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

KURSA KODS FiziPA35-I; FiziPA36-II

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Dinamiskās sistēmas un vadība I, II
Kursa nosaukums angliski System dynamics and control
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 (I - 1 KRP 6.sem., II - 1 KRP 7.sem.)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vilnis Frišfelds DSZF Docents, Dr.phys.
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

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

Matemātiskā analīze

Zinātņu nozare/apakšnozare Fizika
Kursa mērķi Sniegt konkrētas zināšanas par dinamiskām sistēmām to 

vadību un modelēšanu.
Kursa uzdevumi Iemācīt studentiem dinamisko sistēmu veidus, to vadību un 

praktisko nozīmību, dinamisko sistēmu modelēšanas 
pamatus. Visi aplūkojamie jēdzieni tiek nostiprināti, risinot 
atbilstošus uzdevumus.

Kursa valoda Latviešu 

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Sekmīgi  apgūstot kursu students orientējas pamatjēdzienos

par  dinamiskajām  sistēmām,  to  veidiem  un  vadību,  to
modelēšanu,  spēj  izmatot  zināšanas  atbilstošos
inženiertehniskos uzdevumus.

angliski With succesful completion of the course, student knows the
basics  of  system  dynamics,  their  types  and  control,
modelling  of  dynamic  systems,  and  is  able  to  solve  the
related engineering tasks.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sniedz izpratni par dinamisko sistēmu veidiem un to 
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kontroli, mehāniskajām dinamiskajām sistēmām, 
elektriskajām dinamiskajām sistēmām, hidrodinamiskajām 
un termodinamiskajām dinamiskajām sistēmām. Kursa 
otrajā daļā tiek apskatīta dinamisko sistēmu modelēšana un 
analīze, izmantojot Laplasa transformāciju, frekvenču 
analīzi un citas pieejas. Tiek apskatīta sistēmas lauku 
sasaiste. Kurss ietver arī praktisko materiālu, lai nostiprinātu
iegūtās zināšanas.

angliski The course gives understanding about the types of 
dynamic systems and their control, mechanical 
dynamic systems, electrical dynamic systems, fluid and
thermal dynamic systems. The second part of the 
course deals with modelling and analysis of dynamic 
systems by Laplace transform, frequency analysis and 
other methods. The coupling of fields of the dynamic 
systems is considered. The course includes also a 
practical part for strenghtening of the acquired material.

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)

I daļa
Dinamisko sistēmu veidi. Sistēmu kārtas. Ievade un

izvade. Lineāras un nelineāras sistēmas.
4 lekcija

Mehāniskās sistēmas. Mehānisko sistēmu pamatelementi:
inerces, svārstību, amortējošie, spēka elementi. Otrā
Ņūtona likuma pielietošana. Uzspiestās svārstības ar

berzi. Sistēmas ar daudzām brīvības pakāpēm.

4 lekcija

Elektriskās sistēmas. Elektrisko sistēmu elementi:
sprieguma un strāvas avoti, pretestības, kondensatori,

spoles, operacionālie pastiprinātāji. Elektriskās shēmas:
Kirhofa likumi, brīvības pakāpes, metodes, shēmas ar

operacionāliem pastiprinātājiem

4 lekcija

Hidrodinamiskās un termodinamiskās sistēmas.
Hidrodinamisko sistēmu modelēšana: Bernuli likums,
šķidruma elementi un sistēmas. Pneimatisko sistēmu
modelešana: gāzu likumi, pneimatiskie elementi un

sistēmas. Termiskie elementi un sistēmas,

4 lekcija

II daļa
Laplasa transformācija. Tiešā un inversā Laplasa

transfomācijas. Diferenciālvienādojumu risināšana
izmantojot Laplasa transformāciju. 

4 lekcija

Transfomācijas funkciju pieeja 2 lekcija
Stāvokļa-telpas pieeja 2 lekcija

Frekvenču analīzes pieeja. Kompleksās transfomācijas
funkcija.

4 lekcija

Sistēmas ar saistītiem laukiem. Sistēmu analoģijas:
pirmās un otrās kārtas sistēmas. Lineārā un nelineārā

elektromehāniskā sapārošana. Termomehāniskā
sapārošana.

4 lekcija
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STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa (24 st.)

Mehāniskās sistēmas Uzdevumu risināšana 8 3 atrisināti
uzdevumi

Elektriskās sistēmas Uzdevumu risināšana 8 3 atrisināti
uzdevumi

Hidrodinamiskās un
termodinamiskās sistēmas

Uzdevumu risināšana 8 3 atrisināti
uzdevumi

II daļa (24 st.)
Laplasa transformācija Uzdevumu risināšana 8 3 atrisināti

uzdevumi
Frekvenču analīze Uzdevumu risināšana 8 3 atrisināti

uzdevumi
Sistēmas ar saistītiem laukiem Uzdevumu risināšana 8 3 atrisināti

uzdevumi

Prasības KRP iegūšanai Dalība nodarbībās, izpratne par kursu un atrisināti 
uzdevumi

Mācību pamatliteratūra Nicolae Lobontiu, "System Dynamics for Engineering 
Students: Concepts and Applications", Academic Press, 
2010, ISBN: 978-0240811284

Mācību papildliteratūra Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. 
Rosenberg, "System Dynamics: Modeling and 
Simulation of Mechatronic Systems", Wiley; 4 edition, 
2006, ISBN: 978-0471709657

Katsuhiko Ogata, "System Dynamics (4th Edition)", 
Prentice Hall, 2003, ISBN: 978-0131424623

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. http://www.wikipedia.org 
2. Kursa konspekts un materiāli. http://moodle.liepu.lv

Kursa izstrādātājs:
V.Frišfelds

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

A.Jansone

Dekāns/ prodekāns Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

Datums


