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Nosaukums Robotikas un programmēšanas pamati ar mikrokontrolleriem

Studiju kursa statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles

Studiju kursa līmenis Pamatstudiju

Studiju kursa tips Akadēmiskais

Tematiskā joma Datorika

Atbildīgais mācībspēks Agris Ņikitenko - Doktors, Profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti

Studiju kursa īstenošanas valodas LV

Studiju kursa apgūšanas iespēja tālmācības ceļā Ir paredzēts

Anotācija Studiju kurss iepazīstina studentus ar robotikas pamatiem, projektējot, modelējot un izstrādājot
robotizētas sistēmas, izmantojot mikrokontrollerus. Robotu izstrāde ir sadalīta divās daļās –
projektēšana (konstruēšana) un programmēšana. Kursa pirmajā (projektēšanas) daļā studenti
iepazītas ar elektroniskajiem elementiem, mikrokontrolleru veidiem, apgūst 3D modelēšanas
pamatus, iemācās ģenerēt un nepieciešamības gadījumā koriģēt G-code datņu struktūru, veidojot
savu telpisko modeli. Kursa otrajā (programmēšanas) daļā studenti apgūst kontrollera vadības
programmēšanas valodas pamatus, izstrādājot lineāras un cikliskas programmas. Kursa noslēgumā
studenti gūst priekšstatu par vadības programmas sastādīšanas iezīmēm, algoritmiem,
programmēšanas pamatiem, elektronikas un mehānikas pamatiem un robotu uzbūves principiem.
Kursa apguvei nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Studiju kursa mērķis ir apgūt robota veidošanas pamatus, kas ietver sevī gan projektēšanas, gan
programmēšanas fāzes.
Studiju kursa uzdevumi:
* apgūt elektronisko komponenšu izmantošanas un vadības pamatus;
* apgūt modelēšanas pamatus (telpisko objektu veidošana, labošana, mērogošana);
* apgūt pamatus darbam ar 3D printeriem un gravēšanas/griešanas iekārtām (G-code datņu formāta
pamati);
* apgūt kontrollera vadībai paredzēto programmēšanas valodas sintaksi un programmas izstrādes
posmus.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Lekcijas laikā mācībspēks prezentē studējošajiem teorētiskos jēdzienus un to praktiskās
realizācijas rīkus. Tīmekļa vietnē tiek publicēti uzdevumi, kas videoformātā izskaidro praktiskā
darba aktualitāti, izpildes posmus un iespējamos risinājuma variantus.
Studenti uzsāk uzdevuma praktisko realizāciju pēc lekcijas tuvākajā laboratorijas darba laikā.
Studenti tiek motivēti izmantot diskusiju platformas, lai dalītos savā pieredzē, izstrādājot
risinājumu konkrētam uzdevumam.

Literatūra Z.Webber. Arduino: The Ultimate Beginner's Guide to Learn and Understand Arduino
Programming 2019
A.Jurenoks, K.Berkolds. Programmatūras inženierijas katedra, Mākslīgā intelekta un sistēmu
inženierijas katedras. Digitālie mācību līdzekļi 2020
J.D.Warren, J.Adams, H.Molle. Arduino Robotics: Technology in Action 2011
J.Cicolani. Beginning Robotics with Raspberry Pi and Arduino: Using Python 2012
D.Staple. Learn Robotics Programming: Build and control autonomous robots using Raspberry Pi
3 and Python 2018

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
kursa īstenošanai

Lekcijām - auditorija ar projektoru un datoru, laboratorijas darbiem – personālo datoru datorklase.

Nepieciešamās priekšzināšanas Pamata datorprasmes

Iepriekš apgūstamie studiju kursi

Saturs Pilna un nepilna laika
klātienes studijas

Nepilna laika
neklātienes studijas
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Kontakt
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Elektronisko komponenšu veidi un to vadības metodes. 4 2 0 0

3D modelēšanas pamati. Tehniskie risinājumi, bibliotēkas, datu formāti. 6 6 0 0

G-code datņu formāts izpildmehānisma vadībai (frēzēšana, gravēšana, 3D druka). 3 3 0 0

Programmas izstrādes posmi, plānošana, algoritmi. 3 4 0 0

Ievads programmēšanas valodā. Palīdzības meklēšana, dokumentācija, iestatījumi. 2 2 0 0

Mainīgie, datu tipi. Lineāras programmas. 3 3 0 0

Plūsmas kontrole – zarošanās, izvēles konstrukcijas, while un for cikli 4 4 0 0

Klases, moduļi, ārējo bibliotēku imports. 4 6 0 0

Informācijas saņemšanas veidi. Sensoru vadība. Dokumentācija. 7 6 0 0



Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa plānojums

Projekta validācijas metodes. Projekta publiskošanas metodes. 3 1 0 0

Projekta strukturēšana. Noslēguma projekts. 1 3 0 0

Kopā: 40 40 0 0

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj izvēlēties piemērotas elektroniskās komponentes projekta realizācijai. Prot integrēt izvēlētās
elektroniskās komponentes kopējā projektā.

Patstāvīgais darbs

Prot atvērt, labot, mērogot un veidot vidējas sarežģītības 3D modeļus. Prot eksportēt izstrādāto
modeli vajadzīgajā formātā.

Pārbaudes darbs

Prot sagatavot 3D modeli ražošanai izmantojot G-code standartus. Prot lasīt G-code datni un veikt
nepieciešamos labojumus atbilstoši iekārtas specifikācijai.

Patstāvīgais darbs

Saprot programmas izstrādes posmus. Prot plānot programmas darbību un izstrādāt programmas
algoritmu.

Pārbaudes darbs

Prot izstrādāt programmatūru mikrokontrollera vadībai. Prot vadīt ārējās iekārtas. Prot lasīt un
apstrādāt no sensoriem saņemto informāciju. Spēj izvēlēties un izmantot iekārtām nepieciešamās
ārējās bibliotēkas.

Pārbaudes darbs

Prot veikt testēšanu savam projektam. Prot nodrošināt projekta publiskošanu. Patstāvīgais darbs

Prot projektēt un vadīt robotu, izmantojot izvēlēto programmēšanas valodu. Spēj izvēlēties atbilstošu
scenāriju un nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu robotizētas sistēmas veidošanai.

Eksāmens

Kritērijs % no kopējā vērtējuma

Apmeklējums/aktivitāte 10

Pārbaudes darbi 40

Patstāvīgais darbs 20

Eksāmens / Gala projekts 30

Kopā: 100

Daļ
a

Semestris KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi Brīvās izvēles pārbaudījumi

Rudens Pavasara Vasaras Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs Ieskaite Eksām. Darbs
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