
 

 

 

 

 

 

Studentu pētnieciskā un bakalaura/maģistra darbu tēmu piedāvājumi 
Tēmas nosaukums Tēmas vadītājs e-pasts 

Klimata pētījumi Dr.fiz. U.Bethers, LU 

FMF 

Bethers@latnet.lv 

MHD plūsmu eksperimentālie un teorētiskie pētījumi lielu magnētisko Reinoldsa skaitļu 

gadījumā 

Dr. fiz. L. Buligins, LU 

FMF 

Leonids.Buligins@lu.lv 

Komplekso šķidrumu suspensiju efektīvās viskozitātes aprēķins, lietojot 

robežintegrālvienādojumu formulējuma robeželementu realizāciju. Paredzēta pašrakstītas 

programmatūras veidošana un/vai lietošana. 

Dr.fiz. S.Lācis, LU 

FMF 

Sandris.Lacis@lu.lv 

Magnetoreoloģiska kompleksa šķidruma plūsmas modelēšana.  

Iespējama gan tiešā modelēšana ar pašu izstrādātu programmatūru, gan arī modelēšana ar 

komerciālo programmatūru (COMSOL utt.) 

Dr.fiz. S.Lācis, LU 

FMF 

Sandris.Lacis@lu.lv 

Metamateriālu pielietojums ultraplatjoslu antenās Dr.fiz. I.Driķis, LU 

FMF 

Ivars.Drikis@lu.lv 

Tuvā lauka radiolokācijas pielietojums slāņainu struktūru biezuma noteikšanai zemes 

virskārtā.  

Dr.fiz. I.Driķis, LU 

FMF 

Ivars.Drikis@lu.lv 

Optimāla telpu mikroklimata nodrošināšanas iespēju ēkās ar būtiski atšķirīgam 

būvkonstrukcijām izpēte. Paredzēti eksperimentāli mērījumi (www.eem.lv)  

Dr.fiz., A.Jakovičs, LU 

FMF 

Andris.Jakovics@lu.lv 

Dažādu siltumsūkņu sistēmu faktiskās efektivitātes izpēte, izmantojot monitoringa datus 

Latvijas klimatā (www.eem.lv) 

Dr.fiz., A.Jakovičs, LU 

FMF 

Andris.Jakovics@lu.lv 

Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz gāzes burbuļu dinamiku elektrovadošā šķidrumā izpēte Dr.fiz., A.Jakovičs, LU 

FMF 

Andris.Jakovics@lu.lv 

Ēku no atšķirīgām būvkonstrukcijām energoefektivitātes analīze, izmantojot monitoringa 

datus Latvijas klimatiskajos apstākļos (www.eem.lv) 

Dr.fiz., A.Jakovičs, LU 

FMF 

Andris.Jakovics@lu.lv 

Ēku prognozējamās energoefektivitātes izpēte, izmantojot modelēšanas programmu HeatMod 

(www.heatmod.lv) 

Dr.fiz., A.Jakovičs, LU 

FMF 

Andris.Jakovics@lu.lv 

Silīcija galīgās elektrovadītspējas ietekme uz kausējuma plūsmu un fāzu robežām peldošās 

zonas kristālu audzēšanas procesā 

Dr.fiz., J.Virbulis, LU 

FMF 

Janis@modlab.lv 



Šķidrā metāla un cieto piemaisījumu kustības modelēšana sistēmās ar rotējošiem patstāvīgiem 

magnētiem (saistībā ar inovatīvās neitronu radiogrāfijas metodes izstrādi metalurģisko procesu 

pētīšanai) 

Dr.fiz., M.Ščepanskis, 

LU FMF 

Mihails.Scepanskis@lu.lv 

Tērauda mikrostruktūru elektromagnētiski ierosināto defrmāciju modelēšana (kontekstā ar 

balto kodināšans plaisu parādību gultņos) 

Dr.fiz., M.Ščepanskis, 

LU FMF 

Mihails.Scepanskis@lu.lv 

Tiešās skaitliskās modelēšanas (DNS) metodes pielietošana šķidra metāla turbulento plūsmu 

pētīšanai metalurģisko iekārtu vienkāršotos modeļos 

Dr.fiz., M.Ščepanskis, 

LU FMF 

Mihails.Scepanskis@lu.lv 

Laika apstākļu modelēšana: Vēja brāzmas - verifikācija un parametrizācijas shēmas. Mcs. fiz., T.Sīle, LU 

FMF 

Tija.Sile@lu.lv 

Kausējuma turbulentas plūsmas un temperatūras lauka izpēte MHD metalurģijas iekārtās ar 

kombinēto enerģijas pievadu, pielietojot lielo virpuļu modelēšanas (LES) pieeju. Paredzēta 

daudzkodolu datorklastera lietošana. 

