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1 Mūsu vīzija
Latvijai nepieciešami augsto tehnoloģiju speciālisti, kuri ir sagatavoti vairāk pētniecības un
izstrādes (R&D) nevis administrēšanas un ekspluatācijas (AOM) jomā , jo tikai tā mēs varam cerēt
(nepieciešamie, bet ne pietiekamie nosacījumi) uz kaut cik nozīmīgiem panākumiem zināšanu sabiedrībā.
Tāpēc, strauji mainoties tehnoloģijām (ik pēc 3-5 gadiem), nav mērķtiecīgi studēt kādu pašreiz aktuālu
konkrētu tehnoloģiju, bet gan šo tehnoloģiju vienojošos pamatus.
Nozares industrijā, strauji attīstoties sarežģītām tehnoloģijām, atbilstoši palielinās pētniecības
darba īpatsvars kopējā darbu apjomā, kas saistīts ar liela apjoma informācijas izmantošanas nepieciešamību
lēmumu pieņemšanā. Tas savukārt saistīts ar jaunu zināšanu iegūšanu par procesiem ar pētniecības darba
metodēm. Šie apsvērumi kalpo par pamatu akadēmiskās (nevis profesionālās) studiju programmas
pamatojumam.
Telekomunikāciju tehnoloģiju nepieredzēti straujā attīstība ir izmainījusi industrijas pieprasījuma
struktūru. Ir samazinājies 5. līmeņa inženieru pieprasījums. Palielinājies pieprasījums pēc padziļinātām
zināšanām inženierzinātnēs: kodēšanas teorijā ( informācijas aizsardzība, zināšanu pārvaldībā u.t.l.) Šo
priekšmetu padziļināta apguve neiekļaujas profesionālās izglītības standartā.

2 Studiju programmas mērķi un uzdevumi
2.1

Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Studiju programmas mērķi un uzdevumi tiek formulēti, sabalansējot sabiedrības (Nacionālā
attīstības plāna), potenciālo darba devēju, augstskolas un studējošo vēlmes, iespējas un resursus. Studiju
programmas mērķi tiek formulēti, balstoties uz aptaujām par ieinteresēto pušu vēlmēm un prasībām,
atbilstoši kvalitātes pārvaldības sistēmai (sk. Pielikumu 1). Studiju programmas tuvākās darbības mērķi
(sk.punktu 9.2) tiek analizēti un precizēti katru gadu (parasti studiju gada noslēgumā).
Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis, saskaņā ar akadēmiskās izglītības standartu ir
nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir
priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā
profesionālajā jomā.

2.1.1

Bakalaura studiju programmas mērķi un uzdevumi

Bakalaura studiju programmas modelis ir veidots un atbilst Boloņas modeļa pirmā cikla pakāpei
(FCD) ar trīs gadu studiju ilgumu.
Bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu
nozares telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.Studiju programma
lekcijās, praktiskās nodarbībās, semināros, laboratorijas darbos, studentu pētnieciskajā darbā un patstāvīgās
literatūras studijās paredz apgūt sekojošas zināšanas:
• fundamentālo zinātņu pamatos,
• profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetos,
• specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetos,
• sociālo un humanitāro zinātņu pamatos.
RTU ETF Telekomunikāciju institūts
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Studiju programma paredz apgūt sekojošas prasmes:
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai
telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi veikt stāvokļa analīzi ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos, balstoties
uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
• prasmi lietot informācijas tehnoloģijas .
Absolventam jābūt spējīgam:
• patstāvīgi risināt problēmas ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos;
• sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā;
Zināšanu , prasmju un spēju apgūšana tiek pārbaudīta, veicot patstāvīgu bakalaura darba
izstrādāšanu, publisku aizstāvēšanu un novērtēšanu saskaņā ar šiem izvirzītajiem mērķiem. Bakalaura darba
vērtējuma sistēma, kuru nosaka metodiskie norādījumi, definē vērtējuma skalu katram no minētajiem
mērķiem un uzdevumiem.
Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir telekomunikāciju bakalaura akadēmisko studiju
programmas gala pārbaudījuma sastāvdaļa, kuras mērķis ir pārbaudīt studenta spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī gatavību turpmākām studijām augstāka līmeņa programmās. Bakalaura darbs ir
analītisks pētījums ar zinātniskā darba elementiem telekomunikāciju nozarē par studentam individuāli
uzdoto tematu.
Detalizēts zināšanu un prasmju uzskaitījums un sadalījums pa studiju priekšmetiem dots priekšmetu
aprakstos.

2.1.2

Maģistru studiju programmas mērķi un uzdevumi

Maģistru studiju programmas modelis ir veidots un atbilst Boloņas modeļa otrā cikla pakāpei
(SCD) ar divu gadu studiju ilgumu.
Maģistru studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām doktorantūrā vai sagatavot speciālistus
patstāvīgai pētnieciskai un/vai zinātniski pedagoģiskajai darbībai inženierzinātņu nozares telekomunikāciju
apakšnozarē.
Maģistru kā kvalificēta darbaspēka mērķa tirgi (Potenciālie darba devēji) ir:
• Telekomunikāciju uzņēmumi;
• Augstskolas;
• Zinātniski pētnieciskās iestādes
• Nozares ražotnes;
Studiju programma , pamatojoties uz bakalaura studiju programmā iegūtām zināšanām un iemaņām ,
lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras studijās paredz apgūt
sekojošas zināšanas:
• ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnēs,
• praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnās telekomunikāciju apakšnozarē,
• sociālās un humanitārās zinātnēs
Studiju programma paredz apgūt:
• prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus (veikt problēmas stāvokļa
analīzi , pamatot pētījumu metodes izvēli, veikt dator-eksperimentus u.c.);
• prasmi veikt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus
• prasmi apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.
Studiju programma paredz:
• izstrādāt kvalifikācijas darbu (maģistra darbu)
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• veikt tā atbilstības novērtējumu.
Absolventam jābūt spējīgam:
• Strādājot kopā ar klientiem, analizēt un noteikt to vajadzības, kā arī atrast efektīvus risinājumus
klienta vajadzību apmierināšanai;
• Strādājot kopā ar tehnoloģiju piegādātājiem, izzināt to iespējas;
• Strādājot kopā ar marketinga un pārdošanas nodaļu kolēģiem, attīstīt ciešu sadarbību ar
klientiem un saskaņot klientu vajadzības ar uzņēmuma mērķiem;
• patstāvīgi veikt pētniecības darba etapus par aktuālām problēmām;
Apgūstamo zināšanu, prasmju un spēju sadalījums pa studiju programmas priekšmetiem detalizēti tiek
aprakstīts priekšmetu aprakstos. Tabulā 1 dots koncentrēts sadalījums.
Apgūstamo zināšanu un prasmju sadalījums pa studiju
programmu
Tabula 1
STUDIJU PRIEKŠMETU BLOKI

ZINĀŠANU UN IEMAŅU BLOKI

Tehnoloģiskās zināšanas
Komutācijas un IN tehnoloģijas
Bezvadu un mobilo tīklu tehnoloģijas
Interneta tehnoloģijas
SDH un PDH tehnoloģijas
WDM tehnoloģijas
Mikroviļņu līniju tehnoloģijas
Optisko tīklu, tīklu elementu tehnoloģijas

Obligātie priekšmeti
Ierobežotās izvēles priekšmeti

Prasmes tehnoloģijās
Prasme lietot projektēšanas metodes telekomunikāciju
pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot pētniecības metodes telekomunikāciju
tehnoloģiju, pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu
pētniecības līmenī
Prasme lietot matemātiskās statistikas metodes
uzņēmumu, tīklu un tīklu elementu modelēšanā
Prasme lietot informācijas tehnoloģijas un datoru
programmēšana inženiertehnisko uzdevumu
risināšanai
Prasme lietot izmaksu modelēšanas metodes
telekomunikāciju pakalpojumu, tīklu un tīklu
elementu līmenī

Četros kursa darbos un lietišķajā spēlē
Studentu pētniecības darbā,
Zinātniskajos semināros, maģistra darbā
Matemātiskās statistikas kursā
Visos obligātos un ierobežotās izvēles
priekšmetos

Uzvedības iemaņas/spējas
Saskarsmes māksla
Analītiskās spējas
Kreatīvā domāšana
Akurātums
Spēja strādāt komandā
Komunikēšanās iemaņas (modernie līdzekļi)
Problēmu risināšana
Informācijas apstrādes spējas
Iniciatīvas spējas
Darba organizācija un plānošana
RTU ETF Telekomunikāciju institūts

Obligātie priekšmeti, ierobežotās izvēles
priekšmeti, humanitāri- sociālo zinātņu
SP, ekonomikas un vadības zinātņu SP,
atbilstoši priekšmetu programmām

Lapa 6

6/27/2007

Studiju programma “Telekomunikācijas”

Studiju programmas uzdevums ir apgūt prasmes tabulā 2 dotajos pētījumu darba etapos.

Pētniecības darba prasmju uzskaitījums
Tabula 2
Etaps 1: Uzdevuma
nostādne

Etaps 2: Pētījumu
programmas izpilde
Etaps 3: Rezultātu
novērtējums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Hipotēzes izteikšana, aktualitātes formulējums utl
Formulēt zināmo par pētījuma objektu;
Formulēt nezināmo par pētījuma objektu;
Novērtēt nezināmā izziņas iespējas;
Formulēt pētījumu mērķi;
Pētījumu programmas sastādīšana;
Eksperimentu (mērījumu) plānošana, modelēšanas plānošana, utl
Eksperimenta veikšana;
Iegūto rezultātu apstrāde;

1.
2.
3.

Pētniecības programmas izpildes pārbaude;
Atbilstības novērtējums formulētajam mērķim;
Iegūto rezultātu novērtējums

Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgam
pētnieciskajam darbam telekomunikāciju apakšnozarē , pedagoģiskam darbam augstskolā vai arī tālākām
studijām doktorantūrā.
Vērtējot studiju programmu attiecībā pret darba devējiem studiju programmas mērķis ir sagatavot ES
mērogā konkurētspējīgus telekomunikāciju speciālistus. Mērķa sasniegšana tiek noteikta, salīdzinot RTU
studiju programmas absolventa CV ar ārzemēs darba intervijās uzvarējušo pretendentu CV. (Šie CV ir
pieejami internetā).
Absolventu konkurences spēja darba tirgū tiek noteikta:
o apkopojot vadošo universitāšu absolventu CV (studenta zināšanu un iemaņu kopumu);
o Apkopojot darba intervijās uzvarējušo absolventu CV saturu un salīdzinot to ar iepriekšējiem
uzvarētājiem, tādā veidā nosakot darba devēju prasību dinamiku.;
o Salīdzinot darba intervijās uzvarējušo absolventu CV saturu ar RTU absolventa portfeli.
2007. gadā pēc studiju satura vairs nav novērota būtiska atšķirība starp vadošajām universitātēm un RTU
programmu. Nozīmīga atpalicība vērojama universitātes prestiža jomā.

RTU Absolventa CV (saīsināts 2007. gada variants)
Tabula 3
Zināšanas un prasmes tehnoloģijās
Šķiedru optikā un optiskos No optiskiem elementiem līdz WDM sistēmām
tīklos
MPLS, GMPLS, DiffServ
Komutācijā un trafika
inženierijā
RTU ETF Telekomunikāciju institūts
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Matemātiskās metodēs
Eksperimentālās metodēs
Pētījumu plānošanā

Operāciju sistēmas
Programmēšanas valodas
Simulēšanas paketes
Datu apstrādes paketes
Projektu vadība
Prasmes, kas iegūtas
lietišķās spēles ietvaros
Zināšanas

2.2
2.2.1

Prasmes pētniecības jomā
Telekomunikāciju sistēmu modelēšanā un simulēšanā
Optisko sistēmu metroloģijā, protokolu testēšanā, kvalitātes
testēšanā
Pētījumu programmas sastādīšanā un izpildē, pētījumu
eksperimentālo datu apstrādē (arī DM metodes)
Prasmes datortehnoloģijās
XP, Linux
JAVA, TCL, C++ u.c
ns 2, OPNET, Petri tīkli, Simula, GPSS, Artifex
Scilab, Matlab, Statistika, u.c.
MS Project
Prasmes biznesa administrēšanā
Biznesa procesu modelēšana, simulēšana un rezultātu
apstrāde. Gada pārskatu aprēķins.
Izmaksu sastāvdaļas, uzņēmuma pārvaldība un procesu
vadība

Mērķu un uzdevumu pārvaldība
Mērķu un uzdevumu izvirzīšana

Zināšanu un iemaņu pārvaldība ietver visus trīs Deminga cikla elementus: plāno, veic un izvērtē.
Programmas mērķi un uzdevumi tiek formulēti , pamatojoties uz:
o Nozīmīgu darba devēju aptaujām, tai skaitā darba interviju rezultātu
apkopojumiem;
o Sabiedrības vajadzībām (Nacionālā Attīstības plāna);
o Absolventu darbā iekārtošanās rezultātiem;
o Arī studentu aptauju rezultātiem;
o Pieejamiem resursiem.

2.2.2

Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole

Tiek veikta 3-kārša apgūto zināšanu un iemaņu pārbaude:
o Priekšmetu eksāmenos, ieskaitēs un kursa darbos, kuros tiek pārbaudīti kā tiek sasniegti katrā
priekšmeta programmā noteiktie mērķi un uzdevumi (kas jāzina un kas jāprot), kā arī lietišķajā
spēlē;
o Kvalifikācijas darbos (maģistra un bakalaura darbā), kuros, saskaņā ar Nolikumiem, tiek izvirzītas
prasības demonstrēt apgūtās zināšanas un spējas;
o Aptaujājot darba devējus un absolventus (pēc darbu uzsākšanas).
Eksāmenu rezultāti pēc katras sesijas tiek apspriesti akadēmiskā personāla sanāksmēs. Pēc katras
kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas sesijas tiek noteikti trūkumi un šaurās vietas zināšanu un prasmju jomā.
Rezultātā tiek izvirzīti priekšlikumi izmaiņām noteiktos atbilstošajos priekšmetos.
Apkopojot darba devēju aptaujas, eksāmenu rezultātus un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātus tiek
sastādīts programmas priekšmetu izmaiņu plāns.
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RTU absolventa konkurētspēja katru gadu tiek novērtēta, balstoties uz datiem par absolventu iekārtošanos
darbā prestižās ārzemju kompānijās vai studējot doktorantūrās ārzemju universitātēs.

3 Studiju programmas attīstība
3.1

Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā

Pagājušajos 6 gados telekomunikāciju tehnoloģijas un līdz ar tām arī studiju saturs pilnībā nomainījās
trīs reizes. Pēdējais kardinālais pagrieziens studiju programmas saturā tika uzsākts 2005/2006. studiju gadā.
Šinī studiju gadā tika sagatavota vide studiju programmas satura izmaiņai divos svarīgākajos virzienos:
• Uz Java 2 platformas balstītu tehnoloģiju ieviešanai studiju programmās;
• WDM tehnoloģijas ieviešanai studiju programmās.
Šīs izmaiņas tika pieskaņotas jaunām darba tirgus prasībām, kuras izriet no vispārējām informācijas
tehnoloģiju attīstības tendencēm. Java 2 platforma ir saistošais elements starp objekt-orientēto
programmēšanas virzienu un konkrētām aplikācijām telekomunikāciju nozarē. Būtisku nozīmi pamazām
iegūst unificētā modelēšana kā sistēmu modelēšanas un pētīšanas instruments. Pirmais būtiskais
pielietojums ir WDM sistēmas un ar tām saistītie pētījumi.

3.1.1

Bakalaura studijas

Bakalaura studiju programmas priekšmetu saturs katru gadu tiek pieskaņots maģistru studiju
programmas prasībām. (Lejupejošā studiju programmas projektēšana). Kopējā tendence pārskata periodā
raksturojas ar pētniecības elementu īpatsvara palielinājumu nozares specifiskajos priekšmetos ar mērķi
nodrošināt nepieciešamo iemaņu un prasmju līmeni bakalaura darba izstrādei atbilstoši Nolikumam par
bakalaura darbu. Lai sagatavotu studentus bakalaura studiju programmā bakalaura darba izstrādei un
nodrošinātu bakalaura darbā iespēju ietvert zinātniskā darba elementus, studiju programmas priekšmetos tika
iekļautas sadaļas ar/par pētnieciskā darba elementiem.

3.1.2

Maģistrantūras studijas

Kopš 2005. gada maģistru studiju programmas priekšmetu saturs regulāri tiek salīdzināts ar pasaules
vadošajās universitātēs pasniegto priekšmetu saturu (Kalifornijas, Massačusetsas, Melona ) un Eiropas
studiju programmu (KTH, DTU, Lozannas universitāšu) saturu. Studiju programmas priekšmetu satura
salīdzināšanai ar labākajām ārzemju augstskolām tiek izveidots šajās universitātēs pasniegto priekšmetu
pilns metodiskais komplekss. Ievērojamākās no tām: Kalifornijas, Virdžīnijas, Kolumbijas, Pensilvānijas,
Prāgas, Budapeštas u.c. Salīdzinot priekšmetu saturu, jāatzīst, ka tikai dažās ASV universitātēs tas ir augstāks.

3.1.3

Iepriekšējās akreditācijas komisijas norādīto trūkumu novēršana
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Galvenie trūkumi tika novērsti 2004. gadā un noslēdzās ar to, ka 2004. gadā bakalaura darbam tika
palielināts kredītu skaits līdz 10 KP.

3.2

3.2.1

Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam un
Eiropas kopējās izglītības telpas prasībām
Bakalaura studiju programma
Prasības studiju programmai nosaka LR MK Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu.
Tālāk atbilstības pašnovērtējums tiek sniegts pa Noteikumu atsevišķiem punktiem.
Atbilstības pašnovērtējums
Tabula 4
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTA
PRASĪBAS

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas

Atbilst

Bakalaura studiju programmas profilu un nosaukumu
veido saskaņā ar Izglītības programmu klasifikatoru.

Atbilst

Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt
studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares
pamatjomā
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai,
attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās ir
120 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir
bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši
semestri
Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk
kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai,
attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām
Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās
zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principus,
struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25kredītpunkti),
zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās
problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu
nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).

Atbilst

Bakalaura grādu – inženierzinātņu bakalaurs, piešķir

Atbilst
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radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas
Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām
grupām
Zinātņu nozaru grupas bakalaura studiju programmu sarakstu,
ņemot vērā Augstākās izglītības padomes ieteikumu, katra
akadēmiskā gada beigās apstiprina izglītības un zinātnes
ministrs
Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas
maģistra studiju programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem
konkrētajā maģistra studiju programmā).

3.2.2

Atbilst

Atbilst

Maģistru studiju programma
Atbilstības pašnovērtējums
Tabula 5
Akadēmiskās Izglītības Standarta prasības

Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu
un prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.
Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās
pētniecības darbībai.
Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem
ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs
izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.
Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt
studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu
noteiktas problēmas risināšanai.
Maģistra studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk kā 30
kredītpunktu)
un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 KP)
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3.3

Studiju programmu salīdzinājums ar ES valstu universitāšu studiju
programmām

Salīdzinājumam tiek izmantotas sekojošas universitāšu programmas:
• Stokholmas Karaliskās Tehniskās Augstskolas
http://www.ekc.kth.se
• Dānijas Tehniskās Universitātes
http://www.dtu.de
Visās trīs salīdzināmajās augstskolās bakalaura studiju programmu mērķi ir nodrošināt studijas
maģistrantūrā. Tāpēc to saturs pakļauts maģistra studiju programmu prasībām.
Maģistru studiju programma KTH praktiski sakrīt ar RTU. Vienīgā atšķirība starp programmām ir tā, ka
RTU ir 2 priekšmeti ar orientāciju uz optiskām tehnoloģijām, kamēr KTH atbilstoši uz mobilajām
tehnoloģijām. DTU programma raksturojas ar lielu izvēles brīvību un praktiski individuālu programmas
veidošanas iespēju studentiem. Tomēr praktiski visi RTU priekšmeti ir atrodami DTU priekšmetu reģistrā ,
bet bez minētiem priekšmetiem DTU ir samērā daudz citu, aktuālu priekšmetu. Kopējais šīm universitātēm
ir tas, ka maģistra studijas notiek angļu valodā.

3.4

Izmaiņas studiju programmas realizācijā

Atbilstoši materiālās bāzes attīstībai (finansējumam) studiju programmā tika attīstīta laboratoriju bāze
un atbilstoši palielināts laboratorijas/praktisko darbu īpatsvars priekšmetos.
Reglamentēta bakalaura un maģistra darba izstrāde ar jauniem Nolikumiem.
Maģistra darba izstrāde tika sadalīta pa diviem semestriem, kur otrā kursa pirmajā semestrī tiek sastādīta
pētījumu programma, bet otrajā semestrī šīs pētījumu programmas realizācija.

3.5

Atvērtās universitātes princips

Gan studiju programma, gan akadēmiskais personāls ir atvērti inovācijām. Studiju programmā
regulāri tiek iekļauti jauni perspektīvu virzienu universitātes līmeņa lekciju kursi. Tiek gaidīti pieteikumi uz
jauniem lekciju kursiem un vieslektori. Šī koncepcija ļauj izmantot visus Latvijā pieejamos resursus.

4 Studiju programmas praktiskā realizācija
4.1

Pasniegšanas metodes

Studiju programmas realizācijā kā stratēģiskais mērķis tiek definēta pakāpeniska pāreja uz WEB
balstītu apmācību tehnoloģijām , kā piemēru izmantojot vadošās pasaules universitātes, kurās šī pāreja ir
sekmīgi realizēta. (Stenfordas universitāte). Studiju programmā notiek virzība uz tradicionālo studiju
formu pakāpenisku aizvietošanu ar e-studijām. Lekcijās ar video projektoru un interneta pieslēgumu tiek
demonstrētas procesu animācijas un demonstrācijas. Tiek atbalstītas patstāvīgās studijas, ja tās ir
kvalitatīvas un ražīgākas par tradicionālajām formām.
Kā jauninājums jāmin sarežģītu procesu demonstrējumi , izmantojot JAVA Applets.
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Otrs virziens ir virtuālo metožu ieviešana studiju procesā. Šim nolūkam tiek izmantota ETF
Tālmācības Centra pakalpojumi un programma BLACKBOARD. Šī tehnoloģija ir devusi iespēju pilnībā
nodrošināt ar studiju procesam nepieciešamo literatūru.

4.2

Programmas realizācijas resursu analīze
Studiju programmas realizāciju nodrošina šādas Telekomunikāciju institūta struktūrvienības:
• Telekomunikāciju tīklu profesora grupa
• Pārraides sistēmu profesora grupa
• Telekomunikāciju iekārtu profesora grupa.

4.2.1

Nodrošinājums ar telpām

Visas studiju programmai nepieciešamās auditoriju un laboratoriju telpas ir studiju programmas
rīcībā. Vairumā telpu ir veikts kosmētiskais vai arī sarežģītāks remonts. Problēmas rada ilgstošie
telpu remonti, kuri netiek pabeigti noteiktajos termiņos.

4.2.2

Metodiskais nodrošinājums

Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru galvenokārt balstās uz INTERNETA resursu
izmantošu, kas nodrošina operatīvu iespēju sekot straujajām izmaiņām nozarē (praktiski 2 gadu laikā
pilnībā jāmaina studiju priekšmeta saturs) . Tiek attīstīta arī RTU bibliotēkas iespējas un fakultātes
bibliotēka.
Lielākajā daļā priekšmetu paralēli pasniedzēja metodiskajiem līdzekļiem ir arī pieejams pilns
metodiskais nodrošinājums no vadošajām universitātēm ASV un ES. Piemēram, Teletrafika teorijā
Blackboardā ir pieejami pilns komplekts no Virdžīnijas, Kalifornijas, Parīzes, un citām universitātēm. Tas
ļauj studentiem salīdzināt gan priekšmeta saturu gan arī metodiku.
Interneta pieslēgums un ”Blackboardā” ievietotie mācību materiāli lielā mērā nodrošina vajadzīgās
informācijas iegūšanu nozarē;

4.2.3

Materiālais nodrošinājums

Visās laboratorijās ir veikta aprīkojuma pilna nomaiņa uz modernām tehnoloģijām un aparatūru.
Izveidotās divas jaunas mācību laboratorijas. Visās profesoru grupās tagad ir iespējas lasīt lekcijas ar video
projektoriem un interneta pieslēgumu (procesu animāciju iespējas lekcijas laikā). Programmatūras iegādes
jomā esam pārgājuši uz akadēmisko, brīvi izmantojamo programmu iegādi (bez nepieciešamības iegādāties
licences). Materiālais nodrošinājums vairs nerada problēmas.

4.2.4

Organizatoriskais nodrošinājums

Kā traucējošs faktors jāmin vienotas informatīvās sistēmas trūkums studiju procesu vadībai.
Faktiski eksistē 3 savstarpēji nesaistītas sistēmas:
• Priekšmetu reģistrs un studentu datu bāze
• Studiju procesa uzturēšana „Blackboardā”
• Studiju procesa lietvedība institūtā un profesora grupās.
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Šādā situācijā institūts uztur savu, neatkarīgu datu bāzi.

4.3

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Ir strauji augusi motivācija studentu zinātniskajam darbam. Studentu rīcībā ir divas zinātnisko
pētījumu laboratorijas, kurās noteicošā loma ir studentiem. (atšķirībā no PSRS laikiem studentiem ir
izveidojusies motivācija , jo pētījumi tiek publicēti, bet publikācija ir būtiska CV sastāvdaļa, vērtējot
absolventu darba tirgū. ). Katru gadu notiek Studentu zinātniskās konferences, kurās tiek prezentēti
nozīmīgākie studentu pētījumi. Referātu skaits svārstās ap 20.
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā tiek veikta trešajā un ceturtajā (maģistru pirmajā) kursā.
Trešajā kursā bakalaura studiju programmā tiek pētniecības darba līmeni sagatavots bakalaura darbs.
Veicot atlasi, tiek veidota RTU studentu konferences telekomunikāciju sekcija.
Studentu pētnieciskais darbs turpinās maģistrantūras pirmajā kursā ar maģistra darba
tematikas izvēli. Savu pētījumu apgabalu izvēles pamatojumam studentiem tiek
piedāvāts sagatavot un pamatot atsevišķus pētījumu programmas elementus. Process
ir iteratīvs un prasa lielus kontakta stundu resursus.

4.4

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

Telekomunikāciju institūta pasniedzēji ir turpinājuši strādāt starptautiskos projektos, kā arī
iesaistījušies jaunu starptautisku projektu izpildē. Tiek uzturēti zinātniskie un akadēmiskie kontakti ar
Baltijas republiku, un ES universitātēm. Ir attīstījusies studentu apmaiņa un studiju turpināšana kādā no
ārzemju programmām. Studiju programmas absolventi sekmīgi iztur konkursus un iestājas ES un ASV
universitāšu doktorantūrās (Anglija, Šveice, ASV). ERASMUS programmas ietvaros sadarbība notiek ar
Grieķijas un Ungārijas universitātēm.
Akadēmiskais personāls piedalās dažādos starptautiskos projektos un citos pasākumos.
Personāls piedalās dažādās konsultatīvajās padomēs, piemēram:
1. Prof. G .Lauks, Ģ . Ivanovs Dalība LV SPRK Konsultatīvajā Padomē.
2. Prof. G .Lauks, Dalība LV Satiksmes ministrijas Konsultatīvajā Padomē
3. Prof. G .Lauks, LTA Valdes loceklis
4. U.C.

4.5

Sadarbība ar darba devējiem

Sadarbība ar darba devējiem notiek divos virzienos.:
• Sadarbība ar profesionālajām sabiedriskajām organizācijām
• Sadarbība ar uzņēmumiem
Telekomunikāciju nozarē pastāv divas sabiedriskās organizācijas:
• Latvijas Telekomunikāciju Asociācija (LTA)
• Latvijas Informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju Asociācija (LITTA)
Telekomunikāciju institūts ir pārstāvēts LTA. Tās 3 valdes locekļi un izpilddirektors
ir institūta docētāji. Sadarbība ar LITTA ir apsīkusi.
Telekomunikāciju nozarē darba devēji ir apvienoti Latvijas Telekomunikāciju Asociācijā (LTA), kura
pārstāv ap 300 interneta pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu un citi uzņēmumi.
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Studiju programma visumā apmierina darba devēju prasības. Vidējais vērtējums pa zināšanu un
iemaņu tipiem svārstās robežās 6-8 pēc 10 ballu skalas. Attīstot studiju programmu saturu nepieciešams
pievērst lielāku vērību sociālajām zinātnēm un uzvedības iemaņu formēšanai darbam komandā. LTA
aptaujas rezultāti atrodami institūta lietvedībā.

5 Vērtēšanas sistēma
Mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpe bakalaura programmā tiek vērtēta ar statistiskām
metodēm. Ir pabeigta Kvalitātes Pārvaldības Sistēmas izstrāde un uzsākta tās lietošana. Kopumā Sistēma
aptver aptuveni 120 indikatorus, no kuriem 50 ir finansu darbības indikatori.
Daļa indikatoru tiek vērtēta ar statistiskām metodēm, kuras iestrādātas programmā BLACKBOARD.
Aptauju rezultāti tiek apstrādāti ar programmu SPSS. Aptaujas anketas izstrādāja un veica rezultātus
apkopo profesionāls sociologs ar Kembridžas izglītību. Par katru studiju programmas uzdevumu aptauju
anketēs ir sagatavoti vairāki jautājumi (atbilstoši kompetencei ).

5.1

Vērtēšanas pamatprincipi

Katrā studiju priekšmeta aprakstā tiek formulēti apgūstamās zināšanas un prasmes, kuras izriet no
kopējiem programmas mērķiem un uzdevumiem. Mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpe bakalaura
programmā tiek vērtēta ar statistiskām metodēm. Daļa indikatoru tiek vērtēta ar statistiskām metodēm,
kuras iestrādātas programmā BLACKBOARD.

5.1.1

Kursa eksāmeni

Visi kursa eksāmeni, ieskaites un darbi tiek vērtēti, saskaņā ar studiju sākumā noteiktajām
priekšmetā apgūstamām zināšanām un prasmēm. Zināšanas tiek pārbaudītas ar testiem, bet prasmes ar
praktiskiem darbiem vai uzdevumiem. Galīgais novērtējums tiek noteikts ar svaru koeficientiem starp
dažādiem studiju elementiem.
Visi eksāmeni bakalaura studiju programmā un maģistra studiju programmā notiek rakstveidā, ko,
tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 17. decembra RTU Senātā pieņemtais "Nolikums
par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās studijās". Izņēmums ir
eksāmeni doktorantūrā, kas notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja apstiprinātas
komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.

5.1.2

Bakalaura darbu un maģistra darbu vērtēšana

Ar atzīmi tiek vērtēti arī bakalauru un maģistru darbu aizstāvēšanas rezultāti. Komisijas locekļiem
tiek izsniegta vērtēšanas skala, kura ietver programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpes
indikatorus. Pēc katras aizstāvēšanas sesijas tiek apkopota statistika par studiju elementu apgūšanas pakāpi
(galvenokārt prasmēm).

5.2

Vērtējumu statistika

Vērtējumu statistika tiek apkopota pēc katras sesijas. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta atzīmju
korelācijai starp priekšmetu, studentu un pasniedzēju. Kā ir parādījusi 7-8 gadu pieredze, šī informācija ir
ar daudz augstāku ticamību, nekā studentu aptaujas vai citas pārbaudes.
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5.3
5.3.1

Akadēmisko grādu piešķiršana
Bakalaura grāds

Bakalaura grādus piešķir studentiem :
• kas telekomunikāciju studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz vidējo izglītību un
tipiski ir tādā līmenī, kurš, pamatojas uz augsta līmeņa mācību grāmatām, taču vienlaikus ietver dažus
tādus aspektus, kam nepieciešamas attiecīgās studiju jomas visjaunākās zināšanas;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju savam
darbam vai profesijai, un kuri apliecina savu kompetenci, izvirzot argumentus un tos pierādot; kā arī
risinot problēmas savā studiju jomā;
• kuriem ir spējas savākt un analizēt atbilstošos datus , izdarīt slēdzienus, kas ietver atbilstošu
zinātnisko aspektu atspoguļojumu;
• kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus speciālistu un arī nespeciālistu auditorijā, kuri ir
attīstījuši sevī mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu ar augstu patstāvības
pakāpi realizēt savas tālākās studijas
Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju programmas
mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.

5.3.2

Maģistra grāds

Maģistra grādus piešķir studentiem :
• kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz bakalaura zināšanām un
iemaņām un paplašina vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās iemaņas , un kas nodrošina bāzi vai
iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, t.sk. pētniecības kontekstā;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā kontekstā, salīdzinot
ar savu studiju jomu;
• kuri ir spējīgi integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus, balstoties uz
nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu zināšanu pielietojumu un saviem
slēdzieniem saistītās sociālās un ētiskās atbildības atspoguļojumu,
• kas spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi izklāstīt savus
secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi; kam ir
mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt studijas arī tādos veidos, kas var būt lielā mērā pašu vadītas vai
autonomas.
Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode. Ekspertu (komisijas locekļi un recenzents)
vērtējumu skalas tiek vienādotas ar Nolikumu par darbu vērtēšanu.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju programmas
mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra. Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas
instrukcija.
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6 Studenti
6.1

Studējošo kvantitatīvais raksturojums
Bakalaura studiju programma
Gads

2001/2002 m.g.
2002/2003 m.g.
2003/2004 m.g.
2004/2005 m.g.
2005/2006 m.g.

1. gadā
Studenti nebija
sadalīti pa studiju
programmām
108
131
140
119

Studentu skaits
2. gadā
82
88
85
105
101

Kopā
3.gadā
89
70
76
101
97

292
346
317

Tabula 6
Absolventu
skaits
79
55
51
60
84

Maģistru studiju programma
Gads
2001/2002 m.g.
2002/2003 m.g.
2003/2004 m.g.
2004/2005 m.g.
2005/2006 m.g.

1. gadā
35
35
39
67
81

Studentu skaits
2. gadā
26
29
64
66
65

Kopā
3.gadā
29
27
34
0
0

90
91
137
135
146

Tabula 7
Absolventu
skaits
22
14
92 1
59
58

Bakalaura studiju programmā studenti pirmajā kursā tiek uzņemti pēc atzīmes matemātikā. Centralizētajā
eksāmenā. Zemākā atzīme svārstās ap – 7 balles.

