
 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 

 

 

 

                                                                                        Apstiprinu: 

 

Studiju prorektors Uldis Sukovskis 

Rīga, 11.04.2019 

 

 

Tipveida piedziņas elementu aprēķins iekšējām elektriskajām instalācijām 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Apgūt tipveida elektriskās piedziņas sistēmu mehāniku, parametru ietekmi uz 

piedziņas raksturlīknēm, ātruma regulēšanas metodes, pārejas procesa aprēķinu 

metodes, piedziņas enerģētisko raksturlielumu aprēķinu un dzinēju izvēli 

dažādiem tipveida elektriskās piedziņas darbības režīmiem. Prast aprakstīt un 

analizēt tipveida elektriskās piedziņas sistēmas. Prast izvēlēties elektriskās 

piedziņas ātruma regulēšanas shēmu un aprēķināt shēmas elementus. Prast 

aprēķināt pārejas procesu ietekmi uz tipveida elektriskās piedziņas darbību. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

 

Elektrotehnikas, enerģētikas, elektrotehnoloģiju jomā strādājošie speciālisti 

(elektromehāniķi, mehāniķi, tehnikumu un tehnisko koledžu absolventi, utt.) 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

1.līmeņa profesionāla izglītība inženierzinātņu jomā, Bakalaura līmeņa izglītība 

inženierzinātņu jomā. (Elektriskās mašīnas, elektrotehnikas teorētiskie pamati, 

energoelektronika, elektriskās piedziņas pamati.) 

 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 10 0 10 

Prakse 8 5 13 

Patstāvīgais darbs 8 5 13 

Laboratorijas darbs 8 0 8 

Pārbaudījums  4 0 4 

Kopā  38 10 48 

 

**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. Spēt aprēķināt 

līdzstrāvas un 

maiņstrāvas tipveida 

piedziņas mehāniskās 

un elektromehāniskās 

raksturlīknes. 

Līdzstrāvas un 

maiņstrāvas 

piedziņas 

mehāniskās un 

elektromehāniskās 

raksturlīknes. 

1. Ievads un elektriskās 

piedziņa. 

2. Vispārīgo 

rūpniecisko 

mehānismu 

klasifikācija. 

3. Tipveida 

rūpnieciskie 

mehānismi. 

8 

2 Spēt aprakstīt ātruma 

regulēšanas metodes, 

un aprēķināt jaudas 

zudumus tipveida 

līdzstrāvas un 

maiņstrāvas 

piedziņām. 

Tipveida 

maiņstrāvas un 

līdzstrāvas 

piedziņas sistēmās  

1. Ātruma regulēšanas 

metodes līdzstrāvas 

piedziņā. 

2. Ātruma regulēšanas 

metodes trīsfāžu 

maiņstrāvas 

piedziņā. 

3. Cikliskās darbības 

mehānismi 

Nepārtrauktās 

darbības mehānismi. 

4. Jaudas zudumi, 

piedziņas darbības 

efektivitātes rādītāji. 

10 

3 Spēt aprakstīt tipveida 

elektriskās piedziņas 

veidus, parametru 

ietekmi uz to 

mehāniskām un 

elektromehāniskām 

raksturlīknēm 

Līdzstrāvas 

piedziņas 

mehāniskās 

raksturlīknes un 

parametru 

ietekme.  

Asinhronās 

piedziņas 

mehāniskās 

raksturlīknes un 

parametru ietekme 

. 

1. Celšanas 

mehānismu 

elektropiedziņas 

statiskās un 

dinamiskās slodzes. 

2. Pārvietošanas 

mehānismu 

elektropiedziņas 

statiskās un 

dinamiskās slodzes.   

14 

4 Spēt izvēlēties 

elektriskos dzinējus 

dažādiem piedziņas 

darba režīmiem 

ražošanas 

mehānismiem dažādos 

tehnoloģiskos 

procesos. 

Elektriskie dzinēji 

tipveida 

mehānismiem 

Elektrisko dzinēju 

aprēķins un izvēle 

tipveida mehānismiem: 

lifti, sūkņi, kompresori, 

celšanas mehānismi, utt. 

16 



 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Aprīkota auditorija, laboratorija, mācību literatūra. 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

1. A.Žiravecka, prof., Dr.sc.ing 

2. I.Buņina, doc., Dr.sc.ing 

3. A.Avotiņš, M.Sc. 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Kontroldarbi, studiju projekts, kurā tiek pārbaudīta kursa dalībnieka spēja 

izvēlēties elektriskos dzinējus dažādiem piedziņas darba režīmiem ražošanas 

mehānismiem dažādos tehnoloģiskos procesos. Aprēķināti un aizstāvēti 

laboratorijas darbi. 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Lekcijas, praktiskie aprēķina darbi, studiju projekts, laboratorijas darbi. 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. L. Ribickis, J. Valeinis. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. RTU 

izdevniecība, 2008. 286 lpp.  

2. J. Valeinis. Ievads elektriskās piedziņas vadības sistēmās. RTU izdevniecība, 

2007. 163 lpp.  

3. A. Grantmanis. Rūpniecības iekārtu tipveida elektropiedziņa. RPI, 1978. 100 

lpp.  

4. В.И.Ключев, В.М.Терехов. Электропривод и автоматизация 

общепромышленных механизмов. Москва, Энергия, 1980. 358 стр. 

5. Laboratoriju apraksti. 
 

 

 


