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1 Pārskats par programmas mērķiem un uzdevumiem
Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus
elektrotehnisko objektu (elektrotehnoloģiju) datorvadības nozarēs, kas spētu
risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus un gatavot kadrus augstskolām un
zinātniskās pētniecības iestādēm.
Doktora studiju galvenie uzdevumi ir šādi:
1 – dot doktorantiem zināšanas par sarežģītu datorvadītu elektrotehnisko
objektu un sistēmu pētniecības uzdevumiem un metodiku;
2 – dot doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm;
3 – dot doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
4 – nostiprināt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei
nepieciešamam līmenim;
5 – sekmēt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu un darbu rezultātu
izziņošanu.
Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam zinātniski
pedagoģiskajam darbam, kas kompetencēs un prasmēs raksturojamas kā
- prasme pielietot teorētiskās zināšanas zinātnisko problēmu risināšanā;
- prasme organizēt un veikt pedagoģisko darbu;
- prasme projektēt un izveidot inovatīvas tehniskās datorvadības sistēmas
visu tautsaimniecības nozaru elektrotehniskajām iekārtām;
- prasme projektēt un izveidot elektroniskās iekārtas, pusvadītāju enerģijas
pārveidotājus un piedziņas sistēmas;
- prasme īstenot starptautiski nozīmīgus pētījumus, realizēt rezultātu
izziņošanu starptautisku publikāciju un referātu līmenī;
- prasme pielietot svešvalodu zināšanas starptautiskā zinātniskā aprites
līmenī.
Paredzēts, ka reizē ar zinātniskā darba iemaņu iegūšanu, tiek papildinātas
zināšanas psiholoģijas vai pedagoģijas priekšmetos, kas palīdz uzsākt profesionālo un
pedagoģisko darbu.
Pēc studiju beigšanas un doktora disertācijas aizstāvēšanas iegūst inženierzinātņu
doktora grādu. Doktoru studiju programma tiek realizēta pilna apmācības plūsmās
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Rīgā.
Studiju programmas likvidācijas gadījumā, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp
RTU EEF IEEI direktoru un studiju programmas „Elektrotehnoloģiju datorvadība”
vadītāju L.Ribicki un RTU EEF dekānu un studiju programmas „Enerģētika un
elektrotehnika” vadītāju J.Gerhardu, visiem studentiem tiks nodrošināta iespēja
turpināt izglītības ieguvi RTU studiju programmas „Enerģētika un elektrotehnika”
ietvaros.
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2 Pārskats par studiju programmas attīstību
2.1 Studiju programma un studiju plāns
Aplūkotajā pārskata periodā programmā veikta tikai viena izmaiņa:
2009./2010.m.g. svešvalodu vietā tika ieviests priekšmets „Elektrisko tehnoloģiju
automatizācija” 6 KP apjomā. Būtiskas izmaiņas programmā nav veiktas.
Doktorantūras studiju līmenī līdz ar studiju programmas “Elektrotehnoloģiju
datorvadība” ieviešanu 2000. gadā izveidojās divu virzienu studijas: virzienā
“Energoelektronika” un virzienā “Elektriskā piedziņa un automātika”. 2002. gadā
energoelektronikas, elektronisko iekārtu un elektriskās piedziņas un automātikas –
priekšmeti tika apvienoti vienā studiju programmā, kas atbilst RTU Industriālās
elektronikas un elektrotehnikas institūta IEEI uzdevumiem un mērķiem. Uzņemšana
šai jaunajā studiju programmā EDO0 tika uzsākta ar 2002./2003. m.g. Studiju
programmas akreditācija tika veikta 2004. - 2005. gadā un programma akreditēta
2005. gada 03. janvārī ar akreditācijas lapu Nr. 023-744 no 03.01.2005 līdz 2010.
gada 31. decembrim (pielikums DP1).
Studiju programma EDO0 2002. gadā sakarā ar RTU Senāta noteiktajām
izmaiņām (pielikums DP2) pārveidota šādi:
- palielināts zinātniskā darba (disertācijas) izveidei atvēlētais kredītpunktu skaits
līdz 102 KP;
- noteikts obligāto priekšmetu apjoms 15 KP;
- noteikts obligātās izvēles specializācijas priekšmetu studiju kopapjoms 15 KP;
- noteikts brīvās un valodu izvēles priekšmetu kopapjoms katrai grupai 6 KP.
Līdz ar to kopējais studiju kopapjoms kredītpunktos ir pieaudzis līdz 144 KP, kaut
arī līdz šim saglabāta apmācība 3 gadu ,t.i., 6 semestru laikā.
Studiju programma tiek realizēta RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē,
kur par to atbild Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts IEEI, kura
direktors ir šīs programmas vadītājs.
Studiju programmas mācību plāni atbilst IEEI mērķiem un uzdevumiem, t.i.,
elektrotehnisko objektu automatizācijai, pielietojot modernos automatizācijas
elementus un sistēmas.
Saskaņā ar RTU Senāta 2010. gada 29. marta lēmumu, ir plānots pāriet no 3 gadu
apmācības modeļa uz 4 gadu apmācības modeli, tādēļ tās varētu būt uzskatāmas kā
būtiskas izmaiņas nākamajā pārskata periodā. Četru gadu apmācības modeļa plānotā
studiju programma dota Pielikumā DP3. Tajā faktiski 4. gadā pievienoti papildus 48
kredītpunkti zinātniskā darba (disertācijas izstrādes) veikšanai, palielinot kopējo
kredītpunktu skaitu līdz 192.

2.2 Studiju programmas atbilstība standartiem
Pārskata periodā būtiskas izmaiņas atbilstībā nav notikušas. Eksāmenus pieņem
eksaminācijas komisija 3 cilvēku sastāvā, kuru nosaka ar RTU promocijas padomes
P-14 priekšsēdētāja profesora L.Ribicka rīkojumu. Katram eksaminētajam
doktorantam tiek veidots attiecīgs protokols ar darba novērtējumu, atzīmi, nepilnību
uzskaiti, kuru paraksta komisijas locekļi un apstiprina P-14 padomes priekšsēdētājs.
Sagatavoto zinātnisko darbu (disertāciju) iesniedz promocijas padomē P-14, kas
vispirms iesniedz darbu pārbaudei Valsts atestācijas komisijai, un pēc tās dotā
pozitīvā slēdziena nozīmē darba publiskas apspriešanas datumu, kā arī nozīmē
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ekspertus, kas novērtēs darbu. Pēc publiskās apspriešanas un darba pilnveidošanas
tiek nozīmēti 3 oponenti, viens no kuriem ir no ES valstīm, un kuri ir starptautiski
atzīti speciālisti šaurajā zinātniskā darba virzienā. Darbs tiek aizstāvēts P-14 padomes
sēdē publiski un novērtēts ar doktora zinātniskā grāda piešķiršanu.
Studiju programma tiek realizēta atbilstoši RTU Doktorantūras nolikumam 1 , kura
pēdējā redakcija apstiprināta RTU Senāta 2009. gada 29. jūnija sēdē.

2.3 Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisms
Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanai tiek rīkoti katedras
metodiskie semināri, kurā piedalās studiju programmas priekšmetus lasošais
personāls, kā arī un doktorantu zinātniskie semināri, kur piedalās doktoranti, kas
uzstājas ar referātu, par savu pētījumu progresu. Katedras metodiskie un zinātniskie
semināri ir regulāri un to rīkošanai ir atvēlētas divas stundas divreiz mēnesī.
Studiju kvalitātes indikācijai un analīzei tiek veiktas studentu, absolventu, darba
devēju aptaujas, un līdz ar RTU portāla ORTUS ieviešanu – aptaujas ORTUS vidē.
Lai nodrošinātu mācību personāla kompetences kvalitāti, finansiālo iespēju
robežās tiek veikta mācību personāla kvalifikācijas celšana un stažēšanās citās
augstskolās Latvijā, kā arī ārzemēs.
Papildus tam tiek pieteikti projekti uz RTU, ES, IZM fondu līdzekļiem gan studiju
programmu uzlabošanai, gan zinātniskās pētniecības veikšanai, kur tiek iesaistīti arī
studenti.
Studiju programmas iekšējās kvalitātes uzlabošanu stimulē RTU ESF stipendiju
konkurss, kura rezultātā palielinās konkurence starp doktorantiem, tādejādi viņus
finansiāli motivējot, paaugstināt savus rezultatīvos rādītājus.
Rīgas Tehniskā universitāte 2009. gada 31. jūlijā ir noslēgusi vienošanos ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts
RTU doktora studiju īstenošanai” (Nr. 2009/0144/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/005)
īstenošanu. Darbības programmas papildinājuma 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts
doktora studiju programmu īstenošanai” projekta īstenošana RTU ir uzsākta jau šī
gada maijā, organizējot konkursu par Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju
piešķiršanu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem. Projekta ieviešanas
ilgums ir 76 mēneši un tas tiks īstenots līdz 2015. gada septembrim.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 6 456 660 latus, kuru veido 85% Eiropas Sociālā
fonda
finansējums
un
15%
Latvijas
valsts
budžeta
finansējums.
Projekta mērķis ir palielināt doktora zinātnisko grādu ieguvušo speciālistu skaitu, kas
spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus un
pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tautsaimniecības attīstību
uz inovāciju pamata.
Konkursa kārtībā gandrīz 300 RTU doktoranti saņem mērķstipendiju doktora
studiju programmas apguvei un promocijas darba sagatavošanai. Stipendiātiem tiek
segtas komandējumu izmaksas. Paredzēts, ka projekta rezultātā tiks aizstāvēti gandrīz
200 promocijas darbi. Pieteikšanās notiek saskaņā ar RTU konkursa nolikumu 2 par
ESF atbalsta piešķiršanu doktora studiju īstenošanai (RTU Rektora 2009.gada
28.augusta rīkojums Nr. 21-225). Pašreiz EDO0 programmā finansiālo atbalstu saņem
12 doktoranti.
1
2

http://www.rtu.lv/content/view/326/435/lang,lv/
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3986
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3 Pārskats par augstākās izglītības programmu
Pārskata periodā būtiskas izmaiņas studiju programmā un studiju plānā nav
veiktas. Studiju priekšmetu anotācijas un apraksti doti pielikumā DP4. Studiju
programma sastāv no šādām priekšmetu grupām:
A. Obligātiem virziena priekšmetiem15 KP apjomā;
B. Obligātās izvēles specializācijas priekšmetiem 15 KP apjomā;
C. Izvēles valodu priekšmetiem 6 KP apjomā;
D. Brīvās izvēles priekšmetiem 6 KP apjomā;
E. Zinātniskā darba 102 KP apjomā.
Kā redzams, reālo studiju priekšmetu (A+B+C+D) sadaļu kopapjoms sastāda
42 KP vai tikai 29% no visa doktorantūras studiju kopapjoma , kas ir 144 KP. Studiju
nominālais ilgums ir 3 gadi, katrā semestrī paredzot studijas 24 KP apjomā.
Zinātniskā darba palielinājums līdz 102 KP apjomam (E daļa) atbilst RTU Senāta
2000. gada 30. oktobra lēmumam. Zinātniskā darba īpatsvars ar katru studiju gadu
palielinās, kamēr 3-ajā gadā ir tikai zinātniskais darbs 48 KP apjomā.
Doktora studijās paredzēti 3 obligātie studiju priekšmeti: “Elektriskās
piedziņas dinamika un enerģētika”, “Energoelektronikas objektu parametru
optimizācija” un “Inteliģentās elektroniskās sistēmas”. Obligātās izvēles priekšmetu
grupā B paredzēti priekšmeti “Impulsu vadības sistēmas”, ”Industriālās elektronikas
ekspertu
sistēmas”
un
„Elektromehāniskie
enerģijas
pārveidotāji
un
elektrotehnoloģijas”. Svešvalodas padziļināti tiek mācītas C priekšmetu grupā. Bez
tam ir arī brīvās izvēles priekšmetu grupa 6 KP apjomā (D grupa), kurā var ietvert
specializācijai svarīgus priekšmetus. Kaut arī piesaistīti ar dzelzceļa automātikas
pilnveidošanu saistīti doktoranti, tomēr pagaidām dzelzceļa speciālos automatizācijas
priekšmetus var apgūt tikai brīvās izvēles priekšmetu grupā 6 KP apjomā.
Priekšmetu sadalījums pa semestriem (pusgadiem) dots mācību plānos, kas
faktiski nav mainīti kopš akreditācijas. Paredzēto studiju priekšmetu grupu, mācību
darbu un pārbaudījumu veidu sadalījums pa pusgadiem dots tabulā 1.
Tabula 1. Doktorantūras studiju priekšmetu grupu, mācību darbu un pārbaudījumu sadalījums pa
pusgadiem.

Studiju
pusgads
01.
pusgads
02.
pusgads
03.
pusgads
04.

A
grupa

B
grupa

C
grupa

D
grupa

E
grupa

Eks.

Iesk.

Studiju KP
darbs
kopā

9 KP

-

3 KP

-

2

3

-

24

6 KP

-

3 KP

-

12
KP
15

2

1

1

24

-

15

-

-

9

2

1

-

24

-

-

-

6

18

-

3

-

24
6

pusgads
05.
24
1
24
pusgads
06.
24
1
24
pusgads
Kā redzams, A grupas priekšmeti doktorantam jānokārto pirmajā apmācību gadā.
Pirmajā mācību gadā arī nokārtojams eksāmens valodās. Otrajā mācību gadā
kārtojami izvēles priekšmeti, bet trešajā – tikai jāveic zinātniski pētnieciskais darbs.
Kopumā paredzēti 5 vai 6 eksāmeni (atkarībā no ierobežotās izvēles
priekšmetu skaita). Tā kā katrā pusgadā ir jāatskaitās par zinātnisko darbu ar ieskaites
iegūšanu, tad kopumā ir jākārto 10 ieskaites. Studiju darbs ir paredzēts tikai otrajā
pusgadā. Kopumā priekšmetu sadalījums un mācību plāns ir veidots tā, lai maksimāli
veicinātu zinātniskā darba veikšanu.
2010. gada sākumā disertācijas aizstāvēšanai kā postdoktoranti gatavo 6
cilvēki. Disertāciju izveidei ESF atbalsta maksājumus 2010. gada sākumā saņem 2
pirmā gada doktoranti, 2 otrā gada doktoranti, 2 trešā gada doktoranti un 6
postdoktoranti. Doktorantu un aizstāvējušos attiecība ir 4,1:1.
Doktorantu darba sekmēšanai akreditācijas posmā izveidota doktorantu darba
telpa 40m2 ar aprīkojumu eksperimentu veikšanai un darbam ar zinātnisko aparatūru.
Ar ESF un katedras realizēto projektu līdzekļiem iegādāts tehniskais un zinātniskais
aprīkojums doktorantu pētnieciskā darba veikšanai vairāk kā Ls 600 000 apjomā, kas
labi nodrošina efektīvu disertāciju izveidi.
Lai uzlabotu doktorantu piedalīšanās efektivitāti inovatīvajos procesos izmantojot
Eiropas sociālo fondu atbalstu, Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju
katedras profesori 2007./08.m.g. izdeva divas jaunas oriģinālas mācību grāmatas
speciāli doktorantiem priekšmetos „Patentzinības” un „Zinātnisko projektu vadīšana”,
kas varētu tikt izmantoti kā bāze brīvās izvēles grupas priekšmetu apmācībai un
2008./2009. m.g. tika uzsāktas pārbaudes nodarbības šajos priekšmetos brīvās izvēles
priekšmetu grupā.

4 Pārskats par studiju vērtēšanas sistēmu
Pārskata periodā būtiskais izmaiņas vērtēšanas sistēmā nav notikušas. Eksāmenus
pieņem eksaminācijas komisija 3 cilvēku sastāvā, kuru nosaka ar RTU promocijas
padomes P-14 priekšsēdētāja profesora L.Ribicka rīkojumu. Katram eksaminētajam
doktorantam tiek veidots attiecīgs protokols ar darba novērtējumu, atzīmi, nepilnību
uzskaiti, kuru paraksta komisijas locekļi un apstiprina P-14 padomes priekšsēdētājs.
Atbilstoši RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumam “Par pāreju uz vienotu
studiju rezultātu vērtējuma sistēmu” doktorantu zināšanu un prasmju novērtējumam
konkrētā studiju priekšmetā pielieto atzīmju sistēmu ar novērtējumu “izcili”(10),
“teicami”(9), “ļoti labi”(8), “labi”(7), “gandrīz labi”(6), “viduvēji” (5) un kā pēdējā
sekmīgā atzīme tiek lietota “gandrīz viduvēji”(4). Praktiski netiek pieļauts, ka
doktoranta zināšanas atbilst novērtējumam, zemākam par atzīmi (7).
Sagatavoto zinātnisko darbu (disertāciju) iesniedz promocijas padomē P-14, kas
vispirms iesniedz darbu pārbaudei Valsts atestācijas komisijai, un pēc tās dotā
pozitīvā slēdziena nozīmē darba publiskas apspriešanas datumu, kā arī nozīmē
ekspertus, kas novērtēs darbu. Pēc publiskās apspriešanas un darba pilnveidošanas
tiek nozīmēti 3 oponenti, viens no kuriem ir no ES valstīm, un kuri ir starptautiski
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atzīti speciālisti šaurajā zinātniskā darba virzienā. Darbs tiek aizstāvēts P-14 padomes
sēdē publiski un novērtēts ar doktora zinātniskā grāda piešķiršanu.
Studiju programmā vērtēšana tiek realizēta atbilstoši RTU Doktorantūras
nolikumam 3 , kura pēdējā redakcija apstiprināta RTU Senāta 2009. gada 29. jūnija
sēdē.