6.2

Sekmības un atskaitīšanas rādītāji un to analīze
Nesekmības rādītājus iedalīsim pēc to cēloņiem, kuri identificēti ilgstošu aptauju rezultātā:
1. nesekmība, kuras cēloņi saistīti ar abiturientu nesagatavotību regulāram, nopietnam (40
stundas nedēļā) darbam;
2. nesekmība, kura saistīta ar neparedzētiem apstākļiem (slimība, materiālo apstākļu
pasliktināšanās utl.);
3. nesekmība, kuras cēlonis ir nespēja apgūt abstraktās zināšanas un/vai šim kontingentam
neatbilstoša studiju metodika;
4. nesekmība, kuras cēlonis ir priekšlaicīga iesaistīšanās darbā;
5. citi

1

Šinī gadā kopā beidza 3‐gadīgie un divgadīgie maģistri
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Kopējais nesekmības % ir relatīvi stabils apskatāmajā periodā un svārstās robežās starp 4-6 % gadā.
Nesekmība, kuras cēloņi saistīti ar abiturientu nesagatavotību regulāram, nopietnam (40 stundas
nedēļā) darbam izpaužas pirmajos 3 semestros un bieži vien saistās ar labprātīgu izstāšanos no universitātes
pirms sesijas.
Nesekmība, kuras cēlonis ir nespēja apgūt abstraktās zināšanas un/vai šim kontingentam
neatbilstoša studiju metodika ir samazināta līdz minimumam, organizējot papildus nodarbības un
konsultācijas. Šis studentu kontingents parasti ir motivēts studēt , tāpēc šajā jomā problēmas nerodas.
Darba tirgus nozarē joprojām raksturojas ar kvalificētu speciālistu deficītu, kas izraisa priekšlaicīgu
studējošo iesaistīšanās darbā. Aptuveni puse no maģistrantūras pirmā kursa studentu strādā). Nespēja
savienot pilnu darba dienu ar studijām augstskolā ir viens no galvenajiem iemesliem nesekmībai
maģistrantūrā. Maģistrantūras studenti parasti studijas tomēr pabeidz vienu gadu vēlāk.

6.3

Studentu atbalsts

Fizikas un matemātikas skolotāju trūkums vidusskolās, kas ir par iemeslu nepietiekamām zināšanām,
RTU tiek kompensēts ar speciāliem kursiem studentiem ar nepietiekamām zināšanām šajos priekšmetos.
Ja nav noliedzoša attieksme pret angļu valodu, tad robi zināšanās, kas iegūti mācību laikā vidusskolā
(tur, kur nav fizikas un/vai matemātikas skolotāju un tādu arī nebūs, vai arī vidusskolā nav bijis laika
nodarboties ar mācīšanos) pie labas gribas var tikt aizpildīti ar internetā izvietotām apmācošām
programmām īsā laikā. Rekomendējam sekojošās vietas:
http://www.analyzemath.com/
http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/applets.htm
Izmantojot labi pārdomātas animācijas un procesu simulācijas robus zināšanās var aizpildīt dažās
nedēļās.

6.4

Studentu aptauju rezultāti un to analīze

Studentu aptaujas notiek divos līmeņos:
• Visas universitātes līmenī
• Studiju programmas ietvaros.
Aptaujas universitātes līmenī netiek ievērota vēlamā izlase, tāpēc šie dati ir izmantojami tikai orientējoši.
Šinī atskaites periodā divi pasniedzēji tika atbrīvoti no pasniedzēja darba, neskatoties uz labām nemotivēto
studentu atsauksmēm, augstas sekmības, bet tajā pašā laikā savā priekšmetā nespējot (zems prasību
līmenis). Tiek minēti sekojoši galvenie iemesli motivācijas trūkumam:
1. Darba intervijās neietilpst maģistra līmeņa prasmju pārbaudes vai profesionālu iemaņu
pārbaudes (Latvijas uzņēmumi neveido šādu pieprasījumu);
2. Latvijā valdošais deformētais priekšstats par tehnisko speciālistu lomu tautsaimniecībā
(nevis „high tech” speciālists ir galvenais pievienotās vērtības radītājs, bet menedžeris,
ekonomists, jurists, utt)
3. Inženiertehniskās specialitātes studēt ir salīdzinoši darbietilpīgi, prasa piepūli, kam
studenti vidusskolā nav sagatavoti;
4. Vēlme atlikt konkrētu problēmu studijas, jo tās var izrādīties nevajadzīgas (Motivējot to
ar teicienu: „Internetā ir viss. Vajadzēs - iemācīšos”) .
Pēdējais motīvs ir nopietns: tas ir aktuāls visā pasaulē un ir izraisījis apvērsumu ASV vadošajās
universitātēs (piem. Stenforda) , pārejot uz WEB balstītām studijām.
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Studentu aptauju organizēšana, veikšana un datu apstrāde pilnībā tiek uzticēta studentu pašpārvaldei, kas
veicina aptauju neatkarību. Aptaujās tiek minētas programmas stiprās un vājās vietas. Atsauksmēs ir
atzīmēta studiju programmu aktualitāte un kvalitāte, pasniedzēju kvalifikācija un atbilstība
telekomunikāciju tirgus sektora pieprasījumam. Diemžēl vienlaicīgi jāatzīmē daži strīdīgi aptaujas
rezultāti. Piemēram, profesionāli izvērtējot kāda priekšmeta saturu, nākas konstatēt, ka tajā nepieciešamas
būtiskas izmaiņas atbilstoši tehnoloģiju attīstības tendencēm, tomēr studentu aptaujās šī priekšmeta
pasniedzējs atzīmēts kā viens no labākajiem. Minētais piemērs norāda uz studentu aptauju rezultātu
relatīvo raksturu. Šo aptauju rezultāti var kalpot kā orientieris vispārējam programmas vērtējumam.
Aptaujas anketas un rezultāti atrodami Instituta lietvedībā.

6.5

Absolventu karjeras iespējas

Darba attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju pilnā mērā regulē ES darbaspēka tirgus (arī
Latvijā un telekomunikāciju nozarē). Galvenie akcenti ir sekojoši. ES ietvaros par vienādas kvalitātes darbu
tiek dots vienāds atalgojums. Konkurē ne tikai darba ņēmēji, bet galvenokārt darba devēji, jo Latvijā ir
relatīvi zems bezdarba līmenis. Darba piedāvājumus veido gan ES mēroga piedāvājumi (piem. Francija)
gan vietējās tirgus. Bieži vien Latvijas darba devēji šajā konkurencē zaudē. Par absolventu konkurētspēju
liecina darba piedāvājumi no ES valstīm (Francijas un citām). Atverot darbaspēka tirgu Latvijā, speciālistu
atalgojums pakāpeniski izlīdzinās.
Absolventu aptaujas notiek izlases veidā un tām tiek izvirzīti sekojoši mērķi:
• izveidot darba tirgus modeli nozarē (pieprasījums Latvijā un ES, zināšanu un iemaņu
saraksts, darba alga, darba interviju norise)
• veidot konkurētspējīgu ar vadošajām universitātēm iegūto zināšanu un iemaņu portfeli.
Ir izveidots modelis (Gausa sadalījums) absolventa integrētam sekmības indikatoram, kurš sadalīts pa
deciļu grupām, uzņēmumu grupām, kuras pieņem darbā programmas absolventus (vinnētās darba
intervijas) un darba algām. Rezultāti 2006. gadā apkopoti tabulā

Darba tirgus indikatori telekomunikāciju absolventiem

Deciļu grupa
9, 10
7,8
4,5,6
1,2,3

Darba devēji
Ārzemju vadošās kompānijas, ASV un ES
universitāšu doktorantūras, RTU
doktorantūra
Vidējie Latvijas telekomunikāciju
uzņēmumi, kuriem pamatdarbā
nepieciešami telekomunikāciju speciālisti .
Mazie Latvijas telekomunikāciju
uzņēmumi, kuriem pamatdarbā
nepieciešami telekomunikāciju speciālisti.
Latvijas rūpniecības uzņēmumi, kuriem
palīgdienestos nepieciešami
telekomunikāciju speciālisti.

Tabula 8
Darba alga pēc absolvēšanas
800,- līdz 1500,- Ls mēnesī
600,- līdz 800,- Ls mēnesī
400,- līdz 600,- Ls mēnesī
200,- līdz 400,- Ls mēnesī

Šie pētījumi ļauj noteikt arī RTU konkurētspēju darba tirgū. Jāatzīmē, ka pēc pēdējās darba algas reformas
RTU ETF Telekomunikāciju institūts kļuva konkurētspējīgs ar vadošajām firmām.
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Kā redzams vidējā alga nozarē ir lielā mērā virs vidējā , šis fakts izraisa kolīzijas starp darba devējiem un
darba ņēmējiem. Svarīgs fakts: diemžēl neviens no nozares ražojošiem uzņēmumiem šodien darba tirgū
nav konkurētspējīgi. Galvenais iemesls: orientācija uz lētu darba spēku. (piedāvātā darba alga: 200 – 400
Ls mēnesī). Saprotams, ka, pieņemot darbā tikai visvājāk sagatavotos absolventus, veidojas deformēts
priekšstats par studiju programmu.

6.5.1

Konkurētspējas vērtējums

Studiju programmā tiek sastādīta hipotētisku CV, kurā atspoguļo tās iemaņas un zināšanas, kuras ir
iekļautas studiju programmā. Salīdzinot ar ārzemju „Carrier manager” vērtējumu, var noteikt
konkurētspēju.
2006. gada rezultāti
Absolventiem no vidējās atzīmes sadalījuma funkcijas labās puses (>8) bija plašas izvēles iespējas: sākot
no studijām doktorantūrā ASV un Londonas universitātēs līdz darba piedāvājumi ES kompānijās.
Līdz algu reformai RTU ETF Telekomunikāciju institūts arī nebija konkurētspējīgs. Pēc algu reformas
situācija ir uzlabojusies. 2006. gadā no diviem piedāvājumiem, kurus mēs izteicām absolventiem, vienu
uzvarējām, bet vienu zaudējām. Zaudējām Londonas universitātei, bet uzvarējām vietējo uzņēmumu.

Probability
Density
Functionums
Se
kmības
sadalīj
y=normal(x,7,1)

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Zīm. 1 Sekmības sadalījums pa deciļu grupām
Zemākas sekmības deciļu grupās seko vadošie Latvijas uzņēmumi un noslēdz ražotāji.
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7 Akadēmiskais personāls
7.1

Programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla skaitliskais
sastāvs un kvalifikācija

Akadēmiskais sastāvs (2007. gads)
Tabula 9
V.Uzvārds
A.Ozols
G.Liberts
G.Lauks
Ģ.Ivanovs
T.Celmiņš
A.Vitmanis
J.Lelis
O. Belmanis
J.Siliņš
G.Rutka
K. Kaļiņina
A. Lipenbergs
J.Poriņš
J. Jelinskis

Grāds
Dr.Hab.Sc
Dr.Hab.Sc
Dr.Sc
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
M.Sc.
Dr.Sc
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.

Amats
profesors
profesors
profesors
profesors
Asoc. Pof
Docents
Docents
Docents
Docents
lektore
Docente
Lektors
Lektors
Lektors

Vecums
65 gadi
55gadi
61 gadi
61gadi
66 gadi
57 gadi
57 gads
67 gadi
67 gadi
28 gadi
73 gadi
29 gadi
30 gadi
27. gadi

% no programmas apjoma
10%
5%
15%
15%
7%
3%
2%
5%
1%
5%
2%
6%
2%
10%

V. Zagorskis
J. Kūliņš

M.Sc.
M.Sc.

Pr.docents
Lektors

33 gadi
24 gadi

10%
2%

7.2

Svērtais vidējais vecums un tā dinamika
Tabula 10

2003. gads
55. gadi

2004. gads
56. gadi

2005. gads
58. gadi

2006. gads
57 gadi

2007. gads
55 gadi

Kā redzams no datiem sakarā ar konkurētspējas atjaunošanos, arī vidējais svērtais vecums akadēmiskajam
personālam samazinās.

7.3

Kvalifikācijas celšana

Kvalifikācijas līmenis galvenokārt tiek nodrošināts ar zinātnisko darbu un dalību starptautiskos
projektos. Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju biedri, kā arī Latvijā darbojošos
profesionālo organizāciju biedri. Moderno datortehnoloģiju izmantošana pētniecības darbā un studiju
RTU ETF Telekomunikāciju institūts

Lapa 21

6/27/2007

Studiju programma “Telekomunikācijas”

priekšmetos ir garants nepieciešamā līmeņa uzturēšanai. Pagājušajā studiju gadā pasniedzēji piedalījās ES
finansētā kompetences paaugstināšanas projektā.

7.4
7.4.1

Metodiskais un pētnieciskais darbs
Metodiskais darbs

Metodiskais darbs tiek plānots un arī finansēts atbilstoši kopējiem studiju programmas attīstības
mērķiem. Metodiskais darbs tiek plānots pa profesoru grupām. Pēdējos gados ir iesakņojusies prakse, ka
pretendents uz lektora vai docenta vietu iesniedz pilnu e-studiju metodisko nodrošinājumu savā priekšmetā.

7.4.2

Zinātniskais darbs

Vairums pasniedzēju paralēli mācību darbam piedalās zinātnisko grantu un projektu izstrādē vai
arī strādā par konsultantiem un ekspertiem. Zinātniskā darbība beidzot ir vainagojusies ar nopietnām
publikācijās starptautiski atzītos forumos Japānā, Brazīlijā un citur.

7.5

Personāla atlases, atjaunošanas un attīstības politika

Algu paaugstinājuma perspektīvais redzējums un realitāte vienkāršā veidā ir atrisinājusi personāla
atjaunošanas problēmu. Pasniedzēja amats pēc atalgojuma ir kļuvis konkurētspējīgs. Vidējais svērtais
akadēmiskā personāla vecums ir sācis samazināties.

8 Pašnovērtējums - SVID analīze
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikācijas” jāuzskata kā kompromiss starp studiju procesa
kvalitāti un tam izdalīto finansējumu un arī kompromiss starp studiju programmu plašumu un dziļumu.
Apkopojot programmas pašnovērtējuma rezultātus iespējams izdarīt programmas stāvokļa analīzi, kas
konspektīvā veidā sniegta SVID tabulā.
SVID tabula
Tabula 11
Stiprās puses
• Programmas absolventi ir kļuvuši
konkurētspējīgi darba tirgū starptautiskā līmenī,
par ko liecina absolventu iekārtošanās darbā
starptautiskās kompānijās vai iestāšanās
doktorantūrās;
• Programmas satura, laboratoriju aprīkojuma
un personāla kvalifikācijas atbilstība moderno
RTU ETF Telekomunikāciju institūts

Vājās puses
• Nepietiekami ātri netiek atjaunināts
akadēmiskais personāls ar doktora grādu;
• Nenotiek (ārzemju) vieslektoru iesaistīšana
studiju procesā, kas galvenokārt nozīmīgs kā
konkurenci veicinošs faktors akadēmiskā
personāla vidū ;
• Nepietiekama gatavība ieviest angļu valodu kā
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•
•
•
•

•

telekomunikāciju tehnoloģiju prasībām, kas
panākta, veidojot ciešas saites ar industriju un
ar industrijas tiešu atbalstu, kā arī attīstot
pētniecību;
Orientācija uz WEB tehnoloģiju ieviešanu
studiju procesā, kas ļauj intensificēt studiju
procesu;
Pieprasījums pēc studiju programmas
absolventiem joprojām pārsniedz piedāvājumu;
Iespējas
Telekomunikāciju tehnoloģijas turpinās
attīstīties un pieprasījums pēc augsti kvalificēta
darba spēka(nevis inženieru) turpinās pieaugt;
Turpinot attīstīt kvalitātes pārvaldības rīkus
(TQM, Deminga ciklu ar statistikas metodēm)
iespējams sasniegt adekvātu ES vadošajām
universitātēm kvalitāti un prestižu;
Ieviešot angļu valodu kā otro studiju valodu
maģistru studiju programmā iespējams pilnībā
integrēties Eiropas universitāšu Ekselences 2
tīklā.

otro studiju valodu maģistru studiju programmā
starptautiskās konkurētspējas un prestiža
celšanai;

Draudi
• Progresējošs reflektantu sagatavotības līmeņa
kritums, kas neveicinās iespējas sekot
tehnoloģiju izaugsmei, bet veicinās augstu
atskaitīšanas procentu;
• Samazināsies reflektantu interese par
telekomunikāciju jomu;
• Valodu likuma ierobežojumi pārejai uz angļu
valodu kā otro studiju valodu maģistru studiju
programmā neļaus veicināt apmaiņas procesus
ar vieslektoriem un integrēties ES Universitāšu
ekselences tīklā .

9 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai.
9.1

Stratēģiskie mērķi un to sasniegšanas pasākumi

Studiju programmas attīstības vīzija tiek saistīta ar sekojošu stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Kvalitātes pārvaldības jomā:
• Pievienoties Eiropas augstākās izglītības ekselences tīklam ar atbilstošām aktivitātēm;
Satura pilnveidošanas jomā:
1. panākt, lai 50% studiju satura profilējošos priekšmetos balstītos uz jaunākajiem institūta
akadēmiskā personāla pētījumu rezultātiem (patreiz ap 10%).
Studiju metožu pilnveidošanas jomā:
2. Pāriet uz WEB balstītu un ontoloģijās definētu studiju formātu, balstoties uz Stenfordas
Universitātes pieredzes.

9.2

Tuvākie mērķi

1.
2.

2

Pakāpeniska studiju procesa pārorientēšana uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un
balstot tās uz tālmācības iespēju izmantošanu.
Turpināt izstrādāt un ieviest studiju programmas un priekšmetu ontoloģijas, balstoties uz vadošo
pasaules universitāšu praksi , tādā veidā panākot precīzu un pārbaudāmu apgūstamo zināšanu un

Angliski: excellence
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iemaņu specifikāciju. Salīdzināt izstrādātās ontoloģijas ar vadošo pasaules universitāšu priekšmetu
ontoloģijām un pilnveidot tās.
Vienotas skaitļošanas vides izveidošana visiem studiju programmas priekšmetiem un piekļuves
nodrošināšana tai caur internetu;
Vienotas terminoloģijas vārdnīcas pilnveidošana un piekļuves nodrošināšana tai caur internetu;
Piekļuves nodrošināšana visiem studiju materiāliem caur internetu;
Pāriet uz atvērtā koda studiju menedžmenta sistēmu „MOODLE”.

3.
4.
5.
6.

9.3

Pasākumu plāns

Veicamo pasākumu plāns 2007/2008 mācību gadam balstās uz iepriekšējā gadā konstatēto
trūkumu un nepilnību analīzes, kuru ir veikusi institūta Padome.

Pasākumu plāns studiju procesa pilnveidošanā
Tabula 12
Nr.

Pasākums

Izpildītājs

Laiks

1

Veikt absolventu aptauju ar mērķi
noskaidrot konkurētspēju darba
tirgū un tiem darba intervijās
izvirzītās prasības

LTA
izpilddirektors,
studiju
programmas
direktors

Septembris, 2007

2

Veikt darba devēju aptauju ar mērķi
noskaidrot to prasības un
absolventiem darba intervijās
izvirzītās prasības

LTA
izpilddirektors,
studiju
programmas
direktors

Oktobris, 2007

3

Veikt materiāltehniskā
nodrošinājuma (auditoriju,
laboratoriju, datorklašu aprīkojuma)
atjaunināšanu saskaņā ar
pasākumu plānu

Laboratoriju
vadītājs,
palīgpersonāls

Visu gadu

4

Pārveidot studiju programmas
procesu datu statistiskās apstrādes
paketes uz „MOODLE” vidi

V. Zagorskis

Septembris, 2007

5

Veikt studentu aptauju ar mērķi
noskaidrot studiju procesu „šaurās”
vietas

Studiju
programmas
direktors

Divas reizes gadā

6

Izstrādāt 3 jaunas priekšmetu
ontoloģijas telekomunikāciju tīklu
profesora grupas priekšmetos

Prof. G. Lauks, J.
Kūliņš, J.
Jelinskis, V.
Zagorskis

Visu gadu

7

Studēt vadošo tehnoloģiju
piegādātāju, operatoru, un klientu
pieprasījumu ar mērķi izzināt

Visi

Visu gadu
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jaunākās tendences tehnoloģiju
attīstībā. Par rezultātiem ziņot
zinātniskajos un metodiskajos
semināros
8

Studēt vadošo universitāšu pieredzi
un apkopot to metodiskajos
semināros

Institūta Padome,
studiju
programmas
direktors

Visu gadu,
semināri 3 reizes
gadā

9

Papildināt programmēšanas rīku,
pakešu un programmu bibliotēku ar
jauniem instrumentiem saskaņā ar
programmatūras attīstības plānu

Visi

Visu gadu

10

Veikt zinātnisko, metodisko un
studiju darbu saskaņā ar
akadēmiskā personāla
individuālajiem plāniem

Visi

Visu gadu

11

Studiju gada rezultātu apkopojums,
analīze, novērtējums, un tālākās
darbības mērķu un uzdevumu
formulēšana

Institūta Padome,
studiju
programmas
direktors

27.06.08

12

Detalizētu plānu sastādīšana

Profesoru grupu
vadītāji

4.07.08

“Pašnovērtējuma ziņojums”
apspriests un apstiprināts
2007. gada 30. maijā

Akreditācijas Vadības komiteja
Komitejas priekšsēdētājs:

Prof. G.Lauks

Locekļi:

Prof. Ģ.Ivanovs
Asoc. Prof.T.Celmiņš
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10 Pielikumi
Pielikums 1

Studiju programmas kvalitātes pārvaldības sistēmas īss
apraksts
Studiju programmas kvalitātes pārvaldības sistēma balstās uz Deminga cikla realizāciju, atbilstoši
zīm. P1 attēlotajiem procesiem.

Zīm. P1 Kvalitātes pārvaldības struktūra
RTU ETF Telekomunikāciju institūts
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Procesus kopumā raksturo ap 120 indikatori. Daži no tiem , piemēram , finansiālās darbības indikatori,
saskaņā ar pastāvošo finansēšanas sistēmu netiek izmantoti. Indikatoru vērtības tiek savāktas un statistiski
apstrādātas.
Saikni starp priekšmetiem un studiju programmu nodrošina priekšmeta apraksts, kura atribūti doti zīm.P2.

Izmērāmi mērķi
Mērīšanas metode
Mērīšanas rezultāti

Sākuma stāvokļa
vērtējums
Studiju
programmas
priekšmets

Saturs
Metodika
Resursi

Zīm. P2 Studiju priekšmeta apraksta atribūti
Izmantotā sistēma pagaidām nav savietojama ar RTU sistēmām PRIEKŠMETU REĢISTRS, STUDENTS
un FINANSU APRĒĶINI. Tomēr RTU jaunizveidotais departaments sola izveidot vienotu pārvaldības
sistēmu, kura balstītos uz MOODLE vidi.
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Pielikums 2

Bakalaura un maģistra deskriptoru salīdzinājums
Bakalaurs

Maģistrs

zināšanas un
izpratne

balstās uz vidējo izglītību,
pamatojas uz augsta līmeņa
mācību grāmatām,
dažos aspektos
nepieciešamas visjaunākās
zināšanas

paplašina /padziļina
bakalaura grādam raksturīgās,
nodrošina iespējas
oriģinalitātei ideju attīstībā un
izmantošanā, t.sk. pētniecībā

zināšanu
pielietošana

profesionalitāte
darbā/profesijā, kompetenci
apliecina, izvirzot un pierādot
argumentus, risinot
problēmas savā jomā

problēmu risināšanas spējas
jaunā vai nepazīstamā vidē,
plašākā (vai multidisciplinārā
kontekstā

analīze

spējas savākt un analizēt
atbilstošos datus (savā jomā),
slēdzienos atspoguļot
sociālos, zinātniskos, ētiskos
aspektus

spēj integrēt zināšanas un tikt
galā ar sarežģītību, formulēt
slēdzienus nepilnīgas
informācijas apstākļos,
slēdzienos atspoguļot sociālo
un ētisko atbildību

izklāsts

spēj izklāstīt informāciju,
idejas un risinājumus gan
speciālistu gan nespeciālistu
auditorijā

mācīšanās spējas

mācīšanās prasmes, kas
nepieciešamas, lai turpmāk
varētu ar augstu patstāvības
pakāpi realizēt savas tālākās
studijas

spēj gan speciālistu, gan
nespeciālistu auditorijās skaidri
un viennozīmīgi izklāstīt savus
secinājumus, kā arī tās
zināšanas un loģisko
pamatojumu, uz kuriem tie
balstīti
mācīšanās spējas, kuras ļauj
turpināt studijas arī tādos
veidos, kas var būt lielā mērā
pašu vadītas vai autonomas
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Ievads
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikācijas” ir orientēta uz Latvijas
darbaspēka tirgus vajadzībām un iespējām.
Studiju programma atrodas nepārtrauktas pilnveidošanas procesā.
Studiju programmas pilnveidošanas mērķi ir :
• Darba spēka tirgus noteikto prasību izpildīšana ar mērķi, lai sagatavotie
speciālisti spētu sekmīgi konkurēt Latvijas un ES darbaspēka tirgū;
•
Lai sasniegtu šo līmeni, studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti visaptverošās
kvalitātes vadības līdzekļi un metodes.
Studiju programmas pilnveidošana notiek , pilnveidojot saturu, kontroles līdzekļus,
metodiku un citus elementus. Pēc studiju programmas akreditācijas Telekomunikāciju
institūta akadēmiskais personāls ir studējis modernās kvalitātes vadības metodes industrijā
(t.sk. arī augstākajā izglītībā). Kā saprotama un pievilcīga tika atzīta Nīderlandes
kvalitātes institūta (Instituut Nederlandse Kwaliteit) veidotā kvalitātes vadības sistēma
augstākajā izglītībā, kuras dokumentus ir tulkojis arī AIC.

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis, saskaņā ar akadēmiskās izglītības
standartu ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi,
sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas
iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā.
Studiju programmas mērķi un uzdevumi ir formulēti, sabalansējot sabiedrības
(Nacionālā attīstības plāna), potenciālo darba devēju, augstskolas un studējošo vēlmes,
iespējas un resursus.
1.1 BAKALAURU STUDIJAS
1.1.1 Mērķi
Sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju
apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistratūrā.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos
un patstāvīgās literatūras studijās apgūt:
• fundamentālo zinātņu pamatus,
• profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus,
• specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetus,
• sociālo un humanitāro zinātņu pamatus.
Studiju programma paredz apgūt:
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu
formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi veikt stāvokļa analīzi kādā ar telekomunikācijām saistītā
problēmā, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
• prasmi lietot informācijas tehnoloģijas .
Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un
prasmes tālākām studijām maģistratūrā.
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1.1.2 Uzdevumi
Studiju programmas saturs tiek veidots, balstoties uz Eiropas Savienības Informācijas un
telekomunikāciju konsorcija (ITC) darba devēju vīzijas , kura izklāstīta zināšanu un iemaņu
pilotprojektā.
Studiju programmas uzdevumi , atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem parādīti tabulā 1.
Tabula 1.

ZINĀŠANU UN IEMAŅU BLOKI
Tehnoloģiskās zināšanas
Komutācijas un IN tehnoloģijas
Bezvadu un mobilo tīklu tehnoloģijas
Interneta tehnoloģijas
Optisko tīklu, SDH un PDH tehnoloģijas
Mikroviļņu līniju tehnoloģijas

STUDIJU PRIEKŠMETU
BLOKI
Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti
Obligātie priekšmeti
Ierobežotās izvēles priekšmeti

Iemaņas
Tehniskās iemaņas
Prasme lietot projektēšanas metodes telekomunikāciju
pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot pētniecības metodes telekomunikāciju
tehnoloģiju, pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot informācijas tehnoloģijas un datoru
programmēšana inženiertehnisko uzdevumu risināšanai
Prasme lietot izmaksu modelēšanas metodes
telekomunikāciju pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu
līmenī
Prasme lietot matemātiskās statistikas metodes uzņēmumu,
tīklu un tīklu elementu modelēšanā

Uzvedības iemaņas/spējas
Saskarsmes māksla
Analītiskās spējas
Kreatīvā domāšana
Akurātums
Spēja strādāt komandā
Komunikēšanās iemaņas (modernie līdzekļi)
Problēmu risināšana
Informācijas apstrādes spējas
Iniciatīvas spējas
Darba organizācija un plānošana

Mājas darbi, kursa darbi un projekti
obligātajos, un ierobežotās izvēles
priekšmetos

Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti

Obligātie priekšmeti, ierobežotās izvēles
priekšmeti, humanitāri- sociālo zinātņu
SP, ekonomikas un vadības zinātņu SP,
atbilstoši priekšmetu programmām

1.1.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole
Lai sasniegtu izvirzītos programmas mērķus, visi programmas apguvē veicamie uzdevumi
(zināšanas un iemaņas), ir sadalīti pa studiju priekšmetiem. Šāds sadalījums nodrošina visu
programmas uzdevumu piesaisti konkrētiem priekšmetiem.
Zināšanas un apgūstamās iemaņas tehnoloģiskajās zinātnēs tiek definētas priekšmetu
programmās. Zināšanu apguve tiek pārbaudīta eksāmenos, bet iemaņu pārbaude notiek, izstrādājot
2 kursa darbus, veicot to novērtējumu. Katrā kursa darba uzdevumā ir formulētas apgūstamās
iemaņas.
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Programmas uzdevumos izvirzīto zināšanu un prasmju apgūšanas integrējošs
novērtējums tiek veikts, novērtējot bakalaura darbu. Bakalaura darba vērtēšanas sistēma
(vērtēšanas metodika) satur visus programmas uzdevumos izvirzītos zināšanu un prasmju
elementus. Lai iegūtu pozitīvu bakalaura darba vērtējumu, Nolikuma par bakalaura darbu
pielikumā ir formulētas minimālās prasības (slieksnis), kuras jāizpilda, izstrādājot kvalifikācijas
darbu.
Viss zināšanu un iemaņu kopums veido speciālista modeli.
Izvirzīto mērķu un uzdevumu kontrolei tiek veikta arī studentu aptauja, ieskaišu un
eksāmenu rezultātu analīze un apspriešana profesoru grupās. Studentu aptaujas mērķis bija
noskaidrot studentu vērtējumu par programmas priekšmetiem. Detalizētāki aptaujas rezultāti ir doti
šī ziņojuma pielikumā.
1.2

MAĢISTRU STUDIJAS

1.2.1 Mērķi
Maģistru studiju mērķi ir sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot speciālistus patstāvīgai projektēšanas un pētnieciskai
darbībai telekomunikāciju nozarē vai zinātniski pedagoģiskajai darbībai un/vai tālākām studijām
doktorantūrā inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē.
Maģistru kā kvalificēta darbaspēka mērķa tirgi (Potenciālie darba devēji) ir:
• Telekomunikāciju uzņēmumi
• Augstskolas
• Zinātniski pētnieciskās iestādes
1.2.2

Uzdevumi

Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt zināšanas un izveidot prasmes
patstāvīgam radošam darbam telekomunikāciju nozarē.
Studiju programma , pamatojoties uz bakalaura studiju programmā iegūtām zināšanām un
iemaņām , paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras
studijās apgūt:
• ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
• praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
• sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz apgūt sekojošas iemaņas :
• prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus (veikt problēmas
stāvokļa analīzi , pamatot pētījumu metodes izvēli, veikt dator-eksperimentus u.c.);
• veikt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus
• prasmi apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.
Studiju programma paredz:
• izstrādāt kvalifikācijas darbu (maģistra darbu)
• veikt tā atbilstības novērtējumu .
1. Studiju programmas uzdevums pētniecības jomā ir dot iemaņas sekojošu pētniecības
darba etapu veikšanai:

•

•

Uzdevuma nostādne
• Hipotēzes izteikšana, aktualitātes formulējums utl
• Formulēt zināmo par pētījuma objektu

• Formulēt nezināmo par pētījuma objektu
• Novērtēt nezināmā izziņas iespējas
• Formulēt pētījumu mērķi
• Pētījumu programmas sastādīšana
Pētījumu programmas izpilde
• Eksperimentu (mērījumu) plānošana, modelēšanas plānošana, utl
• Eksperimenta veikšana
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• Iegūto rezultātu apstrāde
Pētniecības rezultātu novērtējums
• Pētniecības programmas izpildes pārbaude,
• Atbilstības novērtējums formulētajam mērķim,
• Iegūto rezultātu novērtējums
Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgam
pētnieciskajam darbam telekomunikāciju apakšnozarē , pedagoģiskam darbam augstskolā vai arī
tālākām studijām doktorantūrā. Paredzēts arī, ka šī akadēmiskā izglītība nodrošina tās personiskās
īpašības , zināšanas un iemaņas , kuras nepieciešamas darbam pētnieciskā (radošā) kolektīvā.
2.Detalizēts zināšanu un iemaņu apraksts izklāstīts Telekomunikāciju institūta
studiju programmas nolikumos.
3.
•

1.2.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole
Lai sasniegtu izvirzītos programmas mērķus, visi programmas apguvē veicamie uzdevumi
(zināšanas un iemaņas), ir sadalīti pa studiju priekšmetiem. Šāds sadalījums nodrošina visu
programmas uzdevumu piesaisti konkrētiem priekšmetiem.
Zināšanas un apgūstamās iemaņas fundamentālajās un lietišķajās zinātnēs, praktiskas
ievirzes inženierzinātņu disciplīnās telekomunikāciju apakšnozarē un sociālās un humanitārās
zinātnēs tiek definētas priekšmetu programmās. Zināšanu apguve tiek pārbaudīta eksāmenos, bet
iemaņu pārbaude notiek, izstrādājot 4 kursa darbus, veicot to novērtējumu un vienā lietišķajā spēlē
kā 3 kursa darbu integrējošā praktiskā darbā. Katrā kursa darba uzdevumā ir formulētas
apgūstamās iemaņas.
Programmas uzdevumos izvirzīto prasmju apgūšanas novērtējums pētniecības jomā tiek
veikts, novērtējot maģistra darbu. Maģistra darba vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metodika) satur
visus programmas uzdevumos izvirzītos prasmju elementus. Lai iegūtu pozitīvu maģistra darba
vērtējumu un līdz ar to maģistra grādu, Nolikuma par maģistra darbu pielikumā ir formulētas
minimālās prasības (slieksnis), kuras jāizpilda, izstrādājot kvalifikācijas darbu.
Viss zināšanu un iemaņu kopums veido speciālista modeli.
Izvirzīto mērķu un uzdevumu kontrolei tiek veikta arī studentu aptauja, darba devēju
aptauja, ieskaišu un eksāmenu rezultātu analīze un apspriešana profesoru grupās. Studentu
aptaujas mērķis bija noskaidrot studentu vērtējumu par programmas priekšmetiem. Kopumā var
secināt, ka studentus apmierina priekšmetu pasniegšana. Detalizētāki aptaujas rezultāti ir doti šī
ziņojuma pielikumā.
4.
5.
1.3 DOKTORANTŪRAS STUDIJAS
1.3.1

Mērķis

Sagatavot augstākās kvalifikācijas inženierzinātņu doktorus telekomunikāciju apakšnozarē
ar mērķi nodrošināt izglītības uzturēšanu šinī nozarē Latvijas republikā kā arī apmierināt
industrijas vajadzības pēc zinātniski pētnieciskā personāla.
1.3.2 Uzdevumi
Studiju programma , pamatojoties uz maģistratūras studiju programmā iegūtām zināšanām
un iemaņām , paredz lekcijās un/vai patstāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt:
•
ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
•
praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
•
sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz:
•
izstrādāt kvalifikācijas darbu (doktora disertāciju)
•
veikt tā atbilstības novērtējumu.
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1.3.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole
Izvirzīto mērķu un uzdevumu kontrolei tiek veikta doktorandu darba analīze un
apspriešana profesoru grupās. Pagaidām sasniegtie rezultāti nav apmierinoši. Galvenais trūkums:
visi doktorandi bez studijām doktorantūrā strādā ārpus RTU.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1.

IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN PLĀNĀ

2.1.1.

Vispārējā pieeja

Pagājušajā studiju gadā tika sagatavota vide studiju programmas satura kardinālai
izmaiņai divos svarīgākajos virzienos:
•

Uz Java 2 platformas balstītu tehnoloģiju ieviešanai studiju programmās

•

WDM tehnoloģijas ieviešanai

Šīs izmaiņas tiek pieskaņotas jaunām darba tirgus prasībām, kuras izriet no vispārējām
informācijas tehnoloģiju attīstības tendencēm. Java 2 platforma ir saistošais elements starp objektorientēto programmēšanas virzienu un konkrētām aplikācijām telekomunikāciju nozarē. Būtisku
nozīmi pamazām iegūst unificētā modelēšana kā sistēmu modelēšanas un pētīšanas instruments.
Pirmais būtiskais pielietojums ir WDM sistēmas un ar tām saistītie pētījumi.
2.1.2.

Bakalaura studijas

Bakalaura studiju programmas priekšmetu saturs trešajā studiju gadā tika būtiski pārskatīts
un pārveidots ar mērķi nodrošināt nepieciešamo iemaņu un prasmju līmeni bakalaura darba
izstrādei atbilstoši Nolikumam par bakalaura darbu. Lai sagatavotu studentus bakalaura studiju
programmā bakalaura darba izstrādei un nodrošinātu bakalaura darbā iespēju ietvert zinātniskā
darba elementus, studiju programmas priekšmetos tika iekļautas sadaļas ar/par pētnieciskā darba
elementiem.

2.1.2 Maģistratūras studijas
Pagājušajā studiju gadā turpinājās galveno studiju priekšmetu satura izmaiņas atbilstoši straujajai
tehnoloģiju attīstībai nozarē. Maģistru studiju programma regulāri tiek salīdzināta ar atbilstošo
studiju programmu KTH, DTU, Lozannas un ASV universitāšu studiju programmām. Studiju
programmas priekšmetu satura salīdzināšanai ar labākajām ārzemju augstskolām ir izveidots
ārzemju universitātēs pasniegto priekšmetu pilns metodiskais komplekss. Ievērojamākās no tām:
Kalifornijas, Virdžīnijas, Kolumbijas, Pensilvānijas, Prāgas, Budapeštas u.c. Salīdzinot saturu,
jāatzīst, ka tikai dažās ASV universitātēs tas ir augstāks.

2.1.3

Doktorantūras studijas
Programmā tika pārskatīts dažu priekšmetu saturs, kurš tika pielīdzināts KTH un
Lozannas doktorskolas programmām.
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2.2

STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS
STANDARTAM

2.2.2

Bakalaura studiju programma

Prasības studiju programmai nosaka LR MK Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu. Tālāk atbilstības pašnovērtējums tiek
sniegts pa Noteikumi atsevišķiem punktiem.
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTA PRASĪBAS
Bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas
Bakalaura studiju programmas profilu un nosaukumu veido
saskaņā ar Izglītības programmu klasifikatoru.
Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt
studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares
pamatjomā
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai,
attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās ir
120 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir
bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši
semestri
Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk
kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa
Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās
zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principus,
struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25kredītpunkti),
zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās
problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu
nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).

PAŠNOVĒRTĒJUMS
Atbilst
Atbilst

Bakalaura grādu – inženierzinātņu bakalaurs, piešķir
radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas
Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām
grupām
Zinātņu nozaru grupas bakalaura studiju programmu sarakstu,
ņemot vērā Augstākās izglītības padomes ieteikumu, katra
akadēmiskā gada beigās apstiprina izglītības un zinātnes
ministrs
Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas
maģistra studiju programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem
konkrētajā maģistra studiju programmā).

Atbilst

2.2.3

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst
Atbilst

Neattiecas uz
studiju programmas
pašnovērtējumu
Atbilst

Maģistru studiju programma
Akadēmiskās Izglītības Standarta prasības

Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un
pētniecības iemaņu
un prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.

Pašnovērtējums
Atbilst

10

Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana
patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai.
Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt
studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju
individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem
ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir
pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.
aģistra studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu
izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu)
un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 15
KP)

Atbilst
Atbilst
Atbilst

Atbilst

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1.

PASNIEGŠANAS METODES

Arī šinī studiju gadā pasniegšanas metodes tiek pilnveidotas divos virzienos. Studiju
programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju visās trīs profesoru grupās
atsevišķos studiju priekšmetos pāriet uz video projektoru izmantošanu lekcijās un praktiskajos
darbos. Institūtā pastiprināti tiek stimulēta prezentācijas materiālu izstrāde, sevišķi sarežģīta
grafiskā materiāla pasniegšanai. Kā jauninājums jāmin sarežģītu procesu demonstrējumi ,
izmantojot JAVA Applets.
Otrs virziens ir virtuālo metožu ieviešana studiju procesā. Šim nolūkam tiek izmantota
ETF Tālmācības Centra pakalpojumi un programma BLACKBOARD. Šinī mācību gadā virtuālajā
vidē ir sagatavoti un tiek realizēti (kā atbalsta vidē) 8 studiju priekšmeti.
Šī tehnoloģija ir devusi iespēju pilnībā nodrošināt ar studiju procesam nepieciešamo literatūru.
Pašnovērtējums
Šie virzieni tiek uzskatīti kā prioritāri pasniegšanas metožu pilnveidošanā.
3.2

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programmas realizāciju nodrošina šādas Telekomunikāciju institūta
struktūrvienības:
• Telekomunikāciju tīklu profesora grupa
• Pārraides sistēmu profesora grupa
• Telekomunikāciju iekārtu profesora grupa.

3.2.1 Nodrošinājums ar telpām
Visas studiju programmai nepieciešamās auditoriju un laboratoriju telpas ir studiju
programmas rīcībā. Vairumā telpu ir veikts kosmētiskais vai arī sarežģītāks remonts.
Problēmas rada ilgstošie telpu remonti, kuri netiek pabeigti noteiktajos termiņos.

3.2.2 Metodiskais nodrošinājums
Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru galvenokārt balstās uz INTERNETA
resursu izmantošu, kas nodrošina operatīvu iespēju sekot straujajām izmaiņām nozarē.(praktiski 2
gadu laikā pilnībā jāmaina studiju priekšmeta saturs) . Tiek attīstīta arī RTU bibliotēkas iespējas
un fakultātes bibliotēka.
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3.2.3 Materiālais nodrošinājums
Visās laboratorijās ir veikta aprīkojuma pilna nomaiņa uz modernām tehnoloģijām. Izveidotās
divas jaunas mācību laboratorijas. Visās profesoru grupās tagad ir iespējas lasīt lekcijas ar video
projektoriem un interneta pieslēgumu.
Programmatūras iegādes jomā esam pārgājuši uz akadēmisko, brīvi izmantojamo programmu
iegādi (bez nepieciešamības iegādāties licences)
Pašnovērtējums
Materiālais nodrošinājums vairs nerada problēmas.

3.2.4 Organizatoriskais nodrošinājums
Kā traucējošs faktors jāmin vienotas informatīvās sistēmas trūkums studiju procesu vadībai.
Faktiski eksistē 3 savstarpēji nesaistītas sistēmas:
• Priekšmetu reģistrs un studentu datu bāze
• Studiju procesa uzturēšana „Blackboardā”
• Studiju procesa lietvedība institūtā un profesora grupās.
Šāda situācija neļauj veikt procesu analīzi un zināšanu iegūšanu par tiem, izmantojot objektīvas
metodes.
3.3 STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā tiek veikta trešajā un ceturtajā (maģistru pirmajā)
kursā. Trešajā kursā bakalaura studiju programmā tiek pētniecības darba līmeni sagatavots
bakalaura darbs. Veicot atlasi tiek veidota RTU studentu konferences telekomunikāciju sekcija.
Studentu pētnieciskais darbs turpinās maģistratūras pirmajā kursā ar maģistra darba
tematikas izvēli. Savu pētījumu apgabalu izvēles pamatojumam studentiem tiek piedāvāts
sagatavot un pamatot atsevišķus pētījumu programmas elementus. Process ir iteratīvs un prasa
lielus kontakta stundu resursus. Kā būtiska problēma jāmin tā, ka pirms studiju uzsākšanas grūti
novērtēt studenta spēju atbilstību studiju programmai un prognozēt sekmību.
Pašnovērtējums
Studentu pētniecības darbs ir sācis pilnveidoties. Tomēr šim studiju programmas aspektam turpmāk
jāizdala vairāk resursu. Jāpilnveido pētniecības darba metodikas pasniegšana.
3.4

STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Telekomunikāciju institūta pasniedzēji ir turpinājuši strādāt starptautiskos projektos, kā arī
iesaistījušies jaunu starptautisku projektu izpildē. Tiek uzturēti zinātniskie un akadēmiskie kontakti
ar Baltijas republiku, un ES universitātēm. Ir attīstījusies studentu apmaiņa un studiju turpināšana
kādā no ārzemju programmām.
3.5 SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM
Sadarbība ar darba devējiem notiek divos virzienos.:
• Sadarbība ar profesionālajām sabiedriskajām organizācijām
• Sadarbība ar uzņēmumiem
Telekomunikāciju nozarē pastāv divas sabiedriskās organizācijas:
• Latvijas Telekomunikāciju Asociācija (LTA)
• Latvijas Informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju Asociācija (LITTA)
Telekomunikāciju institūts ir pārstāvēts LTA. Tās 3 viceprezidenti un izpilddirektors ir institūta
docētāji. Sadarbība ar LITTA ir apsīkusi.
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3.5.1 Sadarbība ar ALCATEL Latvija
Kompānija ir piešķīrusi bez maksas SUN tipa darba stacijas un tehnoloģiju imitatorus, kuri tiek
ieviesti studiju procesā.

3.5.2 Sadarbība ar citiem uzņēmumiem
Telekomunikāciju institūts cenšas uzturēt sadarbības kontaktus ar visiem telekomunikāciju
uzņēmumiem Latvijā. Tie tomēr ir mazāk radoši. Jāatzīmē SIA Lattelekom stipendijas studentiem
un citas sadarbības formas.

Pašnovērtējums
Sadarbībai ar industriju ir jānodrošina atgriezeniskā saikne starp industriju un studiju procesu.
Divi svarīgākie aspekti ir:
• Darba devēju prasības un
• Absolventu atbilstības vērtējums darba spēka tirgus prasībām
Informatīvi šī saikne tiek nodrošināta pilnā apjomā.

3.5.3 Darba devēju aptauju vērtējums
Nozarē eksistē divas sabiedriskās organizācijas , kuras apvieno darba devēju organizācijas:
Latvijas telekomunikāciju Asociācija (LTA) un Latvijas Informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju Asociācija (LITTA).
Aptauju rezultāti ir kopumā ir pozitīvi. Kā trūkums tiek norādīts uz nepieciešamību attīstīt
uzvedības spējas, tādas kā darba grupas vadības spēju attīstīšana.

4. ZINĀŠANU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
4.1 VĒRTĒŠANAS PAMATPRINCIPI
Mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpe bakalaura programmā tiek vērtēta ar statistiskām
metodēm. Ir pabeigta Kvalitātes Pārvaldības Sistēmas izstrāde un uzsākta tās aprobācija. Kopumā
Sistēma aptver aptuveni 120 indikatorus, no kuriem 50 ir finansu darbības indikatori.
Daļa indikatoru tiek vērtēta ar statistiskām metodēm, kuras iestrādātas programmā
BLACKBOARD.
Visi eksāmeni bakalaura studiju programmā un maģistra studiju programmā notiek
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 17. decembra RTU Senātā
pieņemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās
studijās". Izņēmums ir eksāmeni doktorantūrā, kas notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes
priekšsēdētāja apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.
Vērtēšana balstās uz RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumu "Par pāreju uz vienotu
studiju rezultātu vērtēšanu" un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumu "Par kritērijiem studiju
rezultātu vērtēšanai".
Ar atzīmi tiek vērtēti arī bakalauru un maģistru darbu aizstāvēšanas rezultāti. Komisijas locekļiem
tiek izsniegta vērtēšanas skala, kura ietver programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpes
indikatorus.

13

4.2 VĒRTĒJUMU STATISTIKA
Aptaujas veic un rezultātus apkopo studentu parlamenta pārstāvji, neatkarīgi no institūta
administrācijas.
4.3 ATZĪMJU SISTĒMAS ATBILSTĪBA ECTS
Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3-1

Nozīme

Aptuvenā atbilstība
ECTS skalai
izcili )
A+
teicami
A+
ļoti labi
A
labi
B
gandrīz labi
C
viduvēji
D
gandrīz viduvēji
E
neapmierinoši
Fail

4.4 AKADĒMISKO GRĀDU PIEŠĶIRŠANA

4.4.1 Bakalaura grāds
Bakalaura grādus piešķir studentiem :
• kas telekomunikāciju studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz vidējo
izglītību un tipiski ir tādā līmenī, kurš, pamatojas uz augsta līmeņa mācību grāmatām, taču
vienlaikus ietver dažus tādus aspektus, kam nepieciešamas attiecīgās studiju jomas visjaunākās
zināšanas;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju
savam darbam vai profesijai, un kuri apliecina savu kompetenci, izvirzot argumentus un tos
pierādot; kā arī risinot problēmas savā studiju jomā;
• kuriem ir spējas savākt un analizēt atbilstošos datus , izdarīt slēdzienus, kas ietver atbilstošu
zinātnisko aspektu atspoguļojumu;
• kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus speciālistu un arī nespeciālistu auditorijā,
kuri ir attīstījuši sevī mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu ar augstu
patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas
Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija.

4.4.2 Maģistra grāds
Maģistra grādus piešķir studentiem :
• kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz bakalaura
zināšanām un iemaņām un paplašina vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās iemaņas , un
kas nodrošina bāzi vai iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, t.sk. pētniecības
kontekstā;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā kontekstā,
salīdzinot ar savu studiju jomu;
• kuri ir spējīgi integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus,
balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu zināšanu
pielietojumu un saviem slēdzieniem saistītās sociālās un ētiskās atbildības atspoguļojumu,
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kas spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi izklāstīt savus
secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi;
kam ir mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt studijas arī tādos veidos, kas var būt lielā mērā
pašu vadītas vai autonomas.

Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija.

5.

STUDENTI

5.1 STUDĒJOŠO SKAITS AKADĒMISKAJĀ PROGRAMMĀ
Studiju līmenis

1.gads

2.gads

3.gads

Bakalaura studijas
Maģistra studijas

159
88

131
68

103

Absolventu
skaits
84
58

Pašnovērtējums
Apvienojot studiju novirzienus un slēdzot profesionālo izglītību telekomunikācijās ir izdevies
izveidot lielas studentu grupas ar efektīvu visu studiju programmas resursu noslodzi.
5.2

STUDENTU VĒRTĒJUMS
Pagājušajā studiju gadā pirmo reizi aptauju organizēšana, veikšana un datu apstrāde
pilnībā tika uzticēta studentu pašpārvaldei. Aptaujās tiek minētas programmas stiprās un vājās
vietas. (Sk. Pielikumu 1) Atsauksmēs ir atzīmēta studiju programmu aktualitāte un kvalitāte,
pasniedzēju kvalifikācija un atbilstība telekomunikāciju tirgus sektora pieprasījumam.
Diemžēl vienlaicīgi jāatzīmē daži strīdīgi aptaujas rezultāti. Kā piemēram, profesionāli
izvērtējot kāda priekšmeta saturu, nākas konstatēt, ka tajā nepieciešamas būtiskas izmaiņas
atbilstoši tehnoloģiju attīstības tendencēm, tomēr studentu aptaujās šī priekšmeta pasniedzējs
atzīmēts kā viens no labākajiem. Minētais piemērs norāda uz studentu aptauju rezultātu
relatīvo raksturu. Šo aptauju rezultāti var kalpot kā orientieris vispārējam programmas
vērtējumam.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
6.1 SASTĀVS
V.Uzvārds
A.Ozols
G.Liberts

G.Lauks
Ģ.Ivanovs
T.Celmiņš
A.Vitmanis
J.Lelis
O. Belmanis
J.Siliņš
D.Rutka
K. Kaļiņina
A. Lipenbergs
J.Poriņš
J. Jelinskis

Zinātniskais grāds
Dr.Hab.Sc.
Dr.Hab.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
M.Sc.
Dr.Sc
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.

Amats
profesors
profesors
profesors
Asoc. prof
Asoc. prof
Docents
Docents
Docents
Docents
Lektore
Docente
Lektors
Lektors
Lektors

Vecums
65 gadi
55gadi
61 gadi
60gadi
66 gadi
56 gadi
56 gads
66 gadi
65 gadi
28 gadi
73 gadi
29 gadi
30 gadi
27. gadi

% no studiju programmas
apjoma
10%
5%
15%
15%
10%
3%
2%
5%
5%
5%
8%
5%
2%
10%

15

Pašnovērtējums
Studiju programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju uzlabot akadēmiskā
personāla vecuma struktūru, piesaistot jaunus pasniedzējus. Tomēr personāla piesaistīšanas
problēma joprojām paliek aktuāla.
6.2. KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA
Kvalifikācijas līmenis galvenokārt tiek nodrošināts ar zinātnisko darbu un dalību
starptautiskos projektos. Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju biedri, kā arī
Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri. Moderno datortehnoloģiju izmantošana
pētniecības darbā un studiju priekšmetos ir garants nepieciešamā līmeņa uzturēšanai.
6.3. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Vairums pasniedzēju paralēli mācību darbam piedalās zinātnisko grantu un projektu
izstrādē vai arī strādā par konsultantiem un ekspertiem.
Zinātniskā darbība beidzot ir vainagojusies ar nopietnām publikācijās starptautiski atzītos
forumos Japānā, Brazīlijā un citur.

7. SVID analīze
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikācijas” jāuzskata kā kompromiss starp studiju
procesa kvalitāti un tam izdalīto finansējumu un arī kompromiss starp studiju programmu plašumu
un dziļumu. Apkopojot programmas pašnovērtējuma rezultātus iespējams izdarīt programmas
stāvokļa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta SVID tabulā.
SVID tabula
Stiprās puses
• Programmas absolventi ir konkurētspējīgi darba
tirgū, (arī starptautiskā līmenī)
• Programmas satura un personāla kvalifikācijas
nodrošinājums ar moderno telekomunikāciju
tehnoloģiju zināšanām, kurš panākts, veidojot
ciešas saites ar industriju un ar industrijas tiešu
atbalstu ;
• Interneta pieslēgums un ”Blackboardā”
ievietotie mācību materiāli lielā mērā nodrošina
vajadzīgās informācijas iegūšanu nozarē
• Ir pilnībā atjaunots laboratoriju aprīkojums

Vājās puses
• Novecojis akadēmiskais personāls
• Nenotiek (ārzemju) vieslektoru iesaistīšana
mācību procesā
• Starptautiskā sadarbība studentu apmaiņā ir
vāja
• Nepietiekama gatavība ieviest angļu valodu kā
otro studiju valodu starptautiskās
konkurētspējas celšanai

Iespējas
• Telekomunikāciju tehnoloģijas turpinās
attīstīties un pieprasījums pēc augsti kvalificēta
darba spēka(nevis inženieru) turpinās pieaugt
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem par studiju kvalitāti
• Programmas studenti un absolventi ir pieprasīti
darba tirgū
• Ieviešot ikdienas darbā Deminga ciklu kvalitātes
pārvaldībā iespējams sasniegt adekvātu ES
vadošajām universitātēm kvalitāti par zemākām
cenām.

Draudi
• Progresējošs reflektantu sagatavotības līmeņa
kritums, kas neveicinās iespējas sekot
tehnoloģiju izaugsmei, bet veicinās augstu
atskaitīšanas procentu
• Samazināsies reflektantu interese par
telekomunikāciju jomu
• Puse no akadēmiskā personāla draud aiziet
pensijā
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8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde
Saskaņā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziņojumu, bija paredzēti šādi pasākumi
studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā:
1. Jāturpina dažādu kursu studentu aptauja par katra priekšmeta saturu un pasniegšanas
kvalitāti ar mērķi pilnveidot studiju programmu.
2. Jāievieš plašāks brīvās izvēles priekšmetu klāsts, lai dotu studentiem zināšanas par
jaunākajām tendencēm, vismaz daļēji apmierinot visai plašo studentu vēlmju spektru
3. Jāturpina palielināt elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzums.
4. Jāturpina palielināt patstāvīgo studiju faktiskais apjoms, plašāk izmantojot RTU
piedāvātās e -studiju iespējas.
5. Jāizstrādā programmas absolventu un darba devēju aptaujas anketa un jāizplāno aptauju
veikšana, lai noskaidrotu darba tirgus jaunās vajadzības.
6. Iespēju robežās jāintensificē studentu un pasniedzēju apmaiņa ar radniecīgām ārvalstu
augstskolām.
8.1 STUDENTU APTAUJAS

Studentu aptaujas notiek regulāri, to veic studentu pašpārvalde neatkarīgi no institūta
administrācijas. Tāpēc ir pamats uzskatīt, ka iegūtie rezultāti objektīvi atspoguļo studentu
viedokli. Diemžēl ne visi aptaujas rezultāti sakrīt ar darba devēju un sabiedrības vajadzībām,
Latvijas Nacionālā Attīstības plāna koncepcijām.
8.2 BRĪVAS IZVĒLES PRIEKŠMETI
Ir sagatavoti vairāki brīvās izvēles priekšmeti, kuri tiek piedāvāti studentiem un kurus studenti
izvēlas konkurences apstākļos. Pagaidām tādi ir tikai divi priekšmeti. Lai attīstītu šādu pieeju,
nepieciešams atrisināt virkni organizatorisku pasākumu.
8.3 E -STUDIJU IESPĒJAS
Paplašinājies elektroniski pieejamo mācību līdzekļu skaits un apjoms(terminoloģijas vārdnīca u.c.).
Uzsākts darbs pie priekšmetu ontoloģiju veidošanas.
8.4 ABSOLVENTU UN DARBA DEVĒJU APTAUJAS
Šāda aptauja tika veikta un raksturojās ar lielu variāciju, kāpēc šie aptaujas dati tiešā veidā nav
izmantojami. (pretēji viedokļi).
8.5 STUDENTU UN PASNIEDZĒJU APMAIŅA AR RADNIECĪGĀM ĀRVALSTU
AUGSTSKOLĀM
Studentu apmaiņa ir būtiski uzlabojusies. Galvenie apmaiņas partneri ir Dānijas Tehniskā
Universitāte, KTH, ASV universitāte un citas. Diemžēl pasniedzēju apmaiņa nav notikusi un to
tagad var sākt plānot tikai pēc 1-2 gadiem.

9. Veicamo pasākumu plāns 2006/2007 mācību gadam
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Veicamo pasākumu plāns 2006/2007 mācību gadam balstās uz konstatēto trūkumu un
nepilnību analīzes, kuru ir veikusi institūta Padome.
9.1.

BŪTISKĀKIE KONSTATĒTIE TRŪKUMI

Bakalaura programmā
1. Nepietiekamas prasmes izstrādāt sistēmas un komponentes un procesus
2. Panākt, lai būtu pieejami lekciju konspekti elektroniskā veidā;
3. Pilnveidot lekciju kursu saturu, tos papildinot ar praktiskiem
piemēriem, paplašināt semināru un kursa darbu skaitu.
4. Nepieciešams vairāk pārbaudes darbu.
Maģistra programmā
1. Jāatjauno un jāpapildina materiāltehniskais nodrošinājums un mācību literatūras
piedāvājums.
2. Jāpilnveido programma atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām:
a. Jādod lielākas iespējas maģistra programmā apgūt praktiskās iemaņas, kas
nepieciešamas inženierim. Studenti uzskata, ka nepieciešams vairāk laboratorijas
darbu un citu praktisko nodarbību, vairāk ekskursiju uz moderniem
telekomunikāciju uzņēmumiem;
b. Jāpilnveido maģistratūras programma – studenti uzskata, ka dažu studiju kursu
saturs ir novecojis.
c. Nepieciešams vairāk organizēt un veikt eksperimentus, kā arī analizēt un
interpretēt iegūtos datus.
d. Nepieciešams uzlabot prasmes izmantot inženiera praksē paņēmienus, iemaņas
un modernu aprīkojumu.

9.2.

PASĀKUMU PLĀNS

Kopīgā daļa bakalaura un maģistra studiju programmām ir sekojoša:
1. Pilnveidot studiju priekšmeta aprakstošos dokumentus, papildinot tos ar sekojošām
obligātām sadaļām visos priekšmetos:
• Apgūstamo jaunu terminu vārdnīca katrā priekšmetā;
• Apgūstamo prasmju saraksts, to apgūšanas pārbaudes metodes;
• Gala pārbaudes veids priekšmetā ar novērtējumu skalu (par kādām zināšanām un
iemaņām kāda atzīme);
2. Panākt, lai katrs studējošais tiktu iepazīstināts ar priekšmeta mērķiem, uzdevumiem,
apgūstamajām zināšanām un iemaņām pirms studiju uzsākšanas priekšmetā
3. Pārskatīt „Nolikumu par studiju darbu” telekomunikāciju studiju programmā, nodrošinot
pēctecību starp studiju darbiem un to orientāciju uz studiju programmā definētajiem
mērķiem un uzdevumiem.
4. Jāpabeidz uzsāktā materiālās bāzes nomaiņa ar moderno aparatūru, ieviešot iegādāto
aparatūru studiju procesa apritē.
5. Turpināt izstrādāt un ieviest studiju programmas un priekšmetu ontoloģijas, balstoties uz
vadošo pasaules universitāšu praksi (tai skaitā arī Latvijas Universitātes), tādā veidā
panākot precīzu un pārbaudāmu apgūstamo zināšanu un iemaņu specifikāciju.
6. Salīdzināt izstrādātās ontoloģijas ar vadošo pasaules universitāšu priekšmetu ontoloģijām
un pilnveidot tās.
7. Pakāpeniska studiju procesa pārorientēšana uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu
un tālmācības iespēju izmantošanu.
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9. Kopsavilkums
Pagājušais studiju gads raksturojās ar finansiālo iespēju paplašināšanos, kuras momentāni
tika izmantotas. Praktiski ir atjaunots (nomainīts) viss aprīkojums esošajās mācību un pētniecības
laboratorijās, kā arī izveidotas divas jaunas laboratorijas. Studiju process pilnībā ir nodrošināts ar
projektoriem un klēpja datoriem akadēmiskajam personālam. Sakarā ar akadēmiskā personāla algu
paaugstināšanu, pirmo reizi institūta vēsturē lektora amats institūtā izkonkurēja visus industriju
piedāvājumus. Tas vieš cerības uz akadēmiskā personāla atjaunošanas pozitīvu risinājumu.
Svarīgākie tālākā darba virzieni ir:
• Jāuzsāk moderno e-studiju metožu ieviešana studiju procesā , izveidojot priekšmetu
ontoloģijas,
• Jāuzsāk studiju programmas zināšanu taksanomiju izveidošana, par orientieri izmantojot
vadošās ASV universitāšu iestrādes (Stenfordas universitāte.);
• Jāievieš plašāks brīvās izvēles priekšmetu klāsts, lai dotu studentiem zināšanas par
jaunākajām tendencēm, vismaz daļēji apmierinot visai plašo studentu vēlmju spektru
•
Jāturpina palielināt elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzums.
• Jāturpina palielināt patstāvīgo studiju faktiskais apjoms, plašāk izmantojot RTU
piedāvātās tālmācības iespējas.
•
Iespēju robežās jāintensificē studentu un pasniedzēju apmaiņa ar radniecīgām ārvalstu
augstskolām.

“Pašnovērtējuma ziņojums” apspriests un apstiprināts 2006. gada 27. novembrī
Akreditācijas Vadības komiteja
Komitejas priekšsēdētājs:
Locekļi:

__________________________ (G.Lauks)

_______________________ (Ģ.Ivanovs)
___________________________(T.Celmiņš)

Pielikums 1

Studentu aptaujas rezultāti

1

Rīgas Tehniskā Universitāte
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Telekomunikāciju Institūts
Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2006.g. “ “ ________, Prot Nr.
Mācību prorektors__________
E.Beķeris

AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA

TELEKOMUNIKĀCIJAS
Pašnovērtējuma ziņojums

Rīga, 2006

2
SATURS
IEVADS ............................................................................................................................................ 5
1.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI ....................................................... 5
1.1 BAKALAURU STUDIJAS .............................................................................................................. 5
1.1.1 Mērķi ................................................................................................................................. 5
1.1.2 Uzdevumi........................................................................................................................ 5
1.1.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole .............................................................................. 6
1.2 MAĢISTRU STUDIJAS ............................................................................................................ 6
1.2.1 Mērķi ............................................................................................................................... 6
1.2.2 Uzdevumi....................................................................................................................... 7
1.2.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole .............................................................................. 8
1.3 DOKTORANTŪRAS STUDIJAS .................................................................................................. 8
1.3.1 Mērķis ............................................................................................................................ 8
1.3.2 Uzdevumi........................................................................................................................ 8
1.3.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole .............................................................................. 8

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA ............................................................................... 8
2.1. IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN PLĀNĀ........................................................................ 8
2.1.1.
Vispārējā pieeja ......................................................................................................... 8
2.1.2.
Bakalaura studijas ..................................................................................................... 8
2.1.2
Maģistratūras studijas ............................................................................................... 9
2.1.3
Doktorantūras studijas ............................................................................................... 9
2.2
STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTAM .................. 9
2.2.2
Bakalaura studiju programma ................................................................................... 9
2.2.3
Maģistru studiju programma ................................................................................... 10
2.3
IZMAIŅAS PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ ............................................................................. 10
3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA ............................................... 10
3.1. PASNIEGŠANAS METODES ................................................................................................. 10
3.2 PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE .................................................................. 11
3.2.1 Nodrošinājums ar telpām ................................................................................................ 11
3.2.2 Metodiskais nodrošinājums ............................................................................................ 11
3.2.3 Materiālais nodrošinājums ............................................................................................ 11
3.2.4 Organizatoriskais nodrošinājums .................................................................................. 11
3.3 STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ .................................................................. 11
3.4 STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA ........................................................... 12
3.5 SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM .......................................................................................... 12
3.5.3 Darba devēju aptauju vērtējums ................................................................................... 12
4.

ZĪNĀŠANU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA .............................................................................. 13
4.1 VĒRTĒŠANAS PAMATPRINCIPI ................................................................................................ 13
4.2 VĒRTĒJUMU STATISTIKA ....................................................................................................... 13
4.3 ATZĪMJU SISTĒMAS ATBILSTĪBA ECTS .................................................................................. 13
4.4 AKADĒMISKO GRĀDU PIEŠĶIRŠANA....................................................................................... 13
4.4.1 Bakalaura grāds............................................................................................................ 13
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija........................................................................... 14
4.4.2 Maģistra grāds .............................................................................................................. 14
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija........................................................................... 14

5.

STUDENTI ............................................................................................................................. 14
5.1 STUDĒJOŠO SKAITS AKADĒMISKAJĀ PROGRAMMĀ................................................................. 14
5.2 STUDENTU VĒRTĒJUMS ......................................................................................................... 14

6.

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS ......................................................................................... 15
6.1 SASTĀVS ................................................................................................................................. 15
6.2. KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA ..................................................................................................... 15
6.3. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA ............................................................................................................ 15

3
7.

PAŠNOVĒRTĒJUMS -SVID ANALĪZE............................................................................. 15

8. IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ VEICAMO PASĀKUMU IZPILDE ................................................ 16
9. KOPSAVILKUMS ..................................................................................................................... 16
PIELIKUMS 1................................................................................................................................ 17
1

STUDENTU APTAUJAS REZULTĀTI .............................................................................. 17
1.1. KOPSAVILKUMS ................................................................................................................ 19
1.2. ............................................................................................................................................... 19
1.3. ............................................................................................................................................... 19
1.4. I KVANTITATĪVĀ PĒTĪJUMA REZULTĀTI ............................................................................ 19
1. Prasmes pielietot matemātikas un dabaszinātņu un inženierzinātņu zināšanas............... 19
2. Prasmes organizēt un veikt eksperimentus, kā arī analizēt un interpretēt iegūtos datus . 20
3. Prasmes izstrādāt sistēmas, komponentus vai procesus, kas atbilst noteiktām vajadzībām.
20
4. Prasmi darboties starpdisciplinārās komandās ............................................................... 21
5. Prasmes konstatēt, formulēt un risināt inženiertehniskas problēmas .............................. 21
6. Izpratne par profesionālo un ētisko atbildību .................................................................. 21
7. Prasmes efektīvi sazināties ar citiem cilvēkiem ............................................................... 22
8. Plaša izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu inženiertehnisko risinājumu globālās un
sociālās sekas ........................................................................................................................... 22
9. Apzināties nepieciešamību mācīties un spēju iesaistīties izglītībā mūža garumā. ........... 23
10.
Zināšanas par aktuālajām problēmām, problēmjautājumiem ...................................... 23
11.
Prasmes izmantot inženiera praksē paņēmienus, iemaņas un modernu aprīkojumu ... 23
1.5. II KVALITATĪVĀ PĒTĪJUMA REZULTĀTI. ............................................................................ 24

2

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTE ............................................................................. 25

3 MAĢISTRA PROGRAMMAS ATBILSTĪBA ABET KRITĒRIJIEM, POZITĪVIE UN
PILNVEIDOJAMIE ASPEKTI MAĢISTRATŪRAS 1. UN 2.KURSA STUDENTU
VĒRTĒJUMĀ ................................................................................................................................ 25
1.6. PAR PĒTĪJUMU ................................................................................................................... 27
1.7. KOPSAVILKUMS ................................................................................................................ 27
3.1.2
Pozitīvie aspekti maģistra programmā..................................................................... 27
4

I KVANTITATĪVĀ PĒTĪJUMA REZULTĀTI ................................................................. 27
1.
2.

PRASMES PIELIETOT MATEMĀTIKAS DABASZINĀTŅU UN INŽENIERZINĀTŅU ZINĀŠANAS ..... 27
PRASMES ORGANIZĒT UN VEIKT EKSPERIMENTUS, KĀ ARĪ ANALIZĒT UN INTERPRETĒT
IEGŪTOS DATUS ............................................................................................................................ 28
3. PRASMES IZSTRĀDĀT SISTĒMAS, KOMPONENTUS VAI PROCESUS, KAS ATBILST NOTEIKTĀM
VAJADZĪBĀM. ................................................................................................................................ 28
4. PRASME DARBOTIES STARPDICIPLINĀRĀS KOMANDĀS .......................................................... 29
5. PRASMES KONSTATĒT, FORMULĒT UN RISINĀT INŽENIERTEHNISKAS PROBLĒMAS ................ 29
6. IZPRATNE PAR PROFESIONĀLO UN ĒTISKO ATBILDĪBU ........................................................... 30
7. PRASMES EFEKTĪVI SAZINĀTIES AR CITIEM CILVĒKIEM ......................................................... 30
8. PLAŠU IZGLĪTĪBU, KAS NEPIECIEŠAMA, LAI IZPRASTU INŽENIERTEHNISKO RISINĀJUMU
GLOBĀLĀS UN SOCIĀLĀS SEKAS .................................................................................................... 31
9. APZINĀTIES NEPIECIEŠAMĪBU MĀCĪTIES UN SPĒJU IESAISTĪTIES IZGLĪTĪBĀ MŪŽA GARUMĀ. . 31
10.
ZINĀŠANAS PAR AKTUĀLAJĀM PROBLĒMĀM, PROBLĒMJAUTĀJUMIEM.............................. 32
11.
PRASMES IZMANTOT INŽENIERA PRAKSĒ PAŅĒMIENUS, IEMAŅAS UN MODERNU
APRĪKOJUMU ................................................................................................................................. 32
5

II KVALITATĪVĀ PĒTĪJUMA REZULTĀTI. .................................................................. 33
1.
2.

