfaEr lvlqyEaFoEoft
HTK fovsrr 2000r. - c. 129- t3I.
t-

3.
a.

5.

6.

7.

I. Pavelko. Cvlindrical shcll wittr crack in tension.- <AVIACUaT- Mokslo
2urnalo <Transpon2e pnedasISSN 1392- l5jj. Nr.5 - Vilnius <Tecbdkur20fi) - pp. 139- 142.
E. naselrrio. C. tpocnrqcE" f&mr€me
momerxr 3rruBareErEoi
rro.&mrxBocrr{rylr FcrIgre E xp-vqcffieBa.troB
c rpctrtdrar|n. _ <<ABIA_
2001>.m MHTK - KrB. 2OOl-r.1. c. 03.182- 03.185.
Pavdko I-, JarcslavccvsS. Caurejodasaplm I aisa<ietPLmeuz .,lindri<ki
*Mafilzirane
un tratrsports--6.s€rija_8.€jums.
:*Tq
!?kfT-glulu v€rpa.RTU,inrhi<kie rak$L ISSN lrl07 _ 8Of5 _42_461Df'.
I -b+r'diL< Vl.. Pawlb I.. SEzdifri I\d"DTRD ar lieto <tivkonuriUttesp@i
vadbas otrimizjcija. - RTU zhnrniskie raksri. 6.ffia -Ma$rninerne un
rarspors" -R: RTU. Zm2-ZZ-24W
I!( D. Banor'. I. V. Favelb. aod V_ p. pavello. The F€gulaiti€s of Acou$ic
Enission on Fatigue DesnuCion ofan Alurninum A[ov- - Joumal ofthe
lvlecbanicalBehavior oflvlareriafs. Volume 14. No. f. i003. ISSN 0334 _ 3938
- pp. 23 -a0.
INCO{OPERMCYS: CEC Comacr No. ERBIC ls-CT9 ffiT24. tg97...tgg{t).
Contracror to contract n.AST3{T-2003_5 e2907 rdatf.'ryn
Afucraff
................iect,
IilegraEd Stnco[al Itealrn Asscssnent(AISHA).

10. Starptautiska
sadarbiba

1.
2-

I I . Vaiodas
12. A&ese-tehu4i

larvieiu. krievu - anglu
RlgasTehniskeuniversitate,Aviaciias institiitsLomonosovaielaI. II-IM. nrga iV-tOte. Laivija-(371F7089988
Lubemsieia-8-104-LV-1019.Riea-Lawiia.
Krievs
NeorecEiies

13.
14.
15.
16.

Privdd injomficiia
Da-vesvieta
Tauuaa
Qimenesstlivoklis
V€l€tZijs
arnats:

2o04.eadz5.febn:eris

:-

l.Pavelko

DZIVES UN DARBA GAJUMS
Juriis Paramonovs
Adrese:
Pers.kods
Tllrunis:
E-mail:

Izgfluba:

TlEikn izgliflba:

Darba vietas:

Pedagogisl€
drrbih:

ZinnttriskA
darblba:

