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KURSA KODS ETehP002

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Elektrotehnika un elektronika
Kursa nosaukums angliski Electrical engineering and electronics
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojamo energoresursu inženierija un 
pārvaldība

Statuss (A, B, C daļa) B2 Vides inženierija
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Laimons Virsis DIF Mg. sc. educ.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

3

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

10 

Laboratorijas darbu skaits 3 

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)

Vidusskolas fizikas kurss

Zinātņu nozare/apakšnozare 8. Elektronika un telekomunikācijas / 
8.1. Elektronikas elementi

Kursa mērķi Sniegt padziļinātas zināšanas par elektrotehnikas un elektronikas 
likumsakarībām un procesiem, kas nepieciešamas, lai pārzinātu 
iekārtu darbības principus. Sniegt zināšanas par elektronikas ierīču
darbības pamatiem, likumsakarībām un procesiem.

Kursa uzdevumi Veidot prasmes elektronikas ķēžu analīzē, veicot vienkāršus 
aprēķinus. Darbā izmantojot virtuālās simulācijas programmatūru. 
Veidot prasmes iespējamās bojājuma vietas noteikšanā.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Pēc kursa apgūšanas studenti:

•  zinās  izpratnes  līmenī  izmantojamo elektronisko  iekārtu
darbības principus;
•  pratīs  analizēt  shēmas  elementu  darba  režīmus  un
izvēlēties uzdevumu risināšanai adekvātus līdzekļus;
• spēs izmantot virtuālās simulācijas programmatūru;
• spēs novērtēt iespējamā bojājuma veidu un vietu.

angliski After completing the course, students:
• know the level of understanding the electronic equipment
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operating principles;
• be able to analyze the circuit  elements operating modes
and choose the challenges of adequate funds;
• be able to use virtual simulation software;
• be able to assess the potential damage to nature and place.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Sprieguma un strāvas avoti. Lietderības koeficients. Kirchofa 

likumi. Pusvadītāji. Diodes teorija. Diožu ķēdes. Speciālā 
pielietojuma diodes. Bipolārais tranzistors. Tranzistora pamati. 
Tranzistora darba režīmi. Maiņstrāvas modelis. Sprieguma 
pastiprinātājs. KK un KB pastiprinātāji. Jaudas pastiprinātāji. PN 
pārejas lauktranzistori. MOP lauktranzistori. Tiristori. Operāciju 
pastiprinātāji. Negatīvā atgriezeniskā saite. Lineārie OP. 
Regulējami barošanas avoti.

angliski Voltage sources. Currents sources. Efficiency. Semiconductors. 
Diode theory. Diode circuits. Special-purpose diodes. Bipolar 
junction transistors. Transistor fundamentals. Transistor biasing. 
AC models. Voltage amplifiers. CC and CB amplifiers. Power 
amplifiers. JFETs. MOSFETs. Thyristors. Differential amplifiers. 
Operational amplifiers. Negative feedback. Linear Op-amp 
circuits. Regulated power supplies.

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)

1. Vidusskolas elektrības kursa atkārtojums. Līdzstrāvas 
likumi. Nepārveidotu elektrisko ķēžu aprēķina metodes. Excel 
matricu rēķini.

2 Lekcija, praktiskā nodarbība

2. Elektrisko ķēžu aprēķins izmantojot Tevenina un Nortona 
teorēmas. EWB lietotne.

2 Lekcija, praktiskā nodarbība

3. Diodes ķēdes. Speciālā pielietojuma diodes. Barošanas 
sprieguma stabilizators. Taisngrieža ķēdes simulācija Multisim 
vidē.

2 Lekcija, praktiskā nodarbība

4. Bipolārais tranzistors. Tranzistora pamati. Tranzistora režīma
iestatīšana

2 Lekcija, praktiskā nodarbība

5. Tranzistora darba punkta un slodzes taisnes noteikšana. 2 Laboratorijas darbs
6. Tranzistora maiņstrāvas modelis. Sprieguma pastiprinātāja 
simulācija Multisim vidē.

2 Lekcija, praktiskā nodarbība

7. KK un KE pastiprinātāji. Barošanas sprieguma stabilizators. 
Jaudas pastiprinātājs. Atgriezeniskā saite

2 Lekcija, praktiskā nodarbība

8. PN pārejas lauktranzistori 2 Lekcija, praktiskā nodarbība
9. Operāciju pastiprinātājs. Lineāro OP ķēdes. 2 Laboratorijas darbs
10. MOP lauktranzistori. MOP lietojums. 2 Lekcija, praktiskā nodarbība
11. Loģiskie elementi uz lauktranzistoru bāzes. Loģisko 
elementu stāvokļu tabulas. Logisim lietotne.