POZITĪVIE ASPEKTI ................................................................................................................ 33
PILNVEIDOJAMIE ASPEKTI. .................................................................................................... 33

PIELIKUMS 2................................................................................................................................ 34

4
APTAUJAS ANKETA................................................................................................................... 34
6

STUDIJU KURSI RUDENS SEMESTRĪ ............................................................................ 34
1.8.

7

PRASMES, ZINĀŠANAS ....................................................................................................... 34

STUDIJU KURSI RUDENS SEMESTRĪ ............................................................................ 35
1.9.

PRASMES, ZINĀŠANAS ....................................................................................................... 35

5

Ievads
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikācijas” ir orientēta uz Latvijas
darbaspēka tirgus vajadzībām un iespējām.
Studiju programma atrodas nepārtrauktas pilnveidošanas procesā.
Studiju programmas pilnveidošanas mērķi ir :
• Darba spēka tirgus noteikto prasību izpildīšana ar mērķi, lai sagatavotie
speciālisti spētu sekmīgi konkurēt Latvijas un ES darbaspēka tirgū;
•
Lai sasniegtu šo līmeni, studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti visaptverošās
kvalitātes vadības līdzekļi un metodes.
Studiju programmas pilnveidošana notiek , pilnveidojot saturu, kontroles līdzekļus,
metodiku un citus elementus. Pēc studiju programmas akreditācijas Telekomunikāciju
institūta akadēmiskais personāls ir studējis modernās kvalitātes vadības metodes industrijā
(t.sk. arī augstākajā izglītībā). Kā saprotama un pievilcīga tika atzīta Nīderlandes
kvalitātes institūta (Instituut Nederlandse Kwaliteit) veidotā kvalitātes vadības sistēma
augstākajā izglītībā, kuras dokumentus ir tulkojis arī AIC.

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis, saskaņā ar akadēmiskās izglītības
standartu ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi,
sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas
iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā
1.1 BAKALAURU STUDIJAS
1.1.1 Mērķi
Sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju
apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistratūrā.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos
un patstāvīgās literatūras studijās apgūt:
• fundamentālo zinātņu pamatus,
• profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus,
• specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetus,
• sociālo un humanitāro zinātņu pamatus.
Studiju programma paredz apgūt:
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu
formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi veikt stāvokļa analīzi kādā ar telekomunikācijām saistītā
problēmā, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
• prasmi lietot informācijas tehnoloģijas .
Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un
prasmes tālākām studijām maģistratūrā.
1.1.2 Uzdevumi
Studiju programmas saturs tiek veidots, balstoties uz Eiropas Savienības Informācijas un
telekomunikāciju konsorcija (ITC) darba devēju vīziju , kura izklāstīta zināšanu un iemaņu
pilotprojektā. Saskaņā ar šo projektu akreditējamā studiju programma atbilst apakšnozarei
Studiju programmas uzdevumi , atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem parādīti tabulā 1.

Tabula 1.
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ZINĀŠANU UN IEMAŅU BLOKI

STUDIJU PRIEKŠMETU
BLOKI
Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti

Tehnoloģiskās zināšanas
Komutācijas un IN tehnoloģijas
Bezvadu un mobilo tīklu tehnoloģijas
Interneta tehnoloģijas
Optisko tīklu, SDH un PDH tehnoloģijas
Mikroviļņu līniju tehnoloģijas

Obligātie priekšmeti
Ierobežotās izvēles priekšmeti

Iemaņas
Tehniskās iemaņas
Prasme lietot projektēšanas metodes telekomunikāciju
pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot pētniecības metodes telekomunikāciju
tehnoloģiju, pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot informācijas tehnoloģijas un datoru
programmēšana inženiertehnisko uzdevumu risināšanai
Prasme lietot izmaksu modelēšanas metodes
telekomunikāciju pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu
līmenī
Prasme lietot matemātiskās statistikas metodes uzņēmumu,
tīklu un tīklu elementu modelēšanā

Mājas darbi, kursa darbi un projekti
obligātajos, un ierobežotās izvēles
priekšmetos

Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti

Uzvedības iemaņas/spējas
Saskarsmes māksla
Analītiskās spējas
Kreatīvā domāšana
Akurātums
Spēja strādāt komandā
Komunikēšanās iemaņas (modernie līdzekļi)
Problēmu risināšana
Informācijas apstrādes spējas
Iniciatīvas spējas
Darba organizācija un plānošana

Obligātie priekšmeti, ierobežotās izvēles
priekšmeti, humanitāri- sociālo zinātņu
SP, ekonomikas un vadības zinātņu SP,
atbilstoši priekšmetu programmām

1.1.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole
Izvirzīto mērķu un uzdevumu kontrolei tiek veikta studentu aptauja, ieskaišu un eksāmenu
rezultātu analīze un apspriešana profesoru grupās. Aptaujas mērķis bija noskaidrot studentu
vērtējumu par programmas priekšmetiem. Kopumā var secināt, ka studentus vairāk apmierina
priekšmetu teorētiskā daļa nevis praktiskā daļa. Detalizētāki aptaujas rezultāti ir doti šī ziņojuma
pielikumā.

1.2

MAĢISTRU STUDIJAS

1.2.1 Mērķi
Maģistru studiju mērķi ir sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām doktorantūrā vai sagatavot
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speciālistus patstāvīgai pētnieciskai un zinātniski pedagoģiskajai darbībai inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē.
Maģistru kā kvalificēta darbaspēka mērķa tirgi (Potenciālie darba devēji) ir:
• Telekomunikāciju uzņēmumi
• Augstskolas
• Zinātniski pētnieciskās iestādes
Studiju programma , pamatojoties uz bakalaura studiju programmā iegūtām zināšanām un
iemaņām , paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras
studijās apgūt:
• ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
• praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
• sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz apgūt:
•
prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju apakšnozarē;
•
prasmi sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus (veikt problēmas
stāvokļa analīzi , pamatot pētījumu metodes izvēli, veikt dator-eksperimentus u.c.);
• veikt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus
•
prasmi apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.
Studiju programma paredz:
• izstrādāt kvalifikācijas darbu (maģistra darbu)
• veikt tā atbilstības novērtējumu.
Paredzēts arī, ka šī akadēmiskā izglītība nodrošina tās personiskās īpašības , zināšanas un
iemaņas , kuras nepieciešamas darbam pētnieciskā (radošā) kolektīvā.
1.2.2

Uzdevumi

Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu,
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
Studiju programmas uzdevums ir apgūt prasmes sekojošos pētījumu darba etapos:

1. etaps

Uzdevuma nostādne
•
•
•
•
•
•

2.

Hipotēzes izteikšana, aktualitātes formulējums utl
Formulēt zināmo par pētījuma objektu
Formulēt nezināmo par pētījuma objektu
Novērtēt nezināmā izziņas iespējas
Formulēt pētījumu mērķi
Pētījumu programmas sastādīšana

etaps Pētījumu programmas izpilde
•
•
•

Eksperimentu (mērījumu) plānošana, modelēšanas plānošana, utl
Eksperimenta veikšana
Iegūto rezultātu apstrāde

3. etaps Rezultātu novērtējums
•
•
•

Pētniecības programmas izpildes pārbaude,
Atbilstības novērtējums formulētajam mērķim,
Iegūto rezultātu novērtējums
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Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgam
pētnieciskajam darbam telekomunikāciju apakšnozarē , pedagoģiskam darbam augstskolā vai arī
tālākām studijām doktorantūrā.
Detalizēts zināšanu un iemaņu apraksts izklāstīts Telekomunikāciju institūta standartā “

1.2.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole
Izvirzīto mērķu un uzdevumu kontrolei tiek veikta studentu aptauja ieskaišu un eksāmenu
rezultātu analīze un apspriešana profesoru grupās. Aptaujas mērķis bija noskaidrot studentu
vērtējumu par programmas priekšmetiem. Kopumā var secināt, ka studentus apmierina priekšmetu
pasniegšana. Detalizētāki aptaujas rezultāti ir doti šī ziņojuma pielikumā.

1.3 DOKTORANTŪRAS STUDIJAS
1.3.1

Mērķis

Sagatavot augstākās kvalifikācijas inženierzinātņu doktorus telekomunikāciju apakšnozarē
ar mērķi nodrošināt izglītības uzturēšanu un turpināšanu Latvijas republikā kā arī apmierināt
industrijas vajadzības pēc zinātniski pētnieciskā personāla.
1.3.2 Uzdevumi
Studiju programma , pamatojoties uz maģistratūras studiju programmā iegūtām zināšanām
un iemaņām , paredz lekcijās un/vai patstāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt:
•
ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
•
praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
•
sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz:
•
izstrādāt kvalifikācijas darbu (doktora disertāciju)
•
veikt tā atbilstības novērtējumu.

1.3.3 Mērķu un uzdevumu izpildes kontrole
Izvirzīto mērķu un uzdevumu kontrolei tiek veikta doktorandu darba analīze un
apspriešana profesoru grupās. Pagaidām sasniegtie rezultāti nav apmierinoši. Galvenais trūkums:
visi doktorandi bez studijām doktorantūrā strādā ārpus RTU.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1.

IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN PLĀNĀ

2.1.1.

Vispārējā pieeja

Pagājušajā studiju gadā tika veikta darba devēju aptauja attiecībā uz aktualitātēs jauno
tehnoloģiju jomā. Mainoties telekomunikāciju speciālistu pieprasījumam un tā raksturam darba
tirgū , pagājušajā studiju gadā atbilstoši tam tika adaptēta arī studiju programma un tās saturs.
Studiju programmā tika izmainīti akcentu praktisko iemaņu jomā. Tika padziļinātas studijas
INTERNETA tehnoloģijās un ar tām saistītās tehnoloģijās. Ir uzsākta uz JAVA 2 balstītu
tehnoloģiju studijas un praktisko iemaņu apgūšana. Visas šīs izmaiņas tika veiktas, kardināli
mainot studiju priekšmetu saturu.
2.1.2.

Bakalaura studijas

Bakalaura studiju programmas priekšmetu saturs otrajā un trešajā studiju gadā tika būtiski
pārskatīts un pārveidots ar mērķi nodrošināt nepieciešamo iemaņu un prasmju līmeni bakalaura
darba izstrādei atbilstoši Nolikumam par bakalaura darbu.
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Lai sagatavotu studentus bakalaura studiju programmā bakalaura darba izstrādei un
nodrošinātu bakalaura darbā iespēju ietvert zinātniskā darba elementus, sešos studiju programmas
priekšmetos tika iekļautas sadaļas ar/par pētnieciskā darba elementiem.

2.1.2 Maģistratūras studijas
Maģistru studiju programma regulāri tiek salīdzināta ar atbilstošo studiju programmu KTH,
DTU, Lozannas un ASV universitāšu studiju programmām.
Studiju programmas priekšmetu satura salīdzināšanai ar labākajām ārzemju augstskolām ir
izveidots ārzemju universitātēs pasniegto priekšmetu pilns metodiskais komplekss. Ievērojamākās
no tām: Kalifornijas, Virdžīnijas, Kolumbijas, Pensilvānijas, Prāgas, Budapeštas u.c. Salīdzinot
saturu, jāatzīst, ka tikai dažās ASV universitātēs tas ir augstāks.

2.1.3

Doktorantūras studijas

Programmā tika pārskatīts dažu priekšmetu saturs, kurš tika pielīdzināts KTH un
Lozannas doktorskolas programmām.
2.2

STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS
STANDARTAM

2.2.2

Bakalaura studiju programma

Prasības studiju programmai nosaka LR MK Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu. Tālāk atbilstības pašnovērtējums tiek
sniegts pa Noteikumi atsevišķiem punktiem.
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTA PRASĪBAS
Bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas
Bakalaura studiju programmas profilu un nosaukumu veido
saskaņā ar Izglītības programmu klasifikatoru.
Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt
studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares
pamatjomā
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai,
attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās ir
120 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir
bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši
semestri
Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk
kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa
Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās
zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principus,
struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25kredītpunkti),
zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās
problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu
nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).

PAŠNOVĒRTĒJUMS
Atbilst
Atbilst

Bakalaura grādu – inženierzinātņu bakalaurs, piešķir
radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst
Atbilst
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Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām
grupām
Zinātņu nozaru grupas bakalaura studiju programmu sarakstu,
ņemot vērā Augstākās izglītības padomes ieteikumu, katra
akadēmiskā gada beigās apstiprina izglītības un zinātnes
ministrs
Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas
maģistra studiju programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem
konkrētajā maģistra studiju programmā).

2.2.3

Neattiecas uz
studiju programmas
pašnovērtējumu

Maģistru studiju programma
Akadēmiskās Izglītības Standarta prasības

Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un
pētniecības iemaņu
un prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.
Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana
patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai.
Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt
studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju
individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem
ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir
pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.
aģistra studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu
izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu)
un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 15
KP)

2.3

Atbilst

Pašnovērtējums
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Atbilst

Atbilst

IZMAIŅAS PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ

Būtiskākās izmaiņas programmas realizācijā ir bakalaura darba un maģistra darba nolikumu
harmonizēšana atbilstoši Senāta lēmumiem un komandas darba metožu ieviešana lietišķās spēles
veidā.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1.

PASNIEGŠANAS METODES

Arī šinī studiju gadā pasniegšanas metodes tiek pilnveidotas divos virzienos. Studiju
programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju visās trīs profesoru grupās
atsevišķos studiju priekšmetos pāriet uz video projektoru izmantošanu lekcijās un praktiskajos
darbos. Institūtā pastiprināti tiek stimulēta prezentācijas materiālu izstrāde, sevišķi sarežģīta
grafiskā materiāla pasniegšanai. Kā jauninājums jāmin sarežģītu procesu demonstrējumi ,
izmantojot JAVA Applets.
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Otrs virziens ir virtuālo metožu ieviešana studiju procesā. Šim nolūkam tiek izmantota
ETF Tālmācības Centra pakalpojumi un programma BLACKBOARD. Šinī mācību gadā virtuālajā
vidē ir sagatavoti un tiek realizēti (kā atbalsta vidē) 8 studiju priekšmeti.
Šī tehnoloģija ir devusi iespēju pilnībā nodrošināt ar studiju procesam nepieciešamo literatūru.
Pašnovērtējums
Šie virzieni tiek uzskatīti kā prioritāri pasniegšanas metožu pilnveidošanā.
3.2

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programmas realizāciju nodrošina šādas Telekomunikāciju institūta
struktūrvienības:
• Telekomunikāciju tīklu profesora grupa
• Pārraides sistēmu profesora grupa
• Telekomunikāciju iekārtu profesora grupa.

3.2.1 Nodrošinājums ar telpām
Visas studiju programmai nepieciešamās auditoriju un laboratoriju telpas ir studiju
programmas rīcībā. Vairumā telpu ir veikts kosmētiskais vai arī sarežģītāks remonts.
Problēmas rada ilgstošie telpu remonti, kuri netiek pabeigti noteiktajos termiņos.

3.2.2 Metodiskais nodrošinājums
Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru galvenokārt balstās uz INTERNETA
resursu izmantošu, kas nodrošina operatīvu iespēju sekot straujajām izmaiņām nozarē.(praktiski 2
gadu laikā pilnībā jāmaina studiju priekšmeta saturs) . Tiek attīstīta arī RTU bibliotēkas iespējas
un fakultātes bibliotēka.

3.2.3 Materiālais nodrošinājums
Visas laboratorijas tiek apgādātas (vai arī tiks tuvākajā nākotnē) ar modernu laboratoriju
aprīkojumu. Ir sastādīti aprīkošanas plāni.
Visās profesoru grupās tagad ir iespējas lasīt lekcijas ar video projektoriem un interneta
pieslēgumu.
Programmatūras iegādes jomā esam pārgājuši uz akadēmisko, brīvi izmantojamo programmu
iegādi (bez nepieciešamības iegādāties licences)
Pašnovērtējums
Būtisku resursu nodrošinājumu sniedz ieinteresētās telekomunikāciju kompānijas.

3.2.4 Organizatoriskais nodrošinājums
Kā traucējošs faktors jāmin vienotas informatīvās sistēmas trūkums studiju procesu vadībai.
Faktiski eksistē 3 savstarpēji nesaistītas sistēmas:
• Priekšmetu reģistrs un studentu datu bāze
• Studiju procesa uzturēšana „Blackboardā”
• Studiju procesa lietvedība institūtā un profesora grupās.
Šāda situācija neļauj veikt procesu analīzi un zināšanu iegūšanu par tiem, izmantojot objektīvas
metodes.
3.3 STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā tiek veikta trešajā un ceturtajā (maģistru pirmajā)
kursā. Trešajā kursā bakalaura studiju programmā tiek pētniecības darba līmeni sagatavots
bakalaura darbs. Veicot atlasi tiek veidota RTU studentu konferences telekomunikāciju sekcija.
Studentu pētnieciskais darbs turpinās maģistratūras pirmajā kursā ar maģistra darba
tematikas izvēli. Savu pētījumu apgabalu izvēles pamatojumam studentiem tiek piedāvāts
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sagatavot un pamatot atsevišķus pētījumu programmas elementus. Process ir iteratīvs un prasa
lielus kontakta stundu resursus. Kā būtiska problēma jāmin tā, ka pirms studiju uzsākšanas grūti
novērtēt studenta spēju atbilstību studiju programmai un prognozēt sekmību.
Pašnovērtējums
Studentu pētniecības darbs ir sācis pilnveidoties. Tomēr šim studiju programmas aspektam turpmāk
jāizdala vairāk resursu. Jāpilnveido pētniecības darba metodikas pasniegšana.
3.4

STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Telekomunikāciju institūta pasniedzēji ir turpinājuši strādāt starptautiskos projektos, kā arī
iesaistījušies jaunu starptautisku projektu izpildē. Tiek uzturēti zinātniskie un akadēmiskie kontakti
ar Baltijas republiku, un ES universitātēm. Ir attīstījusies studentu apmaiņa un studiju turpināšana
kādā no ārzemju programmām.
3.5 SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM
Sadarbība ar darba devējiem notiek divos virzienos.:
• Sadarbība ar profesionālajām sabiedriskajām organizācijām
• Sadarbība ar uzņēmumiem
Telekomunikāciju nozarē pastāv divas sabiedriskās organizācijas:
•
•

Latvijas Informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju Asociācija (LITTA)
Latvijas Telekomunikāciju Asociācija (LTA)

Telekomunikāciju institūts ir pārstāvēts LTA. Tās 3 viceprezidenti un izpilddirektors ir institūta
docētāji.

3.5.1 Sadarbība ar ALCATEL Latvija
Kompānija ir piešķīrusi bez maksas SUN tipa darba stacijas un tehnoloģiju imitatorus, kuri tiek
ieviesti studiju procesā.

3.5.2 Sadarbība ar citiem uzņēmumiem
Telekomunikāciju institūts cenšas uzturēt sadarbības kontaktus ar visiem telekomunikāciju
uzņēmumiem Latvijā. Tie tomēr ir mazāk radoši. Jāatzīmē SIA Lattelekom stipendijas studentiem
un citas sadarbības formas.

Pašnovērtējums
Sadarbībai ar industriju ir jānodrošina atgriezeniskā saikne starp industriju un studiju procesu.
Divi svarīgākie aspekti ir:
• Darba devēju prasības un
• Absolventu atbilstības vērtējums darba spēka tirgus prasībām
Informatīvi šī saikne tiek nodrošināta pilnā apjomā.

3.5.3 Darba devēju aptauju vērtējums
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Nozarē eksistē divas sabiedriskās organizācijas , kuras apvieno darba devēju organizācijas:
Latvijas telekomunikāciju Asociācija (LTA) un Latvijas Informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju Asociācija (LITTA).
Aptauju rezultāti ir kopumā ir pozitīvi. Kā trūkums tiek norādīts uz nepieciešamību attīstīt
uzvedības spējas, tādas kā darba grupas vadības spēju attīstīšana.

4. ZĪNĀŠANU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
4.1 VĒRTĒŠANAS PAMATPRINCIPI
Mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpe bakalaura programmā tiek vērtēta ar statistiskām
metodēm. Ir pabeigta Kvalitātes Pārvaldības Sistēmas izstrāde un uzsākta tās aprobācija. Kopumā
Sistēma aptver aptuveni 120 indikatorus, no kuriem 50 ir finansu darbības indikatori.
Daļa indikatoru tiek vērtēta ar statistiskām metodēm, kuras iestrādātas programmā
BLACKBOARD.
Visi eksāmeni bakalaura studiju programmā un maģistra studiju programmā notiek
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 17. decembra RTU Senātā
pieņemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās
studijās". Izņēmums ir eksāmeni doktorantūrā, kas notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes
priekšsēdētāja apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.
Vērtēšana balstās uz RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumu "Par pāreju uz vienotu
studiju rezultātu vērtēšanu" un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumu "Par kritērijiem studiju
rezultātu vērtēšanai".
Ar atzīmi tiek vērtēti arī bakalauru un maģistru darbu aizstāvēšanas rezultāti. Komisijas locekļiem
tiek izsniegta vērtēšanas skala, kura ietver programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpes
indikatorus.
4.2 VĒRTĒJUMU STATISTIKA
Aptaujas veic un rezultātus apkopo studentu parlamenta pārstāvis.
4.3 ATZĪMJU SISTĒMAS ATBILSTĪBA ECTS
Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3-1

Nozīme

Aptuvenā atbilstība
ECTS skalai
izcili )
A+
teicami
A+
ļoti labi
A
labi
B
gandrīz labi
C
viduvēji
D
gandrīz viduvēji
E
neapmierinoši
Fail

4.4 AKADĒMISKO GRĀDU PIEŠĶIRŠANA

4.4.1 Bakalaura grāds
Bakalaura grādus piešķir studentiem :
• kas telekomunikāciju studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz vidējo
izglītību un tipiski ir tādā līmenī, kurš, pamatojas uz augsta līmeņa mācību grāmatām, taču
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•
•
•

vienlaikus ietver dažus tādus aspektus, kam nepieciešamas attiecīgās studiju jomas visjaunākās
zināšanas;
kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju
savam darbam vai profesijai, un kuri apliecina savu kompetenci, izvirzot argumentus un tos
pierādot; kā arī risinot problēmas savā studiju jomā;
kuriem ir spējas savākt un analizēt atbilstošos datus , izdarīt slēdzienus, kas ietver atbilstošu
zinātnisko aspektu atspoguļojumu;
kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus speciālistu un arī nespeciālistu auditorijā,
kuri ir attīstījuši sevī mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu ar augstu
patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas

Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija.

4.4.2 Maģistra grāds
Maģistra grādus piešķir studentiem :
• kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz bakalaura
zināšanām un iemaņām un paplašina vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās iemaņas , un
kas nodrošina bāzi vai iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, t.sk. pētniecības
kontekstā;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā kontekstā,
salīdzinot ar savu studiju jomu;
• kuri ir spējīgi integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus,
balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu zināšanu
pielietojumu un saviem slēdzieniem saistītās sociālās un ētiskās atbildības atspoguļojumu,
• kas spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi izklāstīt savus
secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi;
kam ir mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt studijas arī tādos veidos, kas var būt lielā mērā
pašu vadītas vai autonomas.
Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija.

5.

STUDENTI

5.1 STUDĒJOŠO SKAITS AKADĒMISKAJĀ PROGRAMMĀ
Studiju līmenis

1.gads

2.gads

3.gads

Bakalaura studijas
Maģistra studijas

140
67

105
66

101

Absolventu
skaits
60
59

Pašnovērtējums
Apvienojot studiju novirzienus un slēdzot profesionālo izglītību telekomunikācijās ir izdevies
izveidot lielas studentu grupas ar efektīvu visu studiju programmas resursu noslodzi.
5.2

STUDENTU VĒRTĒJUMS
Telekomunikāciju bakalaura un maģistra akadēmisko studiju programmu pozitīvi vērtē
gan studenti, gan darba devēji . Aptaujās tiek minētas programmas stiprās un vājās vietas.
Atsauksmēs ir atzīmēta studiju programmu aktualitāte un kvalitāte, pasniedzēju
kvalifikācija un atbilstība telekomunikāciju tirgus sektora pieprasījumam. Gan darba devēji,
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gan studenti ir devuši arī noderīgus ieteikumus, kuri iespēju robežās tiks ņemti vērā studiju
satura un procesa pilnveidošanā. Piemēram, ieteikums maģistra studiju programmas papildināt
ar praktiska rakstura projektēšanas kursiem, kā arī darba devēju ieteikums organizēt
maģistratūras studijas vakaros vai neklātienē.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
6.1 SASTĀVS
V.Uzvārds
A.Ozols
G.Liberts

G.Lauks
Ģ.Ivanovs
T.Celmiņš
A.Vitmanis
J.Lelis
O. Belmanis
J.Siliņš
D.Rutka
K. Kaļiņina
A. Lipenbergs
J.Poriņš

Zinātniskais grāds
Dr.Hab.Sc.
Dr.Hab.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
M.Sc.
Dr.Sc
M.Sc.
M.Sc.

Amats
profesors
profesors
profesors
Asoc. prof
Asoc. prof
Docents
Docents
Docents
Docents
Lektore
Docente
Lektors
Lektors

Vecums
61 gadi
55gadi
60 gadi
60gadi
64 gadi
55 gadi
56 gads
65 gadi
65 gadi
28 gadi
72 gadi
29 gadi
30 gadi

% no studiju programmas
apjoma
10%
5%
15%
15%
10%
3%
2%
5%
5%
5%
10%
5%
2%

Pašnovērtējums
Studiju programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju uzlabot akadēmiskā
personāla vecuma struktūru, piesaistot jaunus pasniedzējus. Tomēr personāla piesaistīšanas
problēma joprojām paliek aktuāla.
6.2. KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA
Kvalifikācijas līmenis galvenokārt tiek nodrošināts ar zinātnisko darbu un dalību
starptautiskos projektos. Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju biedri, kā arī
Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri. Moderno datortehnoloģiju izmantošana
pētniecības darbā un studiju priekšmetos ir garants nepieciešamā līmeņa uzturēšanai.
6.3. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Vairums pasniedzēju paralēli mācību darbam piedalās zinātnisko grantu un projektu
izstrādē vai arī strādā par konsultantiem un ekspertiem.
Zinātniskā darbība beidzot ir vainagojusies ar nopietnām publikācijās starptautiski atzītos
forumos Japānā, Brazīlijā un citur.

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS -SVID ANALĪZE
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikāciju” jāuzskata kā kompromiss starp studiju
procesa kvalitāti un tam izdalīto finansējumu un arī kompromiss starp studiju programmu plašumu
un dziļumu.
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Stiprās puses
• Programmas absolventi ir konkurētspējīgi darba
tirgū
• Programmas satura un personāla kvalifikācijas
nodrošinājums ar moderno telekomunikāciju
tehnoloģiju zināšanām, kurš panākts, veidojot
ciešas saites ar industriju un ar industrijas tiešu
atbalstu ;
• Interneta pieslēgums un ”Blackboardā”
ievietotie mācību materiāli lielā mērā nodrošina
vajadzīgās informācijas iegūšanu
• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais
personāls, kas aktīvi veic zinātnisko darbu, un
ir iesaistīts starptautiskos projektos
• Ir prasībām atbilstošs datoru parks

Vājās puses
• Novecojis akadēmiskais personāls
• Nenotiek (ārzemju) vieslektoru iesaistīšana
mācību procesā
• Starptautiskā sadarbība studentu apmaiņā ir
vāja
• Nepietiekama gatavība ieviest angļu valodu kā
otro studiju valodu starptautiskās
konkurētspējas celšanai
• Nepietiekama apgāde ar mācību literatūru un
nozares periodiku svešvalodās

Iespējas
• Telekomunikāciju tehnoloģijas turpinās
attīstīties un pieprasījums pēc augsti kvalificēta
darba spēka(nevis inženieru) turpinās
saglabāties
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem par studiju kvalitāti
• Programmas studenti un absolventi ir pieprasīti
darba tirgū
• Ieviešot ikdienas darbā Deminga ciklu kvalitātes
pārvaldībā iespējams sasniegt adekvātu ES
vadošajām universitātēm kvalitāti par zemākām
cenām.

Draudi
• Progresējošs reflektantu sagatavotības līmeņa
kritums, kas neveicinās iespējas sekot
tehnoloģiju izaugsmei, bet veicinās augstu
atskaitīšanas procentu
• Samazināsies reflektantu interese par
telekomunikāciju jomu
• Akadēmiskais personāls draud aiziet pensijā

8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde
Saskaņā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziņojumu, bija paredzēti šādi pasākumi
studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā:
• Studentu aptaujās par katra priekšmeta pasniegšanas kvalitāti apkopošana ar
mērķi noskaidrot studentu viedokli par faktisko mācību materiāla dublēšanos un
praktisko iemaņu apgūšanas iespējām
• Elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzuma palielināšana
• Pakāpeniska studiju procesa pārorientēšana uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko
apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu
• Pilnībā jāpārtrauc ārzemju studentu uzņemšana telekomunikāciju studiju
programmā.
Studiju satura pilnveidošana notika , balstoties arī uz studentu aptauju rezultātiem. Vairumā
materiālu ir pieejami tagad arī elektroniski. Lietotāju skaits „blackboardā „diemžēl palicis
nemainīgs.
Uzņemšana ārzemju studiju departamentā , iespējams, ir pārtraukta.

9. Kopsavilkums
Pagājušais studiju gads raksturojās ar finansiālo iespēju paplašināšanos, kuras momentāni
tika izmantotas. Tika radīta jauna datoru zāle ar 24 darba vietām, iegādāta moderna laboratoriju
aparatūra un video projektori. Tika veikta pāreja uz „brīvo” programmatūru. Tika mainīta
programmas orientācija no operatorkompāniju pieprasījuma uz tehnoloģiju ražotāju- distributoru
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prasībām. Diemžēl personāla vidējais vecums palielinājās par nepilnu gadu. Samazinājās arī
studentu motivācija un orientācija uz nopietnām studijām.
Svarīgākie tālākā darba virzieni ir:
• Jāturpina dažādu kursu studentu aptauju par katra priekšmeta saturu un pasniegšanas
kvalitāti ar mērķi pilnveidot studiju programmu.
• Jāievieš plašāks brīvās izvēles priekšmetu klāsts, lai dotu studentiem zināšanas par
jaunākajām tendencēm, vismaz daļēji apmierinot visai plašo studentu vēlmju spektru
•
Jāturpina palielināt elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzums.
• Jāturpina palielināt patstāvīgo studiju faktiskais apjoms, plašāk izmantojot RTU
piedāvātās tālmācības iespējas.
•
Jāizstrādā programmas absolventu un darba devēju aptaujas anketa un jāizplāno aptauju
veikšana, lai noskaidrotu darba tirgus jaunās vajadzības.
•
Iespēju robežās jāintensificē studentu un pasniedzēju apmaiņa ar radniecīgām ārvalstu
augstskolām.

“Pašnovērtējuma ziņojums” apspriests un apstiprināts 2006. gada 7. janvārī
Akreditācijas Vadības komitejas
Komitejas priekšsēdētājs:
Locekļi:

__________________________ (G.Lauks)

__________________________ (Ģ.Ivanovs)
___________________________(T.Celmiņš)

Pielikums 1
1

Studentu aptaujas rezultāti
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Par pētījumu
Pētījums tika veikts laikā no 2004.gada 6.februāra līdz 24.februārim. Klātienes anketēšanā grupā
piedalījās 33 no 66 bakalaura programmas 3.kursa studentiem (t.i. 50%, kas ir pieņemams atbilžu
skaits). Trīs anketas tika atzītas par nederīgām (aizpildītas nepareizi vai ar acīmredzamām
pretrunām atbildēs), kopā tika apstrādātas 30 anketas. Izmantotās anketas paraugu skat. 1.
pielikumā (failā “anketa”).
1.1. KOPSAVILKUMS
Bakalaura programmas stiprās puses, atbilstoši studentu novērtējumam, ir :
 iespējas iegūt konkurētspējīgu izglītību, apgūstot vispārējas prasmes un iemaņas, ka
nepieciešamas lai veiksmīgi konkurētu darba tirgū (prasmi efektīvi komunicēt ar citiem
cilvēkiem, nepieciešamības mācīties mūža garumā apzināšanās, izpratni par profesionālo,
ētisko atbildību un inženiertehnisko risinājumu globālās un sociālajām sekām, prasmes
studēt);
 docētāju profesionalitāte un atsaucība, kā arī dažādu mācību metožu (grupu darba,
tālmācības (vu.lv) un laboratorijas darbu) izmantošana mācību procesā;
 Iespējas apgūt prasmes konstatēt, formulēt un risināt inženiertehniskas problēmas;
 Iespējas iegūt zināšanas par aktuālajām problēmām, problēmjautājumiem.
Programma pēc studentu domām sniedz arī pietiekošas iespējas:
 apgūt prasmes pielietot matemātikas un dabaszinātņu un inženierzinātņu zināšanas,

prasmes organizēt un veikt eksperimentus, kā arī analizēt un interpretēt iegūtos datus,
kas nozīmē ka bakalaura programma nodrošina labu akadēmisko sagatavotību.
Kritiskākais programmas punkts, atbilstoši studentu vērtējumam ir iespējas apgūt prasmes
izmantot inženiera praksē paņēmienus, iemaņas un modernu aprīkojumu. Tikai 7.1% no studentiem
apgalvo, ka šādas prasmes bakalaura programmā var apgūt lielā mērā bet apmēram ¼ uzskata, ka
tās nevar apgūt nemaz. Cēlonis ir novecojušais materiāltehniskais nodrošinājums (laboratoriju
aprīkojums, literatūra), ko studenti anketās visbiežāk norādījuši kā vienu no pilnveidojamiem
studiju aspektiem.
Citi pilnveidojamie programmas aspekti:
 Nepietiekamas iespējas apgūt prasmes izstrādāt sistēmas, komponentus vai procesus, kas
atbilst noteiktām vajadzībām.
 Kursa saturs:
o Nepieciešams vairāk praktisku piemēru, praktisku darbu;
o Vairāk vajadzīga apmācība jaunākajās tehnoloģijās;
 Daži organizatoriskie aspekti (skat. 9.lpp).
1.2.
1.3.
1.4. I KVANTITATĪVĀ PĒTĪJUMA REZULTĀTI

1. Prasmes pielietot matemātikas un dabaszinātņu un inženierzinātņu zināšanas.
Kā redzams 1.grafikā, gandrīz puse no studentiem (apmēram 48,1 %) atzīst bakalaura
programmā kopumā prasmes pielietot matemātikas un dabaszinātņu un inženierzinātņu
zināšanas var apgūt lielā mērā, bet gandrīz tikpat daudz (51,9%)- ka tās var apgūt daļēji.