Ru5anuiela-5-l - 14
?80338- 10304
7089970
aviation.institute(dtnu.lv

1955.-1960.RTgas augstEki aviScijas in2enierukaraskola(ar zelta
medalu). Mehinikas fakultiite. iegEtd kvalifikicija: inZenieris mehinikis: specialiEte- Lidaparatuun aviacijasdzinejuekpluaracija1963.-1964.RigasCivilSsaviacijasinZenieruinstitutaaspirantura
TehniskozinatrlukandidaB 1965.gad5-Tehniskaszinit4u doktors 1976.
gerra,Profesors1977. gada-Habilit. inienieru zin. Doktors 1993.gada.
RAU profesors1995.gada, RTU profesors1003.gada
Staadsandsdt'lemju augsukoldstkvalifildc|as celSanq:
+Maskavas universitit€. Varbutibas teorijaskatedra-1975.,1980.
*Universiry of Wales Swansea(Europ.UnionTEMPUSProgram) 1996.
RTU: Prof'. gr. vadltEjs no 1999. g; RAU:Transpona lTdzeklu
1999. g;
teorijas.apr€(inaun konsmrkcijas katedrasprotbsors. 19921RTgasCivilns avidcijas inZenieruinstitiic: Lidapardtukonsrukcijas un
stipribas katedras vadit6js. profesors. | 974.' 1994.: Civilis Aviicijas
Vadibas Automadzetu Si$emu institilts. ekonom.- maremdtikasnodalas
viemieks1965.-1974.
prieKnieks un (no 1973.)instt0tapriekSnieka
zinatnes laboratorijas
un
katedras
konsm.rkcijas
Lidaparetu
196+1965.asistents,1960.-1963.
in2enieris.
29 metodiskie darbi. to skaiui:
tO.M. r,r!p.. KonqrpyKurf,h npoqnocrb,'lA FA. - M.:
l. Flapamonoe
Mauunocrpoeune.1991.-448 c.
Ju.M.. ParamonovaA.Ju. Tnnspornrh-dzek[uslodzes.
l. Paramonovs
RAU. 1002.-108lpp.
resurssun droSums.
-Rr-ga:
consruclionandsren$h analysts
.{eroplane
Ju.M.
i. Paramonovs
Pan i . -Riga:RAU. 1994.- l l6 P.
+. Aeroptanestrucure and stren$h analysis.Pan1. -R'iga:RTU. :002.
- 102p.
un
Lekciiu kursi un prakiskis nodarbibas:Lidaparetukonstnrkcrja
stioriba-Slodzes.DroSums.
(ped€jos6 gados:65)
176zindtniskis publik^dcijas
| . ParatnonovaA.Yu.. KleinhoJ 'V.A.,Paramorov Yu.M. The use
of Markov chainstheory tbr approximationtariguecurveof
of Third International
compositematerial.// Proceedings
... Confbrenceon MATHEMATICAL METHODSIN
RELIABILITY. Methodologyand Pracdce.Junel7-20.
2002,Trondheim.Norway, NTNU - 509-512pp. .
1. Paramorov Yu.M., Paratnonova A. Yu . lnspection prog:ram
results.
development by the use of approval te$
INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIABILITY, QUALITY
i0l-i08.
AND SAFETY ENGTNEERINC.Vol.7' #a(2000)'-pp.

3. Paranonov Yu-M.. Abmnov V.l.,Glagovslcv.{..{. Automated
COMPUTERS AND
System for inspection Planning //
INDUSTRIAL ENCINEERINC."VoI.jT.No l-2.October1999.
P.46I {64'
l.
LZP grants Nr 96.0645- 1997-1999g.g.
2.
LZP gFnis Nr 01.0609- ?000- 2001.g.g.
3.
LZp grants Nr 02.0936-?002. e.
{.
LZP grants Nr 03.09210
-2003. g..
Automatizetu vadlbas sisrEmuizsu€dasana
5.
t* pasa2ierupliismuprognoze(Aerofloc - 1973.),
*r lidmaSinas
birojs-ILslodZuv€rtEjums( lUuiina lidmaJr-rnas
86.1984:
lL-96.- 1991.),
*r lidma5Tnas
( lfuSinaun Jakovleva
konstrukcijasapskar€splEno5ana
lidmafrnas biroji. -l 994.).
6.
Ml-8 helikopteraastesun galasiju nogurumap€nlumi.
1990...
1992.
Lawieiu(3), krievu. anglu(3),vacu(2).
. Nopelniem bagAtazinehes darbinieka Goda Nosaukums
( 1983),
. Lacvrjasauomatikas nacionalesorganizacijasloceklis.
.
Lawijas naciondl5smehinikaskomirejasloceklis.
. Latvijas augstskolupmfesonr asocidcijasloceklis.
. esmusagauwojis 15 zinnhu kandidiitusun zinitnu dokorus .
r G€mard
INTERNATIONAL WHO'S WHO OF INTELLECTUALS
- TWELF|H EDITION" .
'DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOCRAPHI.
TWENTY-FIFTH EDITION"
ieklaus raksts velt-ltsJ. Paramonovam.
Nominationas
INTERNATIONAL MAN OF THE YEAR FOR 1997/98.
THE TWENTIETH CENTURY AWORD FOR
ACHIEVEMENT
by the lnternationai BiograticalCenm of Cambricige.
Nominationtbr the American BiograricaiIn$iue's
GOLD RECORDOF ACHIEVEMENTibr 19e7.

Gatvenie
projekti:

Valodas:
Priveta
informacija:

LIFE TIMETCHIEVEMENTAWORD
{MERICANMEDALOFHONORtbri002
.

