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Saturs

 Ieskats vēsturē;
 Mūsdienu instrumenti plūdmaiņu efekta 

novērojumiem;
 Plūdmaiņu viļņu raksturs un klasifikācija;
 Plūdmaiņu viļņu analīze;
 Jūras ūdens līmeņa datu analīze.



Plūdmaiņu pirmais raksturojums

 Plūdmaiņu pirmo raksturojumu 
deva romiešu naturālists un 
rakstnieks Plīnijs savā darbā 
“Naturalis Historia” 77. gadā m.ē.:

“Daudz kas bija teikts par ūdeņu 
dabu; bet pats dīvainākais –
plūdmaiņu pārmaiņus 
iestāšanās un atkāpšanās, kas 
dažādi izpaužas, bet vienmēr 
notiek Saules un Mēness 
ietekmē...”



 13. gadsimtā Anglijas kapteiņi 
sastādīja speciālās grāmatas –
“ratterus”.

rutter, (no fr. routier), – navigācijas 
ceļu tīkls.

 No 1545. gada sāka izmantot 
plūdmaiņu tabulas (vai ostas 
tabulas) ar ziņām par uzplūdu 
momentiem noteiktajā ostā 
atkarībā no Mēness fāzes.

Nicolay rutter (1583) – pirmā precīzā karte 
un ceļvedis Skotijas piekrastes līnijai.

Uzkrāto zināšanu apkopošana



 1775. gadā Pjērs Simons
Laplass publicēja plūdmaiņu 
“dinamisko” teoriju.

 Plūdmaiņu kustība uz 
rotējošās Zemes.

Traité du Mécanique Céleste

 1687. gadā izcilākais angļu 
matemātiķis Īzaks Ņūtons publicēja 
savu darbu “Dabas filozofijas 
matemātiskie principi”.

 Vispasaules gravitācijas likums.
Philosophiæ Naturalis Principia
Mathematica

Plūdmaiņu dabas zinātniskā izpratne



 1872. g. – Zolnera 
(Zöllner) horizontālais 
svārsts ar svārstību 
reģistrācijas sistēmu. 

 1832. g. – izgudrots 
horizontālais svārsts.

 Ideja: konstrukcija, 
kas ievērojami 
palielina slīpuma 
izraisītos sāniskus 
pārvietojumus.

 Bifilārā (divu auklu)  
piekara ideja pieder 
Hengleram, kurš 
svārstam deva 
nosaukumu –
astronomiskie 
svārsta svari.

Pirmais instruments 
plūdmaiņu efekta 
pētījumiem



Kelvina plūdmaiņu prognozēšanas 
aparāts (1876)

 1876. gadā Kelvins pievērsa 
uzmanību pašas Zemes 
deformācijas ietekmei.

 Kelvins parādīja, ka katras 
plūdmaiņu potenciāla izraisītās 
parādības

• okeāna plūdmaiņas, 
• svērteņa līnijas nobīdes, 
• smaguma spēka variācijas, 

amplitūdas ir sagrozītas saistībā ar 
Zemes virsmas deformācijas ietekmi. 

 Kelvina uzskati bija apstiprināti ar 
dažāda veida novērojumiem un kopā 
ar seismoloģijas datiem un datiem 
par pola kustību sekmēja Zemes 
elastīgo īpašību pētījumus.



 Slīpummērs vai inklinometrs
– brīvi piekarināts svārsts – rāda vietnes vertikāli;
– šķidruma brīvā virsma (speciālajā gadījumā – savienotie trauki)

– rāda vietnes horizontāli, kas ir perpendikulāra vietnes 
smaguma spēka virzienam;

– horizontālais svārsts – speciālā konstrukcija, kas palielina 
slīpuma izraisītos sāniskus pārvietojumus.

