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KURSA KODS FiziPA29

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Signālu teorija
Kursa nosaukums angliski
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
Laimons Virsis DSZF Lektors, Mg.sc.educ.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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

4 P

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

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Fizika
Kursa mērķi Iepazīstināt ar signālu svarīgākajiem raksturojumiem, 

aprakstot tos laika un frekvenču apgabalā, to analīzes 
metodēm. 

Kursa uzdevumi Panākt, ka tiek iegūtas prasmes noteikt signālus 
raksturojošos parametrus, izpratne par pārveidojumiem, kas 
rodas, pārvadot  signālus elektrosakaru sistēmu mezglos.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Prot novērtēt signālu vidējo jaudu, enerģiju. Spēj  klasificēt

signālus  un  izskaidrot,  kādas  metodes  pielietojamas  to
īpašību  analīzē.  Spēj  aprakstīt   periodisku  signālu
trigonometrisku  un  kompleksu  eksponentfunkciju  Furjē
rindas.  Prot  aprēķināt  periodisku  signālu   spektrus.  Spēj
aprakstīt  modulētu  signālu  īpašības:  laika  diagrammas,
spektrus.  Spēj  novērtēt  stacionāru  gadījumsignālu
svarīgākos  raksturojumus:  vidējās  vērtības,  varbūtību
sadalījuma  ,  autokorelācijas  funkcijas,  jaudas  spektrālo
blīvumu. Spēj veikt šādu signālu pārvades analīzi.

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

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 2 no 3

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Signālu klasifikācija, raksturojums, pielietojums 

elektrosakaru sistēmās. Kontinuāli periodiski un 
neperiodiski signāli, spektrs, Furjē transformācijas, to 
īpašības. Kontinuālu signālu diskretizācija, nolašu teorēma, 
diskrētās Furjē transformācijas. Ciparfiltrācijas principi. FIR
un IIR filtri, Z-transformācijas Modulācija, AM, FM, FaM 
signāli, ciparmodulēti signāli, modulētu signālu pārvade 
selektīvās sistēmās. Gadījumsignāli, to parametri, mērīšanas 
principi,trokšņi elektrosakaru sistēmās.

angliski
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
Ievads. Signālu klasifikācija, vidējā jauda, enerģija 2
Kontinuālu determinētu signālu izvērse ortogonālu 
funkciju rindā. Furjē rinda. Signāla spektrs

2

Trigonometrisku funkciju Furjē rinda. Periodisku 
signālu pārvade lineārā sistēmā

4

Kompleksu eksponentfunkciju Furjē rinda; Furjē 
transformācijas; spektrālais blīvums

4

Furjē transformāciju īpašības 5 4
Enerģijas sadalījums signāla spektrā, neperiodisku 
signālu spektra platums

2

Kontinuālu signālu diskretizācija, nolašu teorēma; 
diskretizācija frekvenču apgabalā

4

Diskrētās Furjē transformācijas 2
Ciparu filtrācijas principi, filtru darbības analīze 
laika un frekvenču apgabalā, Z-transformācijas

2

Modulēti signāli. Amplitūdas modulēti signāli, to 
pārvade selektīvās sistēmās balansa un vienas 
sānjoslas modulācija

2

Leņķa modulācija: frekvences modulēti (FM) un 
fāzes modulēti signāli.

2

Diskrētā modulācija (manipulācija); 2AM, 2FaM, 
2FM, vairāklīmeņu manipulācija

2

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa

48
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Prasības KRP iegūšanai Izpildīt patstāvīgos darbus, sekmīgi nokārtot ieskaiti.

Mācību pamatliteratūra 1.Beķeris, E. Signālu teorijas pamatiti. Rīga, 2010. 227 
lpp.
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(O.) : Pearson/Prentice Hall, c2005. 447 p.
4.Баскаков, С. Радиoтeхничеcкиe цeпи и сигнaлы. 
Москва : Высшая школа – visi izdevumi (1983 – 
2005).
5.Сaтo, Юкио. Oбрaбoтka сигнaлoв. Пeрвoe 
знakoмствo. Москва: Додэка ХХI, 2002. 176с.
6.Сeргиенko, A. Цифрoвaя oбрaбoтka сигнaлoв. 
Москва и др. : Питер, 2002.608 c.
vai Сергиенко, А. Б.  Цифровая обработка сигналов. 
2-е изд. Москва [и др.] : Питер, 2006. 750 с.
7.Денисенко, А. Н.  Сигналы : Tеоретическая 
радиотехника : справочное пособие. Москва :
Горячая линия – Телеком, 2005. 704 с.
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