Dzim5.datums:
Tautiba
Qim.sEvoklis:

l00l g- 2003g. flebruiris-maijs- lekcijasuniversidr€
Programma
delngenieria
de SanBuenaventura.
Universidad
Aeronaudc&
BogotaColombija-

.lpbalvojuni:
. Ordenisfua ZIEe ( l97l ),
Medalas:Par VaroarguDsrbu ( I 970).Darbe Vetcrau ( I 985).
t938.gade28.mardr
Krievs
Prccejies
;.

z0M.gadal6 janvin-

Juhramonovs

CURRIC"ULI]M WTAE
1-

Verds, uarerds

3

D.imianas gads,
vieta
Personas kods

4.

Izgfrfra

5.

Zinftnislrie grEdinn
aladEmiskie
aosaulcrmi
Darba vienr
nosanhtmi,
iegemamieamad

2.

6-

7.
8.

Pafuz{a darbaviaa
un ieqemamaisama$
Metodiskais darbs
skaits

Vtadimirs Sstab.."
1938.9.26. m8ijE"VoroneiE
26 05 38-14450
1960-1963 REas civilas avidcijas idenienr iffritrrts, rvrehenikas
falilltete i€gfie kvalifikecija intonieris- mehEnilcis;speciaritab.
"Gaisahrgg rm dzineju tehniskdeksphraficija".
19g-1967 Reas Civilas avidcijasinZe,nicruinstiats: aspiramrra
Profsors, hab.D-r ini- zrl..
Pr, S. vadtejs no 16.09. 1999.9 (Rru); RAU: 31.08.1981.15.09.199.9-kdedras vadtejs; 20.11.1975.{1.M.1989.-m6sau
prorelcors; 08.01.199--10.11.1988.-ftkultires dekens; no
10.0 1. 1985.-p'rofesoryffi .09.1971.-09.0 1.1985.{oceuts.
I(^tedravadt{is (R[f)

Kopii vairek ke 30. metodishis da$s.
Lekciiu lqtrsi:
Ievadsaviecijas nozr€ Oakal prog.);
Aviecijas psihoiolija (bakal.progr.
civilas aizsardaaa orgatrizesanaun apkertcj5s vides aizsardaaa
(bakat prog.)
Cilv€ka frl*ors (bakal. prog.);
Ergonomika un darbadroSibatransporA(prof progr.);
Gaisah'gu lidojuna dro$ba (prof prog.);
Transportaptiimu ekologija (rnag.prog.);
Sisttur meroir lietoima uansportadroslba(nag. prog.);
Transponaloiisrika (mag. prog.);
StancianizacijasertifikEcijarm licenc.gaisatraospofie(mag.prog.);
Dinaniska atbalsraaparef,raerorn-,kosr.uu ekspiuat ?parnibas{rrag.
prqg)
Lidojumu ciro$basnodroiinEiaoasalrfids merodi (dold. prog)
Aviecijas standarriun srarpta*isko lidojumu notdlumi (dole prog)
9. ZinEtniskaisdarbs
Kopi vairek ke 150. zinitniskEsoubiikEcijas
10. Stapaniske
Starptardskas ekololijas un ddvesdarbibas dro as ziniqu
sadarbiba
akadtuijas -rsteoaisloceklis
I 1.. Vdodas
::. Ldvi€et kricvrf veog anglusehr mecjlt
1 ')
Adrese,tElruui
Lomonos@a-I, R€a LV- 10f 9
7089959
Priffi infonfrcija
E -'nail: Avicion- Instim@rnrlv
1 3 . Ddves vieta
Kojusalas-17,dLl7, RIgaLV-1019
L4. Talfra
trier/s
t 5 . Qimenesstdvoklis
preces Z Fni
1

,v

it

\i !
i !j

2OO3.gl5. d€ccmbris

.. )'v.Ltr-'
.41

i

s ,''

V. Sectabrn

CURRICUIT'M VITAE

t.
Z
3
4.
5.

7.