%
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48,1

daļēji

lielā mērā

1.grafiks. Prasmes pielietot matemātikas un dabaszinātņu un inženierzinātņu zināšanas

2. Prasmes organizēt un veikt eksperimentus, kā arī analizēt un interpretēt iegūtos datus
Atbilstoši 2.grafikam, lielākā daļa studentu atzīst, ka prasmes organizēt un veikt eksperimentus, kā
arī analizēt un interpretēt iegūtos datus bakalaura programmā var apgūt vai nu daļēji vai lielā mērā.
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2.grafiks. Prasmes organizēt un veikt eksperimentus, kā arī analizēt un interpretēt iegūtos
datus

3. Prasmes izstrādāt sistēmas, komponentus vai procesus, kas atbilst noteiktām vajadzībām.
Kā redzams 3.grafikā, vairāk kā 3/4 studentu (77,8%) uzskata, ka prasmes izstrādāt sistēmas,
komponentus vai procesus, kas atbilst noteiktām vajadzībām bakalaura programmā var apgūt tikai
daļēji. Bet apmēram 14.8% studentu uzskata, ka šīs prasmes nevar apgūt nemaz.
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3.grafiks. Prasmes izstrādāt sistēmas, komponentus vai procesus, kas atbilst noteiktām
vajadzībām.
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4. Prasmi darboties starpdisciplinārās komandās
Kā redzams 4.grafikā, nedaudz vairāk kā 2/3 studentu (76,9%) apgalvo, ka prasmi darboties
starpdisciplinārās komandās bakalaura programmā var apgūt daļēji, bet 19.2% uzskata, ka to var
izdarīt pat lielā mērā.
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4.grafiks. Prasmi darboties starpdisciplinārās komandās

5. Prasmes konstatēt, formulēt un risināt inženiertehniskas problēmas

%

Apmēram 59,3% studentu ( skat.5.grafiku) apgalvo, ka prasmes konstatēt, formulēt un risināt
inženiertehniskas problēmas bakalaura programmā var apgūt tikai daļēji. Savukārt 37% apgalvo, ka
šīs prasmes ir apgūstamas lielā mērā.
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5.grafiks. Prasmes konstatēt, formulēt un risināt inženiertehniskas problēmas

6. Izpratne par profesionālo un ētisko atbildību
Kā redzams 6.grafikā, apmēram 2/3 studentu uzskata, ka bakalaura programma daļēji sniedz
izpratni par profesionālo un ētisko atbildību, bet 32,1% studentu apgalvo, ka šo izpratni var apgūt
lielā mērā.

%
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6.grafiks. Izpratni par profesionālo un ētisko atbildību

7. Prasmes efektīvi sazināties ar citiem cilvēkiem
Atbilstoši 7.grafikam (skat. nākamajā lappusē), redzams, ka vairāk kā puse (57.1%) studentu ir
pārliecināti, ka bakalaura programma lielā mērā sniedz iespēju apgūt prasmes efektīvi sazināties ar
citiem cilvēkiem. Apmēram 39.3% apgalvo, ka tas ir iespējams tikai daļēji.
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7.grafiks. Prasmes efektīvi sazināties ar citiem cilvēkiem

8. Plaša izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu inženiertehnisko risinājumu globālās un sociālās
sekas

%

Kā redzams 8.grafikā, vairāk kā puse (39.3%%) studentu piekrīt apgalvojumam, ka bakalaura
programmas lielā mērā sniedz plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu inženiertehnisko
risinājumu globālās un sociālās sekas. Pārējie 60.7% apgalvo, ka šādas iespējas ir tikai daļējas.
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8.grafiks. Plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu inženiertehnisko risinājumu
globālās un sociālās sekas
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9. Apzināties nepieciešamību mācīties un spēju iesaistīties izglītībā mūža garumā.
Kā redzams 9.grafikā, vairāk kā puse studentu (57.1%) apgalvo, ka bakalaura programma lielā
mērā sniedz iespēju apzināties nepieciešamību mācīties un spēju iesaistīties izglītībā mūža garumā,
35.7% studentu apgalvo, ka šāda iespēja tiek dota tikai daļēji.
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9.grafiks. Apzināties nepieciešamību mācīties un spēju iesaistīties izglītībā mūža garumā.

10. Zināšanas par aktuālajām problēmām, problēmjautājumiem
Kā redzams 10.grafikā, puse no studentiem (53.6%) apgalvo, ka bakalaura programma sniedz tikai
daļējas iespējas apgūt zināšanas par aktuālajām problēmām un problēmjautājumiem. 39.3%
studentu uzskata, ka šādas zināšanas apgūstamas lielā mērā.
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10.grafiks. Zināšanas par aktuālajām problēmām, problēmjautājumiem

11. Prasmes izmantot inženiera praksē paņēmienus, iemaņas un modernu aprīkojumu

%

Lielākā daļa studentu (67.9%) apgalvo (skat.11.grafiku), ka bakalaura programmā tiek dotas tikai
daļējas iespējas apgūt prasmes izmantot inženiera praksē paņēmienus, iemaņas un modernu
aprīkojumu. ¼ no studentiem uzskata, ka šādas iespējas netiek dotas nemaz un tikai 7.1%, ka šādas
prasmes var apgūt lielā mērā.
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11.grafiks. Prasmes izmantot inženiera praksē paņēmienus, iemaņas un modernu
aprīkojumu
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1.5. II KVALITATĪVĀ PĒTĪJUMA REZULTĀTI.
Anketā studentiem tika lūgs noradīts trīs pozitīvus un trīs pilnveidojamus aspektus bakalaura
programmā.
Kā pozitīvos programmas aspektus var izdalīt:
1) studentu apmierinātību ar docētāju darbu. Studenti norāda, ka docētāji:
a. ir ieinteresēti savā priekšmetā un seko līdzi aktualitātēm.
b. nāk uz lekcijām sagatavojušies , interesanti pasniedz;
c. izsniedz lekciju konspektus, kas atvieglo iegaumēšanu;
d. izturas pret studentiem ar cieņu ir atsaucīgi pret studentiem, paskaidro
nesaprotamo;
e. prasa eksāmenā izpratni nevis faktu atcerēšanos;
f. pozitīvas atsauksmes par (alfabētiskā secībā):
1) Barloti *
2) Beķeris
3) Brīvkalns
4) Gudzika
5) Ivanovs
6) Jankovskis
7) Kalinina
8) Lauks
9) Misāns
10) Usānovs
11) Siliņš
12) Stanke
13) Strauts
(*boldā iezīmēti tie par kuriem pozitīvas atsauksmes ir visbiežāk)
2) studentu apmierinātību ar studiju procesa organizāciju:
a. patīk kursa darbi, laboratorijas darbi;
b. grupu darbs nodarbībās;
c. vu.lv izmantošana, tur pieejamie konspekti, materiāli;
d. eksāmena jautājumi tiek iedoti pirms sesijas.
3) Apmierinātība ar programmu kopumā:
a. iespējas apgūt prasmes studēt;
b. iespēja apgūt konkurētspējīgu izglītību
Pilnveidojamie aspekti:
1) programmas materiāltehniskais nodrošinājums:
a. novecojis aprīkojums;
b. pieejama galvenokārt tikai novecojusi literatūra;
2) neapmierinātība ar kursa saturu:
a. māca novecojušas tehnoloģijas, piemēram, par 8080 Intel procesoru, oscilogrāfu
;
b. nepietiek praktisku piemēru;
c. neatbilstošas pasniegšanas metodes:
i. Ozols- lasa pārāk ātri, nevar izsekot un saprast, garlaicīgi ;
ii. Usānovs – pietiekoši nepalīdz laboratorijas darbos, grūti tikt pie viņa uz
aizstāvēšanu;
iii. dažus pasniedzējus lielajās auditorijās nevar sadzirdēt.
d. nevienmēr studentam ir iespējas pārjautāt nesaprotamo.
e. nepietiekas iespējas apgūt praktiskas iemaņas- nepieciešams vairāk praktisku
semināru, darbu, projektu.
3) neapmierinātība ar dažiem organizatoriskajiem aspektiem:
a. pirms vasaras sesijas vajadzētu brīvu nedēļu, lai var sagatavoties.
b. pārāk lielas grupas, arī laboratorijas darbos.
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c.
d.
e.

pasniedzēju neierašanās vai lekciju kavēšana.
iespēja norakstīt eksāmenā.
pārāk daudz darba pēdējā semestrī, grūti reizē izstrādāt bakalauru un kursa
projektu.

2 Rīgas Tehniskās Universitāte
Elektroniskas un Telekomunikāciju Fakultāte
Telekomunikāciju institūts

3

Maģistra programmas atbilstība ABET kritērijiem, pozitīvie un
pilnveidojamie aspekti maģistratūras 1. un 2.kursa studentu
vērtējumā
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1.6. PAR PĒTĪJUMU
Pētījums tika veikts laikā no 2004.gada 6.februāra līdz 24.februārim. Klātienes anketēšanā grupā
piedalījās 50 no 124 maģistra programmas 1. un 2.kursa studentiem (t.i. 40 %). Divas anketas
tika atzītas par nederīgām (aizpildītas nepareizi vai ar acīmredzamām pretrunām atbildēs), kopā
tika apstrādātas 48 anketas. Izmantotās anketas paraugu skat. 1. pielikumā (failā “anketa”).
Aprēķinātais ticamība koeficients (Cronbach-alpha) 0.76 norāda, ka iegūtie rezultāti ir ticami.
1.7. KOPSAVILKUMS

3.1.2 Pozitīvie aspekti maģistra programmā
1.
2.
3.
4.

Maģistra programma sniedz labas vispārējās prasmes, kas paaugstina absolventu konkurētspēju darba tirgū.
Lielākā daļa studentu uzskata, ka maģistra programma sniedz iespēju apzināties nepieciešamību mācīties un spēju
iesaistīties izglītībā mūža garumā, kā arī iespēju apgūt prasmes efektīvi sazināties ar citiem cilvēkiem.
Profesionāli pasniedzēji un modernas apmācības metodes. Studenti novērtē, ka daļa pasniedzēju rūpīgi gatavojas
lekcijām, stāsta lietas, ko var praktiski pielietot risinot aktuālas problēmas, sniedz praktisku piemērus, izmanto modernas
apmācības metodes (Power Point prezentācija, www.vu.lv, dialogs) un izturas pret studentiem kā pret līdzvērtīgiem.
Iespēja studēt budžeta grupā un apvienot darbu ar mācībām.
Ekskursijas uz objektiem un uzņēmumiem.

Pilnveidojamie aspekti:
1.

2.
3.
4.

Programma jāpilnveido atbilstoši darba tirgus prasībām:
a. Jādod lielākas iespējas maģistra programmā apgūt praktiskās iemaņas kas nepieciešamas inženierim.
Studenti uzskata, ka arī maģistriem nepieciešama prakse, vairāk laboratorijas darbu un citu praktisko
nodarbību, kā arī vairāk ekskursiju uz objektiem.
b. Programma jāpilnveido – studenti uzskata, ka dažu studiju kursu saturs ir novecojis, neaktuāls un 2.kursā ir
pārāk maz priekšmetu, praktisko nodarbību un kontroldarbu.
c. Jāpalielina iespējas apgūt prasmes darboties starpdisciplinārās komandās.
d. Jāuzlabo iespējas apgūt mūsdienīgas akadēmiskas zināšanas un prasmes, it īpaši zināšanas par
aktuālajiem problēmjautājumiem, prasmes pielietot matemātikas, dabaszinātņu un inženierzinātņu zināšanas,
prasmes organizēt un veikt eksperimentus, kā arī analizēt un interpretēt iegūtos datus, prasmes konstatēt,
formulēt un risināt inženiertehniskas problēmas, izpratni par inženiertehnisko zināšanu globālajām un
sociālajām sekām un ētisko atbildību.
e. Jāuzlabo sniegto teorētisko zināšanu sasaiste ar praktisko pielietojumu.
Jāpilnveido dažu pasniedzēju profesionālā kompetence - jāmaina pasniegšanas metodika, rūpīgāk jāgatavojas
lekcijām un jāsniedz praktiski, aktuāli (moderni) piemēri, ar izpratni jāizturas pret studentu nezināšanu.
Jāatjauno un jāpapildina materiāltehniskais nodrošinājums un mācību literatūras piedāvājums.
Lekcijas jāorganizē tā, lai tās varētu savienot ar darbu.
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I Kvantitatīvā pētījuma rezultāti
1.

PRASMES PIELIETOT MATEMĀTIKAS DABASZINĀTŅU UN
INŽENIERZINĀTŅU ZINĀŠANAS

Kā redzams 1.grafikā, lielākā daļa studentu (apmēram 80%) uzskata, ka prasmes pielietot
matemātikas dabaszinātņu un inženierzinātņu zināšanas maģistra programmā var apgūt tikai daļēji.
Tikai neliela daļa (14%) apgalvo, ka tās var apgūt lielā mērā.
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Prasmes pielietot matemātikas dabaszinātņu un
inženierzinātņu zināšanas.
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var apgūt tikai
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var apgūt lielā
mērā

1.grafiks
2.

PRASMES ORGANIZĒT UN VEIKT EKSPERIMENTUS, KĀ ARĪ ANALIZĒT UN
INTERPRETĒT IEGŪTOS DATUS

Kā redzams 2.grafikā, lielākā daļa maģistratūras studentu (77%) uzskata, kas prasmes
organizēt un veikt eksperimentus, kā arī analizēt un interpretēt iegūtos datus apgūstamas tikai
daļēji.
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3.

PRASMES IZSTRĀDĀT SISTĒMAS, KOMPONENTUS VAI PROCESUS, KAS
ATBILST NOTEIKTĀM VAJADZĪBĀM.

Atbilstoši 3.grafikam, redzams, ka vairāk kā puse (57%) studentu apgalvo, ka prasmes izstrādāt
sistēmas, komponentus vai procesus, kas atbilst noteiktām vajadzībām maģistra programmā var
apgūt tikai daļēji, bet vairāk kā 1/3 (34%), ka tās vispār nevar apgūt.
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4.

PRASME DARBOTIES STARPDICIPLINĀRĀS KOMANDĀS

Kā redzams 4.grafikā, atbilstoši studentu novērtējumam prasmi darboties starpdiscipilnārās
komandās maģistra programmā vai nu nevar apgūt (30%) vai var apgūt tikai daļēji (56%).
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5.

PRASMES KONSTATĒT, FORMULĒT UN RISINĀT INŽENIERTEHNISKAS
PROBLĒMAS

Lielākā daļa studentu (72,7%) (skat.5.grafiku) uzskata, ka maģistra programmā prasmes konstatēt,
formulēt un risināt inženiertehniskās problēmas var apgūt tikai daļēji.
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6.

IZPRATNE PAR PROFESIONĀLO UN ĒTISKO ATBILDĪBU

Kā redzams 6.grafikā, apmēram puse studentu (52%) apgalvo, ka maģistra programmā izpratni par
profesionālo un ētisko atbildību var apgūt tikai daļēji, bet 26% uzskata, ka to var apgūt lielā mērā
un 21%- ka nevar apgūt nemaz.
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7.

PRASMES EFEKTĪVI SAZINĀTIES AR CITIEM CILVĒKIEM

Puse no maģistratūras studentiem (51%) (skat.7.grafiku) uzskata, ka maģistra programmā var apgūt
prasmes efektīvi sazināties ar citiem cilvēkiem. Pārējie domā, ka tās var apgūt tikai daļēji (28%)
vai nevar apgūt nemaz (21%).

31

%

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

51,2

20,9

27,9

10,0
0,0
nevar apgūt

var apgūt tikai
daļēji

var apgūt lielā
mērā

7.grafiks
8.

PLAŠU IZGLĪTĪBU, KAS NEPIECIEŠAMA, LAI IZPRASTU INŽENIERTEHNISKO
RISINĀJUMU GLOBĀLĀS UN SOCIĀLĀS SEKAS

%

Kā redzams 8.grafikā, lielākā daļa studentu (71%) apgalvo, ka maģistra programmā plašu izglītību,
kas nepieciešama, lai izprastu inženiertehnisko risinājumu globālās un sociālās sekas var apgūt
tikai daļēji. Apmēram piektā daļa domā, ka to var izdarīt lielā mērā.
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9.

APZINĀTIES NEPIECIEŠAMĪBU MĀCĪTIES UN SPĒJU IESAISTĪTIES IZGLĪTĪBĀ
MŪŽA GARUMĀ.
Kā redzams 9.grafikā, apmēram 43% studentu uzskata, ka programma lielā mērā sniedz iespēju
apzināties nepieciešamību mācīties un apgūt spēju iesaistīties izglītībā mūža garumā. 34% domā,
ka tas iespējams tikai daļēji, bet apmēram 23 %, ka tas nemaz nav iespējams.
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10. ZINĀŠANAS PAR AKTUĀLAJĀM PROBLĒMĀM, PROBLĒMJAUTĀJUMIEM
Kā redzams 10.grafikā, vairāk kā puse (60%) studentu apgalvo, ka programma tikai daļēji sniedz
zināšanas par aktuālajām problēmām, problēmjautājumiem. 25% apgalvo, ka tas tiek darīts lielā
mērā, bet 15%- ka tas nav iespējams nemaz.
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11. PRASMES IZMANTOT INŽENIERA PRAKSĒ PAŅĒMIENUS, IEMAŅAS UN
MODERNU APRĪKOJUMU
Kā redzams 11.grafikā, gandrīz puse maģistratūrā studējošo (48%) ir pārliecināti, ka programmā
nevar apgūt prasmes izmantot inženiera praksē paņēmienus, iemaņas un modernu aprīkojumu.
Nedaudz mazāk (43%) domā, ka šīs prasmes var apgūt tikai daļēji.
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II Kvalitatīvā pētījuma rezultāti.

Anketā studentiem tika lūgs noradīts trīs pozitīvus un trīs pilnveidojamus aspektus maģistra
programmā.
1.
1.

2.

3.

2.
1.

2.

3.

POZITĪVIE ASPEKTI
Pasniedzēji:
a. profesionāļi savā nozarē, zinātnē , informēti par akutalitātēm; tie, kas praktiski
strādā un pierāda, ka zināšanas var pielietot praksē un ar to nopelnīt.
b. stāsta lietas, ko var reāli pielieto dzīvē, risinot aktuālas problēmas, sniedz
praktiskus, interesantus piemērus (piemēram, telekomunikācijās)
c. nāk uz lekcijām rūpīgi sagatavojušies (minēti Ozols, Kaļiņina), skaidri izklāsta
materiālu (piebilde- “ bet tādu nav daudz”).
d. Izmanto dialoga metodi lekcijās, uztur labu kontaktu ar studentiem, izturas kā
pret līdzvērtīgiem;
e. Izmanto modernus mācību palīglīdzekļu (projektoru, www.vu.lv, it īpaši tur
pieejamie materiāli), sagatavo izdales materiālus.
f. Pieejami konsultācijām
g. Regulāri izmanto kontroldarbus zināšanu pārbaudei.
h. Pozitīvi izturas pret studentiem, kas nenāk uz lekcijām
Programmas saturs:
a. Iespēja nodarboties ar aktuālām problēmām, izstrādājot konkrētus projektus;
b. Ekskursijas uz objektiem
c. Iespēja iedziļināties zinātnē, ja ir vēlēšanās
d. Nav pārāk daudz jāmācās, var ‘dzīt haļavu”.
Organizatoriskie aspekti:
a. Nav obligāts apmeklējums, iespēja apvienot ar darbu
b. Ir budžeta grupa;

PILNVEIDOJAMIE ASPEKTI.
Programmas saturs:
a. Programma neatbilst darba tirgus prasībām, dažas studiju programmas ir
morāli novecojušas (minēta divas reizes- “Telekomunikāciju
programmatūra”), būtu nepieciešami papildus jauni priekšmeti.
b. Pārāk daudz teorijas nesaistītas ar praktisko pielietojumu, nevar redzēt kā to
varēs izmantot praktiski darbā.
c. Nepieciešams vairāk reālu, praktisku piemēru un vairāk iedziļināties tēmā.
d. Nepieciešams vairāk praktisko darbu, semināru, laboratorijas darbus, turklāt
ar modernām tehnoloģijām, kur var izmēģināt praksē to, kas apgūts teorijā.
e. “ Arī maģistriem vajag praksi!”
f. Vajag vairāk ekskursijas uz objektiem, attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem,
kur ir moderna aparatūra.
g. Vajadzīgs vairāk priekšmetus maģistratūrā 2.kursā+
h. Vairāk kontroldarbus.
i. Vajadzīgas svešvalodas.
j. Statistika un Ozola priekšmets jādod bakalaura programmā, kamēr vēl
atceras matemātiku un fiziku.
Pasniedzēji
a. Dažiem pasniedzējiem jāmaina pasniegšanas metodika, rūpīgāk
jāgatavojas lekcijām. Dažiem pasniedzējiem skaidri redzama
neieinteresētība savā priekšmeta un nekompetence.
b. Studenti vēlas pozitīvāku attieksmi, humoru lekcijās, kā arī kritizē
pasniedzēju negatīvo attieksmi pret studentiem, kas kaut ko nezina.
c. Vajag vairāk jaunus pasniedzējus ar praktisko pieredzi darbā ar
jaunām tehnoloģijām.
Materiāltehniskā bāze:
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c.

4.

Novecojis aprīkojums; nepieciešama modernāks ( piemērā minēts “ Dudarova
kabinetā esošais 100 gadīgais IKM” )
d. Nepieciešams vairāk izdales materiālu un jaunākās mācību literatūras
Organizatoriskie aspekti:
e. Nepieciešama vakara, neklātienes nodaļa, lai var apvienot ar darbu vai lekcijas
tā, lai var strādāt (rītos, piektdienās, vakaros).
f. Dažiem studentiem nav skaidrs “ kādu specialitāti tad apgūt beidzot šo
maģistratūru”.

Pielikums 2

Aptaujas anketa

Cienījamo student,
Izmantojot tālāk esošo tabulu, lūdzu novērtējiet triju punktu sistēmā, cik
lielā mērā Jums ir bijusi iespēja apgūt zemāk uzskaitītās prasmes un
zināšanas bakalaura programmā kopumā un katrā no uzskaitītajiem mācību
kursiem atsevišķi.
Atzīmējiet katrā rūtiņā, Jūsuprāt atbilstošāko vērtējumu: 3 – “var apgūt lielā mērā” ; 2“var apgūt tikai daļēji” ; 1-“ nevar apgūt nemaz” . Piemēram, ja Jūs uzskatāt, ka kopumā
bakalaura programmā prasmes pielietot matemātikas, dabaszinātņu un inženierzinātņu zināšanas
var apgūt tikai daļēji , Jūs pirmajā rūtiņā pa kreisi ierakstāt “2” . Atbildiet, lūdzu, uz visiem
jautājumiem.
Jūsu sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā, lai uzlabotu
mācību kursu piedāvājuma kvalitāti. Kopsavilkumu par pētījuma rezultātiem saņems visi studenti,
kas būs piedalījušies pētījumā.
Bakalaura
programmā
kopumā
1.8. PRASMES, ZINĀŠANAS

Prasmes pielietot matemātikas dabaszinātņu
un inženierzinātņu zināšanas.
Prasmes organizēt un veikt eksperimentus,
kā arī analizēt un interpretēt iegūtos datus
Prasmes izstrādāt sistēmas, komponentus vai
procesus, kas atbilst noteiktām vajadzībām.
Prasmi darboties starpdiciplinārās komandās
Prasmes konstatēt, formulēt un risināt
inženiertehniskas problēmas
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Studiju kursi rudens semestrī

Elektronisko
iekārtu
ciparu un
diskrētie
mezgli

Elektrosakaru
teorija

Sakaru
virzošās
sistēmas

Te
un
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(turpiniet, lūdzu, nākamajā lapā)

Bakalaura
programmā
kopumā
1.9. PRASMES, ZINĀŠANAS

7

Studiju kursi rudens semestrī

Elektronisko
iekārtu
ciparu un
diskrētie
mezgli

Elektrosakaru
teorija

Izpratni par profesionālo un ētisko atbildību
Prasmes efektīvi sazināties ar citiem
cilvēkiem
Plašu izglītību, kas nepieciešama, lai
izprastu inženiertehnisko risinājumu
globālās un sociālās sekas
Apzināties nepieciešamību mācīties un spēju
iesaistīties izglītībā mūža garumā.
Zināšanas par aktuālajām problēmām,
problēmjautājumiem
Prasmes izmantot inženiera praksē
paņēmienus, iemaņas un modernu
aprīkojumu

Miniet, lūdzu trīs pozitīvus aspektus, kas Jums patīk bakalaura
programmā. Aprakstiet, lūdzu tos pēc iespējas detalizētāk.
(Piemēram, patīk, ka pasniedzēji nāk uz lekcijām rūpīgi sagatavojušies un sniedz
daudz praktiskus piemērus).

1.
2.
3.
Miniet, lūdzu trīs lietas, kas Jūsuprāt bakalaura programmā būtu
jāuzlabo, norādot kā tās būtu jāuzlabo (piemēram, nepietiek praktisko
nodarbību, vajadzētu vairāk praktisku seminārus, vismaz 30% no visām
nodarbībām).

1.
2.
3.

Sakaru
virzošās
sistēmas

Te
un
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Ievads
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikācijas” ir orientēta uz Latvijas
darbaspēka tirgus vajadzībām un iespējām.
Studiju programma atrodas nepārtrauktas pilnveidošanas procesā.
Studiju programmas pilnveidošanas mērķi ir :
• Darba spēka tirgus noteikto prasību izpildīšana ar mērķi, lai sagatavotie
speciālisti spētu sekmīgi konkurēt Latvijas un ES darbaspēka tirgū;
•
Lai sasniegtu šo līmeni, studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti visaptverošās
kvalitātes vadības līdzekļi un metodes.
Studiju programmas pilnveidošana notiek , pilnveidojot saturu, kontroles līdzekļus,
metodiku un citus elementus. Pēc studiju programmas akreditācijas Telekomunikāciju
institūta akadēmiskais personāls ir studējis modernās kvalitātes vadības metodes industrijā
(t.sk. arī augstākajā izglītībā). Kā saprotama un pievilcīga tika atzīta Nīderlandes
kvalitātes institūta (Instituut Nederlandse Kwaliteit) veidotā kvalitātes vadības sistēma
augstākajā izglītībā, kuras dokumentus ir tulkojis arī AIC.

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis, saskaņā ar akadēmiskās izglītības
standartu ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi,
sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas
iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā
1.1 BAKALAURU STUDIJAS
1.1.1 Mērķi
Sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju
apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos
un patstāvīgās literatūras studijās apgūt:
• fundamentālo zinātņu pamatus,
• profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus,
• specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetus,
• sociālo un humanitāro zinātņu pamatus.
Studiju programma paredz apgūt:
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu
formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi veikt stāvokļa analīzi kādā ar telekomunikācijām saistītā
problēmā, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
• prasmi lietot informācijas tehnoloģijas .
Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un
prasmes tālākām studijām maģistrantūrā.
1.1.2 Uzdevumi
Studiju programmas saturs tiek veidots, balstoties uz Eiropas Savienības Informācijas un
telekomunikāciju konsorcija (ITC) darba devēju vīziju , kura izklāstīta zināšanu un iemaņu
pilotprojektā. Saskaņā ar šo projektu akreditējamā studiju programma atbilst apakšnozarei
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Studiju programmas uzdevumi , atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem parādīti tabulā 1.

Tabula 1.
ZINĀŠANU UN IEMAŅU BLOKI

STUDIJU PRIEKŠMETU
BLOKI
Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti

Tehnoloģiskās zināšanas
Komutācijas un IN tehnoloģijas
Bezvadu un mobilo tīklu tehnoloģijas
Interneta tehnoloģijas
Optisko tīklu, SDH un PDH tehnoloģijas
Mikroviļņu līniju tehnoloģijas

Obligātie priekšmeti
Ierobežotās izvēles priekšmeti

Iemaņas
Tehniskās iemaņas
Prasme lietot projektēšanas metodes telekomunikāciju
pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot pētniecības metodes telekomunikāciju
tehnoloģiju, pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot informācijas tehnoloģijas un datoru
programmēšana inženiertehnisko uzdevumu risināšanai
Prasme lietot izmaksu modelēšanas metodes
telekomunikāciju pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu
līmenī
Prasme lietot matemātiskās statistikas metodes uzņēmumu,
tīklu un tīklu elementu modelēšanā

Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti

Uzvedības iemaņas/spējas
Saskarsmes māksla
Analītiskās spējas
Kreatīvā domāšana
Akurātums
Spēja strādāt komandā
Komunikēšanās iemaņas (modernie līdzekļi)
Problēmu risināšana
Informācijas apstrādes spējas
Iniciatīvas spējas
Darba organizācija un plānošana

1.2

Mājas darbi, kursa darbi un projekti
obligātajos, un ierobežotās izvēles
priekšmetos

Obligātie priekšmeti, ierobežotās izvēles
priekšmeti, humanitāri- sociālo zinātņu
SP, ekonomikas un vadības zinātņu SP,
atbilstoši priekšmetu programmām

MAĢISTRU STUDIJAS

1.2.1 Mērķi
Maģistru studiju mērķi ir sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām doktorantūrā vai sagatavot
speciālistus patstāvīgai pētnieciskai un zinātniski pedagoģiskajai darbībai inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē.
Maģistru kā kvalificēta darbaspēka mērķa tirgi (Potenciālie darba devēji) ir:
• Telekomunikāciju uzņēmumi
• Augstskolas
• Zinātniski pētnieciskās iestādes
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Studiju programma , pamatojoties uz bakalaura studiju programmā iegūtām zināšanām un
iemaņām , paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras
studijās apgūt:
• ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
• praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
• sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz apgūt:
•
prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju apakšnozarē;
•
prasmi sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus (veikt problēmas
stāvokļa analīzi , pamatot pētījumu metodes izvēli, veikt dator-eksperimentus u.c.);
• veikt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus
•
prasmi apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.
Studiju programma paredz:
• izstrādāt kvalifikācijas darbu (maģistra darbu)
• veikt tā atbilstības novērtējumu.
Paredzēts arī, ka šī akadēmiskā izglītība nodrošina tās personiskās īpašības , zināšanas un
iemaņas , kuras nepieciešamas darbam pētnieciskā (radošā) kolektīvā.
1.2.2

Uzdevumi

Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu,
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
Studiju programmas uzdevums ir apgūt prasmes sekojošos pētījumu darba etapos:

1. etaps

Uzdevuma nostādne
•
•
•
•
•
•

2.

Hipotēzes izteikšana, aktualitātes formulējums utl
Formulēt zināmo par pētījuma objektu
Formulēt nezināmo par pētījuma objektu
Novērtēt nezināmā izziņas iespējas
Formulēt pētījumu mērķi
Pētījumu programmas sastādīšana

etaps Pētījumu programmas izpilde
•
•
•

Eksperimentu (mērījumu) plānošana, modelēšanas plānošana, utl
Eksperimenta veikšana
Iegūto rezultātu apstrāde

3. etaps Rezultātu novērtējums
•
•
•

Pētniecības programmas izpildes pārbaude,
Atbilstības novērtējums formulētajam mērķim,
Iegūto rezultātu novērtējums

Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgam
pētnieciskajam darbam telekomunikāciju apakšnozarē , pedagoģiskam darbam augstskolā vai arī
tālākām studijām doktorantūrā.
Detalizēts zināšanu un iemaņu apraksts izklāstīts Telekomunikāciju institūta standartā “
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1.3 DOKTORANTŪRAS STUDIJAS
1.3.1

Mērķis

Sagatavot augstākās kvalifikācijas inženierzinātņu doktorus telekomunikāciju apakšnozarē
ar mērķi nodrošināt izglītības uzturēšanu un turpināšanu Latvijas republikā kā arī apmierināt
industrijas vajadzības pēc zinātniski pētnieciskā personāla.
1.3.2 Uzdevumi
Studiju programma , pamatojoties uz maģistratūras studiju programmā iegūtām zināšanām
un iemaņām , paredz lekcijās un/vai patstāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt:
•
ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
•
praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
•
sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz:
•
izstrādāt kvalifikācijas darbu (doktora disertāciju)
•
veikt tā atbilstības novērtējumu.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1.

IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN PLĀNĀ

2.1.1.

Vispārējā pieeja

Pagājušajā studiju gadā , saskaņā ar Telekomunikāciju institūtā ieviesto kvalitātes vadības
sistēmu , tika veikti plaši socioloģiski pētījumi augstas kvalifikācijas profesionāla sociologa vadībā
par studentu, beidzēju un darba devēju apmierinātību ar studiju procesu. Par šiem pētījumiem tika
sastādītas atskaites, kuru saturs tika apspriests institūta akadēmiskajā sapulcē. Pamatojoties uz
apspriedes un pētījumu rezultātiem, tika sastādīts studiju programmas turpmākās attīstības plāns,
kura daži pasākumi tika realizēti jau pagājušajā studiju gadā.
2.1.2.

Bakalaura studijas

Bakalaura studiju programmas priekšmetu saturs trešajā studiju gadā (daļēji arī otrajā) tika
būtiski pārskatīts un pārveidots ar mērķi nodrošināt nepieciešamo iemaņu un prasmju līmeni
bakalaura darba izstrādei atbilstoši Nolikumam par bakalaura darbu.
Lai sagatavotu studentus bakalaura studiju programmā bakalaura darba izstrādei un
nodrošinātu bakalaura darbā iespēju ietvert zinātniskā darba elementus, sešos studiju programmas
priekšmetos tika iekļautas sadaļas ar/par pētnieciskā darba elementiem.

2.1.2 Maģistrantūras studijas
Maģistru studiju programma regulāri tiek salīdzināta ar atbilstošo studiju programmu KTH.
Pagājušajā studiju gadā tika pārskatītas prasības pret maģistra darbu un tika pilnībā pielīdzinātas
atbilstošajām prasībām KTH. Izejot no šī definētā mērķa , attiecīgi tika pārstrādāts saturs virknei
maģistra studiju programmas priekšmetu, galveno vērību pievēršot pētniecības darba iemaņu
attīstībai.

2.1.3

Doktorantūras studijas

Programmā tika pārskatīts dažu priekšmetu saturs, kurš tika pielīdzināts KTH un
Lozannas doktorskolas programmām.
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2.2

STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS
STANDARTAM

2.2.2

Bakalaura studiju programma

Prasības studiju programmai nosaka LR MK Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu. Tālāk atbilstības pašnovērtējums tiek
sniegts pa Noteikumi atsevišķiem punktiem.
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTA PRASĪBAS
Bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas
Bakalaura studiju programmas profilu un nosaukumu veido
saskaņā ar Izglītības programmu klasifikatoru.
Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt
studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares
pamatjomā
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai,
attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās ir
120 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir
bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši
semestri
Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk
kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa
Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās
zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principus,
struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25kredītpunkti),
zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās
problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu
nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).