5 Pārskats par studiju programmas praktisko realizāciju
5.1 Pasniegšanas metodes un resursi
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte periodiski divreiz gadā izdod
zinātnisko rakstu krājumu „Enerģētika un elektrotehnika”, kurā prof I.Raņķis un
I.Galkins ir atbildīgie redkolēģijas locekļi. Šai izdevumā ik gadus tiek publicēti ap 20
šīs programmas doktorantu darbi.
Programmas doktorantu vadītāji ir vairāku starptautiski recenzējamu
zinātnisko izdevumu orgkomiteju un redkolēģiju locekļi. Programmas doktoranti
akreditācijas laika posmā ir nopublicējuši dažādos zinātniskajos izdevumos Latvijā un
ārvalstīs aptuveni 170 publikāciju.
2004. gada rudenī prof. L. Ribicka vadībā Rīgā tika organizēta vispasaules
energoelektronikas un kustības vadības konference PEMC-2004, kurā dalību ņēma ap
50 valstu zinātnieki, tai skaitā referātus sagatavoja praktiski visi programmas
doktoranti.
Mācību procesa pilnveidošanai pārskata periodā tika sagatavoti un izdoti 10 jauni
lekciju konspekti, 24 mācību palīglīdzekļi (metodiskie norādījumi un laboratorijas
darbu apraksti) un 14 jaunas mācību grāmatas:
1. I.Raņķis, A.Žiravecka Augstsprieguma līdzstrāvas elektropārvades sistēmas,
RTU, 2009, 72 lpp.
2. L.Sergējeva,
V.Ļubinskis,
I.Raņķis
Elektroinženieru
uzdevumu
datorrealizācija piemēros, RTU, 2009, 125 lpp.
3. I. Galkins, MSP430 mikrokontrolleru pielietošanas pamati, RTU, 2009,
229.lpp.
4. J.Greivulis, N.Kuņicina, Analogo elektronisko shēmu analīzes un aprēķina
metodes, RTU, 2009, 91.lpp.
5. L.Ribickis, J.Valeinis Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās, RTU, 2008,
286 lpp;
6. L.Ribickis Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa XIX gadsimtā, RTU,
2008, 199 lpp.
7. L. Ribickis, A. Ļevčenkovs, N. Kuņicina, M. Gorobecs „Ievads dinamisko
procesu modelēšanā mehatronikas sistēmās“, RTU, 2008, 63 lpp;
8. J. Valeinis, Ievads elektriskās piedziņas sistēmās, RTU, 2007, 163.lpp.;
9. L.Ribickis, A.Avotiņš, Apgaismošanas tehnoloģijas, RTU, 2007, 184.lpp.
10. I. Raņķis, N.Kuņicina, Zinātnisko projektu vadīšana, RTU 2006, 112.lpp.;
11. L. Ribickis, A. Ļevčenkovs, N. Kuņicina, M. Gorobecs „Ievads dinamisko
procesu modelēšanā mehatronikas sistēmās“, RTU, 2008, 63 lpp.

3

http://www.rtu.lv/content/view/326/435/lang,lv/
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12.
13.
14.

Ē. Priednieks “Elektriskās ķēdes un to vienādojumi” Rīga, RTU, 2002, 100
lpp. (A4 formātā). Atkārtots izdevums 2007.
P.Broks, J. Maksimkina “Pārejas procesi lineāras ķēdēs ar koncentrētiem
parametriem. Aprēķina piemērs”, 2007, 5lpp
L. Ribickis, B. Grasmanis, J. Valeinis, S. Rendore, A. Galkina “RTU
doktorantūra 2006 – 2007”, RTU izdevniecība, 2008, 130 lpp.

Pētnieciskā procesa pilnveidošanai pārskata periodā ir izveidoti jauni vai
modernizēti laboratorijas darbi, stendi un iegādāta programmatūra tehnoloģisko
procesu automatizācijā, kurus var izmantot arī doktoranti, pētnieciskās darbības
nodrošināšanai:
- izstrādāta datorprogramma „Virtuallab”, kas veltīta dažādu (apmēram 25)
energoelektronisko pārveidotāju datorizpētei; bezmaksas programma
izvietota internetā;
- priekšmets „Regulēšanas teorijas pamati” tika savietots Blackboard vidē, kas
nodrošina tālmācības iespēju, līdz ar RTU portāla ORTUS ieviešanu,
priekšmets tika izveidots Moodle sistēmā. Turpinās darbs pie pārējo
priekšmetu ievietošanas ORTUS vidē;
- tika uzstādīta, ieregulēta un sagatavota izmantošanai Minirūpnīca automatizētās ražotnes sistēma ar datorvadības pārraudzību, kurā ir
izmantoti industrijā sastopamie izpildelementi, sensori un tehnoloģija, kas
tika iegādāta par ESF līdzekļiem Ls 200 tūkstošu apmērā;
- tika uzstādīta un sagatavota izmantošanai datorvadīta ūdens pārsūknēšanas un
plūsmu vadības sistēma, kas tika iegādāta par Eiropas sociālā fonda
līdzekļiem, 10000Ls;
- modernizēta un izremontēta elektriskās piedziņas pamatu laboratorija, kur
uzstādīti un sagatavoti darbam par ESF līdzekļiem iegādātie jaunie
laboratorijas stendi elektriskās piedziņas modelēšanā un testēšanā (32
tūkstoši Ls), asinhrono dzinēju frekvenču pārveidotāju vadības principu
izpēte, asinhrono maiņstrāvas, līdzstrāvas un vienfāzes elektromotoru
raksturlīkņu un enerģētisko parametru datortestēšana;
- elektronu ierīču, elektronisko un elektrotehnisko iekārtu apgūšanai ir iegādāti
7 moderni apmācību stendiņi un izveidoti laboratorijas darbu apraksti,
izmantoti katedras līdzekļi 12000 Ls;
- praktisko un laboratorijas darbu veikšanai iegādātas papildus
datorprogrammas PSIM (4 licences un 2 tīkla licences), ar kuru palīdzību
var modelēt ikvienu elektronisko shēmu. Pašu spēkiem izveidotas 15 jaunas
datorprogrammas energoelektronisko sistēmu datormodelēšanai, kuras plaši
izmanto apmācības procesā;
- modernizētas mācību laboratorijas un datorklase, uzstādot jaunus datorus un
datortehnikas perifērijas iekārtas ar apmācībām nepieciešamo licencētu
programmatūru. Laboratorijas ir apgādātas ar 4 jauniem osciloskopiem, 10
multimetriem un 10 testeriem, kā arī frekvenču pārveidotāju Danfoss VLT5022 un superkondensatoru MAXVELL BMOD0063-P125 – enerģijas
uzkrājēju sistēmām, izmantoti katedras piesaistīto projektu līdzekļi 10000
Ls;
- ir iegādāti moderni 3 FESTO roboti „Robotino” un to vadības izstrādes
platforma Robotino® View;
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-

-

izstrādāti vairāki spiesto plašu trenēšanās – apmācības stendiņi, izstrādāts
jauns laboratorijas darbs mikroprocesoru tehnikā, izveidots rekonstruēts
laboratorijas darbs „Tiristoru impulsregulatora pētīšana”;
izstrādāts jauns frekvenču pārveidotāju vadības stends ar vektoru vadības
metodes iespēju.

5.2 Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras personāls aktīvi darbojas
arī zinātniskajā pētniecībā (sīkāk info www.rtu.lv, un 9.nodaļā), ES projektu piesaistē
gan izglītībai, gan zinātnei, kā arī veic uzņēmumu pasūtījuma līgumdarbus, tādēļ kā
izpildītāji tiek piesaistīti arī doktorantūras studenti. Zinātniski pētnieciskajā darbā
obligāti jāiesaistās visu kursu doktorantūras studentiem, kuriem jāgatavo un
jāprezentē arī publikācijas, kuros atspoguļoti pētījumi, kas saistīti ar izstrādājamo
pētījumu. Publikāciju tēmas saistītas ar disertācijas tēmu un tās apakšnodaļu
pētījumiem, piem., dziļāku datorvadības sistēmu izstrādi, industriālās automātikas un
energoelektronikas sistēmu pilnveidošanu, matemātisko modeļu izstrādi, laboratorijas
eksperimentiem, alternatīvās enerģijas un pārveidotāju analīzi, u.c.

6 Starptautiskais salīdzinājums
Līdzīgas doktorantu studiju programmas Latvijā nav, taču tā kā programmas
doktoranti un darbu vadītāji aktīvi iesaistījušies starptautiskajos sakaros, tad pieejami
plaši materiāli par doktorantu studijām līdzīgās programmās ārvalstīs. No šiem
materiāliem var secināt, ka studijas ir stipri līdzīgas kā akreditējamajā programmā,
kaut arī virknē augstskolu studiju laiks ir 4 gadi, kas varētu arī tikt akceptēts šai
programmai, jo reāli doktoranti 3 gadu laikā nespēj veikt visus darbus.
Doktora studijas pasaulē katrā tehniskajā augstskolā tiek realizētas pēc stipri
individualizētiem studiju plāniem, kuros dominē 3-4 tehniskie priekšmeti, valodu
priekšmeti un doktoranta darbs pie disertācijas izstrādes un ar to saistītajiem
pētījumiem, tādēļ starptautiskais salīdzinājums nav veikts, taču tikšanās reizēs ar citu
augstskolu profesoriem doktorantu apmācības un sagatavošanas īpatnības tiek
vienmēr pārrunātas. Pēc pārrunu rezultātiem var spriest, ka šī programma tiek
realizēta atbilstoši mūsdienu zinātnes attīstības principiem, bet izstrādāto disertāciju
aizstāvēšanai tiek piesaistīti oponenti no Eiropas Savienības valstīm, kas ļoti pozitīvi
novērtē disertāciju kvalitāti.
Starptautiskais salīdzinājums veikts ar Tallinnas Tehnoloģiju universitātes
līdzīgu doktora studijas programmu, kuras studiju ilgums ir 4 gadi ar kredītpunktu
apjomu 160 KP (kredītpunktu sistēma atbilst pieņemtajai RTU). TTU visi doktora
studiju priekšmeti ir izvēles, bet sadalīti divās grupās – vispārīgo un specializējošo.
Vispārīgajā grupā ir didaktikas, organizatorisko un matemātisko kursu izvēle.
Savukārt specializēto priekšmetu grupā ir iespējas izvēlēties 5-6 lielus tehniskos
priekšmetus (katru ap 7 KP apjomā), kas atbilst doktoranta šaurajai specializācijai.
Izlikto priekšmetu klāsts ir liels – 40 un tajos ir gan elektroniskie priekšmeti
(piemēram, Fuzzy Control), gan elektrisko piedziņu specializēti jautājumi (piem.,
Optimal Motion Control), gan energoelektronikas priekšmeti (Special Course of
Converter Technics; Generalized Converter Theory). Programmā nav valodu, nav
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sabiedrisko zinību priekšmetu. Doktora tēžu izstrādei veltīts pietiekoši liels
kredītpunktu apjoms - 120.
Līdzīgi kā Tallinnā doktora studijas organizētas arī Helsinku Tehnoloģiskajā
universitātē, Karaliskajā Stokholmas Tehniskajā universitātē un citās Ziemeļvalstu
universitātēs. Arī kredītpunktu sadalījums ir līdzīgs.
Priekšmetu
grupa
Vispārīgie
priekšmeti
Specializētie
priekšmeti

RTU
3 gadi
144 KP
Brīvā izvēle
Obligātie
Izvēles

Tēzes
Zinātniskais
darbs

Svars
KP
6
KP
15
KP
21 KP
102
KP

RTU
4 gadi
192 KP
Brīvā izvēle
Obligātie
Izvēles

Svars
KP
6
KP
15
KP
21 KP
150
KP

TTU
4 gadi
160 KP
Izvēle

Svars
KP

Izvēles

34
KP
120
KP

6
KP

Aplūkotajā RTU programmā ir daudz ierobežotāka priekšmetu izvēle, jo
izlikto izvēles priekšmetu skaits ir daudz mazāks – tikai 7 priekšmeti un tie visi veltīti
samērā šaurai jomai – elektronisko sistēmu pielietošanai automatizācijā. Izvēles
(specializācijas) priekšmetu grupa nav ar lielu kopējo kredītpunktu skaitu un vairumā
šie priekšmeti beidzas ar ieskaiti. Toties ir stabila obligāto priekšmetu grupa 15 KP
apjomā, kurā ir tikai 3 priekšmeti ar eksāmeniem komisijas priekšā. Brīvās izvēles
grupā paredzēti 3 vispārīgi priekšmeti, kas veltīti kā palīgpriekšmeti sekmīgai doktora
studiju veikšanai – patentzinības; zinātnisko projektu vadīšana; eksperimentu
plānošana, katrs 2 KP apjomā.
Kopumā var secināt, ka RTU programmā vajadzētu paplašināt izvēles
priekšmetu grupu, jo pašreiz šai programmā doktorantūrā studē dažādu šauro
specializāciju pārstāvji gan transporta un loģistikas, gan dzelzceļa automātikas, gan
industriālajā jomā.
Līdz 2010. gadam RTU programmā bija nepietiekami liels KP apjoms tēžu
izstrādei – tikai 102 un reti kurš doktorants spēja pabeigt disertāciju 3 gados. Sakarā
ar to RTU Senāts 2010 gada 29. martā pieņēma lēmumu par 4 gadu ilgu doktora
studiju uzsākšanu, palielinot kopējo kredītpunktu skaitu līdz 192 (sk. tabulu). Taču
faktiski programmā tiks palielināts tikai tēžu izstrādei paredzētais kredītpunktu skaits,
to palielinot līdz 150. Tas ļaus doktorantiem studiju laikā izstrādāt disertāciju pilnā
apjomā.

7 Pārskats par studējošiem
Akreditācijas gadā (2004.) programmā studē tikai dienas nodaļā (kopskaitā 10).
Doktoru studiju programma attīstās, jo vidēji katru gadu pieaug studējošo skaits, kā
arī 2007. mācību gadā 5 studēja par maksu. Sīkāks iedalījums ir dots tabulā 2. Kā
redzams studējošo skaits (gan pilna laika, gan nepilna laika) katru gadu pieaug - no 10
studentiem 2004.gadā līdz 19 studentiem 2009.gadā.
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Lielākā daļa doktorantu nevar pilnvērtīgi sagatavot savu disertāciju 3 gados, jo
prasības pret disertācijas kvalitāti ir pieaugušas, tādēļ doktoranti turpina
eksperimentus vēl 1 gadu, kopā mācībās pavadot 4-5 gadus, kuru laikā ir pabeigti
zinātniski-pētnieciskie eksperimenti, visas nodaļas aprobētas starptautiskajās
zinātniskajās konferencēs, un ir sasniegts vajadzīgais līmenis, lai būtu iespējams virzīt
doktorantu uz aizstāvēšanos. Tādēļ tabulā 2. atskaitīto un kvalifikāciju neieguvušo
studentu atbirums, kas reizēm ir vērā ņemams, tikai daļēji ir saistīts ar atsevišķu
specializēto priekšmetu sarežģīto apguvi, kā arī ar faktu, ka studiju programmas
studenti strādā kādā specialitātes uzņēmumā, tādēļ bieži kavē lekcijas un darba
apstākļu dēļ nespēj laikā nokārtot sesiju un pamet mācības. Tabulā 3 dots sīkāks
iedalījums par atskaitījumiem dienas, vakara un neklātienes studiju nodaļās. Vakara
nodaļā gan studentu līdz šim nav. Neklātienes studijas veicis līdz šim tikai viens
students, un tas pats faktiski izņēmuma kārtā ar speciālu atļauju.

01.01.-31.12.

2004
2005
2006
2007
2008
2009

kods

Uzņemti
atskaites
gadā

EDO0
EDO0
EDO0
EDO0
EDO0
EDO0

6
9
10
16
12
8

Studiju gadi

No kopējā
studējošo skaita
studē par

Studējošie
kopā

1

2

3

5
4
10
10
5
8

5
3
4
10
9
4

1
3
2
3
7
7

11
10
16
23
21
19

budžetu

maksu

10
9
16
18
21
19

1
1
0
5
0
0

Atskaitīti kā
kvalifikāciju
ieguvuši

Studiju
progr.

GADS

Atskaitīti
atskaites gadā

Tabula 2. Elektrotehnoloģiju datorvadības profesionālo maģistru studiju programmas
dinamika:

4
2
3
3
9
1

1
1
1
3
3
1

Tabula 3. Atskaitījuma dinamika dienas un neklātienes nodaļās.

GADS
01.01.31.12.

1.
kopā

2004
2005
2006
2007
2008
2009

6

N

D
6

kopā
5

2

Atskaitīti
dažādu
iemeslu
dēļ

Studiju gadi

Uzņemti atskaites
gadā

2.
D

kopā

3.