VErds, un5rds
DzinSanas gads,
vieta
Personaskods

PjotrsTrifonovs-Bogdmovs
1943,Latvija Rfga

Izgffiba
Zntuiskie grAdi un
alcadtuiskie
ncauhrmi
Dubavienr
nosauhrmi
ieqemmie anati

a€st5ka
babiiitetsinZenierzinaerdokors
1967- aspirzrrtsle?Z 1970- vec5&ais
laborams,l9T2 - Eisledq
L976- veciikaispasnieddjs,1978- docem, k+.22 vadltEjaviem
izpilditrjq 1982- tr:n.12w6qi* 1988-nL4 vecekais
Fazstraadeh, RigasAviecijasuniversitlilq1991-kat39 docem,
1993- kqr29 doc€ds,1999- asocieoprofesora2000-Rigc
Tehikes r:niversitEtes
AviAcijasi!$iu1s, Avionikasp,rof gnryA
asocidaisprofescs.

Paireizejadarbavieta RITJ, AviAcijasfuuitiults,.tvimikas prof grup4 asoc.protbson
urieqemmais

8.

090843- 10306

trYrtrs

Metodiskaisdarbs,
skaia

9. 7in:fnislcais dfbS
10. Staaautiska

1l m6cfburm mesortistcis
pnbtikAcijas
jJ zinttniskAspublikEcijas
Iv{askavas
artomffkas instiUi8

sadaror*ba
1 1 . Valodas
12. Adrese,t5lruni
PriuAfr tulbnnfraja

13. Da-vesvieta
14- Tafiba
15. Qimenessr6voklis

I$vie&f krierru,vEcu
Rr-ga,Lomonosoval/3, 7089964.708988
I
E - maii:
Rtga llS$les-l1, 36.d2
luievs
precds

l6- VEtA{s trnars:

z@4..gada4.februAris

P.Trifonovs-Bogdanovs

CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.

Vards,uzvdrds
Dzim5anasgads,
vieta
Pilsonlba,personrn
kods
lzglittiba. Zindtniskie
gr6di un akad€miskie
nosaukumi

Erit<sOzolips
I 8.08.I 975,Latvij4 Riga
LatvijasRepublik4 I 80875-I 0404
2000-2003,RigasTehnisk6universit6te,Aviacijas institflts,transporta
un ma5rnzinibufakultEte.IegutsLatvijas inzenierzinE{rudoktora
zindtriskais grddsTransportaun satiksmesnozaresGaisatransporta
un infrastukt0ras apak5nozard.
1998-2000,RrgasTehnisk6universitdte,Avidcijas institflts,transporta
un ma5lnzinraufakultate.IegfrtsInZenierzind{ruMagisnagrdds
transportaun satiksmeszinatn€.
1994-1998,RrlgasAvi6cijas universitate,mehdnikasfakultEte.Ieg0ts
InZenierzindt4ru
Bakalawagr6ds.

5.

Darbavietu
nosaukumi,
ie6remamieamati

6.

Pa5reizEja
darbavieta RTU AviEcijasinstittits: Aviokonstnrkcdustipnaasun ilgizturibas
un iegremamais
amats profesoragrupaslekfors,no 2005. gadal.jtlija.

7.

Metodiskais darbs
skaits
ZinAtriskais darbs

8.

9.

Starptautiska
sadarbiba
10. Valodas
I l. Adrese,takugi

12.
13.
14.
15.

Privdtd informdcija
Dzlves vieta
Tautiba
QimenesstEvoklis
VEletEijs
amats:

RTU Aviacijasinstitdts: ProjektuvadrrEj
s (01.12.2003.-30.06.2004.)
RTU Avidcijas institiits: Aviokonstrukcijustipnaasun ilgizturibas
profesoragrupasasistents
(08.09.2003.
-01.07.2005.)
RTU Avidcijas instif[ts: Aviokonstrukcijustipribasun ilgiauribas
profesoragrupaslektors,no 2005.gadal. j[lija.

I metodiskaisdarbs
22 zindtrriskdspublikdcijas
LZPDoktoranfiiras
grants:Nr. 02-77
atbalsta
d (0r.07.2002.-3r.12.2002.)
LZPDoktorantliras
grants:Nr. 0349d(02.0r.2003.-3
atbalsta
l .0s.2003.)
ZinatniskaisprojekrsES 0+21
EiroprojektsAISHA
Latvie5u(dzim6), kriew (oti labi), anglu(viduvEji)
Latvija,RIga LV-l063,
m6jast[k.:7252921,mob tillr.: 6274406
E - mail: Aviation.Institute@rtu.lv
eriks_ozolins@inbox.lv
Latvija, Rrga 1063,Maskavasiela260/7dz. 59
Latvietis
NeprecEjies
Aviokonstrukciju stiprfbasun ilgizturibasprofesoragrupasasistents
Aviokonstnrkciju stipnaasun ilgiztunaasprofesoragrupaslektors

2006.gada l2.aprilT

E. Ozoli4S

-'ria,'*

CURRICUTI]M VTIAE
1 . Verds, uarErds
2. DzimSanasgads,
vieta
t
Personaskods
4. I4fitlba
5. Tinettr;slciegrEdir:n
akrd€miskie
nosaulrrmi
6. Darba vietr
nosauhlmi,
ie4euramieamrti

7.
8.
9.
10.
tl.

