
S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 1 no 3

KURSA KODS FiziPA37

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Loģiskas shēmas
Kursa nosaukums angliski Discrete  logic circuits
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

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Agris Treimanis DSZF Mg.sc.ing
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits 8
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

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

Fizika vidusskolas kursu apjomā

Zinātņu nozare/apakšnozare Tehniskā fizika
Kursa mērķi Apgūt teorētiskos loģisko shēmu uzbūvi un darbības 

pamatus un praktisko pielietošanu mehatronikā.
Kursa uzdevumi Apzināt teorētiskos loģisko shēmu uzbūvi un darbības 

pamatus.
Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski - diskrētās elektronikas iekārtu darbības analīze un sintēze

- asinhronās  un  sinhronās  secīgās  loģiskās  shēmas
(trigerus,  reģistrus,  skaitītājus)  un  dažādas  atmiņas
ierīces.

- diskrēto  un  analogo  signālu  savstarpēja  pārveidošana
(ciparu – analogie un analogu – ciparu pārveidotāji) un
ciparu signālu pārvade 

Angliski - Analisys and synthesys of discrete electronic devices.
- Triggers,  registers,  counters  and  different  memory

devices,
- Dicrete –analog and analog- discrete converters.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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latviski Kursā  ietverti  ciparu  elektronikas  pamati,  diskrētās
elektronikas  iekārtu  darbības  analīze  un  sintēze.  Kursa
ievadā apskata  signālus  laika un frekvenču reprezentācijā,
analogos, diskrētos un ciparu signālus. Tālāk seko loģiskās
(Būla)  funkcijas,  loģiskie  elementi,  kombināciju  shēmu
sintēze.  Kursā  aplūko  asinhronās  un  sinhronās  secīgās
loģiskās shēmas (trigerus, reģistrus, skaitītājus) un dažādas
atmiņas ierīces. Tiek apskatīta diskrēto un analogo signālu
savstarpēja  pārveidošana  (ciparu  –  analogie  un  analogu –
ciparu pārveidotāji) un ciparu signālu pārvade, kā arī kļūdu
diagnoze

angliski Curricula  includes  basic  of  discrete  logic  electronics,
description  of  operational  principles  analisys.  Logical
functions are revised in context with logic functions. ADC
and DAC convertors and memory elements are examined in
the curricula. 

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)

Cietvielu elektronikas fizikalie pamati. Cietvielu teorijas pamati. 
Pusvadītāju un nanotehnoloģijas. Elektronikas pamatelementu fizikālie
pamati. Optoelektronikas elementi.

2 lekcija

Pusvadītāju tranzistors. 2 laboratorijas darbs
Diskrētie signāli. Loģiskie signāli. Loģiskie signāli un loģiskās 
funkcijas, loģiskie elementi, shēmu sintēze.Loģisko (Būla) funkciju 
pieraksta veidi: patiesumvērtību tabula, algebrisks pieraksts, Karno 
karte. Loģiskie elementi NE, UN, VAI, UN – NE, VAI – NE, izslēgtais
– VAI. Loģiskie elementi kā signālu ventiļi. Loģisko funkciju 
minimizācija kombināciju shēmu sintēzei, lietojot Karno kartes. 
Kombināciju shēmu analīze un sintēze.Informācijas kodēšana, kodi. 
Binārais, bināri – decimālais, oktālais, sešpadsmitnieku, Greja kods.

2 lekcija

Loģiskie elementi NE, UN, VAI, UN – NE, VAI – NE, izslēgtais – 
VAI.

2 laboratorijas darbs

Elektronisko slēgu realizācija. Loģisko elementu shēmotehnika.
Loģisko integrālo shēmu parametri: loģisko signālu līmeņi, ātrdarbība, 
aiztures laiki, traucējumnoturība.
Trīs stāvokļu loģiskie elementi.

2 lekcija

Loģisko integrālo shēmu parametri 2 laboratorijas darbs
Kombināciju loģiskās shēmas. Summators. Multipleksors un 
demultipleksors. Programmējamās loģiskās matricas, to struktūra un 
programmēšana.

2 lekcija

Kombināciju loģiskās shēmas 2 laboratorijas darbs
Secīgās loģiskās shēmas. Atmiņas elementa – trigera realizācija un 
pārslēgšanās process. Informācijas pārvades sinhronizācija (taktēšana).
Ar signāla līmeni taktējamas ierīces. Ar signāla pārkritumu (fronti) 
taktējamas ierīces. Binārie un bināri – decimālie skaitītāji. Skaitītāji ar 
maināmu pārskaites koeficientu. Reversīvie skaitītāji. Sinhronie 
skaitītāji. Reģistri. Reģistri ar virknes un paralēlo ierakstu. 

2 lekcija

Secīgās loģiskās shēmas. 2 laboratorijas darbs
Atmiņas ierīces. Atmiņas ierīču darbība. Pastāvīgās atmiņas ierīces 
(ROM). Operatīvās atmiņas ierīces (RAM). Nolasīšanas un 
ierakstīšanas cikli.

2 lekcija
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Atmiņas ierīču darbība. 2 laboratorijas darbs
Analogo un diskrēto signālu savstarpēja pārveidošana. Ciparu – 
analogie pārveidotāji (CAP). Analogie – ciparu pārveidotāji (ACP). 
Ciparu signālu pārvade.

2 lekcija

Analogo un diskrēto signālu savstarpēja pārveidošana 2 laboratorijas darbs
Loģisko shēmu darbības novērošana un pieraksts.. Daudzkanālu 
oscilogrāfa lietošana, attēla sinhronizācija. Kļūdu diagnoze ciparu 
ierīcēs., attēla sinhronizācija. 

2 lekcija

Daudzkanālu oscilogrāfa lietošana. 2 laboratorijas darbs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Laboratorijas darbu izstrādašana Veikt aprēķinus un to analīzi,

sagatavoties aizstāvēšanai.
48 Aizstāvēti

laboratorijas
darbi

Prasības KRP 
iegūšanai

Aizstāvēti laboratorijas darbi un nokārtots eksāmens.

Mācību 
pamatliteratūra

Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. 
М., Сов. Радио, 1980.
Зи Р. Физика полупроводниковых приборов в 2-х кн., М., Мир, 1984.
Kleitz W. Digital Electronics. – A Practical Approach. Prentice Hall, 1987
Mitchell F. H. Jr., Mitchell F. H. Sr. Introduction to Electronics Design. – 
Prentice Hall, 1988

Mācību 
papildliteratūra

Putman, Byron W. Digital Electronics. – Prentice Hall, 1986
Tietze U., Schenk Ch.. Electronic circuits. Design and Applications. – 
Springer Verlag, 1991
Tocci Ronald J. Digital Systems. – Principles and Applications. Prentice 
Hall,

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Lab View http://www.ni.com;

Kursa izstrādātājs:
A.Treimanis

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

A.Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.

Datums


