
 

 
 

Projekta nosaukums: Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu 

un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai 

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/008 

 

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES! 

 

PĀRSKATS PAR 2020.GADA JANVĀRI UN FEBRUĀRI: 

1. Jauna produkta – testera prototipa izstrāde cieto putuplastu materiālu blīvumu, 

siltumvadītspējas koeficientu un elastības moduļu nesagraujošai testēšanai. 

 

 

Turpināts darbs pie prototipa un atsevišķu elementu tetstēšanas un gala protipa izveides. 

Pārbaudītas vairākas komponentes darbībā un signāla apstrādes. Veikti nepieciešae 

uzlabojumi un tehniskās dokumentācijas apkopošanā/ sagrupēšanā. Darbības realizācijas 

gala rezultātā prototips ir pilnībā izstrādāts. Izstrādāts rūpnieciskā pētījuma prototips: “Jauna 

produkta – testera prototips (TRL4) cieto putuplastu materiālu blīvumu, siltumvadītspējas 

koeficientu un elastības moduļu nesagraujošai testēšanai”. Vairāk informācijas un aprakstus 

skatīt pievienotajā ailā par darbību nr.3.  

 

2. Oriģinālu zinātnisku rakstu sagatavošana. 

 

Turpināts darbs pie zinātnisko rakstu izstrādes un to statusa aktualizācijas. 

 

Projekta plānotais mērķis bija izstrādāt inovatīva nesagraujošās testēšanas 

instrumenta prototipu (TRL 4) cieto putuplastu un no tā izgatavotu produktu testēšanai. Projekta 

mērķis ir sasniegts, jo prototips ir izstrādāts pilnībā un izstrādātais nesagraujošās testēšanas 

testeris (TRL4 prototips) pats par sevi ir inovatīvs – augstas pievienotās vērtības 

mērinstruments, kurā projektēšanā izmantoti jaunākie materiālzinātnes, informācijas 

tehnoloģijas un mākslīgā intelekta, kā arī elektronikas un aparātbūves sasniegumi (augstas 

pievienotās vērtības produktu ražošanas prioritāte). Papildus skatīt pievienotos materiālus 

atskaites pielikumā par darbības nr.3 izpildi. Projekta mērķa izpilde ir veikta saskaņā ar Latvijas 

viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk tekstā RIS3) mērķiem un prioritātēm. Īstenotais 

projekts un sasniegtais projekta mērķis veicinās tautsaimniecības transformāciju divos RIS3 

virzienos: 1) nākotnes izaugsmes tautsaimniecības nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti 

un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību; 2) nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un 

ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā un trīs izaugsmes prioritātēs: 1) augstas 

pievienotās vērtības produktu ražošana; 2) jaunu nozaru ar augstu izaugsmes potenciālu 

veidošana; 3) energoefektivitātes paaugstināšana galvenokārt specializācijas jomā „Viedie 

materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Projektā ir sasniegti pilnībā visi rezultāti, izņemot 



 

 
 

daļēji sasniegto rezultātu “jaunais pētnieks”, bet tas ir saistīts ar projekta īstenošanas laikā 

“jaunā pētnieka” definīcijas maiņu, kā rezultātā vairs nebija iespējams ar iepriekš plānotajiem 

resursiem- personāliju- sasniegt nepieciešamo kumulatīvo PLE izpildi. Projekta mērķa izpildē 

un darbību realizācijā tika izmantoti jaunākie materiālzinātnes, informācijas tehnoloģijas un 

mākslīgā intelekta, kā arī elektronikas un aparātbūves sasniegumi, tāpēc projekts veicinās 

augsto tehnoloģiju un uz zināšanām balstītu rūpniecības nozaru attīstību Latvijā. Tā kā 

izstrādātais prototips- nesagraujošās testēšanas testeris- paredzēts cieto putuplastu materiālu 

testēšanai, kuru galvenā pielietošana ir siltumizolācijas materiāli, tad projekta realizācijas 

rezultātā iegūtie rezultāti un izstrādātais prototips ir tieši saistīts ar energoefektivitātes 

palielināšanu, veicinot jaunu materiālu radīšanu, ražošanas procesu optimizāciju un 

tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu. Projekta mērķis tika realizēts īstenojot šādas galvenās 

darbības:  

1) MNT apmācības un testēšanas datu kopu iegūšana cieto putuplastu materiālu blīvuma, 

siltumvadītspējas koeficienta un elastības moduļa novērtēšanai no dielektriskiem spektriem;  

2) MNT sintēze interesējošo fizikālo raksturlielumu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem;  

3) jauna produkta – testera prototipa (TRL 4) izstrāde interesējošo fizikālo raksturlielumu 

nesagraujošai testēšanai;  

4) Oriģinālu zinātnisku rakstu sagatavošana un iesniegšana.  

 

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Projekta administratīvais vadītājs Gints Rieksts 

e-pasts: gints.rieksts@lu.lv 
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