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KURSA KODS FiziPA28

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Sakaru tehnoloģijas 
Kursa nosaukums angliski Communications Technology 
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) B3
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Laimons Virsis DSZF Lektors, Mg.sc.educ.
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

8

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

P 3

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

Matemātikas, fizikas, signālu teorijas pamatu zināšanas

Zinātņu nozare/apakšnozare Fizika
Kursa mērķi Sniegt pamatzināšanas par sakaru sistēmām, tajā skaitā arī 

par ciparu datu pārraides sistēmām.
Kursa uzdevumi Attīstīt studentu analīzes spējas, salīdzinot teorētiski 

gaidāmus rezultātus ar praktiski iegūtajiem, kā arī ar 
datorimitēšanas gaitā iegūtajiem. Īpaši liela loma ir apgūto 
zināšanu praktiskās pielietošanas iespējamībai – sakaru 
uzdevumu risināšanai ierobežotu resursu apstākļos.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Spēj  formulēt  dažādu  modulācijas  veidu  trokšņnoturības

atšķirības. Prot pielietot Matlab datorpaketi un Simulink vidi
sakaru kanāla modelēšanai. Spēj izveidot koriģējošo ciklisko
vai grupas kodu, tā kodēšanas un dekodēšanas ierīču shēmu.
Spēj  pielietot  apgūto  lekciju  materiālu  patstāvīgajā
uzdevumu risināšanā.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Priekšmeta ietvaros studējošie tiks iepazīstināti ar ciparu 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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sakaru sistēmu uzbūves pamatiem. Kursā ir aplūkots 
nepārtrauktu un diskrētu signālu kā informācijas nesēju, un 
nejaušo procesu kā traucējumu avotu matemātiskais 
apraksts. Tiek definēts informācijas daudzuma kvantitatīvs 
raksturojums, pasniegti informācijas saspiešanas pamati. 
Liela uzmanība tiek veltīta trokšņnoturīgo kodu pamatu 
apguvei, ieskaitot kodētāja un dekodētāja ierīču shēmu 
veidošanu.

angliski
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)

Vienkanāla sakaru sistēmas modelis, modulācijas 
veidi

6

Informācijas skaitliskais novērtējums, statistiskā 
kodēšana

4

Informācijas trokšņnoturīgā kodēšana 9
Praktiskās nodarbības datorklasē 6
Laboratorijas darbi 4
Uzdevumu risināšana klasē 3

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
papildmateriāla apgūšana mājās 
no mācību grāmatas [1]

12

laboratorijas darbu veikšana 12
atskaišu noformēšana 12
studiju darba izpilde 12

Prasības KRP iegūšanai Izpildīt patstāvīgā darba prasības - laboratorijas un 
studiju darbus, noformēt atskaites. Sekmīgi nokārtot 
ieskaiti.

Mācību pamatliteratūra 1. A. Zeļenkovs. Informācijas pārraides un ciparu sakaru
sistēmu pamati. – Rīga: RTU, 2008
2. E. Beķeris. Signālu teorijas elementi. – Rīga: RTU, 
1998
3. A. Zeļenkovs, E. Lazarevs, A. Skaļskis. Bināro 
informācijas pārraides sistēmu traucējumnoturība. 
Koherentu signālu apstrāde: Mācību līdzeklis 
laboratorijas darbam. – Rīga: RTU, 2002
4. Б. Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы 
и практическое применение. Второе издание: Пер. с 
англ. – Москва: «Вильямс», 2003

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti Шульгин В.И. Основы теории связи/Основы теории 

передачи информации. – http://k501.xai.edu.ua/
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Kursa izstrādātājs:
L.Virsis 07.01.2013.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: A.Jansone 21.01.2013.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 10

Datums 21.01.2013.


