
 
 

Projekta nosaukums: Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu 

un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai 

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/008 

Projekta īstenošanas periodā no 2018. g. janvāra– 2018.g. martam sekmīgi turpināta projekta 

īstenošana. Veikti šādi galvenie darbi zemāk minētajās darbībās: 

1. MNT apmācības un testēšanas datu kopu iegūšana cieto putuplastu materiālu blīvumu, 

siltumvadītspējas koeficientu un elastības moduļu novērtēšanai no dielektriskiem 

spektriem:  

 

Rūpnieciskie pētījumi. Izpētīta putuplastu blīvuma atkarība no uzputošanas aģenta. 

Noteikti kapacitīvā sensora elektriskā lauka efektīvie iespiešanas dziļumi dažāda 

blīvuma PUR putuplastu paraugos. Noteikti putuplastu optimālie paraugu izmēri 

dielektrisko spektru mērīšanai. Apkopoti eksperimentālie dati par cieto PUR putuplastu 

spiedes moduļiem un dielektrisko caurlaidību blīvumu diapazonā līdz 1200 kg/m3. 

Veikta dažāda blīvuma PUR putuplastu struktūras mikroskopiskā izpēte ar mērķi noteikt 

putošanas virzienu un anizotropijas veidu. 

 

2. MNT sintēze cieto putuplastu materiālu blīvumu, siltumvadītspējas koeficientu un 

elastības moduļu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem:  

 

Rūpnieciskie pētījumi. Veikti pētījumi fazioloģiks pieejas (fuzzy approach) un sistēmas 

ievešanai daudzfunkcionālā testerī interesējošo fizikāli mehānisko parametru 

noteikšanai no dielektriskiem spektriem. Izstrādāti programmatūras līdzekļi faziloģikas 

sistēmas realizācijai, tajā skaitā tehniskās prasības sintētisko datu ģenerēšanai 

faziloģikas sistēmas testēšanai, algoritms faziloģikas sistēmas ieejas datu interfeisam, 

fazi asociatīvās atmiņas struktūra un fazi asociatīvās atmiņas realizācijas algoritms. 

Veikta fazi asociatīvās atmiņas satura analīze aperiodisku ieejas signālu gadījumā. 

 

 

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

siltumvadītspējas koeficientu un elastības moduļu nesagraujošai testēšanai:  

 

Rūpnieciskie pētījumi. Izstrādāts un ar modelēšanas palīdzību notestēts oriģināls 

kapacitīvā sensora mērshēmas  matemātiskais modelis, kuram novērsta references 

kapacitātes izraisītā nelinearitātes kļūda, un kurš tādēļ nodrošina ievērojami augstāku 

dielektrisko spektru mērīšanas precizitāti. Turpināta testera aparātlīdzekļu izstrāde. 

Izstrādātas elektriskās principiālās shēmas un apraksti, izgatavoti un notestēti maketi, kā 

arī novērtēti testēšanas rezultāti rindai aparātlīdzekļu mezglu, ieskaitot signālu apstrādes 

bloka (SAB) aktīvo joslas filtru modulim, SAB reakcijas signāla bufera pastiprinātājam, 

SAB barošanas blokam, SAB vadības impulsu sintezatoram, SAB vadības signālu 

galvaniskās atsaites mezglam, SAB analogciparu pārveidotājam, SAB iedarbes signālu 



 
 

un vadības impulsu sintezatoram, SAB iedarbes signāla pastiprinātāja ar digitāli vadāmu 

pastiprinājuma koeficientu mezglam, SAB iedarbes signāla jaudas pastiprinātājam, 

testera barošanas bloka līdzsprieguma paaugstinošam regulatoram, testera barošanas 

bloka spriegumu galvaniskās atsaites mezglam.  

Fundamentālie pētījumi. Izpētīta spektrālās kropļošanās un kropļojumnovērses izraisīto 

kļūdu struktūra, ar diskrētā laika metodēm apstrādājot gludus frekvences joslā 

neierobežotus signālus. 

 

 

4. Oriģinālu zinātnisku rakstu sagatavošana:  

 

Sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts (V. Shtrauss, Time-domain aliasing and anti-

aliasing effects in differentiating a band-unlimited signal) starptautiskai zinātniskai 

konferencei CSCC 2018 (22nd International Conference on Circuits, Systems, 

Communications and Computers, Majorca, Spain, July 14 - 17, 2018), kurš pieņemts un 

iekļauts konferences programmā. 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Projekta administratīvais vadītājs Gints Rieksts. 

29.07.2018. 

 


