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KURSA KODS FiziPA44

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Studiju darbs III – Aktuātori
Kursa nosaukums angliski Study project III – Actuators
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 mehatronikā pielietotajiem 

aktuātoru veidiem, to uzbūves struktūru, apgūt to 
izmantošanas īpatnības.

Kursa uzdevumi Uzprojektēt vienkāršākās mehatronikas sistēmu, izmantojot 
individuāli uzdotu aktuātoru tipu. 

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski jāzina  mehatronikas  aktuātoru  klasifikācija,  vispārīgās  uzbūves  un  darbības

principi, izmantošanas iespējas;
jāprot praktiski veikt sistēmas aktuātora pielietojuma projekta izveidi;
jāprot  praktiski  izgatavot  vienkāršākās  mehatronikas   sistēmas  projektu,
izmantojot doto aktuātora tipu.

angliski Students  has  to  know mechatronic  actuator  division,  basic  construction  and
operational principles;
- Has  to  have  skills  to  develop  project  of  mechatronic  system,  using  given

actuatur
- Has to build practicly basic mechatronics system, using given type of actuator. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss ietver galvenos jēdzienus un pamatus 

mehatroniskas aktuātoru raksturošanai. Tiek apskatīti galvenie aktuātoru tipi un 
to darbības principi un pielietojums mehatronikas sistēmās.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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angliski Curricula includes main terms and basic of actuators used for mechatronic 
systems.Main types of actuators are described and basic operational principles 
and usage in mechatronic systems has been described.

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)

Elektriskie aktuātori 4 Laboratorijas darbi
Pneimātiskie aktuātori 4 Laboratorijas darbi
Hidrauliskie aktuātori 4 Laboratorijas darbi
Segnetoelektriskie relaksoru tipa polimēri kā aktuātoru un mākslīgo 
muskuļu materiāli.

4 Laboratorijas darbi

Formu atminošie metālu sakausējumu materiāli. Formu atminošie 
polimēru materiāli.

4 Laboratorijas darbi

Magnetoreoloģiskie materiāli. Elektro-reoloģiskie materiāli 4 Laboratorijas darbi
Aktuātoru dinamikas modelēšana 4 Laboratorijas darbi
Mehatronikas sistēmas ar aktuātoriem modelēšana 4 Laboratorijas darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Individuāls aktuātoru
pielietošanas  projekts

Izveidot mehatronikas sistēmas
modeli ar dotā tipa aktuātoru

48 Projekta
realizācija un

apraksts

Prasības KRP iegūšanai Projekta realizācija un apraksts, ieskaite.
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