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Autonoma kosmosa kuģa prototipa izstrāde vides monitoringam (DREAM) - 
priekšizpēte. 

 

Projekts izstrādāts Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības va lsts plāna 
ietvaros (Plan for European Cooperating states jeb PECS) 1. kārtas projektu uzsaukumā Latvijā.  

 
Projekta mērķi: 

1. (O1) Veikt detalizētu tirgus un literatūras analīzi par satelītu ievadīšanu orbītā, ieskaitot 
projektus, kas ir tikai to attīstības stadijā, lai strukturētu netradicionālas palaišanas 

iespējas atkarībā no dažādiem satelītu raksturlielumiem (masas, konstrukcijas, piedziņas 
u.c.) un noteiktu potenciālo tirgus pieprasījumu atkarībā no lietderīgās kravas masas un 

pašmasas. 

2. (O2) Definēt DREAM konceptu pirmajā tuvinājumā balstoties uz detalizēto tirgus un 
literatūras analīzi. 

3. (O3) Definēt un aprēķināt DREAM raksturlielumus, ieskaitot detalizētus mobilās gaisa 
platformas un kosmosa kuģa raksturlielumus (masas, piedziņas u.c.).  

4. (O4) Aprēķināt un analizēt lidojuma parametrus, ieskaitot kosmosa kuģa lidojuma 
trajektoriju un ievadīšanas leņķi orbītā, lai nodrošinātu lietderīgās kravas novietošanu uz 

LEO. 
5. (O5) Definēt un analizēt DREAM lidojuma vadības ierīces, ieskaitot autonomu gaisa kuģa 

platformas un kosmosa kuģa vadību.  
6. (O6) Veikt risku analīzi un izstrādāt risku pārvaldības sistēmu tālākai DREAM izstrādes 

nodrošināšanai. 
7. (O7) Nākt pie secinājuma, vai DREAM kosmosa kuģa koncepts ir derīgs tālākai izstrādei. 

Ja jā, izstrādāt tālāku inovatīva DREAM izstrādes projektu.  
 

Projekta aktivitātes: 

1. Kosmosa kuģu palaišanas ar bezraķešu vai gaisa platformu metodēm tirgus un literatūras 
analīze potenciālā pieprasījuma noteikšanai. 

2. Autonoma kosmosa kuģa DREAM koncepta un raksturlielumu noteikšana.  
3. DREAM lidojuma vadības ierīču analīze. 
4. DREAM izstrādes risku analīze 
5. Turpmākas inovatīva kosmosa kuģa izstrādes, intelektuālo īpašuma tiesību aizsardzības 

un informāciju pārneses projekta sagatavošana. 
6. Projekta koordinēšana un pārvaldība. 
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Rezultāti: 
1. D1.1 Ziņojums par kosmosa kuģu palaišanas metožu, ieskaitot nestandarta pa laišanas 

metodes, vēsturisko analīzi. 
2. D1.2 Ziņojums par jaunu materiālu un piedziņas tehnoloģiju izmantošanas analīzi 

inovatīvu palaišanas metožu izstrādē. 

3. D1.3 Ziņojums par tirgus pieprasījuma analīzi atkarībā no kosmosa kuģa lietderīgās 
masas. 

4. D2.1 Ziņojums par inovatīva DREAM kosmosa kuģa koncepta analīzi. 
5. D2.2 Ziņojums par kosmosa kuģa palaišanas un lidojuma trajektorijas matemātiskajiem 

aprēķiniem un masas un piedziņas parametru noteikšanu pirmajā tuvinājumā.  
6. D2.3 Ziņojums par masas analīzi un ģeometrisko parametru plānošana – aprēķinātie, 

shematiskie un projektēšanas. 
7. D3.1 Ziņojums par gaisa palaišanas platformas raksturlielumu analīzi.  
8. D3.2 Ziņojums par DREAM kosmosa kuģa lidojuma trajektorijas aprēķiniem un 

matemātisko modelēšanu. 
9. D3.3 Ziņojums par DREAM kosmosa kuģa lidojuma vadības ierīču analīzi. 

10. D4.1 Ziņojums par būtisko risku ietekmes analīzi. 
11. D4.2 Risku pārvaldības plāns pilna DREAM koncepta izstrādei.   

12. D5.2 Secinājums, vai DREAM kosmosa kuģa koncepts ir derīgs tālākai izstrādei.  
 

Projekta vadītājs: Aeronautikas institūta direktors, vadošais pētnieks Aleksandrs Urbahs. 

Projekta kopējās izmaksas: € 30 000. 

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2015.-30.04.2016. (8 mēneši). 

ESTEC līguma Nr. 4000114559/15/NL/Nde. 

 
 


