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KURSA KODS MehaPA02

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Tehniskā mehānika
Kursa nosaukums angliski Technical mechanics
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

4 (5.sem.)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Andris Priževaitis Mg.sc.ing.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16 (I) + 16 (I)

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16 (I) + 16 (II)

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

P (I) + P (II)

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

matemātika un fizika

Zinātņu nozare/apakšnozare 28. Mākslas zinātne 29.7. Teorētiskā mehānika
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar mehānikas fundamentālajām 

nostādnēm. Tam nolūkam tiek risināti šādi uzdevumi: 
Aplūkotas statikas, kinemātikas un dinamikas 
fundamentālās sakarības. Pilnveidot studējošo zināšanas 
fizikas jomā, kas saistīta ar mehāniku.

Kursa uzdevumi Iemācīt studentiem mehānikas uzdevumu risināšanu ar 
datorprogrammām. Iemācīt studentiem prasmi orientēties 
tehnikas, mehānikas un mašīnbūves objektu aprēķinu jomā.

Kursa valoda Latviešu vai angļu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Kursa nobeigumā spēs  izvērtēt  mehāniskos procesus  dabā

dažādās formās, spēs sniegt piemērus par objektu kustības
un  līdzsvara  stāvokļiem,  spēs  analizēt  mehānismus  un
mašīnas, spēs atšķirt statikas un dinamikas uzdevumus, spēs
formulēt  mehānikas  objektu  analīzes  uzdevumus,   spēs
novērtēt inženiermehānikas problēmas.

angliski At the end of the course students will be able to evaluate the
mechanical processes in nature in different forms, students
will  be  able  to  provide  examples  of  object  motion  and
equilibrium,  students  will  be  able  to  analyze  the
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mechanisms  and  machinery,  students  will  be  able  to
distinguish between static and dynamic tasks, students will
be  able  to  formulate  tasks  on  the  analysis  of  mechanical
objects,  students  will  be  able  to  evaluate  the  mechanical
engineering problems. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Mijiedarbības.  Aksiomas  un  likumi.  Saites.  Spēku  un

objektu līdzsvars.  Iekšējie spēki.  Hipotēzes.  Spriegumi un
deformācijas deformējamos ķermeņos. Tehniskās materiālu
stiprības teorijas.  Stiprības un ilgizturības  aprēķini.  Berze.
Virtuālo  pārvietojumu  princips.  Smaguma  centrs.  Punkta
kinemātika un dinamika.  Ķermeņa kustības veidi.  Saliktas
kustības  kinemātika  un  dinamika.  Masas  centra  kustība.
Dinamikas  vispārīgās  teorēmas.  Ķermeņa  dinamika.
Kinetostatikas metode. Mašīnu un mehānismu kinemātikas
un dinamikas pamatelementi.

angliski Interactions.  Main  Principles.  Constraints.  Equilibrium  of
forces and bodies. Internal forces. Hypotheses. Stresses and
deformations inside the bodies. Technical material strength
theories.  Friction.  Centre  of  gravity.  Tensor  of  inertia.
Kinematics and dynamics of a particle. Types of motion of a
body.  Kinematics  and  dynamics  in  different  frames  of
reference.  Principal  theorems  of  dynamics.  Dynamics  of
body.  D'Alembert's  principle.  Calculation  of  machines
motion. Modelling of dynamics by computers. Experimental
investigation of machines.

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
1. Ievads. Statikas aksiomas. Mehāniskā kustība. Saejošu spēku 
sistēma plaknē un telpā.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

2. Saejošu spēku sistēmas līdzsvars plaknē un telpā.
Statikas pamatjēdzieni. Materiāls punkts. Absolūti ciets ķermenis 
un tā raksturojums.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

3. Spēka pāris, spēka moments, spēku sistēmas. Spēku sistēmas 
līdzsvars plaknē un telpā. Ķermeņu sistēmu līdzsvars. Spēka pāra 
plecs. Ekvivalenti spēki. Brīvi un saistīti ķermeņi. Balsti un to 
reakcijas.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

4. Plakana punktā saejoša spēku sistēma. Divu vienā punktā 
pieliktu spēku analītiskā saskaitīšana.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

5. Spēku daudzstūris. Spēku projekcija uz ass. Punktā saejoša 
spēku sistēmas rezultējošā spēka analītiskā noteikšana.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

6. Punktā saejošas spēku sistēmas līdzsvara noteikumi un 
vienādojumi. Stieņu sistēmas un to balstu uzbūve. Slīdes berze, 

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi
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rites berze. Smaguma centrs. Huka likums. Plakano šķēlumu 
hipotēze.
7.  Normālie un tangenciālie spriegumi. Pieļaujamais spriegums. 
Spriegumi un deformācijas stiepē un spiedē, spriegumi un 
deformācijas vērpē, spriegumi un deformācijas liecē.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

8. Kinemātikas pamatjēdzieni. Trajektorija, attālums, noietais ceļš,
ātrums, paātrinājums. Cieta ķermeņa kustības. Cieta ķermeņa 
rotācija ap nekustīgu asi.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

9. Leņķiskais ātrums un paātrinājums. Griešanās frekvence. 
Vienmērīgi mainīga rotācijas kustība. Rotējoša ķermeņu punktu 
ātrums un paātrinājums. Pārneses attiecība.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

10. Cieta ķermeņa salikta kustība. Ķermeņa komplānā kustība. 
Komplānās kustības sadalīšana virzes un rotācijas kustībā.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

11. Dinamikas pamatjēdzieni un aksiomas. Materiālā punkta 
kustība. Jēdziens par Dalambera principu. Inerces spēki dažādās 
materiālā punkta un ķermeņa kustībās. Darbs un jauda. Patstāvīga 
spēka darbs taisnvirziena kustībā.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

12. Jēdziens par mehānisko lietderības koeficientu. Rotējoša 
ķermeņa darbs un jauda. Spēka impulss.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

13. Kustības daudzums. Kustības daudzuma izmaiņas likums. 
Kinētiskā enerģija. Kinētiskās enerģijas izmaiņas likums.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa
Papildus zināšanu apguve Literatūras studijas, gatavošanās 

semināriem un laboratorijas darbiem, 
sekmīga mājas darbu uzdevumu 
risināšana, testu izpilde.

96 Laba izpratne par 
kursu

Prasības KRP iegūšanai Savlaicīgi iesniegti sekmīgi izpildīti mājasdarbi, dalība semināros, 
laboratorojas darbi, jānokārto eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1.O. Kepe, J. Vība, Teorētiskā mehānika, Rīga, Zvaigzne, 1982.g., 
577lpp.,
2. Teorētiskā mehānika, Dinamika I. Rīga, RTU, 1981., 259.lpp.
3. O. Kepe, J.Vība., Teorētiskā mehānika, Dinamika II, Rīga, RTU, 
1996.-173. lpp.

Mācību papildliteratūra 1. F.Beer, E.Johnston, Mechanics of Materials, McGraw Hill, 2008.
2. F.Beer, E.Johnston, Statics and Dynamics, McGraw Hill, 2000.

Periodika, interneta resursi
un citi avoti

1. http://www.wikipedia.org 
2. Kursa konspekts un materiāli. http://moodle.liepu.lv 

Kursa izstrādātājs:
Andris Priževaitis

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Anita Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

Datums

http://moodle.liepu.lv/
http://www.wikipedia.org/