12.
13.
14.
15.
16.

Igors Smimovs
1955,I-atvija FJga
2q455 - 14r'59
augsEka
magistrs

RT{I, Aviecijas t"{rEq Avionikas p,rof gnry, lectors- no 1999.9
Rigas Aviecijas universitiite (RAU), letrors no 1997.9
Rigas Aviecijas universitde (RAU), Aviecijas,m
iekaril tehniskis ekspluaficijaslcaedrasinieoi*is "aaioaacronisto
- no 1993.g
Raio5-nas apvienraau AIH', Mkroeidcronilas ar izn*fuEju''
nodal"svadosaisinzeni€ris- no 1989.9vEc.inienieris-i tlts.g
Rlgas ci\frlasavi6cijasinienieru insridirs(RCAII)
Aviacijas un radioelelrronisko iekartutehniskasekspftrciicijas
katedr4 inZenieris- no 1979.9.
Pa5reiz€jadarbavieta RTU, Aviacijas in$iu1q ldcors
un iegemamaisamrts
ldege.tiskaisdabs
3 mEcibupubfikecijas
skarts
Ziniitniskaisdarbs
Starptartisb
sadarblba
Valodas
Kriernr - dziffa
I-atvieSu:
Angiu, vtcu, spEnu- lasnrarl€rdnr-cu
Adr6q Elru$i
I-omonosorra-l /3, auo,.Z%.rAL70S99e1,70g9ggl
Priv:irE infurmecija
E - rnail:
Ddves viea
RIga, .{gionas-10/3, dz-56
Tauuaa
krievs
neorecQiies
Qimenesstiivokiis
Veletejsrmers:
lektors

ZO0/'.gadz4.februAr-.:

L Smirnovs

CURzuCULUMVITAE
2006.gadaI 5. aprlll

Personas dati:
flmirs Blumbergsdzim.08.1
1.1977g. Rlga
dz-rv.Dreiligu iela 10A,RIgE,LV 1046
tAb.7 610230,mob.tah. 9596694

Izgtrtfiba:
SobrId- RTU Avi6cijas institiitadoktoranttrras 1.kurss
2}O!.gadapabeidzuRTU Avidcijasinstitlta Mehdnikasfakultdtesmagistratfrru
ma5rnzinlbuspecialitatE- avidcijastransports.
2001-gadd'
pabeidzuRTU Avidcij asinstitfita inZenierzin6tr,ru
bakalaura programmu
specialitate- automobr-fukonstru6lana, raZoianaun izmE$infl5ana.
1996.gadapabeidzuRr-gas58. vidusskolu,fizikas - matemiitikasspecializecija

Darbayieredze:
1. Sobrld * RTU Aviiicijas institnh projektu vadltfljs, asistents un Privfltpilotu miicibu
kursu direktors.
2. fnZenieris - konstruktors SIA 'Partneris L.V.' (polimErbetona izstrtdijumu raZo5anas
iekartu projekte5ana)
3. Prakse Baltkrievijas autoriipnicd MAZ
4. Automa5rnu un motociklu remonts
o DzinEju reguldcija, remonts
o Rito5as dafasremonts
o SagatavoSanasacensibdm
5. Datoru instaldcija (ir personrgaisdators)
o Darbs arprogrammam (Solid Works; Cosmos Works; Cosmos DesignSTAR; ACAD
2000; MCAD; Windows 95,98,me;NT;XP, Word; Excel)
o Datoru sist€maspilnveido5ana (pamatplate,procesori,cietie diski, videokartes)
B kategorijas autovadlffija aplieclba