2 Lekcija, praktiskā nodarbība

12. Shēmas minimizācija. SOP un POS shēmas izveide ar 
LogiSim lietotni. Darbības pārbaude

2 Laboratorijas darbs

13. Binārā skaitīšanas sistēma. Kodēšana un dekodēšana. 
Binārā skaitļa dekoders ar indikatoru.

2 Lekcija, praktiskā nodarbība

14. Funkcionālās shēmas 2 Lekcija
15. Funkcionālās shēmas izveide ar LOGISIM lietotni. 2 Laboratorijas darbs
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15. Aizturi. Trigeri. Reģistri. Skaitītāji. 2 Lekcija
16. Digitālās mērierīces funkcionālā shēma. Darbības principi. 2 Lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Līdzstrāvas elektriskās ķēdes 
modelēšana izmantojot EWB

Modelēšana līdzstrāvas elektrisko 
ķēdi izmantojot EWB

8 Prot strādāt EWB 
vidē. Prot izveidot 
slēgumu un noteikt 
lielumus.

Strāvu, jaudu aprēķins  līdzstrāvas 
elektriskajā shēmā. 

Aprēķināt strāvas sazarotā 
līdzstrāvas elektriskajā shēmā. 

4 Prot, izmantojot 
Kirchofa likumus, 
izskaitļot zaru 
strāvas.

Diožu ķēdes. Taisngrieži un filtri. Aprēķināt diožu ķēžu režīmu 
izmantojot aproksimācijas. Veikt 
taisngrieža un filtra aprēķinu.

4 Prot veikt aprēķinus 
izmantojot diožu 
tuvinājumus.

Tranzistora režīma iestatīšana. Veikt tranzistora režīma aprēķinu 
atbilstošam režīma iestatīšanas 
veidam.

4 Prot aprēķināt 
spriegumus uz 
tranzistora izvadiem.

Tranzistora pakāpes parametri. 
Modelēšana EWB vidē.

Veikt tranzistora pakāpes parametru
aprēķinu. Modelēt Multisim vidē.

4 Prot aprēķināt un 
novērtēt tranzistora 
pakāpes galvenos 
parametrus.

Lauktranzistora pakāpes režīms un 
parametri. Modelēšana MULTISIM
vidē.

Veikt lauktranzistora pakāpes 
režīma un parametru aprēķinu. 
Modelēt MULTISIM vidē.

5 Orientējas 
lauktranzistora pases 
datos. Prot izskaitļot 
elementu nominālus 
režīma iestatīšanai.

Operāciju pastiprinātāja režīmi. 
Pakāpes ar OP parametri.

Veikt pakāpes ar OP režīma 
aprēķinu. Noteikt parametrus.

5 Prot izskaitļot 
shēmas ar OP 
parametrus.

Loģiskās izteiksmes vienkāršošana Veikt loģiskās funkcijas 
vienkāršošanu izmantojot Karno 
kartes.

8 Prot veikt 
pārveidojumus 
loģiskās izteiksmes 
vienkāršošanai. 

Ierīces shēmas izveide no 
loģiskajiem elementiem.

Izveidot loģisko ierīci: koderi, 
dekoderi, summatoru u.c. pēc dotās 
patiesības tabulas.

6 Prot modelēt ierīces 
darbību LOGISIM 
vidē.

Prasības KRP iegūšanai Zinās izpratnes līmenī elektronisko iekārtu funkcionēšanas 
pamatprincipus. Pratīs veikt vienkāršotu shēmas analīzi. Pratīs
veikt vienkāršu shēmu darbības modelēšanu EWB vidē. Spēs 
teorētiski noteikt iespējamo bojājuma vietu.

Mācību pamatliteratūra Malvino, A., Bates, D.J. Electronic Principles, Seventh 
Edition, 2007

Mācību papildliteratūra Z.Bunžs. Ciparu elektronika.

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.allaboutcircuits.com/

http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/0070634246/student_view0/

http://www.pearsonhighered.com/floyd/

Kursa izstrādātājs:
L.Virsis 19.08.2014

http://www.allaboutcircuits.com/
http://www.pearsonhighered.com/floyd/
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0070634246/student_view0/
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0070634246/student_view0/
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Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: A.Jansone 21.08.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums


