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

KURSA KODS FiziPA43

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Studiju darbs II – Mehatroniskās sistēmas
Kursa nosaukums angliski Study project II – Mechatronic systems
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

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.)
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits 16
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)

Elektrība un magnētisms.

Zinātņu nozare/apakšnozare Tehniskā fizika.
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar vienkāršāko mehatronikas sistēmu 

uzbūves struktūru, apgūt to dinamisko modelēšanu
Kursa uzdevumi Uzprojektēt vienkāršākās mehatronikas sistēmas dinamisko 

modeli, izmantojot Macromedia piedāvātos programmēšanas
produktus

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski jāzina  mehatronikas  sistēmu  klasifikācija,  vispārīgās

uzbūves un darbības principi, izmantošanas iespējas;
jāprot praktiski veikt sistēmas dinamiskā modeļa algoritma
izveidi;
jāprot  kodēt  vienkāršākās  mehatronikas   sistēmas,
izmantojot programmatūras  ražotāju piedāvātos produktus.

angliski Students  has  to  know mechatronic  system division,  basic
construction and operational principles;
- Has  to  have  skills  to  determine  dynamis  modells  of

mechatronic systems, create algorithm of these systems;
- Has to write code for  basic mechatronics systems, using

products of software providers. 
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss ietver galvenos jēdzienus un pamatus 

mehatronisko procesu modelēšanai. Tas sastāv no sekojošām
daļām: mehatronikas sistēmu 
modelēšana, dinamisko procesu vizuālās modelēšanas 
pamati Flash MX vidē ar ActionScript 
palīdzību, vienkāršākā dinamiskā procesa vizuālas 
modelēšanas piemēri.

angliski Curricula includes main terms and basic for modelling of 
mechatronic processes, basics of dynamic modelling in 
Flash enviroment, most simple dynamic model samples.

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)

Mehatronikas sistēmas definīcija
Loģistikas un mehatronikas sistēmas
Mehāniskās un mehatroniskās sistēmas

4 Laboratorijas darbi

Informācijas un mehatronikas sistēmas
 Mehatronisko sistēmu modelēšana

4 Laboratorijas darbi

Dinamisko procesu vizuālās modelēšanas pamati.
Vektoru un rastra grafikas pamati.

4 Laboratorijas darbi

Objektu bibliotēka.
Lietotāja interfeisa komponentes.

4 Laboratorijas darbi

Modeļu matemātiskā aparāta un dinamikas realizācija ar 
ActionScript palīdzību.

4 Laboratorijas darbi

Vienkāršo dinamisko procesu vizuālās modelēšanas 
piemēri

4 Laboratorijas darbi

Fiziskā objekta paātrinātas kustības modelēšana 4 Laboratorijas darbi
Maiņstrāvas modelēšana 4 Laboratorijas darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Individuāls modelēšanas

projekts
Izveidot mehatronikas sistēmas

dinamisku modeli
48 Projekta

realizācija un
apraksts

Prasības KRP iegūšanai Projekta realizācija un apraksts, ieskaite.

Mācību pamatliteratūra 1. E. O. Doebelin, M.Dekker, System Dynamics, 
Prentice Hall, 1998. 
2. W.J.Palm, Modeling, Analysis, and Control of 
Dynamic Systems, 2nd Edition, Wiley, 
1999. 
3. G.Franklin, J.Powell, A.Emami-Naeini, Feedback 
Control of Dynamic Systems, 4th 
Edition, Prentice Hall, 2002. 
4. R.Isermann, Mehatronics Systems. Springer, 2005
5. W. Levine, The Control Handbook. CRC press, 1996. 
6. G.Franklin, J.Powell, M.Workman. Digital Control of 
Dynamic Systems, 3rd Edition, 
Addison-Wesley, 1998.
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Mācību papildliteratūra R.Reinhardt, J.Lott. Macromedia Flash MX 2004 
ActionScript. Bible. Wiley, 2004
R.Reinhardt, J.Dowd. Flash MX 2004 Bible. Wiley, 
2004.

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.macromedia.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