Valodu zindianas:
o Latvie5u valoda- dzimt6,
o Krievu valoda- brivi rundju
o Anglu valoda - run6ju, rakstu ar v5rdmcaspalidzibu

fntureses un aktivitatus:
o Motosports,autosports,basketbols,kalnu slOpo5ana,
bur6jana
o Ekolo$ijasnometne,vadlt5js(1997)
o Jaunsarguorganiz6cija- Sau5anas
(1995- 1996),nometnes,
sacensibas
pargAjieni
Apbalvojumi:
o Rajonaskolu sportasvEtkustr-rtbola
sacenslbds
l.vieta 1996.9.
o Rajonaskolu "Olimpisk6sDienasstafetes"sacensibEs
l.vieta 10.-12.klaSugrup6komandu
vErt€jumd1994.9.
o Rrgaspils. 41. vidusskolasatklEtostafesusacensTb6s
"Rudensapfi" l.vieta 1993.g.
o Godalgotasvietasburdsand(1994-1999)

Dz.ivesun darba gf,jums (CV)

VArds,uzvfuds:

Ilnars Ozolias

Dzim5anasgads,vieta:

I 8.08.I 975,Latvij4 RIga

Pilsonraa"LR pers.kods:

Latvijas Republika 180975-t04t2

Izglifua. ZinEfiriskie gradi un
akadEmiskie nosaukumi (gads,
mdcibu iestadesnosaukums):
2004, Rr-gas Tehniskd universitiite, AviEcijas institiits,
transporta un mair-nzinibu fakultEte. Iegiits
inianerzindt+u doktorazindtriskaisgr6ds.
2000-2003, Rigas TehniskE universitiite, Transporta un
ma5lnzinrau fakultate, Aviacijas institEts. pabeigta
doktorantEraprogrammE:AviEcijastransports.
1998-2000,
Rrlas TehniskE universiEte, Transporta un
ma5lnzinrau fakultEte, Avidcijas institiits. Iegfts
inZenierzin6gumalisna gads fransportaun satiksmes
zinehE.
199+1998, Rr-gasAviacijas universitEte,Mehdnikasfakultate.
IegfrtsinienierzinEgu bakalauragrAds.
Pa5reiz€jadarbavieta un
iegemarnaisamats:
RTU Aviecijas instituts: Gaisa kulu ekspluatEcijaskat€dras
asistents,
no 2005. gadalg.janvdra.
ZinAtriskais darbs:
ProjektsEs 04-21,2004-2005(iryitd-ruijs).
ProjektsAISHA, 2004- (iailditejs).
Valodas:
Latvie5u(dzimtE),krievu (foti labi), anglu(viduv6ji).
Fublikecijas:
20 zinehiskEspublikacijasun 2 metodiskiedarbi.
Konkursi, apbalvojumi :
2004.g. apbalvojumsar diplomu un K.hbiia stipendiju.
l"Iejas adrese:

Maskavasiela26Afi dz. Sg,RrgatV 1063,Lawija.

$imenes stEvoklis:

Neprec€jies.

Tdlrunis:

Mob. tel.:9520333

Fakss:

+371 7089990

E-mail:

Aviation.Institute@rtu.lv

VClEtEjsamats

Gaisakugu ekspluatdcijaskatedrasasistents

2006. gada 12.apnll
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I. Ozoli+S

CURRICT'LI]M

VTTA.E

l.

Virds, uzrrdrds

Oleg Belavins

J

Dzimianas gads,
vieta
Personaskods
Izgir-li'ba
Tin5fni<kie grddi rm
akadtuiskie

1932.g,Krievij 4 Saraova

)
45.

030532-10313
AugstakA,Rfgas Civitas aviecijas inic-nieru in$iu1s, 1963.9
inienierzinaqu dolaon (19%)

ngsatrhlrni

Darbavienr
nosankumi
iqemmie amati

7.

RTU, AviAcijas instims- Avionikas prof grrry4 vga inrF-ni€ris
- no 2001.9
RTU, AviEcijas in$iait$ doc€ffi - m lg9.g
RAU, Aviacijas un radioetekronisko iekaral tehiskfrs ekspluaacijas
kdedr4 docems- no 1993.9
RCAtr, ElelCrisko iekErurkedra$ ketedmsra@is (no 19g6.9),
doceots(no 1983.9), ldcors (no 1962.g), asistems(no 196+I
iderd€ris - no 1963.9.
Pa5reizej
a.darbaviera RT[J, Avi6cijas iDstitrts, Avionikas profgrqp4 vec.inicqieris

8.

un ieqemaoaisrrnars
Meitorliskaisdarbs,
23. micfbu un merorliskis publik5cijas
skaits

9.