PAŠNOVĒRTĒJUMS
Atbilst
Atbilst

Bakalaura grādu – inženierzinātņu bakalaurs, piešķir
radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas
Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām
grupām
Zinātņu nozaru grupas bakalaura studiju programmu sarakstu,
ņemot vērā Augstākās izglītības padomes ieteikumu, katra
akadēmiskā gada beigās apstiprina izglītības un zinātnes
ministrs
Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas
maģistra studiju programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem
konkrētajā maģistra studiju programmā).

Atbilst

2.2.3

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst
Atbilst

Neattiecas uz
studiju programmas
pašnovērtējumu
Atbilst

Maģistru studiju programma
Akadēmiskās Izglītības Standarta prasības

Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un
pētniecības iemaņu
un prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.

Pašnovērtējums
Atbilst
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Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana
patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai.
Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt
studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju
individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem
ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir
pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.
aģistra studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu
izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu)
un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 15
KP)

2.3

Atbilst
Atbilst
Atbilst

Atbilst

IZMAIŅAS PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ

Būtiskākās izmaiņas programmas realizācijā ir bakalaura darba un maģistra darba nolikumu
harmonizēšana atbilstoši Senāta lēmumiem un komandas darba metožu ieviešana lietišķās spēles
veidā.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1.

PASNIEGŠANAS METODES

Pasniegšanas metodes tiek pilnveidotas divos virzienos. Studiju programmu finansējuma
reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju visās trīs profesoru grupās atsevišķos studiju
priekšmetos pāriet uz video projektoru izmantošanu lekcijās un praktiskajos darbos. Institūtā
pastiprināti tiek stimulēta prezentācijas materiālu izstrāde, sevišķi sarežģīta grafiskā materiāla
pasniegšanai. Kā jauninājums jāmin sarežģītu uzdevumu risināšanas demonstrējumi ar video
projektoru nodarbību laikā, izmantojot atbilstošas programmu paketes.
Otrs virziens ir virtuālo metožu ieviešana studiju procesā. Šim nolūkam tiek izmantota
ETF Tālmācības Centra pakalpojumi un programma BLACKBOARD. Šinī mācību gadā virtuālajā
vidē ir sagatavoti un tiek realizēti (kā atbalsta vidē) 8 studiju priekšmeti.
Šī tehnoloģija ir devusi iespēju pilnībā nodrošināt ar studiju procesam nepieciešamo literatūru.
Pašnovērtējums
Šie virzieni tiek uzskatīti kā prioritāri pasniegšanas metožu pilnveidošanā.
3.2

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju būtiski uzlabot
studiju programmas nodrošinājumu ar resursiem.
Ir izdevies uzlabot materiālo bāzi:
• datortehniku un programmatūras
• auditoriju aprīkojumu
• laboratoriju aprīkojumu.
Pašnovērtējums
Būtisku resursu nodrošinājumu sniedz ieinteresētās telekomunikāciju kompānijas.
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3.3 STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā pirmo reizi tika realizēta jau bakalaura studiju
programmā. RTU studentu konferencē pirmo reizi tika izveidota telekomunikāciju sekcija, kurā
referātus sagatavoja pārsvarā bakalauru studiju programmas studenti.
Studentu pētnieciskais darbs turpinās maģistratūras pirmajā kursā ar maģistra darba
tematikas izvēli. Savu pētījumu apgabalu izvēles pamatojumam studentiem tiek piedāvāts
sagatavot un pamatot atsevišķus pētījumu programmas elementus. Process ir iteratīvs un prasa
lielus kontakta stundu resursus. Kā būtiska problēma jāmin tā, ka pirms studiju uzsākšanas grūti
novērtēt studenta spēju atbilstību studiju programmai un prognozēt sekmību.
Pašnovērtējums
Studentu pētniecības darbs ir sācis pilnveidoties. Tomēr šim studiju programmas aspektam turpmāk
jāizdala vairāk resursu. Jāpilnveido pētniecības darba metodikas pasniegšana.
3.4

STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Pašnovērtējums
Sadarbība ir palikusi iepriekšējā līmenī. Tā ir uzskatāma kā nepietiekama.
3.5 SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM
Sadarbība ar darba devējiem notiek divos virzienos.:
• Sadarbība ar profesionālajām sabiedriskajām organizācijām
• Sadarbība ar uzņēmumiem
Telekomunikāciju nozarē pastāv divas sabiedriskās organizācijas:
• Latvijas Informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju Asociācija (LITTA)
• Latvijas Telekomunikāciju Asociācija (LTA)
Telekomunikāciju institūts ir pārstāvēts LTA. Tās 3 viceprezidenti un izpilddirektors ir institūta
docētāji.
Uzņēmumi

Sadarbība ar ALCATEL Latvija
Kompānija ir piešķīrusi bez maksas SUN tipa darba stacijas un tehnoloģiju imitatorus, kuri tiek
ieviesti studiju procesā.

Sadarbība ar citiem uzņēmumiem
Telekomunikāciju institūts cenšas uzturēt sadarbības kontaktus ar visiem telekomunikāciju
uzņēmumiem Latvijā. Tie tomēr ir mazāk radoši. Jāatzīmē SIA Lattelekom stipendijas studentiem
un citas sadarbības formas.

Pašnovērtējums
Sadarbībai ar industriju ir jānodrošina atgriezeniskā saikne starp industriju un studiju procesu.
Divi svarīgākie aspekti ir:
• Darba devēju prasības un
• Absolventu atbilstības vērtējums darba spēka tirgus prasībām
Informatīvi šī saikne tiek nodrošināta pilnā apjomā.
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Darba devēju aptauju vērtējums
Nozarē eksistē divas sabiedriskās organizācijas , kuras apvieno darba devēju organizācijas:
Latvijas telekomunikāciju Asociācija (LTA) un Latvijas Informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju Asociācija (LITTA).
Aptauju rezultāti ir kopumā ir pozitīvi. Kā trūkums tiek norādīts uz nepieciešamību attīstīt
uzvedības spējas, tādas kā darba grupas vadības spēju attīstīšana.

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
4.1 VĒRTĒŠANAS PAMATPRINCIPI
Mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpe bakalaura programmā tiek vērtēta ar statistiskām
metodēm. Ir pabeigta Kvalitātes Pārvaldības Sistēmas izstrāde un uzsākta tās aprobācija. Kopumā
Sistēma aptver aptuveni 120 indikatorus, no kuriem 50 ir finansu darbības indikatori.
Daļa indikatoru tiek vērtēta ar statistiskām metodēm, kuras iestrādātas programmā
BLACKBOARD.
Aptauju rezultāti tiek apstrādāti ar programmu SPSS.

4.2 VĒRTĒJUMU STATISTIKA
Aptaujas veic un rezultātus apkopo profesionāls sociologs ar Kembridžas izglītību. Par katru
studiju programmas uzdevumu aptauju anketēs ir sagatavoti vairāki jautājumi (atbilstoši
kompetencei ).
Statistiskie rezultāti pašreiz atrodas sagatavošanas stadijā.

4.3 ATZĪMJU SISTĒMAS ATBILSTĪBA ECTS
Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3-1

Nozīme

Aptuvenā atbilstība
ECTS skalai
izcili )
A+
teicami
A+
ļoti labi
A
labi
B
gandrīz labi
C
viduvēji
D
gandrīz viduvēji
E
neapmierinoši
Fail

4.4 AKADĒMISKO GRĀDU PIEŠĶIRŠANA

4.4.1 Bakalaura grāds
Bakalaura grādus piešķir studentiem :
• kas telekomunikāciju studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz vidējo
izglītību un tipiski ir tādā līmenī, kurš, pamatojas uz augsta līmeņa mācību grāmatām, taču
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•
•
•

vienlaikus ietver dažus tādus aspektus, kam nepieciešamas attiecīgās studiju jomas visjaunākās
zināšanas;
kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju
savam darbam vai profesijai, un kuri apliecina savu kompetenci, izvirzot argumentus un tos
pierādot; kā arī risinot problēmas savā studiju jomā;
kuriem ir spējas savākt un analizēt atbilstošos datus , izdarīt slēdzienus, kas ietver atbilstošu
zinātnisko aspektu atspoguļojumu;
kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus speciālistu un arī nespeciālistu auditorijā,
kuri ir attīstījuši sevī mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu ar augstu
patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas

Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija.

4.4.2 Maģistra grāds
Maģistra grādus piešķir studentiem :
• kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz bakalaura
zināšanām un iemaņām un paplašina vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās iemaņas , un
kas nodrošina bāzi vai iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, t.sk. pētniecības
kontekstā;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā kontekstā,
salīdzinot ar savu studiju jomu;
• kuri ir spējīgi integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus,
balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu zināšanu
pielietojumu un saviem slēdzieniem saistītās sociālās un ētiskās atbildības atspoguļojumu,
• kas spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi izklāstīt savus
secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi;
kam ir mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt studijas arī tādos veidos, kas var būt lielā mērā
pašu vadītas vai autonomas.
Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija.

5.

STUDENTI

5.1 STUDĒJOŠO SKAITS AKADĒMISKAJĀ PROGRAMMĀ
Studiju līmenis

1.gads

2.gads

3.gads

Bakalaura studijas
Maģistra studijas

131
39

85
64

76
34

Absolventu
skaits
51
92

Pašnovērtējums
Apvienojot studiju novirzienus un slēdzot profesionālo izglītību telekomunikācijās ir izdevies
izveidot lielas studentu grupas ar efektīvu visu studiju programmas resursu noslodzi.
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5.2

STUDENTU VĒRTĒJUMS
Telekomunikāciju bakalaura un maģistra akadēmisko studiju programmu pozitīvi vērtē
gan studenti, gan darba devēji . Aptaujās tiek minētas programmas stiprās un vājās vietas.
Atsauksmēs ir atzīmēta studiju programmu aktualitāte un kvalitāte, pasniedzēju
kvalifikācija un atbilstība telekomunikāciju tirgus sektora pieprasījumam. Gan darba devēji,
gan studenti ir devuši arī noderīgus ieteikumus, kuri iespēju robežās tiks ņemti vērā studiju
satura un procesa pilnveidošanā. Piemēram, ieteikums maģistra studiju programmas papildināt
ar praktiska rakstura projektēšanas kursiem, kā arī darba devēju ieteikums organizēt
maģistratūras studijas vakaros vai neklātienē.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
V.Uzvārds
A.Ozols
G.Liberts

G.Lauks
Ģ.Ivanovs
T.Celmiņš
A.Vitmanis
J.Lelis
O. Belmanis
J.Siliņš
D.Rutka
K. Kaļiņina
A. Lipenbergs
J.Poriņš

Zinātniskais grāds
Dr.Hab.Sc.
Dr.Hab.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
M.Sc.
Dr.Sc
M.Sc.
M.Sc.

Amats
profesors
profesors
Asoc. prof
Asoc. prof
Asoc. prof
Docents
Docents
Docents
Docents
Lektore
Docente
Lektors
Lektors

Vecums
55 gadi
50gadi
54 gadi
54gadi
59 gadi
49 gadi
51 gads
59 gadi
60 gadi
26 gadi
68 gadi
27 gadi
30 gadi

% no studiju programmas
apjoma
10%
5%
15%
15%
10%
3%
2%
5%
5%
5%
10%
5%
2%

Pašnovērtējums
Studiju programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju uzlabot akadēmiskā
personāla vecuma struktūru, piesaistot jaunus pasniedzējus. Tomēr personāla piesaistīšanas
problēma joprojām paliek aktuāla.

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS -SVID ANALĪZE
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikāciju” jāuzskata kā kompromiss starp studiju
procesa kvalitāti un tam izdalīto finansējumu un arī kompromiss starp studiju programmu plašumu
un dziļumu.
Programmu stiprās puses
1. Programmas satura un personāla kvalifikācijas nodrošinājums ar moderno telekomunikāciju
tehnoloģiju zināšanām, kurš panākts, veidojot ciešas saites ar industriju un ar industrijas tiešu
atbalstu ;
2. Programmas tehniskā un metodiskā nodrošinājuma atbilstība moderno telekomunikāciju
tehnoloģiju līmenim, kura panākta, veidojot ciešas saites ar industriju un ar industrijas tiešu
atbalstu.
Programmu vājās puses
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1.
2.
3.
4.

Telekomunikāciju speciālistu pieprasījums Latvijas darbaspēka tirgū joprojām rada apstākļus ,
kuru dēļ daļa studentu nenobeidz studijas, uzsākot patstāvīgas darba gaitas vai arī studiju laikā
strādā, kas paildzina vidējo studiju laiku.
Augstskolu prestižs Latvijas sabiedrībā joprojām neļauj piesaistīt jaunus zinātniskos un
zinātniski pedagoģiskos darbiniekus.
Programmās nav pietiekams nodrošinājums profesionālās uzvedības iemaņu apguvei, tai skaitā
projektu vadītāja iemaņu apguvei.
Kopumā programma ir pārsātināta , kurā attīstības gaitā ir saglabāti tradicionālie
inženierzinātņu priekšmeti un pievienoti jauni, neatmetot novecojušos (konservatīvisms).

Iespējas
1. Konsekventi īstenojot augstākās izglītības finansējuma principu ”finansējums seko studentam
uz studiju programmu” studiju programma “Telekomunikācijas” spēs attīstīties un būs
iespējams atrisināt galveno problēmu: akadēmiskā personāla novecošanos.
2. Ieviešot ikdienas darbā Deminga ciklu kvalitātes pārvaldībā iespējams sasniegt adekvātu ES
vadošajām universitātēm kvalitāti par zemākām cenām.

Draudi
1. Studiju finansēšanas sistēmas nesakārtotība. Piemēram, nav iespējams plānot materiālās bāzes
attīstību, nodrošinājumu ar literatūru, ja nav zināms finansējums.
2. Studijas Vakara un Neklātienes departamentā uzsākt nedrīkst. Lai atvērtu studiju programmu
Vakara un Neklātienes departamentā, kuras saskaņā ar Senāta lēmumi uztur šis departaments,
ir nepieciešams šī studiju procesa caurskatāms un prognozējams finansēšanas mehānisms.
3. Neoficiāli diskutētā finansējuma sistēma, saskaņā ar kuru samaksa par lekcijām nav atkarīga
no studentu skaita grupā, ( šī sistēma ieviesta ārzemju departamentā) jāuzskata kā nopietns
drauds. Tā novedīs pie liela skaita mazu studentu grupu izveidošanās, kā rezultātā finansu
līdzekļi tiks sadrumstaloti.
4. Pilnībā jāpārtrauc ārzemju studentu uzņemšana telekomunikāciju studiju programmā.
Eksistējošā studiju procesa finansēšanas kārtība nav caurskatāma un nedod iespēju plānot
studiju procesa nodrošinājumu ar nepieciešamajiem resursiem (pasniedzēji, literatūra
utt).Esošie resursi nav pietiekami, lai nodrošinātu kvalitatīvu , atbilstoši starptautiskajai
praksei, studiju procesu. Šāda situācija grauj RTU starptautisko prestižu.

“Pašnovērtējuma ziņojums” apspriests un apstiprināts 2005. gada 7. janvārī
Akreditācijas Vadības komitejas
Komitejas priekšsēdētājs:
Locekļi:

__________________________ (G.Lauks)

__________________________ (Ģ.Ivanovs)
___________________________(T.Celmiņš)
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Pielikums 1
Kvalitātes Pārvaldības Sistēma
Īss raksturojums

Eiropas Kvalitātes vadības fonds (EFQM) ir izveidojis modeli visaptverošam kvalitātes
menedžmentam augstākajā izglītībā.[Sk. www.aic.lv] Šī modeļa priekšrocības ir :
• Tas ir viegli saprotams ;
• pilnīgāks par pārējiem modeļiem, piemēram ISO 9000;
• saglabā saiknes ar tirdzniecībā un rūpniecībā pastāvošajām TQM iniciatīvām;
• ietver visaptverošā kvalitātes menedžmenta principus TQM;
• stimulē tiekties uz nepārtrauktu kvalitātes pilnveidi.
Šī versija ir tieši virzīta uz augstākās izglītības specifiskajām prasībām, un tādējādi veicina modeļa
lietderīgumu .
Modelis ilustrē to, ka līdervadība sniedz saturu un virzību politikai un stratēģijai , cilvēku
vadībai un resursu vadībai. Šie ir organizatoriskie nosacījumi, ar kuru palīdzību atbilstošā veidā var
tikt īstenota procesa vadība (uzlūkojot to kā izglītības procesu: sagatavošanās, realizācija,
sekojošie pasākumi un saistītie atbalsta procesi).
Tas nosaka dažādo ieinteresēto pušu apmierinātības pakāpi: klientu apmierinātību , cilvēku
apmierinātību un ietekmi uz sabiedrību . Šie kritēriji, kā arī veids, kā tie cits citu ietekmē, ved pie
vēlamajiem biznesa rezultātiem , kuri ietver kvalitātes uzlabojumu radītos rezultātus.
Šī iemesla dēļ organizācija formulē savus plānus un mērķus, veic darbības un mēra to rezultātus.
Rezultāti tiek nodoti atgriezeniskās saites veidā un notiek pasākumi, kuru rezultātā rodas jauni
plāni, jaunas darbības, tādējādi noslēdzot Deminga ciklu (Plāno- Veic- Izvērtē- Rīkojies).
Shematiski tas ir attēlots zīmējumā. Viens un tas pats cikls tiek izmantots visiem kritērijiem.
Piemēram, politikas un stratēģijas cikls sākas ar politikas plāniem un dokumentiem un beidzas ar
novērtējumu un pilnveidi. Principā šis nepārtrauktās pilnveides process notiek attiecībā uz katru no
kritērijiem.
Uz EFQM modeli balstītajā augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas metodē visi deviņi kritēriji
un to atsevišķi komponenti ir izstrādāti piecās attīstības stadijās. Šīs piecas stadijas parāda
izaugsmes ceļu jeb, citiem vārdiem, pilnveides virzienu no pirmās stadijas līdz piektajai stadijai,
turklāt katra stadija ietver iepriekšējo attīstības stadiju.
Punktu skaits, kas novieto organizāciju 1. stadijā, nenozīmē, ka izglītības organizācija realizē
zemas kvalitātes studiju programmas; tas drīzāk norāda, ka organizācija ir spējīga uz izaugsmi, ejot
cauri četrām pārējām attīstības stadijām, kā rezultātā pieaugs kvalitātes nodrošināšanas garantija.
Izaugsme var notikt piecās dimensijās:
• Orientācija: tā ir pakāpe, līdz kurai organizācijai ir ārējs viedoklis (no iekšēja uz ārēju),
kas daļēji saistās ar ārēju līdzdalību un partnerību;
• Līdzdalība: tā ir pakāpe, līdz kurai mācībspēki, piegādājošās skolas un profesionālā joma
ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā; atbalsta bāze (no indivīda uz sabiedrību);
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•
•
•

Politikas veidošana un tās ieviešana (no atsevišķu aspektu politikas uz sistemātisku
politikas veidošanu visās jomās un no īstermiņa uz ilgtermiņa politiku);
Vienošanos dokumentēšana (no neformālām, nereģistrētām vienošanām uz iedibinātu
procedūru sakārtošanu un pilnveidi);
Pilnveide (no problēmu risināšanas pēc vajadzības uz notikumu paredzēšanu un no
izolētiem mērījumiem uz uzskatāmiem uzlabojumiem).

Pielikums 2

Novērtējuma shēma
Plāno!

Veic!

7.Cilvēku
apmierinātī
ba

3.Cilvēku
vadība

1.Līdervadība

2.Politika
un stratēģ
ija

4.Resursi

Izvērtē!

5.Procesu
vadоba

6.Klientu
apmierinātība

8.Ietekme
uz sabiedrī
bu

Organizācija

Rezultāts
Atgriezeniskā saikne

9.Biznesa
rezultāti

1

Rīgas Tehniskā Universitāte
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Ievads
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikācijas” ir orientēta uz Latvijas
darbaspēka tirgus vajadzībām un iespējām.
Studiju programma atrodas nepārtrauktas pilnveidošanas procesā.
Studiju programmas pilnveidošanas mērķi ir :
• Darba spēka tirgus noteikto prasību izpildīšana ar mērķi, lai sagatavotie
speciālisti spētu sekmīgi konkurēt Latvijas un ES darbaspēka tirgū;
•
Lai sasniegtu šo līmeni, studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti visaptverošās
kvalitātes vadības līdzekļi un metodes.
Studiju programmas pilnveidošana notiek , pilnveidojot saturu, kontroles līdzekļus,
metodiku un citus elementus. Pēc studiju programmas akreditācijas Telekomunikāciju
institūta akadēmiskais personāls ir studējis modernās kvalitātes vadības metodes industrijā
(t.sk. arī augstākajā izglītībā). Kā saprotama un pievilcīga tika atzīta Nīderlandes
kvalitātes institūta (Instituut Nederlandse Kwaliteit) veidotā kvalitātes vadības sistēma
augstākajā izglītībā, kuras dokumentus ir tulkojis arī AIC.

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis, saskaņā ar akadēmiskās izglītības
standartu ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi,
sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas
iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā
1.1 BAKALAURU STUDIJAS
1.1.1 Mērķi
Sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju
apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos
un patstāvīgās literatūras studijās apgūt:
• fundamentālo zinātņu pamatus,
• profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus,
• specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetus,
• sociālo un humanitāro zinātņu pamatus.
Studiju programma paredz apgūt:
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu
formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi veikt stāvokļa analīzi kādā ar telekomunikācijām saistītā
problēmā, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
• prasmi lietot informācijas tehnoloģijas .
Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un
prasmes tālākām studijām maģistrantūrā.
1.1.2 Uzdevumi
Studiju programmas saturs tiek veidots, balstoties uz Eiropas Savienības Informācijas un
telekomunikāciju konsorcija (ITC) darba devēju vīziju , kura izklāstīta zināšanu un iemaņu
pilotprojektā. Saskaņā ar šo projektu akreditējamā studiju programma atbilst apakšnozarei
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Studiju programmas uzdevumi , atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem parādīti tabulā 1.

Tabula 1.
ZINĀŠANU UN IEMAŅU BLOKI

STUDIJU PRIEKŠMETU
BLOKI
Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti

Tehnoloģiskās zināšanas
Komutācijas un IN tehnoloģijas
Bezvadu un mobilo tīklu tehnoloģijas
Interneta tehnoloģijas
Optisko tīklu, SDH un PDH tehnoloģijas
Mikroviļņu līniju tehnoloģijas

Obligātie priekšmeti
Ierobežotās izvēles priekšmeti

Iemaņas
Tehniskās iemaņas
Prasme lietot projektēšanas metodes telekomunikāciju
pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot pētniecības metodes telekomunikāciju
tehnoloģiju, pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu līmenī
Prasme lietot informācijas tehnoloģijas un datoru
programmēšana inženiertehnisko uzdevumu risināšanai
Prasme lietot izmaksu modelēšanas metodes
telekomunikāciju pakalpojumu, tīklu un tīklu elementu
līmenī
Prasme lietot matemātiskās statistikas metodes uzņēmumu,
tīklu un tīklu elementu modelēšanā

Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti

Uzvedības iemaņas/spējas
Saskarsmes māksla
Analītiskās spējas
Kreatīvā domāšana
Akurātums
Spēja strādāt komandā
Komunikēšanās iemaņas (modernie līdzekļi)
Problēmu risināšana
Informācijas apstrādes spējas
Iniciatīvas spējas
Darba organizācija un plānošana

1.2

Mājas darbi, kursa darbi un projekti
obligātajos, un ierobežotās izvēles
priekšmetos

Obligātie priekšmeti, ierobežotās izvēles
priekšmeti, humanitāri- sociālo zinātņu
SP, ekonomikas un vadības zinātņu SP,
atbilstoši priekšmetu programmām

MAĢISTRU STUDIJAS

1.2.1 Mērķi
Maģistru studiju mērķi ir sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām doktorantūrā vai sagatavot
speciālistus patstāvīgai pētnieciskai un zinātniski pedagoģiskajai darbībai inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē.
Maģistru kā kvalificēta darbaspēka mērķa tirgi (Potenciālie darba devēji) ir:
• Telekomunikāciju uzņēmumi
• Augstskolas
• Zinātniski pētnieciskās iestādes
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Studiju programma , pamatojoties uz bakalaura studiju programmā iegūtām zināšanām un
iemaņām , paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras
studijās apgūt:
• ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
• praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
• sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz apgūt:
•
prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju apakšnozarē;
•
prasmi sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus (veikt problēmas
stāvokļa analīzi , pamatot pētījumu metodes izvēli, veikt dator-eksperimentus u.c.);
• veikt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus
•
prasmi apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.
Studiju programma paredz:
• izstrādāt kvalifikācijas darbu (maģistra darbu)
• veikt tā atbilstības novērtējumu.
Paredzēts arī, ka šī akadēmiskā izglītība nodrošina tās personiskās īpašības , zināšanas un
iemaņas , kuras nepieciešamas darbam pētnieciskā (radošā) kolektīvā.
1.2.2

Uzdevumi

Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu,
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
Studiju programmas uzdevums ir apgūt prasmes sekojošos pētījumu darba etapos:

1. etaps

Uzdevuma nostādne
•
•
•
•
•
•

2.

Hipotēzes izteikšana, aktualitātes formulējums utl
Formulēt zināmo par pētījuma objektu
Formulēt nezināmo par pētījuma objektu
Novērtēt nezināmā izziņas iespējas
Formulēt pētījumu mērķi
Pētījumu programmas sastādīšana

etaps Pētījumu programmas izpilde
•
•
•

Eksperimentu (mērījumu) plānošana, modelēšanas plānošana, utl
Eksperimenta veikšana
Iegūto rezultātu apstrāde

3. etaps Rezultātu novērtējums
•
•
•

Pētniecības programmas izpildes pārbaude,
Atbilstības novērtējums formulētajam mērķim,
Iegūto rezultātu novērtējums

Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgam
pētnieciskajam darbam telekomunikāciju apakšnozarē , pedagoģiskam darbam augstskolā vai arī
tālākām studijām doktorantūrā.
Detalizēts zināšanu un iemaņu apraksts izklāstīts Telekomunikāciju institūta standartā “
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1.3 DOKTORANTŪRAS STUDIJAS
1.3.1

Mērķis

Sagatavot augstākās kvalifikācijas inženierzinātņu doktorus telekomunikāciju apakšnozarē
ar mērķi nodrošināt izglītības uzturēšanu un turpināšanu Latvijas republikā kā arī apmierināt
industrijas vajadzības pēc zinātniski-pētnieciskā personāla.
1.3.2 Uzdevumi
Studiju programma , pamatojoties uz maģistrantūras studiju programmā iegūtām zināšanām
un iemaņām , paredz lekcijās un/vai patstāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt:
•
ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
•
praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
•
sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz:
•
izstrādāt kvalifikācijas darbu (doktora disertāciju)
•
veikt tā atbilstības novērtējumu.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1.

IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN PLĀNĀ

2.1.1.

Bakalaura studijas

Bakalaura studiju programma tika sakārtota, atbilstoši LR Normatīvo aktu prasībās. Bakalaura
darbam tika palielināts KP skaits līdz 10 KP. Tika veiktas citu mācību priekšmetu KP izmaiņas ar
mērķi lai kopējais KP skaits nepārsniegtu 120.

2.1.2 Maģistrantūras studijas
Maģistru studiju programma no 120 KP tika samazināta uz 80 KP. Programma vairs nesatur
praksi, inženierprojektu, svešvalodu, samazināts humanitāro priekšmetu bloks.

2.1.3

Doktorantūras studijas

Programmā palielināts KP skaits, atbilstoši RTU Senāta lēmumam.
2.2

STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS
STANDARTAM

2.2.2

Bakalaura studiju programma

Prasības studiju programmai nosaka LR MK Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu. Tālāk atbilstības pašnovērtējums tiek
sniegts pa Noteikumi atsevišķiem punktiem.
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTA PRASĪBAS
Bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas
Bakalaura studiju programmas profilu un nosaukumu veido
saskaņā ar Izglītības programmu klasifikatoru.
Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt
studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares
pamatjomā
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai,

PAŠNOVĒRTĒJUMS
Atbilst
Atbilst
Atbilst

Atbilst
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attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās ir
120 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir
bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši
semestri
Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk
kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa
Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās
zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principus,
struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25kredītpunkti),
zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās
problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu
nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).
Bakalaura grādu – inženierzinātņu bakalaurs, piešķir
radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas
Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām
grupām
Zinātņu nozaru grupas bakalaura studiju programmu sarakstu,
ņemot vērā Augstākās izglītības padomes ieteikumu, katra
akadēmiskā gada beigās apstiprina izglītības un zinātnes
ministrs
Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas
maģistra studiju programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem
konkrētajā maģistra studiju programmā).

2.2.3

Atbilst

Atbilst
Atbilst

Atbilst

Neattiecas uz
studiju programmas
pašnovērtējumu
Atbilst

Maģistru studiju programma
Akadēmiskās Izglītības Standarta prasības

Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un
pētniecības iemaņu
un prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.
Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana
patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai.
Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt
studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju
individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem
ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir
pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.
aģistra studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu
izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu)
un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 15
KP)

Pašnovērtējums
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Atbilst

Atbilst
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2.3

IZMAIŅAS PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ

Būtiskākās izmaiņas programmas realizācijā ir bakalaura darba un maģistra darba nolikumu
harmonizēšana atbilstoši Senāta lēmumiem un komandas darba metožu ieviešana lietišķās spēles
veidā.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1.

PASNIEGŠANAS METODES

Pasniegšanas metodes tiek pilnveidotas divos virzienos. Studiju programmu finansējuma reformas
pirmie rezultāti ir devuši iespēju visās trīs profesoru grupās atsevišķos studiju priekšmetos pāriet
uz video projektoru izmantošanu lekcijās un praktiskajos darbos. Institūtā pastiprināti tiek
stimulēta prezentācijas materiālu izstrāde, sevišķi sarežģīta grafiskā materiāla pasniegšanai.
Otrs virziens ir virtuālo metožu ieviešana studiju procesā. Šim nolūkam tiek izmantota ETF
Tālmācības Centra pakalpojumi un programma BLACKBOARD. Šinī mācību gadā virtuālajā vidē
ir sagatavoti un tiek realizēti (kā atbalsta vidē) 8 studiju priekšmeti.
Šī tehnoloģija ir devusi iespēju pilnībā nodrošināt ar studiju procesam nepieciešamo literatūru.
Pašnovērtējums
Šie virzieni tiek uzskatīti kā prioritāri pasniegšanas metožu pilnveidošanā.
3.2

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju būtiski uzlabot studiju
programmas nodrošinājumu ar resursiem. Ir izdevies piesaistīt studiju procesam 4 jaunos
maģistrus, kas ir izmainījis akadēmiskā personāla vecuma sadalījumu.
Ir izdevies uzlabot materiālo bāzi:
• datortehniku un programmatūras
• auditoriju aprīkojumu
• laboratoriju aprīkojumu.
Pašnovērtējums
Būtisku resursu nodrošinājumu sniedz ieinteresētās telekomunikāciju kompānijas.
3.3 STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā sākas maģistratūras pirmajā kursā ar maģistra darba
tematikas izvēli. Savu pētījumu apgabalu izvēles pamatojumam studentiem tiek piedāvāts
sagatavot un pamatot atsevišķus pētījumu programmas elementus. Process ir iteratīvs un prasa
lielus kontakta stundu resursus. Kā būtiska problēma jāmin tā, ka pirms studiju uzsākšanas grūti
novērtēt studenta spēju atbilstību studiju programmai un prognozēt sekmību.
Pašnovērtējums
Sasniegtie rezultāti nav pietiekami. Šim studiju programmas aspektam turpmāk jāizdala vairāk
resursu. Jāpilnveido pētniecības darba metodikas pasniegšana.
3.4

STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Pašnovērtējums
Sadarbība ir palikusi iepriekšējā līmenī. Tā ir uzskatāma kā nepietiekama.
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3.5 SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM
Sadarbība ar darba devējiem notiek divos virzienos.:
• Sadarbība ar profesionālajām sabiedriskajām organizācijām
• Sadarbība ar uzņēmumiem
Telekomunikāciju nozarē pastāv divas sabiedriskās organizācijas:
• Latvijas Informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju Asociācija (LITTA)
• Latvijas Telekomunikāciju Asociācija (LTA)
Telekomunikāciju institūts ir pārstāvēts LTA. Tās 3 viceprezidenti un izpilddirektors ir institūta
docētāji.
Uzņēmumi

Sadarbība ar SIEMENS SIA
Sadarbība tiek veikta sekojošos virzienos:
• Materiālā bāzes pilnveidošana
• Zināšanu nodošana
• Mācību metodiskie materiāli
• Pasniedzēju kvalifikācijas celšana
Šīs sadarbība ir bijusi ļoti produktīva. Vispirms SIEMENS SIA ir nodevis Telekomunikāciju
institūta rīcībā modernu Apmācību centru , aprīkotu ar jaunākajām tehnoloģijām.
Telekomunikāciju institūts ir saņēmis tūkstošiem lappušu metodisko materiālu, (CD_ROMu ) par
visjaunākajām telekomunikāciju tehnoloģijām , par tīklu projektēšanas metodikām, par visām
jaunākajām idejām un attīstības tendencēm. Pateicoties šai pasaulē vadošajai kompānijai
Telekomunikāciju institūta akadēmiskais personāls ir spējis uzturēt savu kvalifikāciju pasaules
standartiem atbilstošā līmenī.

Sadarbība ar ALCATEL Latvija
Kompānija ir piešķīrusi bez maksas SUN tipa darba stacijas un tehnoloģiju imitatorus, kuri tiek
ieviesti studiju procesā.

Sadarbība ar citiem uzņēmumiem
Telekomunikāciju institūts cenšas uzturēt sadarbības kontaktus ar visiem telekomunikāciju
uzņēmumiem Latvijā. Tie tomēr ir mazāk radoši. Jāatzīmē SIA Lattelekom stipendijas studentiem
un citas sadarbības formas.

Pašnovērtējums
Sadarbībai ar industriju ir jānodrošina atgriezeniskā saikne starp industriju un studiju procesu.
Divi svarīgākie aspekti ir:
• Darba devēju prasības un
• Absolventu atbilstības vērtējums darba spēka tirgus prasībām
Informatīvi šī saikne tiek nodrošināta pilnā apjomā.

Darba devēju aptauju vērtējums
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Nozarē eksistē divas sabiedriskās organizācijas , kuras apvieno darba devēju organizācijas:
Latvijas telekomunikāciju Asociācija (LTA) un Latvijas Informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju Asociācija (LITTA).
Aptauju rezultāti ir kopumā ir pozitīvi. Kā trūkums tiek norādīts uz nepieciešamību attīstīt
uzvedības spējas, tādas kā darba grupas vadības spēju attīstīšana.

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
4.1 VĒRTĒŠANAS PAMATPRINCIPI
Mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpe bakalaura programmā tiek vērtēta ar statistiskām
metodēm. Ir pabeigta Kvalitātes Pārvaldības Sistēmas izstrāde un uzsākta tās aprobācija. Kopumā
Sistēma aptver aptuveni 120 indikatorus, no kuriem 50 ir finansu darbības indikatori.
Daļa indikatoru tiek vērtēta ar statistiskām metodēm, kuras iestrādātas programmā
BLACKBOARD.
Aptauju rezultāti tiek apstrādāti ar programmu SPSS.

