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Programmējamie kontrolleri. Mikroprocesoru kontrolleru bezvadu vadības un 

monitoringa sistēmas 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Programma veltīta mikroprocesoru kontrolleru bezvadu vadības un monitoringa sistēmām, to 

aparatūras un programmatūras sastāvdaļām un to pielietošanai dažādos automatizācijas 

uzdevumos. Šādas sistēmas iekļauj sevī jaunās intelektuālās elektroniskās iekārtas, kas kalpo 

visdažādāko uzdevumu risināšanai, izmantojot vismodernākās augstās tehnoloģijas un metodes, 

tādas kā bezvadu tehnoloģijas, drošības un aizsardzības tehnoloģijas, mikroprocesori, 

mikrokontrolleri, sensori, elektroniskie analizatori, uzraudzības un monitoringa sistēmas u.c. 

Programmas mērķis ir apgūt  mikroprocesoru kontrolleru bezvadu vadības un monitoringa 

sistēmu izstrādes tehnoloģiju. Iemācīties veikt šādu sistēmu projektēšanu, iemācīties pielietot 

zināšanas par mikrokontrolleru programmēšanu, apgūt aparatūras vadības un komunikācijas 

tehnoloģijas un arī to perifērijas ierīču vadību. Izpildīt praktiskos darbus attālinātas vadības un 

monitoringa sistēmu projektu izstrādē. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Programma tiek virzīta uz sekojošu mērķa grupu – komersanti, ražošanas iestāžu vadītāji un 

citi tehniskie darbinieki. 

Programma tiek virzīta uz zināšanu paplašināšanu par automātiskās vadības sistēmu teoriju, 

automātiskās vadības un monitoringa sistēmu uzbūvi, atbilstošo mikrokontrolleru un to 

perifēro iekārtu uzbūvi, kā arī to pielietošanas iespējām dažādās tautsaimniecības jomās.  

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā 

(priekšzināšanu līmenis) 

Pamatzināšanas elektrotehnikā un mikrokontrolleru programmēšanā. 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 40  40 

Prakse 0  0 

Patstāvīgais darbs 38  38 

Pārbaudījums  2  2 

Kopā  80  80 



 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības programmas 

īstenošanu  

5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1  Ievads.  2 

2 Pārzina apskatītos 

mikrokontrollerus un 

moduļus, to 

funkcionālu un 

pielietošanas iespējas. 

Bezvadu vadības un 

monitoringa sistēmu 

mikroprocesoru 

kontrolleru uzbūve. 

 Mikrokontrolleri ar 

iebūvētu bezvadu 

sakaru 

funkcionālu; 

 Atsevišķi 

radiomoduļu veidi. 

10 

3 Pārzina ieejas signālu 

apstrādes principus, 

pielietojot 

mikroprocesoru 

kontrollerus. 

Ieejas signālu apstrāde 

ar mikroprocesoru 

kontrolleriem. 

 Analogās ieejas; 

 Digitālās ieejas; 

 Speciālās ieejas; 

 Komunikācijas 

interfeisi. 

10 

4 Pārzin izplatītākos 

sensoru veidus, to 

uzbūves un 

pielietošanas 

principus. 

Mikroprocesoru 

kontrolleru vadības un 

monitoringa sistēmu 

sensoru veidi. 

 Temperatūras 

sensori; 

 Spiediena sensori; 

 Gaismas sensori; 

 Elektromagnētiskie 

sensori; 

 Galaslēdži u.c. 

10 

5 Pārzina elektriskās 

slodzes vadības 

principus, pielietojot 

mikroprocesoru 

kontrollerus. 

Aktuatori un 

elektriskās slodzes 

vadība. 

 Analogās izejas 

 Digitālās izejas 

 Mikrokontrollera 

un perifēro iekārtu, 

kā arī vadāmās 

slodzes signālu 

salāgošana. 

10 

6 Pārzina HMI izstrādes 

un pielietošanas 

principus. 

Cilvēka-mašīnas 

interfeiss (HMI). 
 HMI izstrādes 

teorija; 

 HMI realizācijas 

piemēri. 

8 

7 Spēj pastāvīgi 

izstrādāt attālinātas 

vadības un/vai 

monitoringa sistēmas 

projektu. 

Praktiskie 

laboratorijas darbi. 

Attālinātas vadības 

un/vai monitoringa 

sistēmas projekta 

izstrāde. 

30 

8  Pārbaudes darbs Eksāmens. 2 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 



Rīgas Tehniskās universitātes ēkas  auditorijas un pētniecības laboratorijas, kas aprīkotas ar 

atbilstošu tehnoloģisko aprīkojumu. 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla saraksts 

Dr.Sc.ing., docents Andrejs Potapovs. 

Dr.Sc.ing., asociētais profesors Mihails Gorobecs. 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju 

galīgo vērtējumu – atzīmi ne zemāku par “gandrīz viduvēji – 4”, vai “ieskaitīts” visos mācību 

priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši izglītības noslēguma 

pārbaudījumus – eksāmenu ne zemāku par ”gandrīz viduvēji  - 4”, saņem diplomu vai sertifikātu 

par izglītības programmas “Mikroprocesoru kontrolleru bezvadu vadības un monitoringa 

sistēmas” apguvi. 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Izglītības programmas īstenošanai  tiek izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, diskusijas, 

praktiskai un pētnieciskais darbs, izskaidrojoši ilustratīvā metode, situāciju analīze, 

informācijas tehnoloģiju izmantošana u.c. 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Gardener J. W., Varadan V. K., Awadelkarim O. O. Microsensors, MEMS and Smart 

Devices. Wiley, 2001.  

2. Maluf N. An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering. Artech House, 

1999.  

3. J. A.Rehg, G.J.Sartori Industrial Electronics, Prentice Hall, NY, 2006, 862 p.  

 

Sagatavotājs: Marta Moiseja 

 

 