D

N

5

5

4

1

kopā

D

1

1

9

7

4

4

3

3

3

2

10

10

10

10

4

4

2

2

16

16

10

10

10

10

3

3

12

12

5

5

9

9

7

7

8

8

8

8

4

4

7

7

N

1

kopā

D

Atskaitīti kā
grādu vai
kvalifik .ieguvuši
kopā

D

N

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

3

3

1

1

1

1

2010. gada sākumā disertācijas aizstāvēšanai kā postdoktoranti gatavo 6 cilvēki.
Disertāciju izveidei ESF atbalsta maksājumus 2010. gada sākumā saņem 2 pirmā gada
doktoranti, 2 otrā gada doktoranti, 2 trešā gada doktoranti un 6 postdoktoranti.
Doktorantu un aizstāvējušos attiecība ir 4,1:1.
Doktorantu disertācijas tiek sūtītas uz konkursiem (Verner fon SIEMENS,
Latvenergo, LEBA, u.c.), kur gandrīz katru gadu kāds doktorants izcīna godalgoto
apbalvojumu.
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7.1 Doktorantūras studentu iesaistīšanās mācību procesa
pilnveidošanā
Doktorantūras studentu iesaistīšanās mācību procesa pilnveidošanā notiek dažādos
veidos, piemēram, vadot akadēmiskos bakalaura darbus, bakalaura darbus ar projekta
daļu, inženierprojektus, maģistra darbus, kas saistīti ar studiju procesa uzlabošanu –
jaunu laboratorijas darbu stendu vai esošo uzlabošana, jaunu mācību materiālu vai
iekārtu prototipu izstrādi saistītām tēmām. Sarakstu var aplūkot attiecīgo studiju
programmu pārskatos.
Doktorantus var pieņemt darbā kā asistentus dažādu ES projektu pieteikumu
rakstīšanā (ir veiksmīga pieredze COST un ESF projektos) mācību procesa
uzlabošanai, kopā ar katedras akadēmisko personālu, doktoranti var lasīt atsevišķas
lekcijas, vadīt praktiskos un laboratoriju darbus, bet katedras profesora vadībā,
tādejādi doktorants iegūst pieredzi darbā mācību procesā, tādēļ nepieciešamības
gadījumā var tikt nodrošināta pasniedzēju aizvietošana un katedras akadēmiskā
personāla atjaunošanas politika un studiju programmas ilgtspējība.
No 2004. Gada kā laboratoriju vadītājs darbā tika pieņemts maģistrants A.Avotiņš,
kurš pārskata periodā, prof. I.Raņķa vadībā izstrādājis mācību priekšmetu
„Regulēšanas teorijas pamati” Blackboard – e-vidē, ir realizējis vairākus ESF
projektus prakses pilnveidošanai, turpina vadīt un organizēt profesionālo bakalaura
studentu prakses, koordinē laborantu darbu, ir katedras materiāli atbildīgais
(inventārs, materiāli u.c.), modernizē laboratoriju aprīkojumu, šobrīd studē RTU
doktorantūrā. No 2005.-2006. Gadam, kā IT laborants strādāja akadēmiskā bakalaura
students M. Peisenieks. 2006. gadā kā laboranti darbā tika pieņemti pēdējā kursa
maģistranti: I. Steiks, A.Sokolovs, L.Bisenieks, kas palīdzēja labot un sakārtot
laboratorijas darbus, to aprakstus, kā arī mācību procesā asistēja profesoriem
laboratorijas darbu vadīšanā, iestājoties doktorantūrā, viņi turpina strādāt katedrā,
pilnveidojot studiju procesu, līdzdarbojoties arī bakalaura, inženierprojektu, maģistra
darbu (kā konsultanti, profesoru vadībā) vadīšanā. No 2007. Gada kā laboranti tika
pieņemti darbā profesionālo un akadēmisko bakalaura studiju programmas studenti:
G.Ašmanis, D.Meike, A.Ļebedevs, kuri izstrādāja jaunus laboratorijas darbu stendus,
mācību materiālus, kā arī ar A.Ļebedevu palīdzību tika izstrādāta mācību
programmatūra elektrisko shēmu simulēšanai un laboratorijas darbu nostrādei e-vidē “Virtuall Lab” divas versijas, kas ir bezmaksas programmas mācību procesa
nodrošināšanai. D.Meike (šobrīd studē RTU doktorantūrā) un A.Ļebedevs kopš
2009.gada strādā ārzemēs, G.Ašmanis (šobrīd studē RTU doktorantūrā) kopš
2008.gada vairāk pievērsies zinātniskajai darbībai jaunajā un Baltijas valstīs vienīgajā
RTU elektromagnētiskās saderības testēšanas laboratorijā, un nolasa atsevišķas
lekcijas par jaunākajām tendencēm šajā tēmā. No 2008. Gada mācību procesā tika
iesaistīts arī maģistrs K.Vītols un no 2009.gada doktorants A. Suzdaļenko, kuri
pilnveido mācību priekšmetu materiālus, kā arī modernizē laboratorijas stendus un to
aprakstus.
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8 Pārskats par akadēmisko personālu
Pārskata periodā, finansiālo iespēju robežās, ir papildināts un atjaunots studiju programmu realizējošais mācībspēks. Studiju procesā ir iesaistīti
jaunie zinātnieki, pētnieki, speciālisti no industrijas. Sīkāks saraksts dots Tabulā 4. Mācībspēku CV skatīt Pielikumā DP5.
Elektrotehnoloģiju datorvadības programmas doktora studiju priekšmetu pasniedzēju saraksts
Akadēmisko doktoru studiju programmai 2010. gadā un perspektīvā
Npk

Vārds uzvārds

Amats

1

Nadežda Kuņicina

As. Prof.

Zinātn.
grāds
Dr

2.

Leonīds Ribickis

Prof.

HabDr

3.

Ivars Raņķis

Prof.

HabDr

Priekšmeti
Zinātnisko projektu vadīšana Brīvā
izv.
Zinātniskā darba vadīšana
Elektriskās piedziņas dinamika un
enerģētika
Obl.
Inteliģentās elektroniskās iekārtas
Obl.
Industriālās elektronikas ekspertu
sistēmas
Obl.
Zinātniskā darba vadīšana
Elektrisko tehnoloģiju automatizācija
Specializ.
Energoelektronisko pārveidotāju
parametru optimizācija
Obl.
Impulsu vadības sistēmas
Izvēles
Zinātnisko projektu vadīšana
Brīvā izvēle
Automatizācijas teorija
Izvēles

Dzimšan Ievēlēt
as gads
s līdz
1977
201031/12
1947

2016
18/03

1937

2012
11/06

Piezīmes
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4.

Iļja Galkins

Prof.

Dr

Zinātniskā darba vadīšana
Patentzinības
Brīvā izv.
Zinātniskā darba vadīšana

5.

Oskars Krievs

Doc

Dr

Zinātniskā darba vadīšana

1980

6.

Anatolijs Ļevčenkovs

Prof.

Dr

Zinātniskā daraba vadīšana

1946

1973

2015
18/02
2016
31/12*
2012
12/06

Akreditācijas posmā no 2005-10. gadam darbu ar doktorantiem programmā uzsākuši N.Kuņicina, O.Krievs, I.Galkins, A.Ļevčenkovs, bet darbu
beidzis ilggadējais profesors J.Greivulis. Akreditācijas posmā par profesoru ievēlēts I.Galkins; par asociētajiem profesoriem – N.Kuņicina; par
docentiem – O.Krievs. Visi pasniedzēji veic nopietnu zinātnisko darbu, regulāri publicējas dažādos izdevumos dažādās valstīs, kā arī, lai
uzlabotu metodisko darbu, ir sagatavojuši un izdevuši 15 mācību grāmatas, kā arī virkni citus metodiskos materiālus.
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8.1 Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un
attīstības politika nākamajiem 6 gadiem
Profesionālo bakalaura studiju programmu „Elektrotehnoloģiju datorvadība”
specialitātes apmācības jomā šobrīd realizē 15 cilvēki (akadēmiskie mācībspēki), kuru
vidējais vecums sastāda 50,00 gadus, kas nav slikts rādītājs, un 100% no tiem ir ar
Doktora zinātnisko grādu (sk. Tabulu 7). Pēc sešiem gadiem, ja neveic izmaiņas,
vidējais vecums pieaugs līdz 56,67 gadiem (sk. Tabula 8), un ticamākā prognoze
liecina, ka aktīvu līdzdalību mācību procesā varētu pārtraukt profesors I.Raņķis, kuru
iespējams būs nepieciešams nomainīt ar jaunu pasniedzēju ar vidējo vecumu 36 gadi,
tādā gadījumā personāla vidējais vecums būs 49,50 gadi. Būtiskas izmaiņas personāla
sastāvā netiek plānotas, lai nodrošinātu studiju programmas esošo kvalitāti arī pie
esošā samazinātā finansējuma un palielinātas mācību slodzes.
Tabula 7. Profesionālo bakalaura studiju programmas „Elektrotehnoloģiju
datorvadība” akadēmiskais mācībspēks:
Nr.

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas gads

Vecums

Grāds

1

Leonīds Ribickis

1947

63

Dr.habil.Sc.ing.

2

Ivars Raņķis

1937

73

Dr.habil.Sc.ing.

3

Iļja Galkins

1973

37

Dr.Sc.ing.

4

Anatolijs Ļevčenkovs

1946

64

Dr.Sc.ing.

5

Oskars Krievs

1980

30

Dr.Sc.ing.

6

Nadežda Kuņicina

1977

33

Dr.Sc.ing.

vidēji:

1960

50,00

100% ar Dr.Sc.ing.

Studiju programmas minimālais attīstības politikas mērķis būtu nodrošināt
studiju programmas personāla kvalifikācijas līmeni un kvalitāti esošajā līmenī, vismaz
ar esošo personāla skaitu, maksimālais attīstības mērķis būtu celt esošā personāla
kvalifikāciju un gatavot jaunus kadrus nākamajam periodam pēc 6-12 gadiem. Šobrīd
institūtā strādā ap 25 jaunie zinātnieki, un doktorantūras studiju programmā
„Elektrotehnoloģiju datorvadība” studē 21 doktorants, kas nākotnē vairāk strādās
zinātnisko darbu, bet vajadzības gadījumā var aizvietot akadēmisko mācībspēku.
Tabula 8. Situācija pēc 6 gadiem un prognozes:
Nr.

Vārds, Uzvārds

1

Leonīds Ribickis

Dzimšanas
gads
1947

2

Ivars Raņķis

3

Vecums

nomaiņa

69

69

1937

79

36

Iļja Galkins

1973

43

43

4

Anatolijs Ļevčenkovs

1946

70

70

5

Oskars Krievs

1980

43

43

6

Nadežda Kuņicina

1977

36

36

56,67

49,50

vidēji būs:
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Akadēmiskais personāls (ieskaitot docentus) uz termiņu, kas ir garāks par 1
gadu, konkursa kārtībā tiek ievēlēts fakultātes Domē (pēc ievēlēšanas – amatā tiek
apstiprināts līdz 6 gadiem), tādēļ šāda konkursa izsludināšana notiek publiski –
„Latvijas Vēstnesī”, avīzē „Diena”. Tas nodrošina iespēju izvēlēties labāko un
kvalificētāko kandidātu akadēmiskā personāla atlasei konkrētam amatam. Profesorus
un asociētos profesorus ievēl zinātniskā Padome P-14, iepriekš izsludinot konkursu.
Lai programma attīstītos sekmīgi arī turpmāk, visu laiku jānodrošina, lai
apmācības procesā specialitātē tiktu iesaistīti 3-4 profesori, 1-2 asociētie profesori un
1-2 docenti. Pašreizējais jauno zinātnieku sastāvs un viņu darbība to nodrošinās arī
turpmākajos 10-15 gados.
Apmācības attīstība
Profesionālo studiju programmai turpmākajos 6 gados jāveic studiju
programmas priekšmetu satura pārbaude un novērtēšana, lai sabalansētu priekšmetu
teorētisko saturu ar praktisko iemaņu apguvi. Ir jāpāriet uz 4-gadīgu klātienes studiju
apmācību, kā tas ir pārējās Eiropas augstskolās, tas ļauj veikt dziļāku izpēti un
eksperimentus.
Apmācības kvalitātes attīstībai ir nepieciešami arī vieslektori, gan vietējie – no
Latvijas eksportspējīgiem uzņēmumiem, gan arī no ārzemju uzņēmumiem un
universitātēm par jaunākajiem zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem.
Būtisks faktors studiju programmas ilgtermiņa attīstībai ir finansējums, kas
tiek piesaistīs dažādu projektu veidā – gan studiju programmu uzlabošanai, personāla
kompetences paaugstināšanai, kā arī infrastruktūras modernizēšanai – pie samazināta
valsts budžeta finansējuma, dažādu ES fondu projektu piesaiste nākamajos 6 gados
būs obligāts IEEI mērķis. Doktorantu piesaiste projektu pieteikumu rakstīšanā ļautu
katedrai piesaistīt papildus finansējumu, kā arī nodrošināt doktoranta pētījumiem
nepieciešamos finanšu līdzekļus, kā arī doktorantu pētījumi būtu aktuāli arī industrijai
un zinātnei.
Nākamajos 6 gados ir paredzēts uzbūvēt Ķīpsalā jaunu Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultātes ēku, tādēļ svarīgi ir pievērst uzmanību kā tiks ierīkotas
mācību un pētnieciskās laboratorijas, aprīkot tās ar modernām tehnoloģijām un
iekārtām, izvērtēt kā notiks laboratoriju pārcelšana uz jauno ēku, kā tas ietekmēs
mācību procesu, u.c. aspektiem.
Tādējādi kadru sagatavošanas politika ir šāda:
1 – jauno zinātņu doktoru sagatavošana katedras un institūta vajadzībām, nodrošinot
tiem iespēju darboties institūta vai RTU ietvaros;
2 – jauno zinātņu doktoru iesaistīšana mācību procesā, vadot praktiskos darbus,
sagatavojot mācību metodiskos līdzekļus, vadot absolventu kvalifikācijas darbus,
vienlaikus pakāpeniski paaugstinot viņu akadēmisko kvalifikāciju;
3 – jauno zinātņu doktoru nosūtīšana uz stažēšanos un kvalifikācijas paaugstināšanu
ārzemju augstskolās;
3 – veco pasniedzēju pakāpeniska nomaiņa ar jaunajiem kvalificētajiem mācību
spēkiem;
4 – augsti kvalificētu inženiertehnisko darbinieku iesaiste mācību procesā vieslektoru
lomā.
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9 Pārskats par finansējuma avotiem un infrastruktūras
nodrošinājumu
Studiju programmu realizē RTU struktūrvienība Industriālās elektronikas un
elektrotehnoloģiju katedra, kura saņem Valsts finansējumu studiju programmas
realizācijai. Finansējuma apjoms pārskata periodā ir bijis ļoti mainīgs, un
2009./2010.m.g. ir sasniedzis zemāko apjomu no 2004.-2010.m.g. Sadalījumu pa
gadiem sīkāk skatīt Tabulā 5, kur dots kopējais Valsts finansējums klātienes studijām,
iekļaujot algu un infrastruktūras nodrošinājuma līdzekļus.
Tabula 5. Doktora studiju programmas finansējums no Valsts pārskata periodā no
2004.-2010.m.g.
Mācību gads

Valsts finansējuma apjoms, Ls

2009./2010.m.g.

35 524

2008./2009.m.g.

52 220

2007./2008.m.g.

61 098

2006./2007.m.g.

32 382

2005./2006.m.g.

10 686

2004./2005.m.g.

8014

Pārskata periodā katedras mācībspēki aktīvi piesaistīja papildus finansējumu,
piesakot un iegūstot dažādus zinātniski pētnieciskos projektus, līgumdarbus, kā arī ES
(ESF, ERAF u.c.) projektus, kas ļāva modernizēt laboratorijas un to aprīkojumu
zinātnisko pētījumu un mācību procesa kvalitātes uzlabošanai. Pateicoties projektiem,
bija iespējams piesaistīt doktorantūras studentus, kuri apguva jaunākās tehnoloģijas,
piedalījās zinātniski-tehniskajās konferencēs un sekmīgi aizstāvēja disertācijas. IEE
katedras personāls piedalījās arī lielu projektu īstenošanā.
Projekts

Summa

IEE katedras LZP granti kopā 2005.g.
TOP projekts ar A/S REBIR, proj. Vad. L. Ribickis, atb. izpildītājs J.
Voitkāns.,
ES 6FP projekts EUDEEP RTU daļa. Vadītājs L. Ribickis,

10725 Ls
9200 Ls

Līgums ar PA „Rīgas gaisma”, „Mērījumu veikšana pašvaldības aģentūras
„Rīgas Gaisma” apgaismas tīklos un parveidotāju ILUEST NET – 60-I
energoefektivitātes novērtēšana”. RTU līguma Nr. 6861. Vadītājs I. Galkins.
Lietderības koeficienta paaugstināšana vienvadu līnijai, J. Greivulis,
Līgums ar PA „Rīgas gaisma”. RTU līguma Nr. L7044 Vadītājs L. Ribickis,
atb. Izpildītāji – A. Avotiņš, O. Krievs, Finansējuma apjoms.
Līgums Nr.2004/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./ 0002/0007 par ESF

360000
EUR
2000Ls

3000,00
Ls
2000Ls
2965888
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Nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un
pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts RTU doktorantūras
attīstībai” īstenošanu. asoc.prof. J. Valeinis
Līgums Nr.2005/0132/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./ 0050/0007 projekta
„Doktorantūras studiju programmu un to kvalitātes attīstība RTU” īstenošanai.
Asoc.prof. J. Valeinis
RTU ZP-09 „Divvirziena jaudas plūsmas kontrollera izveide elektrotransporta
apakšstacijām”, vad prof. I.Raņķis, finansējums
IEE katedras LZP granti kopā 2006.g.
Līgums Nr.2004/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./ 0001/0002/0007 par
ESF Nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai
un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts RTU doktorantūras
attīstībai” īstenošanu. J. Valeinis
Līgums Nr.2005/0132/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./ 0050/0007 projekta
„Doktorantūras studiju programmu un to kvalitātes attīst;ība RTU”
īstenošanai. J. Valeinis
Rīgas pilsētas p/a „Rīgas Gaisma” apgaismes tīklu esošā stāvokļa pārbaude un
novērtējums. Pašvaldības aģentūra „Rīgas Gaisma”. Prof. Leonīds Ribickis,
asist. Oskars Krievs, Asist. Ansis Avotiņš
ERAF Jaunu materiālu un elektrotehnoloģiju datorvadības programmatūras
izstrāde ūdeņraža enerģētikas sistēmām. LU Prof. J. Kleperis, Prof. L. Ribickis
ERAF/CFLA Matricas veida reaktīvās jaudas un augstāko harmoniku
kontrolieru vadība ar izplūdušo loģiku Asoc. prof. Iļja Galkins
IZM-RTU Projekts R 7075 „Divvirziena jaudas plūsmas vilces apakšstacijas
izpēte”, finansējums Ls I. Raņķis, V. Bražis
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0050/0007 „Prakšu
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība” sadarbībā ar Latvenergo” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0046/0007 „Skolēnu
profesionālās orientācijas mājas lapas izveidošana un semināru rīkošana
elektrotehnoloģiju datorvadībā”, projekta vadītāja asoc.prof. A. Žiravecka
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0051/0007 „Prakšu
pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība” 2006-2007.g. II pusg.” , projekta vadītāja asoc.prof. A.
Žiravecka.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0053/0007 „Prakšu
pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība”” , projekta vadītāja asoc.prof. A. Žiravecka.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0056/0007 „Prakšu
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība” 2006-2007.g.II_L” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0054/0007 „Prakšu
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība” 2006-2007.g. II pusg.” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0121/0007 „Prakšu
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība”” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0038/0007 „RTU IEEI
akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana”, projekta vadītāja
asoc.prof. A.Žiravecka.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0075/0007 „Prakšu
pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība” 2008” , projekta vadītāja asoc.prof. A. Žiravecka.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0045/0007 „Prakšu