Tins-fniskais darbs

10. StarptartiskA
.sadarb,iba
1 1 . Valodes
!2. Adr6e, fikuni
Privdtd infbrmdaja

Da-vesviena
t4. Taniba
t 5 . Gmenesst6voklis
lJ.

vejaenergetikas koncepcijasaffishaa Ldvija Gzpildftajs).pasfrft{ s
Iafvij A ener!€tikas Ministrija (t 993.g:)
62 in*tniskds puHik5cijas, 19 paemi

Kriernr - dzimtq
Latvie5u
VAru- hsu ar varddcu
RIga, Lomonosovaieiia LB. trL 70899&l
E - maii:
Rt-ga,LV-l019, Lomonosovaida-7. rt Zz
krievs
prec€ts

16. V€l€t{jsrmars:
.1

2044-gada4.f*nraA
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o-Belzvim

Curriculum vitae
informicija
Personila
Uzvdrds
/ V6rds
Adrese
TdlrunaNr.

Polencs
Ingars
LV-3004,Latvija
l-41 Loka mafiistrdle,Jelgava,
+3713029856

B-pasts

Ingarsl@apollo.lv

Tautiba

Latvietis

Dzimsanasdatums
Dzimums

Mobilais:+37129778321

24marta,1977.
vr-rietis

pieredze
Darba
t^.

Datumi
Amats
Pamatnodarbrbas

Darba deveja nosaukumsun
adrese
Darbibas nozare
1.

Datumi
Amats
Pamatnodarblbas

Darba devEjanosaukumsun
adrese
Darbibas nozare

no 12.03.2001
lidz Sodienai
mehdni[is(8d22003),tehni$is.
Lidma5-rnutehniskd apkope.
Air Baltic Corporation, "Rfga" lidosta, Latvija.
avidcija
11.04.2005-30.06.2005;
no 04.11.05lldz Sodienai
Lektora asistents
Aktivitates, saistr-tas
ar mdcibu procesuTsteno5anu.
RTU, Kal[u 1, RIga, Latvija
izglltiba

lzglitiba
unkursi
i

Datumi
Ieglta specializdcija/
zindtnisk6 pakdpe
Apmacrbasorganizacija

l.

Datumi
Ieglta specializdcqal
zindtniskdpakdpe
Apmdcibasorganizdcija

t.

Datumi
Iegflta specializdcija/
zinatniskapakdpe

2003-l-tdz
Sodienai
Doktora pakape
RIgas Tehniskd Universitdte, Avidcijas institlts
2001-2003
Magistra grdds, specialit6te:"Inienierzindtne. Aviacijas transports."
RTgasTehniskdUniversitate, Avidcijas institflts
1999-2001
InZenierapakdpe,specialitate:"Lidma5lnu un dzinEju tehniska apkope."

Apmdcibas organizaclja
1.

Datumi
Iegflta specializdcija/
zinatniskd pakdpe
Apmacrbas orgarrizdcija
Papildu zinflSanasun
prasmes
Dzimtl valoda

Rlgas TehniskdUniversitate, Avidcijas instit[ts
1995-1999
Irrtenierzindtnesbakalaurs,specialitdte:"InZenierzindtne.Avidcijas
transports."
Rrgas Avidcijas universitdte,TMF.

Krievu

Citasvalodas
(Self-assessment
Europeanlevelo 1

Sapra5ana
Klausl5ana

Lasi5ana

Sarunvaloda
SarunusapraSana

Rakstl5ana

Run65ana

Proficientuser

Proficientuser

Proficientuser
(cl)

Proficientuser
(cl)

use
ndependent
(B2)

Anglu

Basicuser(A2)

ndependent
use
(82)

Basicuser(A2)

Basicuser(A2)

Basicuser(A2)

Vicu

Basicuser(Al)

Basicuser(A2)

Basicuser(A1)

Basicuser(Al)

Basicuser(Al)

Latvie5u

(ct)

(c2)

o Common European Framework of Reference (CEF) level

TehniskdszindSanas
Datoruun programmatiiras
prasmes

aplieclba
Vad-rtaja

- labas zin6$anaspar lidmallnu struktrlram un dzin€jiem
- labas zindianas MS Windows un Office;
grafikas apstradesprogftunmas;
- pamatzina5anas
- p arrratzindsanas CAD pro grammas.

Kategorija B