 Deformāciju un sprieguma mērinstrumenti 
– interferometrs - izmanto lāzergaismu;
 Gravimetri

Instrumenti plūdmaiņu efekta 
novērojumiem



Jaunākās Zemes plūdmaiņu mērīšanas 
metodes - kosmiskās ģeodēzijas 
tehnoloģijas



Plūdmaiņu viļņu raksturs (1)



Plūdmaiņu viļņu raksturs (2)



kur
τ – Mēness vidējais laiks
s – Mēness vidējais garums
h – Saules vidējais garums
p – Mēness perigeja garums
ps – Saules perigeja garums
t – Saules vidējais laiks
θ – zvaigžņu laiks

Simbols Argumenta 
skaitlis Arguments Stundu ātrums 

(frekvence), °
Izcelsme

(M – Mēness, S – Saules)

Ilgperioda komponentes

Ssa 057.555 2h 0.08214 S, deklinācijas vilnis

Mm 065.455 s – p 0.54438 M, eliptiskais vilnis

Mf 075.555 2s 1.09804 M, deklinācijas vilnis

Diennakts komponentes

Q1 135.655 (τ – s) – (s – p) 13.39866 M, O1 eliptiskais vilnis

O1 145.555 τ – s 13.94303 M, Mēness galvenais vilnis

M1 (NO1) 155.655 (τ + s) – (s – p) 14.49669 M, mK1 eliptiskais vilnis

π1 162.556 (t – h) – (h – ps) 14.91787 S, P1 eliptiskais vilnis

P1 163.555 t – h 14.95893 S, Saules galvenais vilnis
mK1 165.555 τ + s = θ, 15.04107 M, deklinācijas vilnis

φ1 167.555 t + 3h 15.12321 S, deklinācijas vilnis

Pus-diennakts komponentes

μ2 237.555 2τ – 2 (s – h) 27.96821 M, variācijas vilnis

N2 245.655 2τ – (s – p) 28.43973 M, M2 lielais eliptiskais vilnis

M2 255.555 2τ 28.98410 M, galvenais vilnis

L2 265.455 2τ + (s – p) 29.52848 M, M2 mazais eliptiskais vilnis

T2 272.556 2t – (h – ps) 29.95893 S, S2 lielais eliptiskais vilnis

S2 273.555 2t 30.00000 S, galvenais vilnis

R2 274.554 2t + (h – ps) 30.04107 S, S2 mazais eliptiskais vilnis

Plūdmaiņu 
viļņu 
sistemātiskā 
klasifikācija



Baytap08 User’s Manual, D. C. Agnew

Diennakts un pus-diennakts 
plūdmaiņu grupas



Plūdmaiņu analīze

 Plūdmaiņu analīzes merķis ir galvenokārt noteik attiecību starp novēroto 
plūdmaiņu amplitūdu un modelēto, kā arī fāžu starpību starp novēroto 
plūdmaiņu vektoru un teorētisko.
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1 2, , m     - plūdmaiņu viļņa frekvence

- teorētiskā amplitūda
- teorētiskā fāze

hω

φω(t) 

1 2, , m     - plūdmaiņu viļņa frekvence

- novērotā amplitūda

- novērotā fāze

Hω

Фω(t) 

 Teorētiskais plūdmaiņu signāls

 Novērotais plūdmaiņu signāls

 Amplitūdu faktors  Fāžu nobīde



Jūras ūdens līmeņa novērojumi:
stacija Lielupes grīva, 2013. g.

Reālie novērojumiTeorētiskais modelis 



http://www.meteo.lv/hidrologijas-operativa-informacija/?nid=464

 Salacgrīva
 Daugavgrīva
 Lielupes grīva
 Mērsrags
 Kolka
 Ventspils
 Lielupe

Jūras ūdens līmeņa novērojumi



Globālais okeānu plūdmaiņu modelis: DTU10 (no AG95)



2013. g.
jūras ūdens 
līmeņa dati
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2013. g.
jūras ūdens 
līmeņa dati
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Secinājumi

 Plūdmaiņu analīzē svarīgi pievērst uzmanību datu 
sagatavošanai, kā arī ierakstu anomālo daļu konstatēšanai.

 Latvijas piekrastes hidroloģiskajās stacijās, kuras atrodas Rīgas 
līcī, var novērot diennakts un pus-diennakts plūdmaiņu viļņus.

 Liepājas hidroloģiskajā stacijā plūdmaiņu viļņi nav izteikti. Tas 
varētu būt saistīts ar trokšņiem jūras līmeņa laika sērijās, kuri 
rodas vēja spiediena ietekmē. 

 Stacijās Mērsrags, Lielupes grīva un Daugavgrīva var novērot 
jūras līmeņa variācijas, kuras neatbilst plūdmaiņu frekvencēm –
5 cikli dienā. Tas varētu būt lokāls efekts, jo šīs stacijas atrodas 
relatīvi tuvu viena otrai.



Paldies par uzmanību!

Diāna Haritonova
diana.haritonova@inbox.lv
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