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KURSA KODS FiziPA25

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Elektropiedziņa
Kursa nosaukums angliski Electric drives
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 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Armands Grickus DSZF Docents, Dr.sc.ing.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

16

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

P

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

Elektromagnētisms

Zinātņu nozare/apakšnozare Tehniskā fizika
Kursa mērķi Apgūt teorētiskos elektropiedziņas pamatus un praktisko 

pielietošanu mehatronikā.
Kursa uzdevumi Apgūt elektropiedziņas pamatprincipus un atšķirības, 

atkarībā sprieguma rakstura, tīkla uzbūves un motoru 
konstrukcijas.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Spēj  aprakstīt  elektromagnētisko  momentu,  lietderības

koeficientu,  tukšgaitas  un  īsslēguma  meģinājumus,
zudumus, spriegumus. Spēj  klasificēt ārejas un mehāniskas
raksturlīknes.  Līdzstrāvas  mašīnu  uzbūvi,  modifikācijas,
darbības  principus,  enkura  reakciju,  darba  režīmus,
pieslēgšanu, palaišanu, bremzēšanu, regulēšanu.

angliski Students would be able to describe electromagnetic torgue,
electric efficiency, loses and voltages.Aswell as qualify and
describe the data curves for mechanical parameters, would
be able  clasify the  type  and constroction of  the  electrical
machines.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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latviski Maiņstrāvas elektrisko mašīnu uzbūve un darbības principi, 
darba režīmi. Motoru pieslēgšana tīklam, palaišana, 
reversēšana un ātruma regulēšana. Raksturlīknes. Motoru 
izvēle un agregatēšana ar tehnoloģiskām iekārtām.. 
Elektrisko mašīnu vadības un aizsardzības aparatūras izvēle.

angliski Construction of the Alternate current electrical machines and
operating principles.Swiching motors to the grid, reversing 
and speed regulation. Curves of the parameters.
Connection motors to the agregates and machines. 
Protection of motors.

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)

Elektisko mašīnu vēsture, nozīme un klasifikācija. Viekāršakais 
elektrodzinējs.

2 lekcija

3 fāzu A/D uzbūve, darbības princips, nominālie parametri , 
pieslēgšana tīklam.

2 lekcija

A/D rotejošs magnētiskais lauks un elektromagnētiskais griezes 
moments. A/D palaišana, bremzēšana , reversēšana.

2 lekcija

A/D mehaniskās raksturlīknes un tās aprēķins no dzinēja pases datiem.
A/D ekvivalentās shēmas, sprieguma un strāvu vienadojumi.

2 lekcija

A/D zudumi un lietderības koeficients. Slogota A/D vektoru 
diagramma. A/D jaudas koeficients un jaudas koeficienta uzlabošanas 
metodes.

2 lekcija

A/D darba rakstulīknes un elektropiedziņas vadības shēmas. A/D 
izvēles un aizsardzības principi. Vienfāzes asinhronie dzinēji.

2 lekcija

A/D ar fāzu rotoru uzbūve, darbības princips, nominālie parametri , 
pieslēgšana tīklam.

2 lekcija

Sinhrono mašīnu uzbūve, darbības princips, ierosināšana, palaišana , 
tukšgaitas un slodzes režīmi. Sinhrono mašīnu paralelā darbība un 
sinhronizācija. Sinhrona ģeneratora rakstulīknes. Mikrodzinēji.

2 lekcija

Līdzstāvu mašīnu uzbūve, darbības princips . Enkura reakcija. 
Līdzstāvas mašīnas elektromagnētiskais moments. Līdzstāvu mašīnu 
komutācija. Komutāciju uzlabošanas paņēmieni.

2 lekcija

Līdzstāvas mašīnas lietderības koeficients. 
Līdzstrāvas ģeneratori ar neakarīgu, paralēlu un jauktu ierosmi. 
Līdzstrāvas dzinēji ar paralēlo, virknes un jaukto ierosmi

2 lekcija

Līdzstāvu mašīnu ārejas un mehaniskās raksturlīknes.Līdzstāvu 
mašīnu palaišana, reversēšana, bremzēšana un regulēšana.

2 lekcija

Elektropiedziņas automatizācijas principi un iespējas. 2 lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I Asinhronais dzinējs Asinhronā dzinēja piedziņas 

projekts
24 Referāts

II Bezkontaktu līdzstrāvas 
dzinējs

Bezkontaktu līdzstrāvas dzinēja 
piedziņas projekts

24 Referāts

Prasības KRP iegūšanai Apmeklēt lekcijas, iesniegt patstāvīgos darbus, sekmīgi nokārtot 
eksāmenu.
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