4.2 VĒRTĒJUMU STATISTIKA
Aptaujas veic un rezultātus apkopo profesionāls sociologs ar Kembridžas izglītību. Par katru
studiju programmas uzdevumu aptauju anketēs ir sagatavoti vairāki jautājumi (atbilstoši
kompetencei ).
Statistiskie rezultāti pašreiz atrodas sagatavošanas stadijā.

4.3 ATZĪMJU SISTĒMAS ATBILSTĪBA ECTS
Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3-1

Nozīme

Aptuvenā atbilstība
ECTS skalai
izcili )
A+
teicami
A+
ļoti labi
A
labi
B
gandrīz labi
C
viduvēji
D
gandrīz viduvēji
E
neapmierinoši
Fail

4.4 AKADĒMISKO GRĀDU PIEŠĶIRŠANA

4.4.1 Bakalaura grāds
Bakalaura grādus piešķir studentiem :
• kas telekomunikāciju studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz vidējo
izglītību un tipiski ir tādā līmenī, kurš, pamatojas uz augsta līmeņa mācību grāmatām, taču
vienlaikus ietver dažus tādus aspektus, kam nepieciešamas attiecīgās studiju jomas visjaunākās
zināšanas;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju
savam darbam vai profesijai, un kuri apliecina savu kompetenci, izvirzot argumentus un tos
pierādot; kā arī risinot problēmas savā studiju jomā;
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•
•

kuriem ir spējas savākt un analizēt atbilstošos datus , izdarīt slēdzienus, kas ietver atbilstošu
zinātnisko aspektu atspoguļojumu;
kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus speciālistu un arī nespeciālistu auditorijā,
kuri ir attīstījuši sevī mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu ar augstu
patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas

Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija.

4.4.2 Maģistra grāds
Maģistra grādus piešķir studentiem :
• kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz bakalaura
zināšanām un iemaņām un paplašina vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās iemaņas , un
kas nodrošina bāzi vai iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, t.sk. pētniecības
kontekstā;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā kontekstā,
salīdzinot ar savu studiju jomu;
• kuri ir spējīgi integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus,
balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu zināšanu
pielietojumu un saviem slēdzieniem saistītās sociālās un ētiskās atbildības atspoguļojumu,
• kas spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi izklāstīt savus
secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi;
kam ir mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt studijas arī tādos veidos, kas var būt lielā mērā
pašu vadītas vai autonomas.
Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.
Vērtēšanu reglamentē vērtēšanas instrukcija.

5.

STUDENTI

5.1 STUDĒJOŠO SKAITS AKADĒMISKAJĀ PROGRAMMĀ
Studiju līmenis

1.gads

2.gads

3.gads

Bakalaura studijas
Maģistra studijas

108
35

88
29

70
27

Absolventu
skaits
55
14

Pašnovērtējums
Apvienojot studiju novirzienus un slēdzot profesionālo izglītību telekomunikācijās ir izdevies
izveidot lielas studentu grupas ar efektīvu visu studiju programmas resursu noslodzi.
5.2

STUDENTU VĒRTĒJUMS
Telekomunikāciju bakalaura un maģistra akadēmisko studiju programmu pozitīvi vērtē
gan studenti, gan darba devēji . Aptaujā piedalījās 64 studenti. Ar bakalaura studiju programmu
kopumā ir neapmierināti tikai 4,7 % no aptaujātajiem studentiem, bet visi aptaujātie maģistranti
ir apmierināti ar maģistra studiju programmu kopumā. Atsauksmēs ir atzīmēta studiju
programmu aktualitāte un kvalitāte, pasniedzēju kvalifikācija un atbilstība telekomunikāciju
tirgus sektora pieprasījumam. Gan darba devēji, gan studenti ir devuši arī noderīgus i
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ieteikumus, kuri iespēju robežās tiks ņemti vērā studiju satura un procesa pilnveidošanā.
Piemēram, ieteikums maģistra studiju programmas papildināt ar praktiska rakstura
projektēšanas kursiem, kā arī darba devēju ieteikums organizēt maģistrantūras studijas vakaros
vai neklātienē.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

G.Lauks
Ģ.Ivanovs
T.Celmiņš
A.Vitmanis
J.Lelis
O. Belmanis
J.Siliņš
D.Rutka

Dr.Hab.Sc.
Dr.Hab.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
M.Sc.

profesors
profesors
Asoc. prof
Asoc. prof
Asoc. prof
Docents
Docents
Docents
Docents
Lektore

55 gadi
50gadi
54 gadi
54gadi
59 gadi
49 gadi
51 gads
59 gadi
60 gadi
26 gadi

% no studiju programmas
apjoma
10%
5%
15%
15%
10%
3%
2%
5%
5%
10%

A. Lipenbergs
J.Poriņš

M.Sc.
M.Sc.

Lektors
Lektors

27 gadi
30 gadi

10%
2%

V.Uzvārds
A.Ozols
G.Liberts

Zinātniskais grāds

Amats

Vecums

Pašnovērtējums
Studiju programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju uzlabot akadēmiskā
personāla vecuma struktūru, piesaistot 4 jaunus pasniedzējus. Tomēr personāla piesaistīšanas
problēma joprojām paliek aktuāla.

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS -SVID ANALĪZE
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikāciju” jāuzskata kā kompromiss starp studiju
procesa kvalitāti un tam izdalīto finansējumu un kompromiss starp studiju programmu plašumu un
dziļumu.
Programmu stiprās puses
1. Programmas satura un personāla kvalifikācijas nodrošinājums ar moderno telekomunikāciju
tehnoloģiju zināšanām, kurš panākts, veidojot ciešas saites ar industriju un ar industrijas tiešu
atbalstu ;
2. Programmas tehniskā un metodiskā nodrošinājuma atbilstība moderno telekomunikāciju
tehnoloģiju līmenim, kura panākta, veidojot ciešas saites ar industriju un ar industrijas tiešu
atbalstu.
Programmu vājās puses
1. Lielais telekomunikāciju speciālistu deficīts Latvijas darbaspēka tirgū rada pastiprinātu
pieprasījumu, tādēļ daļa studentu nenobeidz studijas, uzsākot patstāvīgas darba gaitas vai arī
studiju laikā strādā, kas paildzina vidējo studiju laiku.
2. Augstskolu prestižs Latvijas sabiedrībā neļauj piesaistīt jaunus zinātniskos un zinātniski
pedagoģiskos darbiniekus.
3. Programmās nav pietiekams nodrošinājums profesionālās uzvedības iemaņu apguvei, tai skaitā
projektu vadītāja iemaņu apguvei.
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4.

Kopumā programma ir pārsātināta , kurā attīstības gaitā ir saglabāti tradicionālie
inženierzinātņu priekšmeti un pievienoti jauni, neatmetot novecojušos (konservatīvisms).

Iespējas
1. Konsekventi īstenojot augstākās izglītības finansējuma principu ”finansējums seko studentam
uz studiju programmu” studiju programma “Telekomunikācijas” spēs attīstīties un būs
iespējams atrisināt galveno problēmu: akadēmiskā personāla novecošanos.
2. Ieviešot ikdienas darbā Deminga ciklu kvalitātes pārvaldībā iespējams sasniegt adekvātu ES
vadošajām universitātēm kvalitāti par zemākām cenām.

Draudi
1. Studiju finansēšanas sistēmas nesakārtotība. Piemēram, nav iespējams plānot materiālās bāzes
attīstību, nodrošinājumu ar literatūru, ja nav zināms finansējums.
2. Studijas Vakara un Neklātienes departamentā, kuras saskaņā ar Senāta lēmumi uztur šis
departaments, nav nodrošinātas ar atbilstošiem resursiem. Šīs studijas ir jāslēdz vai arī
jākreditē mācību līdzekļu un citu resursu izstrāde un sagāde. Lai kreditētu, jābūt zināmai
shēmai kā kredīts tiks dzēsts. Tātad, jābūt prognozējamai finansējuma sistēmai.
3. Neoficiāli diskutētā finansējuma sistēma, saskaņā ar kuru samaksa par lekcijām nav atkarīga
no studentu skaita grupā, ( šī sistēma ieviesta ārzemju departamentā) jāuzskata kā nopietns
drauds. Tā novedīs pie liela skaita mazu studentu grupu izveidošanās, kā rezultātā finansu
līdzekļi tiks sadrumstaloti.

“Pašnovērtējuma ziņojums” apspriests un apstiprināts 2004. gada 6. janvārī
Akreditācijas Vadības komitejas
Komitejas priekšsēdētājs:
Locekļi:

__________________________ (G.Lauks)

__________________________ (Ģ.Ivanovs)
___________________________(T.Celmiņš)

14

Pielikums 1
Kvalitātes Pārvaldības Sistēma
Īss raksturojums

Eiropas Kvalitātes vadības fonds (EFQM) ir izveidojis modeli visaptverošam kvalitātes
menedžmentam augstākajā izglītībā.[Sk. www.aic.lv] Šī modeļa priekšrocības ir :
• Tas ir viegli saprotams ;
• pilnīgāks par pārējiem modeļiem, piemēram ISO 9000;
• saglabā saiknes ar tirdzniecībā un rūpniecībā pastāvošajām TQM iniciatīvām;
• ietver visaptverošā kvalitātes menedžmenta principus TQM;
• stimulē tiekties uz nepārtrauktu kvalitātes pilnveidi.
Šī versija ir tieši virzīta uz augstākās izglītības specifiskajām prasībām, un tādējādi veicina modeļa
lietderīgumu .
Modelis ilustrē to, ka līdervadība sniedz saturu un virzību politikai un stratēģijai , cilvēku
vadībai un resursu vadībai. Šie ir organizatoriskie nosacījumi, ar kuru palīdzību atbilstošā veidā var
tikt īstenota procesa vadība (uzlūkojot to kā izglītības procesu: sagatavošanās, realizācija,
sekojošie pasākumi un saistītie atbalsta procesi).
Tas nosaka dažādo ieinteresēto pušu apmierinātības pakāpi: klientu apmierinātību , cilvēku
apmierinātību un ietekmi uz sabiedrību . Šie kritēriji, kā arī veids, kā tie cits citu ietekmē, ved pie
vēlamajiem biznesa rezultātiem , kuri ietver kvalitātes uzlabojumu radītos rezultātus.
Šī iemesla dēļ organizācija formulē savus plānus un mērķus, veic darbības un mēra to rezultātus.
Rezultāti tiek nodoti atgriezeniskās saites veidā un notiek pasākumi, kuru rezultātā rodas jauni
plāni, jaunas darbības, tādējādi noslēdzot Deminga ciklu (Plāno- Veic- Izvērtē- Rīkojies).
Shematiski tas ir attēlots zīmējumā. Viens un tas pats cikls tiek izmantots visiem kritērijiem.
Piemēram, politikas un stratēģijas cikls sākas ar politikas plāniem un dokumentiem un beidzas ar
novērtējumu un pilnveidi. Principā šis nepārtrauktās pilnveides process notiek attiecībā uz katru no
kritērijiem.
Uz EFQM modeli balstītajā augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas metodē visi deviņi kritēriji
un to atsevišķi komponenti ir izstrādāti piecās attīstības stadijās. Šīs piecas stadijas parāda
izaugsmes ceļu jeb, citiem vārdiem, pilnveides virzienu no pirmās stadijas līdz piektajai stadijai,
turklāt katra stadija ietver iepriekšējo attīstības stadiju.
Punktu skaits, kas novieto organizāciju 1. stadijā, nenozīmē, ka izglītības organizācija realizē
zemas kvalitātes studiju programmas; tas drīzāk norāda, ka organizācija ir spējīga uz izaugsmi, ejot
cauri četrām pārējām attīstības stadijām, kā rezultātā pieaugs kvalitātes nodrošināšanas garantija.
Izaugsme var notikt piecās dimensijās:
• Orientācija: tā ir pakāpe, līdz kurai organizācijai ir ārējs viedoklis (no iekšēja uz ārēju),
kas daļēji saistās ar ārēju līdzdalību un partnerību;
• Līdzdalība: tā ir pakāpe, līdz kurai mācībspēki, piegādājošās skolas un profesionālā joma
ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā; atbalsta bāze (no indivīda uz sabiedrību);
• Politikas veidošana un tās ieviešana (no atsevišķu aspektu politikas uz sistemātisku
politikas veidošanu visās jomās un no īstermiņa uz ilgtermiņa politiku);
• Vienošanos dokumentēšana (no neformālām, nereģistrētām vienošanām uz iedibinātu
procedūru sakārtošanu un pilnveidi);
• Pilnveide (no problēmu risināšanas pēc vajadzības uz notikumu paredzēšanu un no
izolētiem mērījumiem uz uzskatāmiem uzlabojumiem).
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Pielikums 2

Novērtējuma shēma
Plāno!

Veic!

7.Cilvēku
apmierinātī
ba

3.Cilvēku
vadība

1.Līdervadība

2.Politika
un stratēģ
ija

4.Resursi

Izvērtē!

5.Procesu
vadоba

6.Klientu
apmierinātība

8.Ietekme
uz sabiedrī
bu

Organizācija

Rezultāts
Atgriezeniskā saikne

9.Biznesa
rezultāti
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Ievads
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikācijas” ir orientēta uz Latvijas
darbaspēka tirgus vajadzībām un iespējām.
Maģistrantūras līmeņa programma ir veidota pēc sekojošiem principiem:
• Izpētot Latvijas tautsaimniecības aktuālās problēmas un darba devēju amatu
aprakstus , kā arī ERS Darba devēju asociācijas kvalifikācijas modeļus, tika
izveidots nepieciešamo zināšanu un iemaņu apraksts ;
• Pētniecības darbam nepieciešamo kompetences līmeni, metodes un pētniecībai
aktuālo problēmu loku, kuras jāapgūst studiju programmā, tika reglamentētas ar
iekšējo Telekomunikāciju institūta standartu.
Studiju programma atrodas nepārtrauktas pilnveidošanas procesā.
Studiju programmas pilnveidošanas mērķi ir :
• Darba spēka tirgus noteikto prasību izpildīšana ar mērķi, lai sagatavotie
speciālisti spētu sekmīgi konkurēt Latvijas un ES darbaspēka tirgū;
•
Lai sasniegtu šo līmeni, studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti visaptverošās
kvalitātes vadības līdzekļi un metodes.
Studiju programmas pilnveidošana notiek , pilnveidojot saturu, kontroles līdzekļus,
metodiku un citus elementus.
Pēc studiju programmas akreditācijas Telekomunikāciju institūta akadēmiskais personāls
ir studējis modernās kvalitātes vadības metodes industrijā (t.sk. arī augstākajā izglītībā).
Kā saprotama un pievilcīga tika atzīta Nīderlandes kvalitātes institūta (Instituut
Nederlandse Kwaliteit) veidotā kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā, kuras
dokumentus ir tulkojis arī AIC.
Pašnovērtējums pēc šīs sistēmas satur mazāk subjektīvisma, tāpēc , izmantojot šo iespēju,
Telekomunikāciju institūts lūdz atļauju turpmāk pāriet uz EFQM kvalitātes vadību. Sīkāk
Pielikumā 1.

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis, saskaņā ar akadēmiskās izglītības
standartu ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi,
sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas
iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā
1.1 BAKALAURU STUDIJAS
1.1.1 Mērķi
Sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju
apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos
un patstāvīgās literatūras studijās apgūt:
• fundamentālo zinātņu pamatus,
• profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetus,
• specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetus,
• sociālo un humanitāro zinātņu pamatus.
Studiju programma paredz apgūt:
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• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu
formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi veikt stāvokļa analīzi kādā ar telekomunikācijām saistītā
problēmā, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
• prasmi lietot informācijas tehnoloģijas .
Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un
prasmes tālākām studijām maģistrantūrā.
1.1.2 Uzdevumi
Studiju programmas saturs tiek veidots, balstoties uz Eiropas Savienības Informācijas un
telekomunikāciju konsorcija (ITC) darba devēju vīziju , kura izklāstīta zināšanu un iemaņu
pilotprojektā. Saskaņā ar šo projektu akreditējamā studiju programma atbilst apakšnozarei
“Telekomunikāciju un datu tīklu projektētājs” . Studiju programmas uzdevumi , atbilstoši
sasniedzamajiem mērķiem parādīti tabulā 1.

Tabula 1.
ZINĀŠANU UN IEMAŅU BLOKI
Tehnoloģiskās zināšanas
Mobilo tīklu tehnoloģijas
Bezvadu tīklu tehnoloģijas
IP tehnoloģijas
SDH un PDH tehnoloģijas
Mikroviļņu līniju tehnoloģijas
Komutācijas un IN tehnoloģijas

STUDIJU PRIEKŠMETU
BLOKI
Obligātie un ierobežotās izvēles
priekšmeti
Obligātie priekšmeti
Ierobežotās izvēles priekšmeti

Iemaņas
Tehniskās iemaņas
Telekomunikāciju tehnoloģijas tīkla elementu līmenī
Elektronikas teorija un zināšanas
Datoru programmēšana
Radiosakaru tehnoloģijas
Izmaksu modelēšana
Statistika
Projektēšanas metodes

Kursa darbi un projekti

Uzvedības iemaņas/spējas

Humanitāro un sociālo zinātņu bloki

Saskarsmes māksla
Analītiskās spējas
Kreatīvā domāšana
Akurātums
Spēja strādāt komandā
Komunikēšanās iemaņas (modernie līdzekļi)
Problēmu risināšana
Informācijas apstrādes spējas
Iniciatīvas spējas
Darba organizācija un plānošana
Līdera spējas
Elastīgums un pašmācības spējas

Humanitāri-sociālo zinātņu SP
Ekonomikas un vadības zinātņu SP
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1.2

MAĢISTRU STUDIJAS

1.2.1 Mērķi
Sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju
apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām doktorantūrā vai sagatavot
speciālistus patstāvīgai pētnieciskai un zinātniski pedagoģiskajai darbībai
inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē.
Maģistru kā kvalificēta darbaspēka mērķa tirgi (Potenciālie darba
devēji) ir:
•
Telekomunikāciju uzņēmumi
•
Augstskolas
•
Zinātniski pētnieciskās iestādes
Studiju programma , pamatojoties uz bakalaura studiju programmā
iegūtām zināšanām un iemaņām , paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās,
laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras studijās apgūt:
•
ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
•
praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas
telekomunikāciju apakšnozarē,
•
sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz apgūt:
•
prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju
apakšnozarē;
•
prasmi sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos
elementus (veikt problēmas stāvokļa analīzi , pamatot pētījumu metodes izvēli,
veikt dator-eksperimentus u.c.);
•
veikt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus
•
prasmi apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.
Studiju programma paredz:
•
izstrādāt kvalifikācijas darbu (maģistra darbu)
•
veikt tā atbilstības novērtējumu.
Paredzēts arī, ka šī akadēmiskā izglītība nodrošina tās personiskās
īpašības , zināšanas un iemaņas , kuras nepieciešamas darbam pētnieciskā
(radošā) kolektīvā.
1.2.2

Uzdevumi

Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo
teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu
noteiktas problēmas risināšanai.
Studiju programmas uzdevums ir apgūt prasmes sekojošos pētījumu
darba etapos:

1. etaps
•
•
•
•
•
•

2.

Uzdevuma nostādne

Hipotēzes izteikšana, aktualitātes formulējums utl
Formulēt zināmo par pētījuma objektu
Formulēt nezināmo par pētījuma objektu
Novērtēt nezināmā izziņas iespējas
Formulēt pētījumu mērķi
Pētījumu programmas sastādīšana

etaps Pētījumu programmas izpilde
•
•

Eksperimentu (mērījumu) plānošana, modelēšanas plānošana, utl
Eksperimenta veikšana
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•

Iegūto rezultātu
apstrāde
3. etaps Rezultātu novērtējums
•
•
•

Pētniecības programmas izpildes pārbaude,
Atbilstības novērtējums formulētajam mērķim,
Iegūto rezultātu novērtējums

Paredzēts, ka studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgam
pētnieciskajam darbam telekomunikāciju apakšnozarē , pedagoģiskam darbam augstskolā vai arī
tālākām studijām doktorantūrā.
Detalizēts zināšanu un iemaņu apraksts izklāstīts Telekomunikāciju institūta standartā “
Zināšanu un iemaņu apraksts maģistra studiju programmai ‘Telekomunikācijas’’”

1.3 DOKTORANTŪRAS STUDIJAS
1.3.1

Mērķis

Sagatavot augstākās kvalifikācijas inženierzinātņu doktorus telekomunikāciju apakšnozarē
ar mērķi nodrošināt izglītības uzturēšanu un turpināšanu Latvijas republikā kā arī apmierināt
industrijas vajadzības pēc zinātniski-pētnieciskā personāla
1.3.2 Uzdevumi
Studiju programma , pamatojoties uz maģistrantūras studiju programmā iegūtām zināšanām
un iemaņām , paredz lekcijās un/vai patstāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt:
•
ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnes,
•
praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnas telekomunikāciju apakšnozarē,
•
sociālās un humanitārās zinātnes
Studiju programma paredz:
•
izstrādāt kvalifikācijas darbu (doktora disertāciju)
•
veikt tā atbilstības novērtējumu.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1.

IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMĀ UN PLĀNĀ

2.1.1.

Bakalaura studijas

Bakalaura studiju programma tika sakārtota, atbilstoši LR Normatīvo aktu prasībās. Bakalaura
darbam tika palielināts KP skaits līdz 10 KP. Tika veiktas citu mācību priekšmetu KP izmaiņas ar
mērķi lai kopējais KP skaits nepārsniegtu 120.

2.1.2 Maģistrantūras studijas
Maģistru studiju programma no 120 KP tika samazināta uz 80 KP. Programma vairs nesatur
praksi, inženierprojektu, svešvalodu, samazināts humanitāro priekšmetu bloks.

2.1.3

Doktorantūras studijas

Programmā palielināts KP skaits, atbilstoši RTU Senāta lēmumam.
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2.2

STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS
STANDARTAM

2.2.2

Bakalaura studiju programma

Prasības studiju programmai nosaka LR MK Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu. Tālāk atbilstības pašnovērtējums tiek
sniegts pa Noteikumi atsevišķiem punktiem.
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTA PRASĪBAS
Bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas
Bakalaura studiju programmas profilu un nosaukumu veido
saskaņā ar Izglītības programmu klasifikatoru.
Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt
studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares
pamatjomā
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai,
attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās ir
120 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir
bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši
semestri
Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk
kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa
Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās
zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principus,
struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25kredītpunkti),
zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās
problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu
nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).

PAŠNOVĒRTĒJUMS
Atbilst
Atbilst

Bakalaura grādu – inženierzinātņu bakalaurs, piešķir
radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas
Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām
grupām
Zinātņu nozaru grupas bakalaura studiju programmu sarakstu,
ņemot vērā Augstākās izglītības padomes ieteikumu, katra
akadēmiskā gada beigās apstiprina izglītības un zinātnes
ministrs
Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas
maģistra studiju programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem
konkrētajā maģistra studiju programmā).

Atbilst

2.2.3

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst
Atbilst

Neattiecas uz
studiju programmas
pašnovērtējumu
Atbilst

Maģistru studiju programma
Akadēmiskās Izglītības Standarta prasības

Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un
pētniecības iemaņu
un prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.

Pašnovērtējums
Atbilst
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Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana
patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai.
Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt
studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju
individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem
ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir
pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē vai
apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.
ģistra studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko
atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu)
n teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā
15 KP)
2.3
IZMAIŅAS PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ

Atbilst
Atbilst
Atbilst

Atbilst

Būtisku izmaiņu programmas realizācijā nav.
3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1.

PASNIEGŠANAS METODES

Pasniegšanas metodes tiek pilnveidotas divos virzienos. Studiju programmu finansējuma reformas
pirmie rezultāti ir devuši iespēju visās trīs profesoru grupās atsevišķos studiju priekšmetos pāriet
uz video projektoru izmantošanu lekcijās un praktiskajos darbos. Institūtā pastiprināti tiek
stimulēta prezentācijas materiālu izstrāde, sevišķi sarežģīta grafiskā materiāla pasniegšanai.
Otrs virziens ir virtuālo metožu ieviešana studiju procesā. Šim nolūkam tiek izmantota ETF
Tālmācības Centra pakalpojumi un programma BLACKBOARD. Šinī mācību gadā virtuālajā vidē
ir sagatavoti un tiek realizēti (kā atbalsta vidē) četri studiju priekšmeti.
Pašnovērtējums
Šie virzieni tiek uzskatīti kā prioritāri pasniegšanas metožu pilnveidošanā.
3.2

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE

Studiju programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju būtiski uzlabot studiju
programmas nodrošinājumu ar resursiem. Ir izdevies piesaistīt studiju procesam 4 jaunos
maģistrus, kas ir izmainījis akadēmiskā personāla vecuma sadalījumu.
Ir izdevies uzlabot materiālo bāzi:
• datortehniku un programmatūras
• auditoriju aprīkojumu
• laboratoriju aprīkojumu.
Pašnovērtējums
Ir kļuvis acīm redzams fakts, ka konsekventi realizējot augstākās izglītības finansējuma principu
“finansējums seko studentam uz studiju programmu” arī pie pašreizējā kopējā finansējuma ir
iespējams panākt studiju programmu starptautisku konkurētspēju, t.sk. akadēmiskā personāla
atalgojuma aspektā. Nākotnē varēs sākt plānot apmaiņas procesu ar vieslektoriem starp Eiropas
augstskolām un studiju programmu.
3.3 STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ
Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā sākas maģistrantūras pirmajā kursā ar maģistra darba
tematikas izvēli. Savu pētījumu apgabalu izvēles pamatojumam studentiem tiek piedāvāts
sagatavot un pamatot atsevišķus pētījumu programmas elementus. Process ir iteratīvs un prasa
lielus kontakta stundu resursus. Kā būtiska problēma jāmin tā, ka pirms studiju uzsākšanas grūti
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novērtēt studenta spēju atbilstību studiju programmai un prognozēt sekmību.
Pašnovērtējums
Sasniegtie rezultāti nav pietiekami. Šim studiju programmas aspektam turpmāk jāizdala vairāk
resursu. Jāpilnveido pētniecības darba metodikas pasniegšana.
3.4

STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Pašnovērtējums
Sadarbība ir palikusi iepriekšējā līmenī. Tā ir uzskatāma kā nepietiekama.
3.5 SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM
Sadarbība ar darba devējiem notiek divos virzienos.:
• Sadarbība ar profesionālajām sabiedriskajām organizācijām
• Sadarbība ar uzņēmumiem
Telekomunikāciju nozarē pastāv divas sabiedriskās organizācijas:
• Latvijas Informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju Asociācija (LITTA)
• Latvijas Telekomunikāciju Asociācija (LTA)
Telekomunikāciju institūts ir pārstāvēts LTA. Tās 3 viceprezidenti un izpilddirektors ir institūta
docētāji.
Uzņēmumi

Sadarbība ar SIEMENS SIA
Sadarbība tiek veikta sekojošos virzienos:
• Materiālā bāzes pilnveidošana
• Zināšanu nodošana
• Mācību metodiskie materiāli
• Pasniedzēju kvalifikācijas celšana
Šīs sadarbība ir bijusi ļoti produktīva. Vispirms SIEMENS SIA ir nodevis Telekomunikāciju
institūta rīcībā modernu Apmācību centru , aprīkotu ar jaunākajām tehnoloģijām.
Telekomunikāciju institūts ir saņēmis tūkstošiem lappušu metodisko materiālu, (CD_ROMu ) par
visjaunākajām telekomunikāciju tehnoloģijām , par tīklu projektēšanas metodikām, par visām
jaunākajām idejām un attīstības tendencēm. Pateicoties šai pasaulē vadošajai kompānijai
Telekomunikāciju institūta akadēmiskais personāls ir spējis uzturēt savu kvalifikāciju pasaules
standartiem atbilstošā līmenī.
Vairāki institūta pasniedzēji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju kompānijas apmācības centros.
Sasniedzot šādu kvalifikāciju Telekomunikāciju institūts var sekmīgi piedalīties konkursos uz
Zinātniski pētnieciskiem un projektēšanas darbiem un iegūt pasūtījumus. Šie pasūtījumi ļauj
saglabāt akadēmisko personālu, attīstīt materiālo bāzi un sniegt studentiem modernas zināšanas.
Telekomunikāciju institūts ir dziļi pateicīgs par šādu nesavtīgu palīdzību izglītībai
telekomunikācijās Latvijā.

Sadarbība ar LM Ericsson
Izglītību telekomunikāciju jomā atbalsta arī šī kompānija. Sadarbības rezultātā Telekomunikāciju
institūtam tika dāvinātas mācību grāmatas (40 gab.): “Understanding of Telecommunications”,
kuras kā studentu literatūru izmanto Zviedrijas augstskolās.

Sadarbība ar citiem uzņēmumiem
Telekomunikāciju institūts uztur sadarbības kontaktus ar visiem telekomunikāciju uzņēmumiem
Latvijā. Tie tomēr ir mazāk radoši. Jāatzīmē SIA Lattelekom stipendijas studentiem un citas
sadarbības formas.
Pašnovērtējums
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Sadarbībai ar industriju ir jānodrošina atgriezeniskā saikne starp industriju un studiju procesu.
Divi svarīgākie aspekti ir:
• Darba devēju prasības un
• Absolventu atbilstības vērtējums darba spēka tirgus prasībām
Informatīvi šī saikne tiek nodrošināta pilnā apjomā.
Darba devēju vērtējums
Nozarē eksistē divas sabiedriskās organizācijas , kuras apvieno darba devēju organizācijas:
Latvijas telekomunikāciju Asociācija (LTA) un Latvijas Informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju Asociācija (LITTA).
Aptauju rezultāti ir kopumā ir pozitīvi. Kā trūkums tiek norādīts uz nepieciešamību attīstīt
uzvedības spējas, tādas kā darba grupas vadības spēju attīstīšana.

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
4.1 VĒRTĒŠANAS PAMATPRINCIPI
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:
1.
vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas
satura apguvi;
2.
vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas – ieskaite un rakstiskais
eksāmens;
3.
vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu
lietošanas prasmi.
4.2 ATZĪMJU SISTĒMA
Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā:
1. ļoti augsts apguves līmenis (10 – "izcili", 9 – "teicami");
2. augsts apguves līmenis (8 – "ļoti labi", 7 – "labi");
3. vidējs apguves līmenis (6 – "gandrīz labi", 5 – "viduvēji"; 4 – "gandrīz viduvēji" – zemākais
pozitīvais vērtējums);
4. zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums: 3 – "vāji", 2 – "ļoti vāji", 1 – "ļoti, ļoti vāji").
Studiju programmas īstenošanā nav paredzēta vairāk kā sešu obligāto priekšmetu apguve
vienlaikus.
4.3 ATZĪMJU SISTĒMAS ATBILSTĪBA ECTS
Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3-1

Nozīme

Aptuvenā atbilstība
ECTS skalai
izcili )
A+
teicami
A+
ļoti labi
A
labi
B
gandrīz labi
C
viduvēji
D
gandrīz viduvēji
E
neapmierinoši
Fail
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4.4 AKADĒMISKO GRĀDU PIEŠĶIRŠANA

4.4.1 Bakalaura grāds
Bakalaura grādus piešķir studentiem :
• kas telekomunikāciju studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz vidējo
izglītību un tipiski ir tādā līmenī, kurš, pamatojas uz augsta līmeņa mācību grāmatām, taču
vienlaikus ietver dažus tādus aspektus, kam nepieciešamas attiecīgās studiju jomas visjaunākās
zināšanas;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju
savam darbam vai profesijai, un kuri apliecina savu kompetenci, izvirzot argumentus un tos
pierādot; kā arī risinot problēmas savā studiju jomā;
• kuriem ir spējas savākt un analizēt atbilstošos datus , izdarīt slēdzienus, kas ietver atbilstošu
zinātnisko aspektu atspoguļojumu;
• kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus speciālistu un arī nespeciālistu auditorijā,
kuri ir attīstījuši sevī mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu ar augstu
patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas
Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.

4.4.2 Maģistra grāds
Maģistra grādus piešķir studentiem :
• kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz bakalaura
zināšanām un iemaņām un paplašina vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās iemaņas , un
kas nodrošina bāzi vai iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, t.sk. pētniecības
kontekstā;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā kontekstā,
salīdzinot ar savu studiju jomu;
• kuri ir spējīgi integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus,
balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu zināšanu
pielietojumu un saviem slēdzieniem saistītās sociālās un ētiskās atbildības atspoguļojumu,
• kas spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi izklāstīt savus
secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi;
kam ir mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt studijas arī tādos veidos, kas var būt lielā mērā
pašu vadītas vai autonomas.
Atbilstības vērtējumam tiek izmantota ekspertu metode.
Akadēmiskā grāda piešķiršanas komisijas katrs loceklis kvalifikācijas darbu vērtē pēc studiju
programmas mērķos un uzdevumos izvirzītajām prasībām. Vērtēšanas skala ir lineāra.

5.

STUDENTI

5.1 STUDĒJOŠO SKAITS AKADĒMISKAJĀ PROGRAMMĀ
Studiju līmenis

1.gads

2.gads

3.gads

Bakalaura studijas
Maģistra studijas

35

82
26

89
29

Absolventu
skaits
79
22

Pašnovērtējums
Apvienojot studiju novirzienus un slēdzot profesionālo izglītību telekomunikācijās ir izdevies
izveidot lielas studentu grupas ar efektīvu visu studiju programmas resursu noslodzi.
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5.2

STUDENTU VĒRTĒJUMS
Telekomunikāciju bakalaura un maģistra akadēmisko studiju programmu pozitīvi vērtē
gan studenti, gan darba devēji . Aptaujā piedalījās 64 studenti. Ar bakalaura studiju programmu
kopumā ir neapmierināti tikai 4,7 % no aptaujātajiem studentiem, bet visi aptaujātie maģistranti
ir apmierināti ar maģistra studiju programmu kopumā. Atsauksmēs ir atzīmēta studiju
programmu aktualitāte un kvalitāte, pasniedzēju kvalifikācija un atbilstība telekomunikāciju
tirgus sektora pieprasījumam. Gan darba devēji, gan studenti ir devuši arī noderīgus i
ieteikumus, kuri iespēju robežās tiks ņemti vērā studiju satura un procesa pilnveidošanā.
Piemēram, ieteikums maģistra studiju programmas papildināt ar praktiska rakstura
projektēšanas kursiem, kā arī darba devēju ieteikums organizēt maģistrantūras studijas vakaros
vai neklātienē.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
V.Uzvārds

Zinātniskai

Amats

Vecums

% no studiju programmas
apjoma

G.Lauks
Ģ.Ivanovs
T.Celmiņš
A.Vitmanis
J.Lelis
O. Belmanis
J.Siliņš
D.Rutka

Dr.Hab.Sc.
Dr.Hab.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.
M.Sc.

profesors
profesors
Asoc. prof
Asoc. prof
Asoc. prof
Docents
Docents
Docents
Docents
Lektore

55 gadi
50gadi
54 gadi
54gadi
59 gadi
49 gadi
51 gads
59 gadi
60 gadi
26 gadi

10%
5%
15%
15%
10%
3%
2%
5%
5%
10%

A. Lipenbergs
J.Poriņš

M.Sc.
M.Sc.