Ls

2304.- Ls

9000 Ls
10892 Ls
1 480
026.- Ls

2304.- Ls

4000 Ls

20000 Ls
25000 Ls
20000 Ls
25000 Ls

4000 Ls

8000 Ls

25000 Ls

8000 Ls

8000 Ls

25000 Ls

12000 Ls

25000 Ls

25000 Ls
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pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība” 2008_L” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš.
ESF projekts nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0120/0007 „Prakšu
pilnveidošana RTU bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
datorvadība” 2008” , projekta vadītājs lab.vad. A.Avotiņš.
SIA „INNOVIA” pētījumi augstfrekvences transformatora izstrādē. Vadošais
pētnieks Iļja Galkins, Pētnieks Jānis Voitkāns, Pētnieks Oskars Krievs,
asistents z.d. Alvis Sokolovs, asistents z.d. Lauris Bisenieks, asistents z.d.
Ingars Steiks.
RTU pētniecības projekts ZP-2006/09 „Elektrotransporta rekuperācijas
enerģijas superkondensatoru uzkrājēju izpēte”, projekta vadītājs prof. I.
Raņķis, vad. pētn. V. Bražis.
IZM/RTU ZP-2007/09 „Nepārtrauktās barošanas sistēmu ar
superkondensatoriem izstrāde un izpēte ”, projekta vadītājs asoc.prof.
I.Galkins.
IZM/RTU ZP-2006/07 “Energotaupošu vadības metožu analīze un sintēze
maiņstrāvas piedziņā izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas”, projekta
vadītājs prof.J.Greivulis.
IZM/RTU Nr. ZP-2007/10 „Ekspertu sistēmu pielietojuma apgabalu izpēte
regulejāmās elektriskās piedziņas sistēmas”, projekta vadītāja vad.pētn. J.
Čaiko.
EEF „Vielas mitruma mērīšanas iespēju izpēte gatavos produktos ar
nesagraujošās testēšanas metožu palīdzību”, projekta vadītājs asoc.prof. A.
Purviņš.
R 7205 „Saules enerģijas fotoelektrisko pārveidotāju pozicionēšanas sistēmas
uzstādīšana, spēka pārveidotāja izstrāde un sistēmas analīze”, projekta vadītājs
asoc. prof. I. Galkins.
R 7200 ”Frekvences pārveidotāja izstrāde sistēmā PEM degvielas šūna –
maiņstrāvas piedziņa”, projekta vadītājs prof. L.Ribickis.
R 7207 „Elektroiekārtu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz
mākslīgo neironu tīklu bāzes”, projekta vadītāja vad. pētn. J. Čaiko.
R 7210 „Divvirzienu jaudas plūsmas kontrollera ar sinusoidālu tīkla strāvu
izveide elektrotransportam”, projekta vadītājs prof. I. Raņķis.
R7208 „Maiņstrāvas elektronisko pārveidotāju virtuālo laboratoriju izstrāde”,
projeklta vadītājs prof. A. Ļevčenkovs.
R 7209 „Matricveida frekvenču pārveidotāja spēka daļas izstrāde integrētai
asinhronai piedziņai”, projekta vadītāja asoc.prof. A. Žiravecka .
R7211 „Elektroenerģijas procesu optimizācija transporta intelektuālās
sistēmās”, projekta vadītāja vad. pētn. N. Kuņicina.

25000 Ls

20000 Ls

10000 Ls

8000 Ls

8000 Ls

8000 Ls

2000 Ls

10000 Ls

10000 Ls
10000 Ls
10000 Ls
10000 Ls
10000 Ls
10000 Ls
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10 Pārskats par arējiem sakariem
10.1 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Studiju programmas akadēmiskajam personālam ir izveidojušās ciešas
starptautiskās sadarbības saites ar radniecīgām studiju programmām Tallinnas
Tehnoloģiskajā universitātē un Turīnas Politehniskajā universitātē. Šo universitāšu
vadošie profesori ir gan organizējuši RTU programmas doktorantu un postdoktorantu
īslaicīgu stažēšanos, gan arī regulāri piedalījušies kā oponenti RTU doktorantu darbu
novērtēšanā. Savukārt RTU profesori ir bijuši aktīvi oponenti vairāku augstskolu
doktorantiem – Latvijas Jūras akadēmijā, LLU, Tallinnas TU, Kauņas TU un citur.
Tallinnas TU ik gadus organizē jauno doktorantu skolas – seminārus, kuros piedalās
līdz 10 valstu radniecīgo programmu doktoranti un to vadītāji. Šajās skolās aktīvi
piedalās katru gadu vismaz 10 šīs programmas doktoranti un 4-5 darbu vadītāji.
Savukārt RTU katru gadu oktobrī rīko starptautisku zinātnisko konferenci, kuras
Elektrotehnikas sekcijas vadītāji un tās darba galvenie organizētāji ir šīs programmas
vadošie profesori.
Programmas studenti tiek epizodiski nosūtīti uz stažēšanos ārzemju tehniskajās
universitātēs – Aalborgas Dānijā, Aahenes un Duisburgas Vācijā, Turīnas – Itālijā,
Cīrihes Šveicē, Stokholmas Karaliskajā - Zviedrijā, Tallinas - Igaunijā un citās. Tiek
arī realizēti kopīgi ES ietvarprogrammu zinātniskās pētniecības projekti, kā arī
pieteikti vairāki COST un INTERREG projekti.
Katedras pasniedzēji regulāri kontaktējas ar Lietuvas un Igaunijas tehnisko
augstskolu radniecisko specialitāšu pasniedzējiem.
Profesors L.Ribickis ir Eiropas PEMC (Power Electronic and Motion Control)
Padomes loceklis un pastāvīgi uztur koordinējošās saites ar šīs specialitātes
pārstāvjiem dažādās Eiropas augstskolās.
Kopš 2008.gada IEEI organizē Pasaules IEEE asociācijas sekciju Latvijā, kas ļauj
studentiem kļūt par šīs asociācijas biedriem ar atvieglotu samaksu, kā arī
pasniedzējiem ir piekļuve pie zinātniskās pētniecības jaunākajiem sasniegumiem un
literatūras.
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte periodiski divreiz gadā izdod
zinātnisko rakstu krājumu „Enerģētika un elektrotehnika”, kurā prof I.Raņķis un
I.Galkins ir atbildīgie redkolēģijas locekļi. Šai izdevumā ik gadus tiek publicēti ap 20
šīs programmas doktorantu darbi.
Kopš 2009.gada IEEI ir uzņemts Eiropas spēka elektronikas centrā – ECPE, kur
tiek realizēti zinātniskās pētniecības projekti Eiropas lielākajiem uzņēmumiem,
pagaidām IEEI ir vienīgais Latvijas institūts, kam ir dots šāds augsts novērtējums.
Kopš 2009. Gada IEEI ir uzņemts ARTEMIS-IA, kas ir Eiropas Iegultās
Elektronikas sistēmu asociācija, un iesaistās Eiropas pētniecības projektos.

10.2 Sadarbība ar darba devējiem
Ar darba devējiem izveidojies ciešs kontakts caur Latvijas elektrotehnikas un
elektronikas rūpniecības asociāciju LETERA, kuras valdes loceklis ir šīs programmas
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direktors prof. L.Ribickis. Regulāri tiek apspriestas prasības pret beidzēju
kvalifikāciju, brīvajām darba vietām un citi jautājumi. Izveidojušies cieši individuālie
kontakti starp katedras pasniedzējiem un asociācijas organizācijas vadītājiem. Sevišķi
ciešas saites ir ar Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcu un tās meitas organizācijām.
EEF IEEI doktorantūras studenti un beidzēji ir pieprasīti vietējo universitāšu un
arī starptautiskā darba tirgū, jo piemēram doktore N.Kuņicina kā eksperte šobrīd
strādā Briselē, doktors I. Galkins vienu gadu strādāja arī Japānā, Tehniskajā
universitātē, doktors J. Zaķis strādā Tallinas Tehniskajā universitātē, doktors Artūrs
Purviņš Nīderlandes energopētniecības institūtā, doktore J.Čaiko dosies divus gadus
strādāt Portugālē, tehniskajā universitātē, doktorants A.Sokolovs stažējās Notingemas
universitātē.

11 Pārskats par pašnovērtējuma ziņojumiem
Pārskata periodā veikto pašnovērtējuma ziņojumu pārskats par plāniem un to izpildi,
apkopots tabulā 6.
Tabula 6. Profesionālo bakalauru pašnovērtējumu ziņojumu plānu realizācija.

Plāns

Gads, kurā
iekļauts
ziņojumā

nodibināt vēl ciešākas saites ar
ārzemju augstskolām, iesaistot
doktorantus īslaicīgās studijās
ārzemēs ar nolūku paplašināt
studiju jomas un iepazīties ar
studiju metodēm

2005.,
2006.,2007.,
2008.,2009.

iesaistīt recenzēšanā un oponēšanā
ārzemju vadošos profesorus

2005.,
2006.,2007.,
2008.,2009.
2005.,
2006.,2007.,
2008.,2009.

praktizēt doktorantu sagatavoto
disertāciju prezentēšanu ārvalstu
universitātēs
ieviest apmācībā ar inovāciju
saistītu priekšmetu brīvās izvēles
grupu – „Patentzinības” un
„Zinātnisko projektu vadīšana”
uzaicināt apmaiņas kārtībā ārzemju
vadītājus disertāciju izveides
vadīšanai, vieslekcijām

2005.,
2006.,2007.,
2008.,2009.

noformēt oficiāli vadīšanas tiesības
jaunajiem doktorantu vadītājiem

2005.,
2006.,2007.,
2008.,2009.

2005.,
2006.,2007.,
2008.,2009.

Izpilde

Kopš 2005. g. regulāra sadarbība ar Tallinnas
TU atbilstošo institūtu un tā darbiniekiem,
zinātnieku apmaiņa stažēšanai, sadarbība ar
Latvijas LU un LJA.
Labākie studenti dodas ERASMUS u.c.
apmaiņas projektu ietvaros, stažēties Eiropas
tehniskajās augstskolās – Āhenē, Stokholmā,
Aalborgā, Turīnā, Cīrihē, Duisburgā.
Darbu recenzēšanā un oponēšanā piedalās
kolēģi no Tallinas Tehniskās universitātes,
prof. J.Laugis, T.Lehtla, u.c.
Pēdējos gados tiek praktizēta doktora
disertāciju prezentēšana Igaunijā, TTU
rīkotajā vasaras konferencē. TTU doktoranti
prezentē savus darbus arī Latvijā.
Kopš 2008. Gada mācību procesā ir ieviesti
priekšmeti, un īpašu popularitāti ir ieguvis
priekšmets „Patentzinības”.
Dotais finansējums ir nepietiekošs, lai
ieinteresētu ārzemju vadītājus. Atsevišķos
gadījumos daži ārzemju profesori nolasa
vieslekcijas.
Tiek formētas tiesības jaunajiem doktoriem,
piem. N.Kuņicina, O.Krievs ir ieguvuši
tiesības vadīt doktorantus.
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12 Kopējais novērtējums un plāni (SVID analīze)
12.1 S – programmas realizācijas stiprās puses
1. programmas orientācija uz jaunajām un modernajām tehnoloģijām un to izpēti,
kas piesaista jaunos doktorantus;
2. ciešas saites ar ārzemju tehniskajām augstskolām, kas ļauj periodiski nosūtīt
doktorantus uz ārvalstu tehniskajām augstskolām pilnveidotas apmācības
nolūkos;
3. kvalificēti un pieredzējuši doktorantu zinātnisko darbu vadītāji;
4. ir moderna zinātniskā aparatūra pētnieciskajās laboratorijās;
5. ir labas saites ar vadošajiem ārzemju speciālistiem programmas virzienos, kas
ļauj tos piesaistīt kā oponentus vai aizstāvēšanas procesa dalībniekus;
6. ir pietiekami daudz iesaistīti jaunie doktorantu vadītāji.

12.2 V – programmas realizācijas vājās puses
1. pētniecisko laboratoriju telpas ir mazas un nepietiekošas visu doktorantu darba
vietu nodrošināšanai;
2. pārāk mazas finansiālās iespējas realizēt doktorantu starptautisko apmaiņu;
3. nav finansiālu iespēju uzaicināt ārzemju vadītājus;
4. nav pietiekami liels promocijas darbu aizstāvējušo skaits 3 gadu laikā pret
doktorantu kopskaitu;
5. samazināts valsts finansiālais atbalsts pētniecībai, kas neveicina zinātnisko
izaugsmi.

12.3 I – iespējas ārpus universitātes
1.

ir iespējas doktorantūras laikā īslaicīgi stažēties ārzemju tehniskajās
augstskolās;

2. ir iespējas publicēties kaimiņvalstu augstskolu zinātniskajos izdevumos.
3. ir iespēja pašam doktorantam pieteikt projektu un iegūt nelielu finansējumu.

12.4 D – draudi programmas sekmīgai realizācijai
1. nav pietiekamas mācību telpu platības uz doktorantu skaitu;
2. zinātniskie vadītāji ir pārslogoti ar mācību procesu un tiem nav pietiekami
daudz laika darbībām ar doktorantiem;
3. pasniedzēju slodzi samazināt neļauj stipri samazinātais finansējums no Valsts
budžeta;
4. pārāk īss studiju laiks, kas neļauj doktorantūras laikā nobeigt disertāciju;
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12.5 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
•
•
•
•
•

uzlabot doktorantu skaita un disertācijas aizstāvējušo attiecību, to samazinot
zem indikatora 4:1;
paplašināt starptautisko sadarbību, veicinot doktorantu īslaicīgu stažēšanos
dažādās citu valstu univeritātēs;
paplašināt starptautiski iesaistīto profesoru – disertāciju oponentu loku;
aktivizēt doktorantu darbu izgudrojumu noformēšanas jomā;
veikt pasākumus iespējamajam studiju laika pagarinājumam uz 4 gadiem.
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DP2
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Industriālās elektronikas un elektropiedziņas Institūts

Apstiprināta RTU Senātā
2001. g. 30. aprilī prot. Nr 458
Zinātņu prorektors
L.Ribickis

Saskaņots:
Promociju padomes RTU P-14
priekšsēdētājs
………………… L.Ribickis

Saskaņots:
RTU Studiju daļas vadītājs
J. Priede

STUDIJU PROGRAMMA
Nozare:
RTU programma:
Studiju līmenis:
Nominālais studiju ilgums:
Studiju apjoms:
Iepriekšējā izglītība:
Iegūstamais grāds:

Inženierzinātņu;elektrotehnika
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Doktora studijas
3 gadi
144 kredītpunkti (KP)
Inženierzinātņu maģistrs
Inženierzinātņu doktors

Studiju programmas šifrs EDO0
Uzņemšana ar 2001./2002.m.g.
A .OBLIGĀTIE VIRZIENA PRIEKŠMETI…………………………………………….15 KP
1.Elektriskās piedziņas dinamika un enerģētika ………………………………………………………. .5 KP
2.Energoelektronikas pārveidotāju parametru optimizācija …………………………………………….. 6 KP
3.Inteliģentās elektroniskās iekārtas ……………………………………………………….…………… 4 KP
B. IEROBEŢOTĀS IZVĒLES SPECIĀLIZĀCIJAS PRIEKŠMETI ……………….. 21 KP
1.Elektromehāniskie enerģijas pārveidotāji un elektrotehnoloģija ……………………………………. 10 KP
2.Elektrisko mašīnu speciālie režīmi ……………………………………………………………………… 5 KP
3.Impulsu vadības sistēmas……………………………………………………………………………….. 10 KP
4.Automatizācijas teorija …………………………………………………………………………………. 10 KP
5.Industriālās elektronikas ekspertu sistēmas ………………………………………………………….. 15 KP
6. Elektrisko tehnoloģiju automatizācija …………………………………………………………………….6 KP
D.BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI ………………………………………………….6 KP

Brīvās izvēles priekšmeti ……………………………………………………………………….. 6 KP
E.ZINĀTNISKAIS DARBS ……………………………………………………… 102 KP
Zinātniskais darbs ………………………………………………………………………………………… 102 KP
KOPĀ:
144 KP
Studiju programma akceptēta Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūta
padomes 2001.gada3.aprīļa sēdē,prot. Nr. 3.

Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūta direktors:
L.Ribickis

ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBAS
DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS
studiju satura un realizācijas
APRAKSTS
1.Studiju uzsākšanai nepieciešamā izglītība
- inženierzinātņu maģistrs enerģētikā un elektrotehnikā studiju
programmās “Enerģētika” vai “Elektrotehnoloģiju datorvadība”;
- inženierzinātņu maģistrs citās studiju programmās, kurās vismaz
50% priekšmetu pēc kredītpunktu summas atbilst elektrozinībām. Atbilstību
nosaka Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūta padome.
2.Programmas īstenošanas noteikumi
2.1.Mērķis
Studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektrotehnoloģiju datorvadībā, kas varētu efektīvi veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību.
2.2.Uzdevumi un plānotie rezultāti
Studiju uzdevumi ir:
- apgūt zināšanas modernajos elektrotehnoloģiju datorvadības
aspektos;
- apgūt eksperimentu automatizācijas un rezultātu apstrādes mo- dernās metodes;
- iegūt zinātnisko darbu izstrādes un prezentēšanas pieredzi.
Studiju plānotie rezultāti:
- nokārtoti eksāmeni paredzētajos studiju priekšmetos;
- sagatavots zinātniskais darbs (disertācija);
- publicēti zinātniskie raksti un veiktas prezentācijas konferencēs.
2.3.Piedāvājamās izglītības saturs
Paredzēti obligātie priekšmeti: “Elektriskās piedziņas dinamika un
enerģētika”,” Energoelektronikas pārveidotāju parametru optimizācija” un
“Inteliģentās elektroniskās iekārtas”.
Ierobežotās izvēles priekšmeti aptver enerģijas pārveidotājus,elektrotehnoloģiju,elektriskās mašīnas,impulsu vadību,elektronikas ekspertu
sistēmas.Šos priekšmetus izvēlas atbilstoši konkrētajai specializācijai
elektropiedziņā, energoelektronikā vai elektroniskajās iekārtās. Paredzēta
svešvaloda un brīvās izvēles priekšmeti.
2.4.Programmas struktūra
A.Obligātie studiju priekšmeti
15 KP
B.Ierobežotās izvēles speciālizācijas priekšmeti
15 KP
C.Valodas
6 KP
D.Brīvās izvēles priekšmeti
6 KP
E.Zinātniskais darbs
102 KP
_________________
Kopā:
144 KP

2.5.Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriji, pārbaudes forma un kārtība
Doktorants kārto kopā 5 eksāmenus,no tiem 3 obligātajos priekšmetos,
1 ierobežotās izvēles priekšmetā un 1 svešvalodā,kā arī ieskaites brīvās un
ierobežotās izvēles priekšmetos (ja izvēlēti 2 ierobežotās izvēles priekšmeti ).
Doktorants aizstāv promocijas darbu Elektrotehnikas Promocijas padomē.
Promocijas darba atbilstību aizstāvēšanas kritērijiem nosaka Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūta zinātniskais seminārs.
3.Doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls
Doktorantu darba zinātniskie vadītāji:
Prof.,Dr.habil.sc. L.Ribickis;
Prof.,Dr.habil.sc.J.Greivulis;
Prof.,Dr.habil.sc.I.Raņķis.
4.Struktūrvienību uzskaitījums
Doktoranta darbs tiek izstrādāts EEF Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūtā.
5.Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums
Doktorantūras studiju programmas apgūšanu nodrošina:
1 inženieris (eksperimentu nodrošināšanai);
1 vec. laborants (materiālās bāzes papildināšanai).
6.Materiālās bāzes raksturojums
Studiju programmas eksperimentālo daļu nodrošina Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūta laboratorijas un esošā datoru bāze.
7.Programmas izmaksas novērtējums
Studiju programmas izpildi finasiāli nodrošina valsts budžeta mācību procesam
paredzētie līdzekļi.

Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūta direktors:
L.Ribickis

DP3
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Industriālās elektronikas un elektropiedziņas Institūts

Apstiprināta RTU Senātā
2001. g. 30. aprilī prot. Nr 458
Zinātņu prorektors
L.Ribickis

Saskaņots:
Promociju padomes RTU P-14
priekšsēdētājs
………………… L.Ribickis

Saskaņots:
RTU Studiju daļas vadītājs
P.Sliede

STUDIJU PROGRAMMA
Nozare:
RTU programma:
Studiju līmenis:
Nominālais studiju ilgums:
Studiju apjoms:
Iepriekšējā izglītība:
Iegūstamais grāds:

Inženierzinātņu;elektrotehnika
Elektrotehnoloģiju datorvadība
Doktora studijas
4 gadi
192 kredītpunkti (KP)
Inženierzinātņu maģistrs
Inženierzinātņu doktors
Modificēta ar RTU Senāta 2010.g.
29. marta lēmumu Nr.

Studiju programmas šifrs EDO0
Uzņemšana ar 2007./2008.m.g.
A .OBLIGĀTIE VIRZIENA PRIEKŠMETI…………………………………………….15 KP
1.Elektriskās piedziņas dinamika un enerģētika ………………………………………………………. .5 KP
2.Energoelektronikas pārveidotāju parametru optimizācija …………………………………………… 6 KP
3.Inteliģentās elektroniskās iekārtas ……………………………………………………….…………… 4 KP
B. IEROBEŽOTĀS IZVĒLES SPECIĀLIZĀCIJAS PRIEKŠMETI ……………….. 21 KP
1.Elektromehāniskie enerģijas pārveidotāji un elektrotehnoloģija ……………………………………. 10 KP
2.Elektrisko mašīnu speciālie režīmi ……………………………………………………………………… 5 KP
3.Impulsu vadības sistēmas………………………………………………………………………………. 10 KP
4.Automatizācijas teorija . ……………………………………………………………………………… 10 KP
5.Industriālās elektronikas ekspertu sistēmas …………………………………………………………. 15 KP
6. Elektrisko tehnoloģiju automatizācija …………………………………………………………………….6 KP
D. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI ………………………………………………….6 KP

Brīvās izvēles priekšmeti ……………………………………………………………………….. 6 KP
E. ZINĀTNISKAIS DARBS ……………………………………………………… 150 KP
Zinātniskais darbs ………………………………………………………………………………………… 150 KP
KOPĀ:
192 KP
Studiju programma akceptēta Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūta
padomes 2001.gada3.aprīļa sēdē,prot. Nr. 3.

Industriālās elektronikas un elektropiedziņas institūta direktors:
L.Ribickis

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Inteliģentās elektroniskās iekārtas"
11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības
ceļā
Anotācija

EEI601
Inteliģentās elektroniskās iekārtas
Obligātais/Obligātais izvēles
Doktora
Akadēmiskais
Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā
1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
Industriālās elektroniskās iekārtas ar pašapmācošām un izplūdušās loģikas vadības iekārtām uz
standarta procesoru un speciālo mikroshēmu bāzes. Mākslīgie neironu tīkli kustības vadībā.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
EEP002 ,Maģistra darbs
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
4.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
2.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Elektrisko mašīnu speciālie režīmi"
11213 Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības
ceļā
Anotācija

EEM323
Elektrisko mašīnu speciālie režīmi
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Ketners Kārlis - Doktors, Profesors
1 daļa, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts
Sinhronģeneratora un transformatora
simetriskā un nesimetriskā īsslēgumā.Parametri
nesimetriskā slodze.Sinhrono mašīnu asinhronie

elektromagnētiskie pārejas procesi pēkšņā
un ekvivalentās shēmas.Asinhronā dzinēja
režīmi.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
nav prasību
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
5.0

Lekcijas
3.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
2.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Elektrisko tehnoloģiju automatizācija"
11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

EEI611
Elektrisko tehnoloģiju automatizācija
Obligātais/Obligātais izvēles
Doktora
Akadēmiskais

Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā
Galkins Iļja - Doktors, Profesors
Raņķis Ivars - Doktors, Profesors
Apjoms daļās un kredītpunktos
2 daļas, 6.0 kredītpunkti, 9.0 EKPS kredītpunkti
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
LV, EN, RU
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības Nav paredzēts
ceļā
Anotācija
Elektrisko tehnoloģiju (piedziņas, apgaismošana, energoelektroniskās ierīces, elektrotehnoloģijas
u.c.) automatizācijas principi, algoritmi un tehniskās realizācijas piemēri. Elektrisko tehnoloģiju
datorvadības uzdevumi un realizācijas piemēri, datorvadības tehniskā bāze.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
J.Greivulis, I.Raņķis Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga:Zvaigzne, 1997. - 254
lpp.
L.Ribickis, J.Valeinis Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga:RTU,2008.-286 lpp.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras mācību laboratorijas.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
EEP473 .Ražošanas procesu automatizācijas pamati
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*
2.

Semestris
Pavasara
*

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
3.0
3.0

Lekcijas
0.0
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
3.0
3.0

Laborat
0.0
0.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Industriālās elektronikas ekspertu sistēmas"
11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības
ceļā
Anotācija

EEI602
Industriālās elektronikas ekspertu sistēmas
Obligātais/Obligātais izvēles
Doktora
Akadēmiskais
Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā
2 daļas, 15.0 kredītpunkti, 22.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts kustības vadībai līdzstrāvas un maiņstrāvas piedziņā,
statiskajos elektroenerģijas pārveidotājos un automatizācijas sistēmās.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
EEP002 ,Maģistra darbs
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
2.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
10.0
5.0

Lekcijas
4.0
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
2.0
3.0

Laborat
4.0
0.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs

*

*

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Automatizācijas teorija"
11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības
ceļā
Anotācija

EEP609
Automatizācijas teorija
Obligātais/Obligātais izvēles
Doktora
Akadēmiskais
Raņķis Ivars - Doktors, Profesors
1 daļa, 10.0 kredītpunkti, 15.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
Dinamisko posmu veidi.Struktūru pārveidojumi. Precizitāte un jūtīgums. Stabilitāte. Pārejas
procesu raksturojumi. Novērojamība un vadāmība. Automātiskās vadības impulsu sistēmas.
Optimālā vadība.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
I.Raņķis, V.Bražis Regulēšanas teorijas pamati. Rīga:RTU, 2001, 100 lpp
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Maģistra darbs.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
10.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
8.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Impulsu vadības sistēmas"
11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības
ceļā
Anotācija

EEP610
Impulsu vadības sistēmas
Obligātais/Obligātais izvēles
Doktora
Akadēmiskais
Raņķis Ivars - Doktors, Profesors
1 daļa, 10.0 kredītpunkti, 15.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
Impulsu parametri, impulsveida elementi, līdzstrāvas impulsregulēšana, raksturojumi, tranzistoru
sistēmas, tiristoru sistēmas, aperiodisko posmu impulsveida regulēšana, impulsu platuma
modulācija, maiņsprieguma impulsregulēšna, impulsu barošanas bloki, impulsveida silšanas
procesi, impulsveida kustības vadība.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
J. Greivulis, I.Raņķis Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga:Avots, 1997, 288 lpp
N.Mohan, T.Undeland, W.Robbins, Power Electronics. NY: John Wiley&sons, 2002, 667 p
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
EEP456 ,Energoelektronika I
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
10.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
8.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Elektromehāniskie enerģijas pārveidotāji un elektrotehnoloģija"
11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības
ceļā
Anotācija

EEP606
Elektromehāniskie enerģijas pārveidotāji un elektrotehnoloģija
Obligātais/Obligātais izvēles
Doktora
Akadēmiskais
Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā
Raņķis Ivars - Doktors, Profesors
1 daļa, 10.0 kredītpunkti, 15.0 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts
Elektromehānisko pārveidotāju vispārināts apskats. Darba režīmi.
Modelēšana. Dinamiskie procesi. Struktūru analīzes un sintēzes metodes. Nenoslēgtas un noslēgtas
sistēmas, to izvērtējums. Enerģētika.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
J.Greivulis, B.Firago. Principles of electrical drives in questions and answers, RTU, 1993, - 215 p.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
maģistra darbs
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
10.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
8.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Energoelektronikas pārveidotāju parametru optimizācija"
11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības
ceļā
Anotācija

EEL601
Energoelektronikas pārveidotāju parametru optimizācija
Obligātais/Obligātais izvēles
Doktora
Akadēmiskais
Raņķis Ivars - Doktors, Profesors
1 daļa, 6.0 kredītpunkti, 9.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
Pārveidotāju elementu darba režīmi un to optimizācija. Pārejas procesu optimizācija. Siltumprocesi
un to optimizācija. Reaktīvo elementu darba režīmi un to optimizācija.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
N.Mohan,T.Undeland,W.Robbins Power Electronics, NY:John Wiley &sons, 2002, 668 p
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
EEP002 ,Maģistra darbs
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
6.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
2.0

Laborat
2.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

14.05.2010 15:05

RTU studiju priekšmets "Elektriskās piedziņas dinamika un enerģētika"
11103 Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedra
Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības
ceļā
Anotācija

EEP602
Elektriskās piedziņas dinamika un enerģētika
Obligātais/Obligātais izvēles
Doktora
Akadēmiskais
Ribickis Leonīds - Doktors, Prorektors zinātniskajā darbā
1 daļa, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts
Pārejas procesu nosacījumi. Elektromehāniskā laika konstante. Lauka
forsēšana. Pakāpeniskā tuvinājuma metode. Jaudas faktors. Enerģijas zudumi. Mainīga slodze.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
A.Bašarins, J.Postņikovs Automatizēto elektropiedziņu aprēķinu piemēri uz ESM. Ļeņingrada,
Energoatomizdat, 1990, 511 lpp
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Apmācība nodrošināta uz industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras bāzes
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
EEP609 ,Automatizācijas teorija
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
5.0

Lekcijas
3.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
2.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
Vispārīgās ziņas

1.

Vārds, uzvārds: Nadeţda Kuņicina
Personas kods: 270877 - 12502
Dzimšanas vieta: Talsi
Dzīves vietas adrese: akad. M. Keldiša iela 13 dz 58 LV - 1021
Izglītība:
2001. g. Ieguvu maģistra grādu transporta telemātika Dipl. Nr. 003395
1998. g. Ieguvu bakalaura grādu elektrozinībās Dipl. Nr. 008466
1995. g. Absolvēju Rīgas Universālo komercskolu Atestāts Nr. 032432
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Inţenierzinātņu doktore no 2004.g.
Nodarbošanās:
2006. – līdz šodienai Rīgas Tehniskā universitāte EEF Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas institūts par vadošo pētnieci;
2009. – līdz šodienai Rīgas Tehniskā universitāte EEF IEEI Industriālās elektronikas
un tehnoloģiju katedrā par asociēto proferori uz 0,5 slodzes
2006. – 2009. Rīgas Tehniskā universitāte EEF IEEI Industriālās elektronikas un
tehnoloģiju katedrā par docenti uz 0,5 slodzes
2000. - 2006. – SIA Lattelecom (iepr. Lattelekom) nodaļas direktoru, pakapojumu
vadītāju, projektu vadītāju jauno pakalpojumu izstrāde;
2000. - SIA “MegaTek” par klientu vadītāju;
1999. - 2000. SIA “Sidrabe” par elektroinţenieri;
1998. - SIA "SPRIEGUMS" (Talsi) par elektroapgādes projektētāju.
1987. – 1998. Valsts Stendes un Selekcijas izmēģinājumu stacija par strādnieci mieţu
grupā
Valodu lietošanas prasmes: Latviešu, krievu, angļu, vācu, franču.
2.

Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks:
Latvijas pārstāve starptautiskā pētījumu projektā COST Action 356: Towards the
definition of a measurable environmentally sustainable transport (EST)
Latvijas pārstāve starptautiskā pētījumu projektā COST Action IC0806 Intelligent
Monitoring, Control and Security of Critical Infrastructure
Hybrid Modular Home Media Equipment HM-HME Eureka project (Latvija pievienošanās ir
apstiprināta no 2011.g.)
Piedalījos starptautiskā pētījumu projektā EURNEX European rail Research Network
of Excellence FP-6 PLT – 506513
Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāţu projektu un
programmu dalībnieks vai vadītājs:

LZP grants Nr. 06.1964 Loģistikas lēmumu ar daudzveidīgiem kritērijiem analīze enerģētikas
sistēmām vadītāja

LZP grantu dalībnieks:

07.2056

Videokonferences sakaru problēmas bezvadu tīklos vadītāja J.Čaiko

06.2033

Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē
vadītājas A.Levčenkovs

04.1189

Operatīvo elektroenerģijas pārveidotāju sistēmu pētīšana un izstrāde
vadītāja A. Ţiravecka

04.1182

Enerģētika Multiaģentu sistēmu attīstība elektroenerģijas sadalē vadītājas
A.Levčenkovs

IZM-RTU projektu konkurss „Zinātnes attīstība augstskolā”
R7211 Elektroenerģijas procesu optimizācija transporta intelektuālās sistēmās 2007.g.
IZM-RTU projektu dalībniece:
2005/2006.g. Virtuālo laboratoriju izstrāde elektrotehnoloģiju datorvadībā
vadītājs A. Ļevčenkovs
2006 U7093 Virtuālo laboratoriju izstrāde elektrotehnoloģiju datorvadībā
vadītājs A. Ļevčenkovs
2007 R7208 Maiņstrāvas elektronisko pārveidotāju virtuālo laboratoriju izstrāde vadītājs A.
Ļevčenkovs
2007 Ekspertu sistēmu pielietojuma apgabalu izpēte regulejāmās elektriskās piedziņas sistēmas
vadītāja J. Čaiko
2008 Regulējamas elektropiedziņas spēka elementu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz
mākslīgo neironu tīklu bāzes vadītāja J. Čaiko
2007 R7207 Elektroiekārtu izvēles intelektuālas programmatūras izstrāde uz mākslīgo neironu tīklu
bāzes vadītāja J. Čaiko
Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs:
LZP eksperte enerģētikā LZP lēmums Nr. 11-3-1
FP – 7 Eksperte reģistrācijas Nr. EX2006C124159
nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs: Latvijas profesionālās modelēšanas organizācijas
„Imitācijas un modelēšanas biedrība” biedre.
nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (pēdējo 6.g. laikā):
1. Kunicina N., Patļins A., Ribickis L., (2009) Dynamic power supply control
procedure development for industrial equipment preprints of 13 th IFAC Symposium
on information control problems in manufacturing 6p.,Maskava, Krievija.
2. Kunicina N., Patļins A., (2008) Modelling of decision making procedure for
redusing electric energy consumption in transportation of passengers by railway in
Proceedings of interantional conference EURNEX ZEL’2008 part 1 pp.69 – 77, Ţilina,
Slovenia.
3. Kunicina N., Ribickis L., Levchenkovs A., Gorobetz M., (2007) Modelling of
Decision Support System for Intelligent Public Electric Transport in proceedings of