Dr.fiz., S.Pavlovs, LU 

FMF 

Sergejs.Pavlovs@lu.lv 

Elektromagnētiski ierosinātas ultraskaņas izmantošana nanodaļiņu izkliedēšanai šķidrā metālā.  Dr. fiz. A. Bojarevičs, 

LU FI  

Andrisb@sal.lv 

Impulsveida elektromagnētiskās iedarbības izmantošana metālu sakausējumu struktūras 

uzlabošanai. 

Dr. fiz. I. Kaldre, LU FI  Imants.Kaldre@gmail.com 

Jaunas pastāvīgo magnētu sistēmas izstrāde un izpēte pielietojumam metalurģijas industrijā. MSc. fiz. T. Beinerts,  

LU FI  

Toms.Beinerts@gmail.com 

Šķidrā metāla ātruma mērīšanas sistēmu izstrāde laboratorijas un industriālam pielietojumam. Dr. fiz. A. Bojarevičs, 

LU FI 

Andrisb@sal.lv 

Termoelektriskais effekts vidēji ātras un ātras kristalizācijas procesā, tā intesificēšana 

kristalizācijas struktūras uzlabošanai. 

Dr. fiz. I.Kaldre, LU FI Imants.Kaldre@gmail.com 

Magnēisku dipolu rindas savstarpējās mijiedarbības analītisks aprēķins. Dr. fiz. A. Bojarevičs, 

LU FI 

Andrisb@sal.lv 

Elektromagnētiski inducētas kavitācijas izpēte šķidrā metālā. Dr. fiz. A.Bojarevičs, 

LU FI 

Andrisb@sal.lv 

Elektromagnētisko sūkņu analītiskie aprēķini metalurģijas pielietojumiem Dr. fiz. A. Bojarevičs, 

LU FI 

Andrisb@sal.lv 

Termokonvektīvās nestabilitātes nanokoloīdos magnētiskā lauka ietekmē Dr. fiz. D. Zablockis, 

LU FI  

Dmitrijs.Zablockis@gmail.c

om 

Nanokoloīdu pārneses parādības neizotermiskā porainā slānī  V. Šints, LU FI  Viesturs.Shints@gmail.com 

Ultramazu nanodaļiņu iegūšana elektriskās dzirksts izlādes procesā  M. Majorovs, LU FI  Maiorov@sal.lv 

Siltuma zudumi cilindriska veida elektromagnētiskā indukcijas sūkņa ar pastāvīgajiem 

magnētiem tērauda kanālā. 

Dr. fiz. I. Bucenieks imants@sal.lv 

Elektromagnētisko sūkņu analītiskie un skaitliskie aprēķini ātomenergētikas pielietojumiem M. fiz. S. Ivanovs ivanov@sal.lv 



Elektromagnētisko indukcijas sūkņu ar elektrisku ierosmi siltumprocesu aprēķini  M. fiz. S. Ivanovs ivanov@sal.lv 

Galu efektu analīze cilindriska veida elektromagnētiskajiem indukcijas sūkņiem ar 

pastāvīgajiem magnētiem. 

Dr. fiz. I. Bucenieks imants@sal.lv 

Rotējošs plūsmas mērītājs ar pastāvīgajiem magnētiem. Dr. fiz. I. Bucenieks imants@sal.lv 

Siltumpārnese spēcīgā magnētiskā laukā, izmantojot šķidru metālu. Dr. Fiz. A. Šiško jvaldman@sal.lv 

Silīcija karbīda ieslēgumu ietekme uz elektrovadošu plūsmu ārējā magnētiskajā laukā. Dr. Fiz. A. Šiško jvaldman@sal.lv 
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