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KURSA KODS MatePB02

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Operatoru vienādojumi
Kursa nosaukums angliski Operator equations
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
Jānis Rimšāns DSZF Profesors, Dr.math.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

14

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

2

Laboratorijas darbu skaits
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)

Matemātiskā analīze, Diferenciālvienādojumi, Funkcionālā 
analīze

Zinātņu nozare/apakšnozare Matemātika
Kursa mērķi Kurss ir domāts matemātikas un fizikas/mehatronikas 

specializācijas studentiem, lai dotu priekšstatu par operatoru 
vienādojumiem, par to lomu mūsdienu zinātniskajos 
virzienos. Kursa ietvaros tiks apskatīti 
diferenciālvienādojumu piemēri, kas apraksta svarīgas 
fizikas problēmas, kā arī to risināšanas metodes. 

Kursa uzdevumi Kursa uzdevums ir sniegt priekšstatu par operatoriem, to 
lietošanas iespējām diferenciālu vienādojumu atrisināšanā, 
kā arī parādīt operatoru lietošanas iespējas/priekšrocības un 
perspektīvas. 

Kursa valoda Latviešu, angļu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Pēc  kursa  veiksmīgas  pabeigšanas  studentiem  ir  jābūt

zināšanām  par  operatoru  veidiem,  to  īpašībām  un  pamat
teorēmām, kas ir saistītas ar operatoru lietošanu. Studentiem
jābūt  spējīgiem  brīvi  rīkoties  ar  operatoriem,  lietot  tos
būvējot un atrisinot matemātiskos modeļus.

angliski After  the  successful  acquisition  of  the  course  contents
students  should  have  knowledge  on  operator  types,
properties thereof and basic theorems, which are connected
with application of operators. Students have to be able to use
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operators when it is needed and to be able to construct and
solve mathematical models by using operators. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Operatoru teorija ir funkcionālās analīzes virziens, kas ātri 

attīstās un tiek plaši lietots mūsdienās, pētot un tuvināti 
risinot parastu un parciālu diferenciālvienādojumu 
robežproblēmas. Kursā ietvaros tiek parādītas iespējas 
risināt operatoru vienādojumus, tiek apskatīti konkrēti 
risināšanas algoritmi, kuri parāda operatoru vienādojumu 
lietošanas jomas. 

angliski Operator theory is a branch of functional calculus, which 
rapidly develops and is widely used when researching and 
numerically solving boundary problems of ODEs and PDEs.
In the course opportunities of solving operator equations are 
shown as well as certain examples of solution algorithms are
considered, which show the possibilities of using operator 
equations. 

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)

Pamatjēdzieni un ievads. Funkcionālās analīzes elementi,
kuri būs nepieciešami kursu apguvei: topoloģijas telpas,
metriskās telpas, lineārās telpas, lokāli izliektās telpas,

Banaha telpas, Hilberta telpas

4 Lekcijas

Funkcionāli-analītiskais robežproblēmu formulējums
(Funkcionālas telpas, kuras tiek izmantotas

robežproblēmu gadījumos; robežproblēmas operatoru
vienādojumu veidā Banaha telpās)

4 Lekcijas

Vienādojumi ar monotoniem operatoriem (stacionārie
vienādojumi): pamatjēdzieni, eksistences teorēmas,
tuvinātas metodes, monotonie potenciālie operatori)

4 Lekcijas

Funkcionāli-analītiskais problēmu formulējums ar
robežnosacījumiem un sākuma nosacījumiem

4 Lekcijas

Parastie operatoru diferenciālvienādojumi 6 Lekcijas/ praktiskais darbs
Evolūcijas vienādojumi 4 Lekcijas

Otrās kārtas operatoru diferenciālvienādojumi 6 Lekcijas/ praktiskais darbs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
 (48 st.)

Referāts par telpām, kuras ir
lietotas matemātikā, par to
pielietojumu un īpašībām.

Piemeri.

Uzrakstīt referātu par vieno no
telpām un uztaisīt prezentāciju

par to. 

24 Prezentācijas
aizstāvēšana,

dziļāka izpratne
par telpām

Referāts-prezentācija par
diferenciālvienādojumu
atrisināšanas iespējām

Uztaisīt un aizstāvēt
prezentāciju par vienu no

aktuālām problēmām mūsdienu

24 Prezentācijas
aizstāvēšana
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izmantojot operatorus zinātnē, kur parādās operatoru
vienādojumi

Prasības KRP iegūšanai Apmeklēt lekcijas un praktiskos darbus, iesniegt visus 
patstāvīgos darbus, sekmīgi nokārtot ieskaiti.

Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa izstrādātājs:
J.Rimšāns

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

A.Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

Datums