International Conference on Industrial Engineering and Systems Management IESM
2007Beijing, China, 2007 8p.
4. Kunicina N., Levchenkov A, A. Mor – Yaroslavtsev, A. Dolganovs (2007)
Modeling of Intellectual Intersections in Complex Mechatronic Systems in proceedings
of International Conference on Industrial Engineering and Systems Management IESM
2007.Beijing, China 5.p.
5. Kunicina, N, Levchenkovs, A, Gorobetz M. (2006) Back-Propagation Algorithm for
Intelligent Agents in Electric Transport Systems. Proc. of Intern. Conf. on Knowledge
Engin. and Decision Support, Lisbon, Portugal, 2006
6. Kunicina, N, Levchenkovs, A, Greidane S. (2005) “Decision support systems in
electric power supplay in liberalized electricity market” proceedings of
CARs&FOF'2005 conference Krakow, Poland.
7. N. Kunicina, A. Levchenkovs L. Ribickis, (2004) “Algorithm for software agents to
power supply modeling in Baltic region” EPE – PEMC, 11 th International power
electronics and motion control conference, 6 lpp.
monogrāfijas:
J. Greivulis, N. Kunicina Analogo elektronisko shēmu analīzes iun aprēķina metodes Rīga 2009.g.
90 lpp.
N. Kuņicina I. Raņķis, Zinātnisko projektu vadīšana Rīga 2006.g.112 lpp.
mācību grāmatas:
N.Kuņicina, L.Ribickis, A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs. Ievads dinamisko procesu modelēšanā
mehatronikas sistēmās. – Rīga: RTU, 2007. – 63 lpp.
citas publikācijas:
N. Kuņicina, L. Ribickis, B. Grasmanis, J. Valeinis, S. Rendore, A. Galkina Doktoranta
rokasgrāmata: Rīga 2008 – 124 lpp.
N.Kuņicina, L.Ribickis, A.Ţiravecka. IEEI Gada atskaite 2006. – Rīga: RTU, 2007. – 86 lpp.
N.Kuņicina, L.Ribickis, A.Ţiravecka. IEEI Gada atskaite 2007. – Rīga: RTU, 2008. – 102 lpp.
N.Kuņicina, L.Ribickis, A.Ţiravecka. IEEI Gada atskaite 2008. – Rīga: RTU, 2009. – 107 lpp.
Sagatavoti un realizēti šādi Eiropas sociālā fonda projekti:
1. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0050/0007
“Doktorantūras
studiju
programmu un to kvalitātes attīstība Rīgas Tehniskajā Universitātē”.
2. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0046/0007
"Skolēnu
profesionālās
orientācijas mājas lapas izveidošana un semināru rīkošana elektrotehnoloģiju
datorvadībā"
3. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0049/0007
Prakšu
pilnveidošana
RTU
bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II pusg”.
4. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0050/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU
bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība””
5. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0051/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU
bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008”
6. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU
bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II _L”
7. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007
Prakšu
pilnveidošana
RTU
bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” sadarbībā ar VAS
“Latvenergo””

8. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU
bakalaura studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008_L”
9. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0054/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU
maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2006-2007.g.II pusg”
10. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0120/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU
maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība””
11. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0121/0007 “Prakšu pilnveidošana RTU
maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008”
3.

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem)
vadītie promocijas darbi (norādot personas, kuras ir aizstāvējušas disertāciju):

Antons Patļins: „Vadības algoritmu un iekārtu izstrāde sabiedriskā transporta ilgtspējīgai
attīstībai”.
vadītie maģistra darbi (skaits): 9.
vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits): 16.
studiju priekšmeti:
Regulēšanas teorijas pamati/EEF bakalauriem dienas, vakara un nepilna laika nodaļai;
Elektronisko shēmu analīzes un aprēķinu metodes / EEF maģistrantiem
Automātikas elementi / EEF maģistrantiem
Zinātnisko projektu vadīšana /RTU doktorantiem;
Loģistikas metodes industriālajā elektronikā un enerģētikā /EEF bakalauriem dienas
nodaļai;
Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā) /EEF bakalauriem vakara un dienas
nodaļai;
Dzelzceļa transporta loģistika/TMF dienas un nepilna laika inţenieriem;
Loģistikas informācijas sistēmas/DITF inţenieriem un maģistrantiem;
Sistēmu modelēšana /IEF koledţprogrammas studentiem.
Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks: 2009.g. 18 – 22
maijs Parbubices universitāte, Čehija.
LZA un ārvalstu ZA locekļi:
LZP eksperte enerģētikas nozarē;
FP 7 programmas eksperte.
Kvalifikācijas celšana:
European Railway Agency – 2010.g.
Kipras tehniskā universitāte 2009.g. decembris-2010.g. janvāris.
Transyt- Madrides Tehniska universitāte 2008.g. jūnijs - jūlijs
Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un
programmu komiteju vadītāji un locekļi:
Vispasaules Elektroinţenieru asociācijas IEEE biedre.

Starptautiskās lēmumu pieņemšanas asociācijas biedre (International Society on
Multiple Criteria Decision Making)
Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un
programmu komiteju vadītāji un locekļi:
Organizēju semināru COST 356 EU finansētā projekta ietvaros Rīgā 2008.g. 27 – 28
maijā.

Curriculum Vitae
1. Personas dati
Vārds, uzvārds: Oskars Krievs
Personas kods: 260780-11566
Kontaktinformācij d. 67089919
a: mob. 29197306
e-pasts: oskars@eef.rtu.lv
Dzīves vietas Pērnavas iela 65-39, Rīga
adrese:
2. Izglītība
Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un
Elektrotehnikas fakultāte
Inženierzinātņu doktora grāds

12. 2007.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un
Elektrotehnikas fakultāte
Maģistra grāds elektrotehnikā (ar izcilību)

06. 2003.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un
Elektrotehnikas fakultāte
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē

06. 2001.

Ādažu vidusskola
vidējā izglītība

06. 1998.

Valodu prasmes: Latviešu:
Angļu:
Krievu:
Vācu:
Itāļu:

dzimtā
ļoti labi
ļoti labi
pamatzināšanas
pamatzināšanas

3. Tālākizglītība un kvalifikācijas celšana
Komandējums uz Turīnas tehnisko universitāti Itālijā ar
mērķi sagatavot promocijas darba eksperimentālos
rezultātus

02.07.07.–
30.07.07

Komandējums uz Alborgas universitāti, Dānijā
pieredzes apmaiņai frekvenču pārveidotāju
datorvadības sistēmu stendu izstrādē.

28.03.05.–
01.04.05.

Turīnas Tehniskā Universitāte, SOCRATES/ERASMUS
stipendiāta studiju programma

02.2002. –
08. 2002

Cīrihes Tehniskā Universitāte, Gerbert Rüf stipendiāta
studiju programma

11. 2003 –
01. 2004.

Iestāde: IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers)
Amats: IEEE Latvijas sekcijas kolēģijas sekretārs

12.2009. šobrīd

Iestāde: RTU EEF IEEI
Amats: Vadošais pētnieks (pamatdarbā)
Galvenie pienākumi: Zinātniski pētnieciskais darbs –
zinātnisko un tirgus orientēto projektu vadība un izpilde

09.2008. šobrīd

Iestāde: RTU EEF IEEI
Amats: Docents (papildus darbā)
Galvenie pienākumi: Metodiskais darbs – lekciju kursi
„Industriālie invertori un frekvenču pārveidotāji”,
„Elektroniskās iekārtas” un „Digitālā Elektronika”

01. 2009. šobrīd

Iestāde: RTU EEF IEEI
Amats: Internacionālās konferences EPE-PEMC 04
sekretariāta darbinieks
Galvenie pienākumi: Konferences datu bāzes
izstrādāšana un uzturēšana, dalībnieku korespondence,
konferences rakstu krājuma maketēšana.

09. 2003 –
10. 2004.

Iestāde: RTU EEF IEEI
Amats: Laboratorijas tehniķis
Galvenie pienākumi: Laboratorijas stendu izstrāde un
apkope, metodisko materiālu tulkošana

01. 2001. –
10. 2004.

Iestāde: Krupp Uhde gmbh
Amats: Praktikants
Galvenie pienākumi: Dažādi palīgdarbi

06.2000. –
08.2000.

4. Darba pieredze

16.03.2010
/O. Krievs/

RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums
(Curriculum Vitae)
1. Vispārīgās ziņas
Vārds, Uzvārds:

Iļja Galkins

Personas kods:

050273-11806

Dzimšanas vieta:

Latvija, Rīga

Dzīves vietas adrese:

Latvija, Rīga LV-1012
Pērnavas iela, 10A – 4
Tālrunis: +371 729-45-28

Izglītība:

Augstāka

Akadēmiskie
nosaukumi un
zinātniskie grādi:

1. Inženierzinātņu bakalaurs industriālajā elektronikā (1993);
2. Inženierzinātņu maģistrs elektriskā piedziņā un automātikā (1996);
3. Inženierzinātņu doktors elektrotehnikā 2001. gadā;

Nodarbošanās:

Zinātniskie pētījumi un inženiertehniskais darbs spēka elektronikas
pārveidotāju jomā

Valodu lietošanas
prasmes:

Valoda
Latviešu
Krievu (dz.)
Angļu
Japānu

Citas būtiskas ziņas:

Inženiera diploms un kvalifikācija industriālā elektronikā (1994);

Runāšana
80%
90%
70%
10%

Lasīšana
100%
100%
95%
10%

Rakstīšana
60%
60%
60%
10%

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
Starptautisku pētījumu
projektu un programmu
dalībnieks vai vadītājs:

Vadījis ES struktūrfondu finansētu projektu
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000050/025 (2005. – 2008. gadā)

Latvijas zinātņu
padomes, Izglītības un
zinātnes ministrijas, un
citu iestāţu projektu un
programmu dalībnieks
vai vadītājs:

1. Vadījis LZP pētniecisko projektu 03.1014 (2003. un 2004. gadā)
2. Vadījis LZP pētniecisko projektu 05.1679 (2005...2008. gadā)
3. Vadījis IZM-RTU projektu zinātnes attīstībai augstskolā – R7071 (2006.
gadā)
4. Vadījis IZM-RTU projektu zinātnes attīstībai augstskolā – R7205 (2007.
gadā)
5. Vadījis IZM-RTU projektu zinātnes attīstībai augstskolā – R7370 (2008.
gadā)
6. Vadījis RTU II projektu zinātnes attīstībai augstskolā – ZP2009_14
(2009. gadā)

Eiropas savienības,

-

LZP ekspertu un citu
komisiju projektu un
programmu loceklis vai
vadītājs:
Nozaru padomju,
asociāciju loceklis vai
vadītājs:

IEEE elektriķu asociācijas loceklis Nr. 80508919 no 2006. gada

Saņemtie patenti un
licences:

1. Latvijas Republikas Patents Nr. LV13753B, „Zemas induktivitātes kopņu
sistēma asinhronajai piedziņai ar matricveida frekvenču pārveidotāju”
2. Latvijas Republikas Patents Nr. LV13754B, „Zemas induktivitātes kopņu
sistēmas integrētajai asinhronajai piedziņai ar matricveida frekvenču
pārveidotāju”

Nozīmīgākas
publikācijas
starptautiskos citējamos
izdevumos:

1. O. Krievs, I. Galkin “Design Procedure for a Shunt Active Power
Filter”, Proceedings of the 4’th Research Symposium of Young
Scientists “Actual Problems of Electrical Drives and Industry
Automation”, Tallinn, Estonia, May 17-21, 2003.
2. I. Galkin, A. Stepanov, J. Laugis “Outlook of Usage of Supercapacitors
in Uninterruptible Power Supplies”, Proceedings of the 10-th scientific
conference BEC2006 (Baltic Electronic Conference 2006), pages 237240, October 2-4 2006, Estonia, IEEE digital object identifier
“10.1109/BEC.2006.311107”.
3. L. Bisenieks, I. Galkins, A. Stepanovs ”Connection of photovoltaic
modules to the electricity supply grid or to a local consumer utilizing
topology of the on-line converter”, Electronic proceedings of the
scientific seminar „NorthSun 2007”, Latvia, Riga, 2007 May 30 – June
1.
4. Galkin I., Sokolovs A., “Possible Design of Bus Bar Construction for
Matrix Converter”, Electronic Proceedings of 9th international
conference on Electrical Power Quality and Utilization – EPQU2007,
Lecture session 4A – “EMC, Loads and Converters”, Spain, Barcelona,
2007 October 9-11.
5. Vinnikov D., Laugis J., Galkin I., “Middle-Frequency Isolation
Transformer Design Issues for the High-Voltage DC/DC Converter”,
Proceedings of 2008 IEEE 39th Annual Power Electronics Specialists
Conference, pages 1930 – 1936, Rhodes, Greece, June 15-19, 2008,
ISSN: 0275-9306, ISBN: 978-1-4244-1667-7, INSPEC Accession
Number:10155268, IEEE Digital Object Identifier:
10.1109/PESC.2008.4592226
6. I. Galkin, A. Stepanov, L. Bisenieks, “Direct-current supply system with
capability of an uninterruptible power supply”, Proceedings of the 11th
Biennial Baltic Electronic Conference BEC2008, ISBN: 978-1-42442059-9, pages 301-304, Tallinn-Laulasmaa, Estonia, 2008.
7. I. Galkin, A. Suzdalenko, “Analysis of the Actual Current Paths of an
Integrated Matrix Converter”, Electronic Proceedings of the 12th
International Conference on Electrical Machines and Systems
(ICEMS2009), Dialog session DS2G4 – “ Power Converters” , paper
DS2G4-3, Tokyo, Japan, November 15 - 18, 2009.

Nozīmīgākas
publikācijas recenzētos
izdevumos (LZP
apstiprinātie izdevumi):

1. I. Galkin, L. Biezbardis, M. Skarainis “Analog Signal Transmission
Using Fiber Optics”, Scientific Proceedings of Riga Technical
University, Series 4, Volume 13, p. 105, 2004.
2. A. Sokolovs, I. Galkin “Development of bus bar EMI reduction test
bench for matrix converter”, Scientific proceedings of Riga Technical
University, Series 4, Volume 18 (proceedings of the annual scientific
conference of Riga Technical University in 2006), pages 39-44, October
2006.
3. Bisenieks L., Galkin I., Stepanov A., ”The use of supercapacitors for
widening the scope of application of photovoltaic cells”, Scientific
Proceedings of Riga Technical University, Series 4, Special Issue 20
“Scientific Proceedings of 48th RTU annual conference”, pages 171177, Latvia, Riga, 2007 October 11-13.
4. A. Stepanov, L. Bisenieks, I. Galkin., “Comparison of Controllable
Rectifiers for Direct-current Supply System”, Magazine of Ukrainian
Academy of Science «Технiчна Електродинамiка» (“Technical
Electrodynamics”), Special Issue – Proceedings of the Conference
«Силова Електонiка та Енергоефективнiсть 2008» (“Power
Electronics and Energy Efficiency 2008”), Volume 2, pages 96-99,
Ukraine, Kiev, September 17-21, 2008.

Monogrāfijas:

1. I. Galkins, „Automātikas iekārtas ar mikrokontrolleriem (1. Daļa –
Mikrokontrolleru tehnikas pamati uz MSP430 piemēra)”, 2009. gads

Mācību grāmatas:
Citas publikācijas:

1. L.Ribickis, I.Galkins, O.Krievs, „Development Trends of Matrix
Frequency Converters” (in Latvian), Scientific magazine „Enerģija un
Pasaule”, Rīga, Latvija, Nr.2., 2005
2. .I. Galkin “MSP430 as an introductory training microcontroller”,
Proceedings of the 2nd international symposium “Topical Problems of
Education in the Field of Electrical and Power Engineering” (Tallinn
University of Technology), p. 123, Estonia, Kuressaare, 2005.
3. 2. I. Galkin, M. Skarainis, J. Laugis, T. Lehtla “Utilization of
microcontrollers MSP430 for training purposes” (in Russian),
Magazine of Ukrainian Academy of Science «Технiчна
Електродинамiка» (“Technical Electrodynamics”), Special Issue –
Proceedings of the Conference «Силова Електонiка та
Енергоефективнiсть 2005» (“Power Electronics and Energy
Efficiency 2005”), Volume 2, pages 90-93, Ukraine, Kiev, 2005.
4. I. Galkins, J. Lauģis “Modular Approach to Training Hardware
Design for Modular Teaching”, electronic proceedings of the 12-th
scientific conference EPE-PEMC2006 (European Power Electronics –
Power Electronics and Motion Control) elektroniskie materiāli, dialog
session P14 “Education”, paper T14-203, pages 1715-1720, IEEE
digital object identifier “10.1109/EPEPEMC.2006. 283105”.

Piedalīšanas ar
referātiem
starptautiskās
zinātniskās konferencēs

1. 12. starptautiskā zinātniskā konferencē EPE-PEMC2006 (European
Power Electronics – Power Electronics and Motion Control) un
referāta prezentāciju “Modular Approach to Training Hardware
Design for Modular Teaching” (Slovenija, Portoroža, 2006. gada 29.

un kongresos (referātu
autori, nosaukums,
konferences
nosaukums, tas norises
laiks un vieta):

2.

3.

4.

5.

augusts-1. septembris);
10. starptautiskā zinātniskā IEEE konferencē BEC2006 (Baltic
Electronics Conference) ar referātiem “Bus Bar Test Bench
Development for Common 3x3 Matrix Converter” un “Outlook of
Usage of Supercapacitors in Uninterruptible Power Supplies”
(Igaunija, Tallinā, 2006. gada 2.-4. oktobris);
IEEE starptautiskā simpozijā “ISIE2007 – IEEE International
Symposium on Industrial Electronics” ar referāta prezentāciju
„Comparison of Bus Bar Constructions for Matrix Converters”
(Spānija, Vigo, 2007. gadā 4.-7. jūnijā);
IEEE starptautiskā konferencē “EPQU2007 – 9th international
conference on Electrical Power Quality and Utilization” ar referāta
prezentāciju “Possible Design of Bus Bar Construction for Matrix
Converter” (Spānija, Barselona, 2007. gadā 9.-11. oktobrī);
11. starptautiskā zinātniskā IEEE konferencē BEC2008 (Baltic
Electronics Conference) ar referātu “Direct-current supply system with
capability of an uninterruptible power supply” (Igaunija, TallināLaulasmaa, 2008. gada oktobris).

