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KURSA KODS FiziPA32-I; FiziPA33-II

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Roboti I, II
Kursa nosaukums angliski Robots 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) B
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP - 4.semestris; 2 KRP – 5.semestris

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Agris Treimanis DSZF Lektors, Mg.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 4.semestrī – ieskaite,  5.semestrī - eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Elektrība un magnētisms, Elektronika.

Zinātņu nozare/apakšnozare Tehniskā fizika.
Kursa mērķi iepazīstināt studentus ar robotu veidiem, uzbūvi, darbību, 

vadības principiem, izmantošanas iespējām, iemācīt veikt 
robotu matemātisko aprakstu, aprēķinus un vienkāršāko 
robotu konstruēšanu, lai iegūtas zināšanas kalpotu par 
pamatu mehatronikas iekārtu izstrādei, lietošanai un 
apkalpošanai

Kursa uzdevumi Apgūt robotu vispārīgās uzbūves un darbības principus. 
Iemācīties projektēt robotu tehnikas iekārtu mehānisko un 
elektrisko daļu.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Jāzina robotu vispārīgās uzbūves un darbības principi;

jāprot  veikt  vienkāršāko  robotu  mehānikas  matemātisko  aprakstu  un
datormodelēšanu;
jāprot projektēt robotu tehnikas vienkāršāko iekārtu mehānisko un elektrisko
daļu.

angliski Students would be able to discribe the basic principles of robot constructions
and operations.
Would be able to compose the mathemathical model of robot and provide
computer symulation

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 Robotu vispārīgā uzbūve, parametri un klasifikācija. Manipulācijas sistēmas. 
Manipulatoru darba orgāni. Mobilo robotu pārvietošanās sistēmas. Sensoru 
sistēmas. Robotu vadības iekārtas.

angliski Robots overall design, parameters and devision. Manipulator systems, 
moving parts and traction systems. Sensor systems and Control devices.

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. Robotu tehnikas attīstības vēsture
Robotu tehnikas pirmsvēsture. Mūsdienu robototehnikas 
izveidošanās un attīstība.

2 lekcija

2. Cilvēka kustības vadība
Vispārīgā cilvēka kustības vadības shēma. Kustības vadības 
dinamiskie līmeņi. Kustības vadības taktiskais līmenis. Kustības 
vadības stratēģiskais līmenis. Intelekts un radošā darbība.

4 lekcija

3. Robotu uzbūve
Robotu vispārīgā uzbūve, parametri un klasifikācija. Manipulācijas 
sistēmas. Manipulatoru darba orgāni. Mobilo robotu pārvietošanās 
sistēmas. Sensoru sistēmas. Robotu vadības iekārtas. Citu 
robototehnikas iekārtu uzbūves īpatnības.

6 lekcija

4. Robotu pievadi
Pievadu klasifikācija. Pneimatiskie pievadi. Hidrauliskie pievadi. 
Elektriskie pievadi. Kombinētie pievadi. Enerģijas rekuperācija 
pievados. Mākslīgie muskuļi. Mikropievadi.

6 lekcija

5. Robotu matemātiskais apraksts
Robotu kustības organizēšanas galvenie principi. Manipulatoru 
matemātiskais apraksts: mehāniskās sistēmas apraksts, manipulatoru 
brīvības pakāpju savstarpēja atkarība, manipulatoru posmu elastības 
ievērošana, pievadu matemātiskais apraksts, manipulatora ar pievadu
matemātiskais apraksts. Robotu pārvietošanās sistēmu matemātiskais
apraksts. Cilvēka- operatora matemātiskais apraksts. Robotu 
datormodelēšana. Robotu vadības paņēmienu klasifikācija.

6 lekcija

6. Robotu tehnikas iekārtu projektēšana
Projektēšanas uzdevuma nostādne. Projektēšanas metodes.

4 lekcija

7. Robotu tehnikas izmantošana ražošanā
Tehnoloģisko kompleksu ar robotu izmantošanu klasifikācija. Ar 
robotiem apgādāto tehnoloģisko kompleksu veidošana. Tehnoloģisko
kompleksu vadība. Tehnoloģisko kompleksu projektēšanas etapi. 
Tehnoloģisko kompleksu darbojošās ražotnēs robotizācijas īpatnības.
Ražošanas elastīgās sistēmas.

6 lekcija

8. Rūpniecisko robotu izmantošana galvenajās tehnoloģiskajās 
operācijās
Komplektējošie robotu tehniskie kompleksi. Metināšanas robotu 
tehniskie kompleksi. Virsmas pārklājumu veidošanas robotu 
tehniskie kompleksi.

6 lekcija

9. Rūpniecisko robotu izmantošana palīgoperācijās
Mehāniskās apstrādes robotu tehnoloģiskie kompleksi. Aukstās 
štancēšanas robotu tehnoloģiskie kompleksi. Kalšanas- štancēšanas 
robotu tehnoloģiskie kompleksi. Liešanas zem spiediena robotu 
tehnoloģiskie kompleksi.

6 lekcija

10. Robotu tehnikas pielietošanas īpatnības nemašīnbūves un 6 lekcija
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neražošanas nozarēs
Robotu tehnika nemašīnbūves ražošanas nozarēs. Robotu tehnika 
neražošanas nozarēs.
11. Ekstremālā robotu tehnika
Ekstremālā robotu tehnika ražošanā. Robotu tehnika kosmosā. 
Zemūdens robotu tehnika. Militārā robotu tehnika. Mikrorobotu 
tehnika.

6 lekcija

12. Robotu tehnikas sociāli ekonomiskie aspekti un attīstība nākotnē
Robotu tehnikas pielietošanas sociāli ekonomiskā efektivitāte. 
Drošības tehnika. Robotu tehnikas attīstība nākotnē.

6 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I Robotu tehnikas iekārtu projektēšana                                                                       

48 Projekts

II Tehnoloģisko kompleksu projektēšana                                                   
48 Projekts

Prasības KRP iegūšanai Izpildīt patstāvīgo darbu uzdevumus, nokārtot ieskaiti un eksāmenu
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