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KURSA KODS Fizi3006-I; Fizi3007-II

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Elektromagnētisms I, II
Kursa nosaukums angliski Electricity and magnetism I, II
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Mehatronika

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 (1.sem) + 2 (2.sem)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Armands Grickus DSZF Docents, Dr.sc.ing.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

32

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Fizika

Zinātņu nozare/apakšnozare Tehniskā fizika
Kursa mērķi Priekšmeta mērķis ir iepazīstināt topošos inženiertehniskos 

speciālistus ar elektromagnētiskā lauka galvenajiem procesiem 
un sakarībām.

Kursa uzdevumi Apgūt teorētiskos elektrības un magnētisma pamatus un 
praktisko pielietošanu mehatronikā.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti iegūst zināšanas par elektromagnētisko lauku

raksturojošajiem diferenciālajiem lielumiem (lauka vektoriem)
un  darbībām  ar  tiem.  Tas  veido  pamatu  turpmāko
elektrotehnisko disciplīnu izklāstam, kurās diferenciālo lielumu
vietā izmanto integrālos lielumus (strāvas, spriegumus utt.).

angliski Students  obtain  knowledge  about  electromagnetic  field  main
describing  parameters  (field  vectors)  and  operations  with
them.Its  provides  basic  knowledge  for  further  electrotechnic
subjects  where  integral  parametrs  are  used  instead  of
differential.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss apskata fundamentālās matērijas 

īpašības, parāda to kopsakaru. Tādējādi, kursa mērķis ir parādīt 
elektromagnētisko procesu universālo 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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raksturu, to izpausmi dabā, pielietojumu praksē.
angliski Curricula has described fundamental matter perfomances and 

relations. Aim of the curricula is to ilustrate universal behaviour 
of electromagnetic processes and its explicity in nature and 
practic.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās

un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri,

praktiskās
nodarbības,

laboratorijas darbi)

1.semestris
1. Kulona likums. Diskrētu lādiņu sistēmas enerģija. 2 lekcija
2. Elektriskais lauks un tā intensitāte. Tilpumā izkliedēta lādiņa elektriskā 

lauka intensitāte. Elektriskā lauka intensitātes plūsma.
2 lekcija

3. Gausa teorēma. Sfēriski izkliedētu lādiņu elektriskais lauks. Lineāra 
lādiņa (uzlādētas ass) elektriskais lauks. Vienmērīgi uzlādētas plaknes 
elektriskais lauks

2 lekcija

4. Elektriskā lauka intensitātes līnijas integrālis. Elektriskā lauka 
potenciāls un potenciālu starpība.

2 lekcija

5. Skalāras funkcijas gradients. Izkliedēta lādiņa potenciāls. Elektriskā 
lauka enerģija.

2 lekcija

6. Gausa likums diferenciālā formā. Puasona vienādojums. Stoksa 
teorēma.

2 lekcija

7. Vadītāji elektrostatiskā laukā. 2 lekcija
8. Elektrostatiskas unitātes teorēma. 2 lekcija
9. Kondensators un tā kapacitāte. 2 lekcija
10. Lādiņa pārnese un stāvas blīvums. Strāvu raksturojoši lielumi. 

Vadītspēja un Oma likums.
2 lekcija

11. Strāvas darbs un jauda. 2 lekcija
12. Elektrodzinējspēks. Elektriskā lādiņa invariance 2 lekcija
13. Elektriskā lauka intensitāte atkarībā no atskaites sistēmas. 2 lekcija
14. Spēks, kas darbojas uz kustīgu lādiņu elektriskā laukā 2 lekcija
15. Magnētiskais spēks. Lorenca spēks. 2 lekcija
16. Magnētiskais lauks ap strāvas elementu un strāvu. 2 lekcija

2.semestris
17. Magnētiskā lauka indukcijas vektora cirkulācija. Magnētiskā lauka 

intensitāte.
2 lekcija

18. Riņķveida strāvas magnētiskais lauks un strāvas magnētiskais moments. 2 lekcija
19. Magnētiskā lauka virpuļainais raksturs. 2 lekcija
20. Spēks uz strāvas vadu ārējā magnētiskā laukā. Strāvu mijiedarbība, 

Ampēra likums.
2 lekcija

21. Holla efekts. 2 lekcija
22. Elektromagnētiskās indukcijas parādība. Elektromagnētiskā indukcija 

no elektronu teorijas viedokļa
2 lekcija

23. Inducētā elektriskā lauka virpuļainais raksturs. 2 lekcija
24. Mijindukcija. Pašindukcija 2 lekcija
25. Magnētiskā lauka enerģija 2 lekcija
26. Nobīdes strāva. Maksvela vienādojumi. 2 lekcija
27. Elektriskais dipols, lādiņu sadalījums molekulā. Dipols ārējā elektriskā 

laukā.
2 lekcija

28. Dielektriķu polarizācija. Elektriskais lauks dielektriķī, nobīdes vektors. 2 lekcija
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29. Elektrona orbitālais un spina magnētiskais moments. 2 lekcija
30. Magnetizācijas vektors un magnētiskā lauka indukcija un intensitāte 

vielā.
2 lekcija

31. Diamagnētisms, paramagnētisms. 2 lekcija
32. Feromagnētiķu magnetizācija. Feromagnētisma daba. 2 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Referāts par individuālu tēmu Atlasīt literatūru un sagatavot

izvērstu referātu par
elektromagnētisma jomas tēmu

96 Iesniegts referāts
40 lpp.

Prasības KRP iegūšanai Apmeklēt lekcijas, iesniegt patstāvīgo darbu, sekmīgi nokārtot ieskaiti un 
eksāmenu

Mācību pamatliteratūra 1. J.Platacis. Elektrība. R.; Zvaigzne, 1974, - 503 lpp.
2. Э. Парселл. Электричество и магнетизм. М. Наука; 1971 448 стр.
3. Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Elektromagnētiskais lauks. K.Tabaka

redakcijā. R.Zvaigzne, 1991, 287 lpp.
Mācību papildliteratūra 1. J. Zolbergs. Vispārīgā elektrotehnika.- R.-Zvaigzne, 1974.-580 lpp. 

3. D.K. Cheng. Fundamentals of Engineering Electromagnetics. – USA: 
Addison – Wesley Publishing Company, 

2. Inc., 1993, 488 pp.
Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

http://www.eef.rtu.lv/ 

Kursa izstrādātājs:
A.Grickus

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

A.Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

Datums

http://www.eef.rtu.lv/