Piedalīšanas ar referātu
citās konferencēs:

1. RTU starptautiskā zinātniskā konferencē 2003. gadā ar referātu
“Design Considerations For The Power Circuit Of A Shunt Active
Power Filter” (Latvijā, Rīgā, 2003. gadā);

Cita būtiskā informācija

1. 2007. gadā saņēmis „Rīgas Tehniskās universitātes gada Jaunā
Zinātnieka” goda nosaukumu.
2. 2005-2007. gados bija veicis pētniecisko darbu spēka elektronikas
pārveidotāju jomā Tallinas Tehniskajā universitātē (Igaunijā);
3. 2008. gadā bija veicis pētniecisko darbu spēka elektronikas
pārveidotāju jomā Chibas Universitātē (Japānā).

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
Vadītie promocijas
darbi (norādot personas,
kuras ir aizstāvējušas
disertāciju):
Recenzētie promocijas
darbi (norādot
personas):

-

Studiju programmas
vadīšana:

-

Vadītie maģistra darbi
(skaits):

9

Vadītie bakalaura un
kvalifikācijas darbi
(skaits):

17

Studiju priekšmeti
(nosaukums, apjoms
kredītpunktos)

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

Socrates/Erasmus un
citu starptautisku
izglītības programmu
mācībspēks:

1. 2002. gadā Socrates/Erasmus izglītības programmas ietvaros nolasīja
lekciju ciklu par matricveida frekvences pārveidotājiem un to
pielietošanas iespējām Turīnes tehniskajā universitātē

Sagatavotie mācību
līdzekļi:

1. Sagatavots publicēšanai metodiskais darbs “Praktisko uzdevumu
piemēri Spēka Elektronikā ar risinājumiem” (eksistē elektroniski);
2. Ir sagatavota publicēšanai mācību grāmata “Ciparu tehnika” (eksistē
elektroniski);
3. Tiek gatavots metodiskais darbs “Praktiskie uzdevumi ciparu tehnikā.
Uzdevumu realizācija ar firmas XILINX CPLD tipa matricām” (ir
rokrakstā);
4. Tiek gatavota mācību grāmata “Elektrisko shēmu modelēšana” (ir
rokrakstā);
5. Tiek gatavots metodiskais darbs “Praktiskie uzdevumi elektrisko shēmu
modelēšanā” (ir rokrakstā);

Tālākizglītība,
personāla pilnveide
(kvalifikācijas celšana),
Latvijas vai ārzemju
augstskolās un
pētniecības iestādes:

1. 2006. gadā pabeidzis kursus „RTU Blackboard” (2KP) ESF projektā
„E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju
programmām” (VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0057/0007).

Cita būtiskā
informācija:

1. 2005.-2007. gados bija veicis pedagoģisko darbu ciparu tehnikas jomā
Tallinas Tehniskajā universitātē.
2. Vairākos gados (kā, piemērām, 2005., 2006., 2007. gadā) saņēma
Latvijas izglītības Fonda un SIA „ABB” balvas par augstas
kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu.

„Elektrisko procesu modelēšana” (5KP)
„Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā” (2KP)
„Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā” (2KP)
„Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem” (3KP)
„Digitālā elektronika” (4KP)
„Energoelektronika” (3KP)

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
LZA un ārvalstu ZA
locekli:

-

Promociju padomju
locekli, LZP eksperti,
profesoru padomju
locekli, zinātnisko
ţurnālu redkolēģijas

1. 2004. gada (12.) starptautiskas zinātniskas konferences EPEPEMC2004 (spēka elektronikā un piedzinās vadībā) rakstu krājuma
redkolēģijas loceklis.

locekļi:
Saeimas, valdības un
LR centrālo
organizāciju padomju
un komisiju locekļi:

-

Starptautisku zinātnisku
organizāciju locekli un
eksperti, konferenču
organizācijas un
programmu komitēju
vadītāji un locekļi:

2. 2003. gada RTU starptautiskas zinātniskas konferences organizācijas
un programmu komitejas sekretārs (Latvijā, Rīgā, 2003. gadā);
3. 2004. gada (12.) starptautiskas zinātniskas konferences EPEPEMC2004 (spēka elektronikā un piedzinās vadībā) organizācijas un
programmu komitejas loceklis (Latvijā, Rīgā, 2004. gadā).
4. 2009. gada (6.) starptautiskas zinātniskas konferences CPE2009 (spēka
elektronikas elektromagnētiskā savietojamība) organizācijas un
programmu komitejas loceklis (Spānija, Badajoz, 2009. gadā).

Citi augstskolā
veicamie pienākumi
(piemērām, prodekāns,
senāta loceklis,
konventa loceklis, darbs
daţādas komisijas u.
tml.):
Cita būtiskā
informācija:

1. Vadījis līgumdarbu ar pašvaldības aģentūru „Rīgas Gaisma”
2004.gadā.
Iļja Galkins, 2009.01.19

Profesora LEONĪDA RIBICKA
dzīves un darba gājums (CV)
Darba adrese:

Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1
Rīga, LV - 1050
Tālr.: 67089415, 67089400
Fakss: 67820094
E - pasts: Leonids.Ribickis@rtu.lv
Biogrāfiskie
dati:

Pers.kods:
Valodas:
Zinātniskie
grādi:

Zinātniskās
darbības
virzieni:

Darbs:

Mājas adrese:
Bērzu iela 2
Babītes pagasts
Rīgas rajons, LV – 2101

Dzimis Cēsu raj. Lielstraupes pag. 1947.g. 24. augustā.
1970.g. beidzis Rīgas Politehnisko institūtu iegūstot inţeniera – elektromehāniķa
kvalifikāciju.
1965.g. beidzis Cēsu 1. vidusskolu.
240847-11818
Latviešu, angļu, krievu, vācu.

LZA Akadēmiķis no 2007.g.
Habilitētais inţenierzinātņu doktors no 1994.g.
Inţenierzinātņu doktors no 1992.g.
Tehnisko zinātņu kandidāts no 1980.g.
Enerģētikas nozares elektrotehnikas apakšnozare sekojošos virzienos:
- Elektromehāniskie pārveidotāji, maiņstrāvas un speciālās elektriskās
mašīnas;
- Elektroenerģijas pusvadītāju pārveidotāji, energoelektronikas iekārtas un to
vadības sistēmas;
- Tehnoloģisko procesu un kustības vadība;
- Ūdeņraţa enerģētikas sistēmas.
2000.g. februāris līdz šodienai – zinātņu prorektors Rīgas Tehniskajā
universitātē;
2002.g. augusts līdz 2003.g.februāris – Padomes priekšsēdētājs VAS Latvenergo;
2001.g. janvāris līdz 2002.g.augusts – padomes loceklis VAS Latvenergo;
2001.g. marts līdz šodienai – Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju
katedras vadītājs;
2000.g. līdz šodienai - padomes priekšsēdētājs Nodibinājumā Latvijas
Tehnoloģiskais parks;
1999.g. februāris līdz šodienai – direktors Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas institūtā
1994.g. septembrim līdz šodienai – profesors RTU EEF IEEI;
1996.g. līdz 2000.g. - direktors B/O SIA Latvijas Tehnoloģiskais parks;
1992.g. līdz 1999.g. - direktors Latvijas -Vācijas kopuzņēmuma
Uzņēmējdarbības vadības un konsultāciju firmas SIA AB&RTU;
1987.g. septembris līdz šodienai - zinātniskais vadītājs RTU Elektromehatronikas
zinātniskās pētniecības laboratorijā;
1986./87. m.g. – viesprofesors Viskonsinas - Madisonas Universitātē

ASV, WEMPEC pētniecības centrā;
1984. g. 4 mēnešus – staţējies Maskavas Enerģētikas institūtā;
1983.g. līdz 1994.g. – docents RTU EEF Automātiskās elektriskās piedziņas
katedrā;
1980.g. līdz 1983.g.– vecākais pasniedzējs RPI EEF Automātiskās
elektriskās
piedziņas katedrā;
1979./80. m.g. - viespētnieks Budapeštas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas
fakultātē, Ungārijā;
1975.g. līdz 1978.g. - aspirants Rīgas Politehniskajā Institūtā, EEF Automātiskās
elektriskās piedziņas katedrā;
1970.g. līdz 1975.g. - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Vissavienības
Vagonbūves ZPI Rīgas filiālē, Rīgas Vagonbūves rūpnīcā
Sabiedriskā
darbība
valdības un
pašvaldību
darba grupās
un Latvijas
Republikas
pārstāvniecība
Eiropas
Savienības
komisijās:

Latvijas Zinātnes padomes loceklis;
Nacionālās inovāciju koncepcijas projekta izstrādes darba grupa (LR Ministru
Prezidenta 2000.g. 13.jūlija rīkojums № 268);
Darba grupa inovatīvās darbības regulēšanas jomā (LR Ekonomikas ministrijas
2000.g. 12.aprīļa rīkojums № 71);
“Koncepcijas par inovatīvo darbību” izstrāde (apspriesta LRMK sēdē 1998.g.
24.martā);
Latvijas - Itālijas starpvalstu sadarbības līguma realizācijas darba grupas loceklis
no 1998.gada;
Rīgas pilsētas Transporta departamenta sabiedriskais konsultants pilsētas
elektrotransporta elektrisko un enerģētisko iekārtu jautājumos;
Latvijas Republikas delegāts Eiropas Savienības 5.Ietvara Pētniecības un attīstības
programmā DG Research “Energy” un “TREN” komisijās;
Latvijas Republikas delegāts un eksperts Eiropas Savienības 6. Ietvara Programmā
“Sustainable Development, Global Change and Ecosystems”;
Latvijas Republikas delegāts un eksperts ES 7.Ietvara programmas
apakšprogrammā „ENERGY”

Akadēmiskās
aktivitātes:

RTU zinātņu prorektors, Institūta direktors, katedras vadītājs;
Profesors, lasa lekcijas Elekriskā piedziņā, elektroniskās
Energoelektronikā;
Lasa lekcijas Inovāciju stratēģijas menedţmentā;
RTU Senāta loceklis un RTU EEF Domes loceklis;
RTU Elektrotehnikas nozares promociju padomes priekšsēdētājs;
RTU Enerģētikas nozares promociju padomes loceklis;
RTU Elektrotehnikas nozares profesoru padomes priekšsēdētājs;
RTU Elektronikas un Transporta nozaru profesoru padomju loceklis;
Rīgas Tehniskās koledţas padomes loceklis.

Lekcijas
ārzemēs:

Ielūgtais lektors Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitātē Norvēģijā, 1992.g.
oktobrī;
Ielūgtais lektors De Montfort universitātē Apvienotajā Karalistē, 1993.g. oktobrī;
Ielūgtais lektors Norvēģijas Zinātnes un un tehnoloģiju universitātē Norvēģijā,
1994.g. novembrī;
Ielūgtais lektors Budapeštas Tehniskajā universitātē Ungārijā, 1995.g. aprīlī;
Ielūgtais profesors Tallinas Tehniskajā universitātē Igaunijā, 1998.g. maijā;
Ielūgtais profesors Polytechnico di Torino Itālijā, 1999.g. martā un 2001.g.
novembrī;

iekārtās,

Ielūgtais profesors Tokyo Denki Tehniskajā universitātē Japānā, 2002.g. jūnijā;
Ielūgtais lektors Tallinas Tehnoloģiskajā universitātē 2006. un 2007. g. janvārī.

Zinātniskās
publikācijas:

Uzrakstīti 300 zinātniski darbi, kas publicēti latviešu, krievu un angļu valodās
(ieskaitot 12 zinātniskās monogrāfijas, 41 autorapliecību, 8 Latvijas patentus un 2
ASV patentus).

Nozīmīgākās
monogrāfijas:

Greivulis J., Ribickis L. Tiristoru asinhronā elektropiedziņa centrbēdzes sūkņu
iekārtās. – Rīga: Zinātne, 1983, 218 lpp. (krievu valodā);
Ribickis L. Induction Machine Phase Balancing by Unsymmetrical Voltage
Control. – Madison: University of Wisconsin-Madison, WEMPEC, 1987, 63 p.
Greivulis J., Avkštols I., Ribickis L. Asinhronās ventīļu kaskādes ar uzlabotiem
enerģētiskiem rādītājiem. – Rīga: Zinātne, 1992, 217 lpp. (krievu valodā)
Ribickis L. Maiņstrāvas piedziņas energoelektronikas iekārtu teorija un prakse
ūdensapgādes sistēmās: Dr. Habil. Sc. Ing. zinātnisko darbu kopsavilkums, RTU
H05. – Rīga: RTU, 1994, 81 lpp.
Ribickis L., Galkina A. Elektroenerģijas taupīgas lietošanas metodes. – Rīga: RTU,
1997, 109 lpp.
L.Ribickis, A.Avotiņš. Apgaismošanas tehnoloģijas. – Rīga: RTU, 2007. – 186 lpp.
L.Ribickis, J.Valeinis Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. – Rīga: RTU,
2007. – 250 lpp.

Mācību metodiskās
publikācijas:

Izdotas 16 grāmatas latviešu, krievu un angļu valodās.
Ribickis L. Elektriskā piedziņa, Rīga, RTU izdevniecība, 2007, 190 lpp. (iesniegts
publicēšanai)

Citas
publikācijas:

Publicēti 40 raksti avīzēs, ţurnālos un starptautisko konferenču referātu krājumos
par zinātnisko un inovatīvo darbību, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanu angļu,
latviešu un krievu valodās.

Profesionālās
biedrības un
sabiedriskās
organizācijas:

Pasaules Enerģētikas Padomes Latvijas Nacionālās komitejas valdes loceklis;
Vispasaules Elektroinţenieru asociācijas IEEE biedrs;
Eiropas Energoelektronikas un piedziņas asociācijas (EPE) biedrs;
Eiropas Energoelektronikas un piedziņas asociācijas (EPE) asamblejas un valdes
loceklis;
Eiropas Energoelektronikas un kustības vadības biedrības (PEMC) valdes loceklis;
Latvijas Enerģētiķu savienības biedrs;
Latvijas Zinātnieku savienības biedrs;
Latvijas Elektroinţenieru asociācijas biedrs;
Latvijas Augstskolu Profesoru asociācijas biedrs;
Nodibinājuma CONNECT Latvija valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs;
Nodibinājuma Zinātniski Tehnoloģiskais parks RVR valdes loceklis no 2003.g.;
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas valdes loceklis no
2001.g.;
Eiropas zinātnieku savienības “Euroscience” biedrs;
Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas valdes
loceklis un prezidents no 1999.g. līdz 2003.g.;
Latvijas Intelektuālā īpašuma un inovāciju akadēmijas viceprezidents no 2000.g.
līdz 2003.g.;
Latvijas Rūpniecības konfederācijas paplašinātās valdes loceklis no 1998.g. līdz

2005.g.
Latvijas Šaušanas federācijas valdes loceklis no 1999.g. līdz 2003.g.;
Latvijas Republikas zemessargs no 1991.g..

Darbība
redkolēģijās
un konferenču
orgkomitejās:

Redkolēģijas loceklis Rīgas Tehniskās universitātes rakstiem izdevumā “Enerģētika
un Elektrotehnika”;
Redkolēģijas loceklis ţurnālam „Enerģija un Pasaule”;
Redkolēģijas loceklis Rīgas Tehniskās universitātes periodiskajiem izdevumiem
“RTU Scientific Research Activities” un “RTU doktorantūra”;
Orgkomitejas loceklis Baltic Dynamic konferencēs no 1996.gada līdz 2003.gadam;
Orgkomitejas loceklis Eiropas Energoelektronikas asociācijas (EPE) konferencēs
Tulūzā, Francijā, 2003.g.;
Orgkomitejas loceklis EPE-PEMC konferencē Košicē, Slovākijā, 2000.g.;
Orgkomitejas loceklis EPE-PEMC konferencē Dubrovņikā, Horvātijā, 2002.g.;
Starptautisko ekspertu komitejas loceklis konferencēs:
EPE ’97 Trondheimā, Norvēģijā; EPE ’99 Lozannā, Šveicē; EPE ’01 Grācā,
Austrijā; EPE ’03 Tulūzā, Francijā; EPE ’05 Drēzdenē, Vācijā; EPE-PEMC ’96
Budapeštā, Ungārijā; EPE-PEMC ’98 Prāgā, Čehijā; EPE-PEMC 2000 Košicē,
Slovākijā; EPE-PEMC ’02 Dubrovņikā, Horvātijā; EPE-PEMC ’04 Rīgā, Latvijā;
EPE-PEMC ’06 Portoroţā, Slovēnijā; EDPE ’03 Augstos Tatros, Slovākijā; AEP
’02, AEP ’03, AEP ’04 Kauņā, Lietuvā; BEC ’03, PEC 2000, PEC ’01, PEC ’02,
PEC ’03, PEC ’04 Tallinā, Igaunijā;
Orgkomitejas priekšsēdētājs Rīgas Tehniskās universitātes ikgadējai starptautiskai
– zinātniskais konferencei 2001, 2002, 2003, 2004;
Ģenerālpriekšsēdētājs 11. Vispasaules spēka elektronikas un kustības vadības
konferencei EPE_PEMC ’04, 2.-4. septembris, Rīgā, Latvijā;
Konferences EPE ’05 līdzpriekšsēdētājs Drēzdenē, Vācijā, 2005.g.;
Konferences EPE-PEMC ’06 līdzpriekšsēdētājs Portoroţā, Slovēnijā;
Konferences EPE-PEMC ’07 līdzpriekšsēdētājs Alborgā, Dānijā.

Apbalvojumi
zinātnē un
pētniecībā:

Bronzas godalga PS Tautsaimniecības sasniegumu un jauno tehnoloģiju izstādē
Maskavā, PSRS, 1979.g.;
Sudraba godalga Vissavienības industrijas izstādē Kijevā, Ukrainā, 1985.g.;
Sudraba godalga Starptautiskā Jauno tehnoloģiju izstādē Varnā, Bulgārijā, 1986.g.;
Godalga “PSRS Izgudrotājs”, 1986.g.;
Apvienotās Karalistes prēmija “UK Royal Award”, 1993.g.
Latvijas Zinātņu Akadēmijas un Latvenergo Prof. A.Vītola vārdā nosauktā Gada
Balva, 2006.g.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas
zinātnes attīstībā un tās darbības organizēšanā, 2007.g.
LR Ekonomikas ministrijas pateicības raksts par inovatīvās darbības un jauno
tehnoloģiju izstrādes veicināšanu Latvijā, 2007.g.

Pētnieciskie
projekti:

LZP projekts „Energotaupošu energoelektronikas pārveidotāju un to vadības
sistēmu izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontroleriem” №
01.0639, 2001.g.-2004.g.;
LZP projekts „Energoefektīvu elektropiedziņu sistēmu optimizācijas metoţu
izstrāde” № 01-0640, 2001.g.-2004.g.;
LZP projekts „Elektropiedziņas sistēmu optimizācija un ekspertu metoţu izstrāde”,
2005.g.-2008.g., projekts apstiprināts;

LZP projekts „Spēka elektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar
mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontroleriem”, 2005.g.-2008.g.,
projekts apstiprināts;
Zinātniski - pētniecisks projekts TPP 01-32 „Frekvences pārveidotāja izstrāde”,
2001.g.-2002.g.;
Kopējs Latvijas – Dānijas projekts „Energy Efficient Pump Control” №
2136/01054-0004, 2001.g.aprīlis – 2003.g. oktobris;
Eiropas Savienības 6. Ietvara programmas projekts „EPE-PEMC 2004”, Contarct
№ MLCF-CT-2003-504234;
Eiropas Savienības 6. Ietvara programmas integrētais pētniecības projekts ar
akronīmu EU – DEEP „The birth of a European Distributed EnErgy Partnership
that will help the large – scale implementation of distributed energy resources in
Europe”, FP 6 project: SES 6-CT-2003-503516, 2004.g.-2008.g.
ES 6. Ietvarprogrammas Ekselences tīkla projekts EURNEX 2004.-2008.g.
ERAF 2.5.1. projekts „Matricas veida reaktīvās jaudas un augstāko harmonisku
kontroleru vadība ar izplūdušo loģiku”, 2006.g.-2008.g.;
IZM-RTU projekts „Ūdeņraţa degvielas šūnas spēka elektronikas pārveidotāja
izpēte un izstrāde”, № U 7091, 2006.g.
IZM-RTU projekts „Frekvences pārveidotāja izstrāde sistēmā PEM degvielas šūna
– maiņstrāvas piedziņa”, № R 7200, 2007.g.
LZP grants № 09.1089 „Elektronisko iekārtu un sistēmu vadība un
optimizācija”, 2009.g.
FL „RTU II 2009” pētniecības projekts „Inovatīvu mūţizglītības
apmācības moduļu izstrāde raţošanas automatizācijā un mehatronisko
sistēmu datorvadībā”, № FLPP-2009/14, 2009.g.

L.Ribickis

Curriculum Vitae
Ivars Raņķis
Personas kods 01 10 37 - 10406
Rīga, Višķu 5 dz.40, m.t. 67-267616, d.t. 67-089916
dzimis 1937. gada 1.oktobrī, Rīgā
latvietis
precējies, 2 bērni
Izglītība
1992.g. Rīgā aizstāvējis zinātnisko darbu kopsavilkumu Habilitētā doktora
grāda iegūšanai.
1970.g. Dņepropetrovskā aizstāvējis disertāciju tehnisko zinātņu kandidāta
grāda iegūšanai.
RPI aspirantūra no 1966.g. līdz 1969.g.
RPI Elektroenerģētikas fakultāte no 1958.g. līdz 1960.g., ko graduējis ar
inženiera-elektromehāniķa diplomu.
LVU Mehānikas fakultāte no 1955.g. līdz 1958.g.
Rīgas 28.vidusskola no 1944.g. līdz 1955.gadam.
Pedagoģiskā darba pieredze
No 1998.g. RTU profesors energoelektronikas virzienā.
No 1993.g. profesors RTU automatizētās elektriskās piedziņas katedrā.
No 1993. gada līdz 2000. gadam 0,5 slodzes profesors Latvijas Jūras Akadēmijā.
No 1969. gada vecākais pasniedzējs, docents RPI rūpniecības un transporta
elektrifikācijas katedrā, vēlāk automatizētās elektriskās piedziņas katedrā.
Pedagoģiskās darbības laikā lasījis lekcijas un vadījis nodarbības priekšmetos
“Ražošanas procesu automatizācija”, “Elektrotehnoloģiskās iekārtas”,
“Pusvadītāju pārveidotāji”, “Energoelektronika”, „Elektriskās piedziņas
elementi”, “Elektriskās mašīnas”, “Regulēšanas teorijas pamati”, “Kuģu
automatizētās elektropiedziņas”, “Elektroniskās iekārtas”. Praktiski visos šajos
priekšmetos sagatavojis un publicējis 18 metodiskos materiālus – lekciju
konspektus un uzdevumu krājumus. Pēdējos 6 gados publicējis 9 metodiskos
materiālus 7 studiju priekšmetos.
Ir piedalījies RTUstudiju programmas Elektrotehnoloģiju datorvadība
sagatavošanā un akreditēšanā 2002. un 2004. gadā pilna un nepilna laika
studijām akadēmiskā bakalaura, maģistra un doktora, kā arī profesionālā
bakalaura un maģistra līmeņos.

Ražošanas darba pieredze
No 1958. gada līdz 1960.gadam strādājis Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcā par
elektriķi-izmēģinātāju transporta elektroiekārtu ražošanas cehā A-1. No 1960.

līdz 1966. gadam strādājis par inženieri-konstruktoru speciālajā vilces
elektroiekārtu konstruktoru birojā SKBt vagonu elektroiekārtu birojā. Bijis
atbildīgais projektētājs par vagonu-elektrostaciju iekārtām kā arī atbildīgais
inženieris par šīs produkcijas ražošanu rūpnīcā.
Zinātniskā darba pieredze
Zinātniskais darbs bijis veltīts impulsveida regulēšanas pusvadītāju sistēmu
analīzei un sintēzei industriālos un transporta pielietojumos. Publicējis
kopumā 230 zinātniskās publikācijas, tai skaitā 1 zinātnisko monogrāfiju, 18
mācību-metodiskās grāmatas, kā arī daudzas populārzinātniskās publikācijas
periodikā. Pēdējos 6 gados dažādos Latvijas un citu valstu zinātniskajos
izdevumos publicējis 39 zinātniskās publikācijas.
No 1994. līdz 2004. gadam bijis ievēlēts par Latvijas ZA un LZP enerģētikas
ekspertu padomes locekli. Ir RTU un Kauņas TU periodisko zinātnisko
izdevumu un zinātnisko konferenču “Enerģētika un elektrotehnika” un
“Electronics” redkolēģiju un organizatorisko komisiju loceklis.
Ir 50 bijušās PSRS un Latvijas Republikas izgudrojumu autors elektrotehnikas
nozarē. Pēdējos 6 gados ir iesniedzis un saņēmis 6 LV izgudrojumu patentus.
Kvalifikācijas paaugstināšana
1994. gadā stažējies Stokholmas Tehnoloģiskajā institūtā.
1986. gadā stažējies Sofijas politehniskajā institūtā.
1985. gadā stažējies Maskavas enerģētikas institūtā.
Organizatoriskā darba pieredze
No 1993. gada ir RTU EEF arodbiroja priekšsēdētājs un RTU arodkomitejas
loceklis. No 1993. gada ir RTU EEF Domes loceklis. No 2002. gada ir
Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūta direktora vietnieks. No
1993. gada ir RTU periodiskā izdevuma “Enerģētika un elektrotehnika” (4.
sērija) redkolēģijas loceklis.
Valodu zināšanas
Pārvaldu latviešu, krievu, angļu valodu sarunu un rakstības līmenī, zviedru
valodu lasīšanas līmenī.
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RIGAS TEHM SKA IINIVERSITATE
DIPLOMA PIELIKUMS
Diploms s€rija Nn D 0121,re{istracijas Nn 0105

Diploma pielikums atbilst EiropasKomisijas,EiropasPadomesun Apvienoto
Ndciju lzgl-rtibas, zinEtnes un kultlras organizdcijas (LINESCO/CEPES)
lai sniegtuobjektlvu inform6ciju
izveidotajamparaugam.Pielikumsir sagatavots,
un nodro5in6tu kvalifikdciju apliecinoSudokumentu (piemEram, diplomu,
sertifikdtu)akadEmisku
un profesiondluatzl5anu.
Diploma pielikumd ir ieklautasziqas par diplom6 minEtdspersonassekmTgi
pabeigtostudiju b0tlbu, limeni, kontekstu,saturuun statusu.Tajd nav iekfautas
norddes par kvalifikdcijas novErtEjumuun lldzvErtlbu, ka arl ieteikumi tds
atzT5anai.
Informdciju sniedzvisds asto4Sssadafds.Ja k6dd sadafdinformdciju
nesniedz,norddaiemeslu.
1. Zigas par kvalifikecijasieguv€ju
l.l. uzvdrds:
KRIEVS
1.2. vdrds:'
Oskars
1.3. dzim5anas
datums(diena/mEnesis/gads):
26.07.1980
1.4. personas
kods:
260780-II 566
2. Zipas par kvalifikeciju
2.1. kvalifikdcijasnosaukums:
inienierzindtr1u
dohors elehrotehnilcd
2.2. galvendstudijujoma kvalifik6cijasiegD5anai:
elektrotehnika- elektriskdstehnoloiijas un automAfika
2.3. kvalifikdcijupie5[Ir€jasinstit[cijasnosaukums
un statuss:
RtgasTehniskduniversitdte,valstsdibinatauniversitate,
valstsalveditEta2001.gada12.juluA
2.4. studijasadministrEjoS6s
iestddes
nosaukums
un statuss:
td pati, kas2.3.punhd
2.5. mdcTbu
valodaun eksamindcijas
valoda(valodas):
latvieiu
3. Zi4as par kvalifikecijashmeni
3.1. kvalifikdcijas
hmenis:
doWora(zindtniskais) g' dds
3.2. oficialaisprogrammas
ilgums,programmas
apguvess6kumaun beigudatums:
3 gadi pilna laika studiju, 144 Latvijas lveditpunkti,216 ECTSlvedltpunkti
- 27.12.2007
Programntaapgilta12.09.2003
praslbas:
3.3. uz4em5anas
ini enierzi ndtrlu magi strs eIektrotehnikd
4. Ziryaspar studiju saturu un rezultatiem
4.1. studijuveids:
pilna laika
4.2. programmas
prasibas:
programmaskopapjomsir 144 lvedTtpunkti,
t,sk.tas obligatasdaJasapjoms- I5
lvefrtpunhi, obligatasimelesdalas apjoms 2l lvedttpunkts,brTvasizv€leskursu
apjoms- 6lcredttpunhi, dohoranta darbs (disertdc|a)- I02 lcredltpunhi.

un personasieg0taisnovErtEjums/atzrmes/kredltpunkti:
4.3. programmassastdvdafas
Kursi

Krefttpunkti
ECTS
Latviias

A dala (obligata)
Elehrislris piedziaasdinamika un enerkEtika
httelisentaselehroniskasiekdrtas
Ener s o el ekn"o n ikns p arv ei do tdi u p ar ametru opt i m i zd c ti a
B dala (obligatd imdle
,4nslu valoda

btdustr i al as eIekn"oni kas e lrspertu sist€mas

7:5
6
9
6

Atzlmes

2
2
9

9

I5

22.s

102

153

a (brwd inEle

Ener friias taup\Sana eIehr oi ekartds
Prakse - nqv paredzdta

Zindtniskaisdarbs
"Ener goeIektr oni kas p drveidotai u aktlvofiltr u vadibas
sist€muizp1teun izstrdde"
VidejTsvErtdotzlme: 9.00

ieskaitTts

4.4. atzTmjusistEma:
atzlmjuskala I0 - 1; 10 - aug*Aki ahlme, 4 - minimdldpietiekamdatzime
6 - gandrTzlabi,
nozlnte: l0 - izcili,
5 - viduvdji,
9 teicanti,
4 - gandrTzviduvEii,
8 - loti labi,
3-1- neapmierinofi
7 labi.
4.5. kvalifikacijasklase:
nav
par
kvalifikaciju
5. Zi4as
5.1. turpmdkdsstudijuiesp€jas:
augstakaiszindtniskaisgr ads
statuss:
5.2. profesion6lais
diploms tiek akreptdtspedagofiskajA un zindtniskajdkarjerd
6. Papildinformiicija
6.l. sTkdkainform6cija:
dohora studiju programma "Elektrotehnololiju datorvafiba" ir valstsal<reditdta
2004.gadal7.novembrluzpilnu alveditdcrjaslaiku - 6 gadiem
avoti:
6.2. papildinformacijas
Studtiu dala
RtgasTehniska universitate
Kalftu ield I, RtgaLV - 165B
tel. 7089416,
fakss37I +7820094
: janis.valeinis@rtu.lv
www.rtu.lv, e-pasts

;";o;;"'
;y;',;#:-:
#,i:T
tel. 7225I 55,fakss722I 006
: diplomi@aic.lv
e-pasts

7. Pielikumaapstipriniijums
7.I. datums:
7.2. paraksts:\*
7.3. pielikumaapstiprin6tdja
7.4. zlmogs:

8.

RIGA TECHNICAL UMVERSITY
DIPLOMA SUPPLEMENT
.

Diploma series Nr. D 0121,registration Nr. 0105

This Diploma Supplementfollows the model developedby the European
Commission,Council of Europe and LINESCO/CEPES.
The purposeof the
Supplementis to provide sufficientindependentdatato improvethe international
"transparency"
and fair academicand professionalrecognitionof qualifications
(diplomas,certificates
etc.).
It is designedto providea descriptionof the nature,level,contextand statusof the
studiesthat were pursuedand successfullycompletedby the individual namedin
the Diploma to which this Supplementis appended.
It shouldbe free from any
value judgements,equivalencestatementsor suggestionsabout recognition.
Informationin all eight sectionsshouldbe provided.Where informationis not
provided,the reasonshouldbe explained.
1. Information identifyingthe holderof the qualification
l.l. familyname:
KRIEVS
1.2. givenname:
Oskars
1.3. dateof birth (daylmonthfear):
26.07.1980
1.4. identificationnumber:
260780-1
I s66
2. Information identi$ing the qualification
2.1. nameof the qualification(in originallanguage):
inienierzindtryu
dohors elehrotehnikd
Doctor of Sciencein Electrical Engineering
2.2. mainfield(s)of studyfor the qualification:
ElectricalEngineering- ElectricalTechnolog andAutomation
2.3. name(in the originallanguage)
andstatusof the awardinginstitution:
Rigas Tehniskd universitdte, state-founded universi ty,
state-accredited
sinceJuly 12, 2001
2.4. name(in the originallanguage)
andstatusof the institutionadministering
the studies:
the sameas in point 2.3
2.5. language(s)
of instruction/examination:
Lanian
3. Information on the levelof the qualification
3.1. levelof the qualification:
doctoral (scientific)degree
3.2. official lengthof the programme,
startandenddate(of the acquisition)of the programme:
3 years offull-time studies,144Latvian*edit points,216 ECTSuedits.
- 27.12,2007
Theprog"ammewasacquired12.09.2003
3.3. access
requirements:
Master of Sciencein Electrical Engineering
4. Information on the contentsand resultsgained
4.1. modeof study:
full time

requiren'lents:
4.2. programme
full studywot'kloadin theprogrammeis I44 creditpoints of which compulsorycore
sublzctsblock constitutes15 creditpoints, electivepart -2I creditpoints,.frrc choice
- 6 creditpoints. Doctoral thesis- 102 creditpoints.
4.3. programmedetailsandthe individualgrades/marks/credits
obtained:
Courses

Credit points
Latvian
ECTS

A section(compulsory)
namicsand Enerseticsof Electrical Drives

Marks

7.5
6

hte lli gent Ele ctroni c Equipment

Optimizationof Parantetersof Pov,erElectronics
Converters
B section (electives)
The English Language

Expert Systemsof Industrial Electronics

I5

22.s

102

j,53

C section (free option)
Saving of Energt in Electric Engineering Devices
Practice - not intended
Final test

ResearchWork
"ksearch and developmentof control systemsof active
powerfilters for power electronicconverters"
Weighedaveragemark: 9.00

passed

4.4. gradingscheme:
gt'adescaleI0 - l; I0 - the highestgrade,4 - the lowestsuccessfulgrade
notation: I0 - u,ith distinction,
6 - almostgood,
9 excellent,
5 - satisfactory,
8 - very good,
4 - almostsatisfactory,
7 good,
3-I - unsatisfactory
4.5. overallclassification
of the qualification(in the originallanguage):
none
l
5. Information on the function of the qualification
to furtherstudy:
5.1. access
highest scientificdegree
status:
5.2. professional
Diploma acl*tov,ledgesin thepedagogicaland scientific career
Additional information
6.l. additionalinformation:
doctoralstudyprogranxme" ElectricalEngineering"is stateaccreditedon I0
November,2004for full accreditationperiod 6 years
6.2. furtherinformationsources:
Studiju dala
RlgasTehniskduniversitdte
Kallguiela I, RtgaLV - 1658,LATVIA
phone+371 7089416,fax+ 371 7820094
www.rtu.lv,e-mail: j anis.valeinis@rtu.lv
Akadentiskas informdcij as centrs
Valqtuiela 2, Rtga,LV-1050,LATVA
phone+371 7225155,fox+ 371 7221006
e-mail: diplomi@aic.lv

1

Certification of the supple_41-e_a!
7. 1 . d a t e :

7.2. signature:
7.3. capacity:

Januarv28. 2008
L.Ribickis
'ice
Rectorfor Sciences

7.4. official stamp:

8. Information on the national'highereduiationsystem
.

. i

seeAppendrx