Lektors
Lektors

27 gadi
30 gadi

10%
2%

A.Ozols
G.Liberts

Pašnovērtējums
Studiju programmu finansējuma reformas pirmie rezultāti ir devuši iespēju uzlabot akadēmiskā
personāla vecuma struktūru, piesaistot 4 jaunus pasniedzējus. Tomēr personāla piesaistīšanas
problēma joprojām paliek aktuāla.

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS -SVID ANALĪZE
Akadēmiskā studiju programma “Telekomunikāciju” jāuzskata kā kompromiss starp studiju
procesa kvalitāti un tam izdalīto finansējumu un kompromiss starp studiju programmu plašumu un
dziļumu.
Programmu stiprās puses
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1.
2.

Programmas satura un personāla kvalifikācijas nodrošinājums ar moderno telekomunikāciju
tehnoloģiju zināšanām, kurš panākts, veidojot ciešas saites ar industriju un ar industrijas tiešu
atbalstu ;
Programmas tehniskā un metodiskā nodrošinājuma atbilstība moderno telekomunikāciju
tehnoloģiju līmenim, kura panākta, veidojot ciešas saites ar industriju un ar industrijas tiešu
atbalstu.

Programmu vājās puses
1. Lielais telekomunikāciju speciālistu deficīts Latvijas darbaspēka tirgū rada pastiprinātu
pieprasījumu, tādēļ daļa studentu nenobeidz studijas, uzsākot patstāvīgas darba gaitas vai arī
studiju laikā strādā, kas paildzina vidējo studiju laiku.
2. Augstskolu prestižs Latvijas sabiedrībā neļauj piesaistīt jaunus zinātniskos un zinātniski
pedagoģiskos darbiniekus.
3. Programmās nav pietiekams nodrošinājums profesionālās uzvedības iemaņu apguvei, tai skaitā
projektu vadītāja iemaņu apguvei.
4. Kopumā programma ir pārsātināta , kurā attīstības gaitā ir saglabāti tradicionālie
inženierzinātņu priekšmeti un pievienoti jauni, neatmetot novecojušos (konservatīvisms).
Iespējas
1. Konsekventi īstenojot augstākās izglītības finansējuma principu ”finansējums seko studentam
uz studiju programmu” studiju programma “Telekomunikācijas” spēs attīstīties un būs
iespējams atrisināt galveno problēmu: akadēmiskā personāla novecošanos.
2. Ieviešot ikdienas darbā Deminga ciklu kvalitātes vadībā iespējams sasniegt adekvātu ES
vadošajām universitātēm kvalitāti par zemākām cenām.

Draudi
1. Studiju finansēšanas sistēmas nesakārtotība. Piemēram, nav iespējams plānot materiālās bāzes
attīstību, nodrošinājumu ar literatūru, ja nav zināms finansējums.
2. Studijas Vakara un Neklātienes departamentā, kuras saskaņā ar Senāta lēmumi uztur šis
departaments, nav nodrošinātas ar atbilstošiem resursiem. Šīs studijas ir jāslēdz vai arī
jākreditē mācību līdzekļu un citu resursu izstrāde un sagāde. Lai kreditētu, jābūt zināmai
shēmai kā kredīts tiks dzēsts. Tātad, jābūt prognozējamai finansējuma sistēmai.
3. Neoficiāli diskutētā finansējuma sistēma, saskaņā ar kuru samaksa par lekcijām nav atkarīga
no studentu skaita grupā, ( šī sistēma ieviesta ārzemju departamentā) jāuzskata kā nopietns
drauds. Tā novedīs pie liela skaita mazu studentu grupu izveidošanās, kā rezultātā finansu
līdzekļi tiks sadrumstaloti.

“Pašnovērtējuma ziņojums” apspriests un apstiprināts 2002. gada 6. decembrī
Akreditācijas Vadības komitejas
Komitejas priekšsēdētājs:
Locekļi:

__________________________ (G.Lauks)

__________________________ (Ģ.Ivanovs)
___________________________(T.Celmiņš)
Pielikums
Kvalitātes vadība , balstoties uz EFQM modeli
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Eiropas Kvalitātes vadības fonds (EFQM) ir izveidojis modeli visaptverošam kvalitātes
menedžmentam augstākajā izglītībā.[Sk. www.aic.lv] Šī modeļa priekšrocības ir :
• ļoti vienkārši saprotams un izmantojams;
• pilnīgāks par pārējiem modeļiem, piemēram ISO 9000;
• saglabā saiknes ar tirdzniecībā un rūpniecībā pastāvošajām TQM iniciatīvām;
• ietver visaptverošā kvalitātes menedžmenta principus TQM;
• stimulē tiekties uz nepārtrauktu kvalitātes pilnveidi.
Šī versija ir tieši virzīta uz augstākās izglītības specifiskajām prasībām, un tādējādi veicina modeļa
lietderīgumu .
Modelis ilustrē to, ka līdervadība sniedz saturu un virzību politikai un stratēģijai ,
cilvēkvadībai un resursu vadībai. Šie ir organizatoriskie nosacījumi, ar kuru palīdzību atbilstošā
veidā var tikt īstenota procesa vadība (uzlūkojot to kā izglītības procesu: sagatavošanās,
realizācija, sekojošie pasākumi un saistītie atbalsta procesi).
Tas nosaka dažādo ieinteresēto pušu apmierinātības pakāpi: klientu apmierinātību , cilvēku
apmierinātību un ietekmi uz sabiedrību . Šie kritēriji, kā arī veids, kā tie cits citu ietekmē, ved pie
vēlamajiem biznesa rezultātiem , kuri ietver kvalitātes uzlabojumu radītos rezultātus.
Šī iemesla dēļ organizācija formulē savus plānus un mērķus, veic darbības un mēra to rezultātus.
Rezultāti tiek nodoti atgriezeniskās saites veidā un notiek pasākumi, kuru rezultātā rodas jauni
plāni, jaunas darbības, tādējādi noslēdzot Deminga ciklu (Plāno- Veic- Izvērtē- Rīkojies).
Shematiski tas ir attēlots zīmējumā. Viens un tas pats cikls tiek izmantots visiem kritērijiem.
Piemēram, politikas un stratēģijas cikls sākas ar politikas plāniem un dokumentiem un beidzas ar
novērtējumu un pilnveidi. Principā šis nepārtrauktās pilnveides process notiek attiecībā uz katru no
kritērijiem.
Uz EFQM modeli balstītajā augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas metodē visi deviņi kritēriji
un to atsevišķi komponenti ir izstrādāti piecās attīstības stadijās. Šīs piecas stadijas parāda
izaugsmes ceļu jeb, citiem vārdiem, pilnveides virzienu no pirmās stadijas līdz piektajai stadijai,
turklāt katra stadija ietver iepriekšējo attīstības stadiju.
Punktu skaits, kas novieto organizāciju 1. stadijā, nenozīmē, ka izglītības organizācija realizē
zemas kvalitātes studiju programmas; tas drīzāk norāda, ka organizācija ir spējīga uz izaugsmi, ejot
cauri četrām pārējām attīstības stadijām, kā rezultātā pieaugs kvalitātes nodrošināšanas garantija.
Izaugsme var notikt piecās dimensijās:
• Orientācija: tā ir pakāpe, līdz kurai organizācijai ir ārējs viedoklis (no iekšēja uz ārēju),
kas daļēji saistās ar ārēju līdzdalību un partnerību;
• Līdzdalība: tā ir pakāpe, līdz kurai mācībspēki, piegādājošās skolas un profesionālā joma
ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā; atbalsta bāze (no indivīda uz sabiedrību);
• Politikas veidošana un tās ieviešana (no atsevišķu aspektu politikas uz sistemātisku
politikas veidošanu visās jomās un no īstermiņa uz ilgtermiņa politiku);
• Vienošanos dokumentēšana (no neformālām, nereģistrētām vienošanām uz iedibinātu
procedūru sakārtošanu un pilnveidi);
• Pilnveide (no problēmu risināšanas pēc vajadzības uz notikumu paredzēšanu un no
izolētiem mērījumiem uz uzskatāmiem uzlabojumiem).

Novērtējuma shēma
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Plāno!

Veic!

7.Cilvēku
apmierinātī
ba

3.Cilvēku
vadība

1.Līdervadība

2.Politika
un stratēģ
ija

4.Resursi

Izvērtē!

5.Procesu
vadоba

6.Klientu
apmierinātība

8.Ietekme
uz sabiedrī
bu

Organizācija

Rezultāts
Atgriezeniskā saikne

9.Biznesa
rezultāti

Rīgas Tehniskā Universitāte
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Telekomunikāciju Institūts

AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA

TELEKOMUNIKĀCIJAS

Akadēmiskais sastāvs
(2007. gads)

Rīga, 2007

Telekomunikāciju institūta akadēmiskais sastāvs (2007. gads)
studiju programmai „Telekomunikācijas”
Tabula 1
V.Uzvārds
A.Ozols

Grāds
Dr.Hab.Sc

Amats
profesors

Statuss
Uz laiku

G.Liberts

Dr.Hab.Sc

profesors

Uz laiku

G.Lauks

Dr.Sc

Ģ.Ivanovs

Dr.Sc.

T.Celmiņš

Profesors,
institūta
direktors

Studiju kursi
Elektrosakaru teorijas
Šķiedru optikas pārraides sistēmas
Informācijas optiskās apstrādes fizika

Ievēlēts

Teletrafika teorija, Telekomunikāciju
un datoru tīkli, Mobilās sakaru
sistēmas

profesors

Ievēlēts

Dr.Sc.

Asoc. Pof

Ievēlēts

Sakaru virzošās sistēmas,
Šķiedru optikas pārraides sistēmas
Datoru tehnoloģijas
telekomunikācijās
Telekomunikāciju sistēmu ciparu
iekārtas, ciparu iekārtas un sistēmas,

A. Kavacis

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

Komunikāciju distributīvās sistēmas,
Telekomunikāciju programmatūra,
Signalizācijas un protokoli

A.Vitmanis

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

J.Lelis

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

Ciparu komutācijas mezgli,
Informācijas tehnoloģijas
telekomunikācijās
Šķiedru optikas sakaru sistēmu
projektēšana un ekspluatācija

O. Belmanis

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

Ciparu komutācijas mezgli

J.Siliņš

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

Telekomunikāciju un datoru tīkli

G.Rutka

M.Sc.

lektore

Ievēlēts

Telekomunikāciju un datoru tīkli

K. Kaļiņina

Dr.Sc

Docente

Ievēlēts

Pārraides sistēmas

A. Lipenbergs

M.Sc.

Lektors

Ievēlēts

Elektromērījumi sakaru tehnikā

J.Poriņš

M.Sc.

Lektors

Ievēlēts

Sakaru virzošās sistēmas,

J. Jelinskis

M.Sc.

Lektors

Uz laiku

Telekomunikāciju programmatūra,

V. Zagorskis

M.Sc.

Praktiskais
docents

Uz laiku

Teletrafika teorija

J. Kūliņš

M.Sc.

Lektors

Uz laiku

Telekomunikāciju un datoru tīkli

Kopsavilkums: no 17 pasniedzējiem 11 ir doktora grāds, ievēlēti – 12 pasniedzēji

Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte
Telekomunikāciju institūts
STUDIJU PROGRAMMA
Programmas nosaukums:

Telekomunikācijas

Studiju līmenis:

Bakalaura akadēmiskās studijas

Nominālais studiju ilgums:

3 gadi

Studiju apjoms:

122 kredītpunkts

Iepriekšējā izglītība:

vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Iegūstamais grāds:

Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē
Studiju programmas šifrs EBC0
Uzņemšana no 2002./03.akad.g.

A.

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI

86 KP

1.

Matemātika

9 KP

2.

Fizika

6 KP

3.

Elektrība un magnētisms

2 KP

4.

Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

2 KP

5.

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

2 KP

6.

Vispārīgā ķīmija

2 KP

7.

Materiālzinību pamati

2 KP

8.

Datormācība (pamatkurss)

3 KP

9.

Datormācība (speckurss)

2 KP

10.

Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

3 KP

11.

Elektrotehnikas teorētiskie pamati

6 KP

12.

Ķēžu teorija

5 KP

13.

Signālu teorijas pamati

4 KP

14.

Elektronu ierīces

3 KP

15.

Elektriskie mērījumi

3 KP

16.

Komercdarbība

2 KP

17.

Civilā aizsardzība

1 KP

18.

Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

3 KP

19.

Ciparu iekārtas un sistēmas

3 KP

20.

Telekomunikāciju sistēmu ciparu iekārtas

3 KP

21.

Elektrosakaru teorija (pamatkurss)

5 KP

22.

Pārraides sistēmas (pamatkurss)

4 KP

23.

Ciparu komutācijas sistēmas (pamatkurss)

4 KP

24.

Sakaru virzošās sistēmas

6 KP

26

Ievads studiju nozarē

1 KP

27

Fiziskā audzināšana

0 KP

B.

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

22 KP

1.

Specializējošie priekšmeti

15 KP

1.1.

Materiāli, komponenti, mikroelektronika

3 KP

1.2.

Analogās un ciparu mikroshēmas

3 KP

1.3.

Datoru tehnoloģijas telekomunikācijās

3 KP

1.4.

Teletrafika teorija

3 KP

1.5.

Elektromērījumi sakaru tehnikā

3 KP

1.6

Telekomunikāciju un datoru tīkli

3 KP

1.7

Komunikāciju distributīvās sistēmas

3 KP

2.

Humanitārie un sociālie priekšmeti

2.1.

Apvienotā Eiropa un Latvija

2 KP

2.2.

Ētikas pamati

2 KP

2.3.

Latvijas politiskā sistēma

2 KP

2.4.

Mazās grupas un personības socioloģija

2 KP

2.5.

Vadības socioloģija

2 KP

2.6.

Vispārējā socioloģija

2 KP

3.

Valodas

3.1.

Angļu valoda

3 KP

3.2.

Angļu valoda iesācējiem

3 KP

3.3

Vācu valoda

3 KP

3.4

Franču valoda

3 KP

C.

BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

4KP

E.

GALA PĀRBAUDĪJUMI

10 KP

1.

Bakalaura darbs
Kopā:

4 KP

3 KP

10 KP
122 KP

Programma akceptēta Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes domes 2002. g. 22. aprīļa
sēdē, prot. Nr218

Priekšsēdētājs / I.Slaidiņš/
Programma izvērtēta Telekomunikāciju nozares studiju programmu komisijas 2002.g. 15.
aprīļa sēdē, prot. Nr 04/2002
Priekšsēdētājs /G. Lauks/

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte
Telekomunikāciju institūts

STUDIJU PROGRAMMA
Programmas nosaukums:

Telekomunikācijas

Studiju līmenis:

Maģistra akadēmiskās studijas

Nominālais studiju ilgums:

2 gadi

Studiju apjoms:

82 kredītpunkti

Iepriekšējā izglītība:

bakalaura grāds elektrozinātnē

Iegūstamais grāds:

Inženierzinātņu maģistrs elektrozinātnē
Studiju programmas šifrs EMC0
Uzņemšana no 2002. / 03.akad.g.

A.

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI

40 KP

1.

Matemātiskā statistika

3 KP

2.

Informācijas optiskās apstrādes fizika

4 KP

3.

Elektrosakaru teorija (speckurss)

4 KP

4.

Šķiedru optikas pārraides sistēmas

5 KP

5.

Telekomunikāciju un datoru tīkli (speckurss)

5 KP

6.

Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

3 KP

7.

Teletrafika teorija (speckurss)

3 KP

8.

Zinātniskie semināri

4 KP

9.

Pārraides sistēmas (speckurss)

4 KP

10.

Šķiedru opt. sak. sist. projektēšana un ekspluatācija

4 KP

11.

Darba aizsardzības pamati

1 KP

B.

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

18 KP

1.

Specializējošie priekšmeti

14 KP

1.1.

Telekomunikāciju sistēmteorija

3 KP

1.2.

Mikroviļņu telekomunikāciju sistēmas.

3 KP

1.3.

Mobīlās sakaru sistēmas

3 KP

1.4.

Telekomunikāciju tīklu projektēšanas teorija

3 KP

1.5.

Telekomunikāciju tirgus zinības

2 KP

1.6.

Telekomunikāciju menedžments

2 KP

1.7.

Telekomunikāciju programmatūra

4 KP

1.8.

Ciparu komutācijas sistēmas

3 KP

1.9.

Signalizācijas un protokoli

3 KP

1.10. Telekomunikāciju iekārtu elektrobarošana
2.

Humanitārie, sociālie un ekonomikas priekšmeti

3 KP
4 KP

2.1. Uzņēmējdarbības ekonomika

4 KP

2.2. Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmumu vadīšana

4 KP

2.3. Psiholoģija (maģistriem)

2 KP

2.4. Pedagoģija (maģistriem)

2 KP

2.5. Ētika

2 KP

2.6. Prezentācijas prasme

2 KP

C.

BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

4KP

E.

GALA PĀRBAUDĪJUMI

20 KP

1.

Maģistra darbs
Kopā:

20 KP
82 KP

Programma izvērtēta Telekomunikāciju nozares studiju programmu komisijas sēdē 2002.g.
10. maijā
Priekšsēdētājs G.Lauks
Programma akceptēta Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes domes 2002. g. 20.maija
sēdē, prot. Nr. 219
Priekšsēdētājs: I.Slaidiņš
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Rīgas Tehniskā Universitāte
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Telekomunikāciju Institūts

AKADĒMISKĀ STUDIJU PROGRAMMA

TELEKOMUNIKĀCIJAS

Akadēmiskais sastāvs
(2007. gads)

Rīga, 2007

Telekomunikāciju institūta akadēmiskais sastāvs (2007. gads)
studiju programmai „Telekomunikācijas”
Tabula 1
V.Uzvārds
A.Ozols

Grāds
Dr.Hab.Sc

Amats
profesors

Statuss
Uz laiku

G.Liberts

Dr.Hab.Sc

profesors

Uz laiku

G.Lauks

Dr.Sc

Ģ.Ivanovs

Dr.Sc.

T.Celmiņš

Profesors,
institūta
direktors

Studiju kursi
Elektrosakaru teorijas
Šķiedru optikas pārraides sistēmas
Informācijas optiskās apstrādes fizika

Ievēlēts

Teletrafika teorija, Telekomunikāciju
un datoru tīkli, Mobilās sakaru
sistēmas

profesors

Ievēlēts

Dr.Sc.

Asoc. Pof

Ievēlēts

Sakaru virzošās sistēmas,
Šķiedru optikas pārraides sistēmas
Datoru tehnoloģijas
telekomunikācijās
Telekomunikāciju sistēmu ciparu
iekārtas, ciparu iekārtas un sistēmas,

A. Kavacis

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

Komunikāciju distributīvās sistēmas,
Telekomunikāciju programmatūra,
Signalizācijas un protokoli

A.Vitmanis

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

J.Lelis

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

Ciparu komutācijas mezgli,
Informācijas tehnoloģijas
telekomunikācijās
Šķiedru optikas sakaru sistēmu
projektēšana un ekspluatācija

O. Belmanis

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

Ciparu komutācijas mezgli

J.Siliņš

Dr.Sc.

Docents

Ievēlēts

Telekomunikāciju un datoru tīkli

G.Rutka

M.Sc.

lektore

Ievēlēts

Telekomunikāciju un datoru tīkli

K. Kaļiņina

Dr.Sc

Docente

Ievēlēts

Pārraides sistēmas

A. Lipenbergs

M.Sc.

Lektors

Ievēlēts

Elektromērījumi sakaru tehnikā

J.Poriņš

M.Sc.

Lektors

Ievēlēts

Sakaru virzošās sistēmas,

J. Jelinskis

M.Sc.

Lektors

Uz laiku

Telekomunikāciju programmatūra,

V. Zagorskis

M.Sc.
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Mācību priekšmeta apraksts.
Mācību spēks: Harijs Stanke, Dr. Sc. Ing, Doc.
Mācību priekšmeta nosaukums: Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Studiju programma: Elektronika un Telekomunikācijas.
Studiju veids: Akadēmiskā programma
Studiju līmenis: Bakalaura.
Studiju virziens: Elektronika. Telekomunikāciju un datoru tīkli.
Mācību priekšmeta apjoms: 3KP.
Sadalījums pa nodarbību veidiem:
lekcijas – 32 st., laboratorijas darbi – 16 st.

1. Mācību priekšmeta mērķis.
Priekšmeta “Ciparu elektronika un datoru arhitektūra” mērķis bakalauru studiju programmā ir apgūt
ciparu elektronikas un datoru mezglu uzbūves un darbības principus un patstāvīgi veikt šo mezglu
sintēzi un analīzi.

2. Mācību priekšmeta uzdevumi.
Šī priekšmeta uzdevumi bakalaura studiju programmā – balstoties uz studiju programmā
iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un iemaņām sniegt sekojošas zināšanas:
a) apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju;
b) par darbībām ar datortehniku saistītās dažādās skaitīšanas sistēmās un pārējām starp tām;
c) par loģikas algebras pamatiem, tās likumiem, loģisko vienādojumu sastādīšanu un
minimizāciju;
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d) par tipveida loģiskiem elementiem un mezgliem – to funkcijas un nosacītie grafiskie
apzīmējumi;
e) par loģisko struktūru sintēzi un analīzi dažādo funkcionāli pilno loģisko elementu bāzēs;
f) par datortehnikā sastopamām pamatdefinīcijām;
g) par datora uzbūves vispārējo struktūru;
h) par datora galveno mezglu uzdevumiem un uzbūves pamatprincipiem.

3. Apgūt sekojošas prasmes:
a) informācijas apstrādi dažādās skaitīšanas sistēmās;
b) savstarpēju pāreju starp dažādām skaitīšanas sistēmām;
c) loģikas algebras likumu un vairāku minimizācijas metožu pielietojumu;
d) savstarpēju pāreju no vienas loģisko funkciju apraksta formas citās;
e) sintezēt loģiskas struktūras konkrētā loģisko elementu bāzē;
f) analizēt reālas loģiskās struktūras;
g) eksperimentāli pārbaudīt parametrus un darbības algoritmus loģiskiem mezgliem;
h) izprast datoru galveno mezglu funkcijas un to uzbūves vispārējos principus.

4. Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
a) ar priekšmetu saistīta terminoloģija;
b) par darbībām ar datortehniku saistītās dažādās skaitīšanas sistēmās un pārējām starp tām;
c) par loģikas algebras pamatiem, tās likumiem, loģisko vienādojumu sastādīšanu un
minimizāciju;
d) par tipveida loģiskiem elementiem un mezgliem – to funkcijas un nosacītie grafiskie
apzīmējumi;
e) par loģisko struktūru sintēzi un analīzi dažādo funkcionāli pilno loģisko elementu bāzēs;
f) par datortehnikā sastopamām pamatdefinīcijām;
g) par datora uzbūves vispārējo struktūru;
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5. Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
a) apstrādāt informāciju dažādās skaitīšanas sistēmās;
b) savstarpēja pāreja starp dažādām skaitīšanas sistēmām;
c) pielietot loģikas algebras likumus un vairākas minimizācijas metodes;
d) savstarpēja pāreja no vienas loģisko funkciju apraksta formas citās;
e) sintezēt loģiskas struktūras konkrētā loģisko elementu bāzē;
f) analizēt reālas loģiskās struktūras;
g) eksperimentāli pārbaudīt parametrus un darbības algoritmus loģiskiem mezgliem;
h) izprast datoru galveno mezglu funkcijas un to uzbūves vispārējos principus.

6. Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
a) A. Klūga. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra. Rīga, RTU, 2006., 186 lpp.
b) J. Greivulis, I. Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga, “Avots”. 288
lpp.
c) A. Čipa. Elektroniskie skaitļotāji. Rīga, “Zvaigzne”, 1983., 235 lpp.
d) Laboratorijas darbu praktikums diskrētās un ciparu iekārtās. Rīgā, RTU, 1993., 44 lpp.
e) M. Predko. Digital Elektronics Guidebook. New-York, “Mc Graw-Hill”, 2002. 530 lpp.
f) E. D. Fabricins. Modern Digital Design and Switching Theory. London, “CRC Press”, 1992.
412 p.
g) Опадчий Н., Глудкин О., Гуров А. Аналоговая и цифровая электроника. Москва,
«Горячая Линия–Телеком», 1999, 768 стр.
h) Угрюмов Е. Цифровая схемотехника. Санкт-Петербург, «Cbhv», 2000, 518 стр.
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7. Priekšmeta mācīšanas metode.
a) Lekcijas:
–

lekciju materiāla izklāstam tiek izmantota tāfele un plakāti;

–

speciāli tiek uzsvērti svarīgākie momenti lekcijas saturā;

–

auditorijai tiek uzdoti jautājumi par satura izpratni;

–

uz neskaidrībām vai neizpratni tiek doti paskaidrojumi.

b) Laboratorijas darbi:
–

ievada kolokvijs par laboratorijas darba tematiku, pēc kura nokārtošanas
students tiek pielaists pie darba;

–

izmantojot mezgla maketu, kuru drīkst pieslēgt elektrobarošanai tikai pēc
slēguma pārbaudes pasniedzējam;

–

darba uzdevuma izpilde pēc apraksta praktikumā;

–

darba gaitā tiek noformēts darba izpildes protokols;

–

atskaite jāaizstāv pie pasniedzēja līdz nākošā laboratorijas darba sākumam.

8. Patstāvīgais darbs.
Tiek paredzēts:
a) lekciju materiāla studijām,
b) laboratorijas darba atskaišu noformēšanai un aizstāvēšanai.

9. Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana.
Priekšmeta apgūšanai un novērtēšanai ir paredzēts rakstiskais eksāmens, kuru var kārtot studenti,
kas ir aizstāvējuši visu laboratorijas darbu atskaites. Zināšanu dziļums tiek pārbaudīts ar testa
jautājumiem.
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Vērtēšanas skala.
Vērtēšanas

Vērtēšanas

ballu skaits

ballu

Vērtēšanas ballu skaidrojums

atšifrējums
10

Izcili

Zināšanas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par spēju veikt
patstāvīgus pētījumus, problēmu dziļu izpratni.

9

Teicami

Pilnīgi apgūta priekšmeta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās
zināšanas

8

Ļoti labi

Pilnīgi apgūtas priekšmeta programma, taču atsevišķos jautājumos nav
pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku
problēmu risināšanā

7

Labi

Kopumā zināšanas priekšmeta programmas prasību līmenī apgūtas, taču
konstatējama atsevišķu mazāksvarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas
grūtības atsevišķu praktisku uzdevumu risināšanā

6

Gandrīz

Kopumā priekšmeta programma ir apgūta, taču vienlaikus konstatējama

labi

atsevišķu lielāku problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas grūtības iegūto
zināšanu praktiskā lietošanā

5

Viduvēji

Visumā priekšmeta programma apgūta, lai gan konstatējama vairāku svarīgu
problēmu nepietiekami dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā
izmantošanā

4

Gandrīz

Visumā priekšmeta programma apgūta, taču konstatējama nepietiekama dažu

viduvēji

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā
izmantošanā

3

Vāji

Zināšanas virspusējas un nepilnīgas, students nespēj tās lietot konkrētās
situācijās

2

Ļoti vāji

Ir tikai virspusējas zināšanas par atsevišķām problēmām, priekšmeta lielākā
daļa nav apgūta

1

Ļoti,
vāji

ļoti

Nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, priekšmetā praktiski
zināšanu nav

10. Priekšmeta programmas prasības
a) priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem
(Lekciju saturs):
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1. Ievads – 1 lekc.st.
Literatūra. Cipartehnikas loma informācijas apstrādē. Elektrisku signālu veidi –
analogie, diskrētie, kvantētie, ciparu un to grafiskie piemēri.
2. Bināru skaitļu aritmētika un algebra – 4.5 lekc.st.
Jēdziens par pozicionālām skaitīšanas sistēmām un to pamatiem, skaitļa attēlošanas
principi. Binārā skaitīšanas sistēma un tās skaitļa attēlošana. Bināru skaitļu aritmētika –
aritmētisko darbību algoritmi, darbību piemēri. Bināri skaitļi ar zīmēm, šo skaitļu
inversie un papildinošie skaitļi (kodi), pārejas algoritmi no bināriem skaitļiem uz to
inversiem un papildinošiem skaitļiem un otrādi, piemēri.
Algebriskās darbības bināriem skaitļiem ar zīmēm, piemēri. Decimālu veselu skaitļu un
pareizu daļskaitļu pārveidošana bināros skaitļos, un otrādi, pārveidošanas piemēri.
Bināri, decimāli skaitļi, to saistība ar decimāliem skaitļiem, nopakotais un nenopakotais
formāti, aritmētika, piemēri. Binārās informācijas mērvienības.
3. Heksadecimālā skaitīšanas sistēma – 1 lekc.st.
Heksadecimāli cipari un skaitļu veidošana. Decimālu un bināru skaitļu pārveidošana
heksadecimālos skaitļos, un otrādi, pārveidošanas piemēri.
4. Loģikas algebra un tās funkcijas – 2 lekc.st.
Loģikas algebras postulāti, loģiskās funkcijas (LF) un to attēlošanas īstenuma tabulu
veidā. Loģikas algebras likumi un Šenona teorēma. Piemēri.
5. LF kanoniskās formas – 2 lekc.st.
LF attēlošana disjunktīvā un konjunktīvā normālformās. Izcilās konjunktīvā un
disjunktīvā normālformas. Pārejas algoritmi LF dažādo attēlojumu un formu starpā.
Piemēri.
6. LF minimizācijas metodes – 4 lekc.st.
LF minimizācijas, izmantojot loģikas algebras likumus. LF minimizācijas ar Kvaina
metodi abām to kanoniskās formām – konsensusu meklēšana, implikantu matricas
sastādīšana un kodolu atrašana. LF minimizācijas ar Karno kartēm (Veiča diagrammām)
– Karno kartes 3 un 4 argumentu LF, to aizpildīšana, vienādu simbolu apgabalu
veidošanas algoritmi, šo karšu “salīmēšanas” iespējas un minimizēto vienādojumu
iegūšana abās kanoniskajās formās. Piemēri.
7. Loģiskie elementi un kombināciju tipa shēmu sintēze – 3 lekc.st.
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Loģiskie elementi, to signāli un viņu kodēšana. Loģiskie elementi UN, VAI, NE un
funkcionāli pilnās loģisko elementu sistēmas UN-NE un VAI-NE, to īstenuma tabulas
un nosacītie grafiskie apzīmējumi dažādu standartu sistēmās.
Kombināciju tipa loģisko struktūru sintēze un analīze dažādo loģisko elementu sistēmu
bāzē. Piemēri.
8. Loģiskās oriģinālfunkcijas – 0.5 lekc.st.
Svarīgākās loģiskās oriģinālfunkcijas, to darbības algoritmi un nosacītie grafiskie
apzīmējumi.
9. Kombināciju tipa ciparu mezgli – 4 leck.st.
Dešifrātori, šifrātori, koda pārveidotāji, multiplekseri, ciparu komparatori, vienkārtu un
daudzkārtu summatori – to darbības algoritmi, darbības aprakstošās loģiskās funkcijas,
uzbūves struktūra un nosacītie grafiskie apzīmējumi.
Multiplekseru izmantošana loģisko funkciju realizēšanai.
10. Secīguma tipa ciparu shēmu pamatelementi – 3.5 lekc.st.
Trigeru vispārēja struktūra, signālu veidi un klasifikācija. Asinhroni, sinhroni un iekšējas
aiztures R,S-tipa trigeri, dažādās loģisko elementu bāzēs, to uzbūves struktūras,
pārslēgšanas tabula, darbības principi un nosacītie grafiskie apzīmējumi. D-, D-V, T- un
J,K- tipa trigeri – to uzbūves struktūra, pārslēgšanas tabulas, darbības princips un
nosacītie grafiskie apzīmējumi. Trigeri ar informācijas ielādēšanas iespējam no
vairākiem avotiem.
11. Reģistri un skaitītāji – 2.5 lekc.st.
Reģistru uzdevums un klasifikācija. Paralēlo, virknes (bīdes), virknes paralēlo un
reversīvo reģistru uzbūves struktūras dažāda tipa trigeru bāzēs un to nosacītie grafiskie
apzīmējumi. Skaitītāji, to uzdevums, darbības režīmi un galvenie parametri. Virknes,
paralēlo un reversīvo bināro skaitītāju uzbūves struktūras, darbības principi un laika
diagramma, nosacītie grafiskie apzīmējumi. Jebkura skaitīšanas koeficienta skaitītāju
uzbūves principi.
12. Datori – 4 lekc.st.
Datoru vispārējā struktūra un atsevišķo mezglu pamatzdevumi. Datortehnikas
pamatjēdzieni – algoritms, komanda, programma, operands, adrese, operētājsistēma u.c.
Datora atmiņa – tās hierarhiskā struktūra un galvenie parametri. Centrālā procesora
iekšējas, statiskās un dinamiskās operatīvās, pastāvīgās un diskveida atmiņu
raksturojums, uzbūves pamatprincipi un izmantošanas iespējas. Keš-atmiņa, steka,
virtuālā un fleš-atmiņa, nozīme un pielietojums.
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Aritmētiski-loģiskā mezgla struktūra, operāciju rezultātu īpatnību fiksēšana.
Jēdziens par datora interfeisu un tā realizējošiem moduļiem. Līdzprocesori un
subprocesori un to darbības īpatnības. Mūsdienu centrālo procesoru attīstības tendences
un arhitektūras īpatnības.
b) Laboratorijas darbu saturs:
1. Loģiskie elementi – 4 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti un identificēti loģiskie un oriģinālfunkciju elementi,
uzņemtas to signālu līmeņu tabulas, sastādītas īstenuma tabulas abiem signālu kodēšanas
veidiem, iegūtas minimizētas to aprakstošās loģiskās funkcijas abās kanoniskajās
normālformās.
2. Kombināciju tipa shēmas – 6 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti dešifratora-demultipleksera, multipleksera, koda
pārveidotāja, pussummatora un summatora darbības principi, uzņemtas to signālu
līmeņu tabulas, sastādītas īstenuma tabulas un iegūti to darbības loģiskie vienādojumi.
3. Trigeri – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti dažāda tipa trigeru darbības principi, uzņemtas to
darbības spriegumu līmeņu tabulas, iegūti to darbības loģiskie vienādojumi un laika
diagrammas.
4. Reģistri – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek izpētīti paralēlas, bīdes un paralēla-bīdes reģistru darbības
principi, to veidošanas iespējas trigeru bāzē, iegūstot darbības laika diagrammas.
5. Impulsu skaitītāji – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek izpētīti summējošu, atskaitošu un reversīvo impulsu skaitītāju
darbības principi un iegūtas to darbības laika diagrammas.

Sastādītājs:

H. Stanke

Datums:

23.03.2007.
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Priekšmeta “Ciparu elektronika un datoru arhitektūra” mērķis bakalauru studiju programmā ir apgūt
ciparu elektronikas un datoru mezglu uzbūves un darbības principus un patstāvīgi veikt šo mezglu
sintēzi un analīzi.

2. Mācību priekšmeta uzdevumi.
Šī priekšmeta uzdevumi bakalaura studiju programmā – balstoties uz studiju programmā
iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un iemaņām sniegt sekojošas zināšanas:
a) apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju;
b) par darbībām ar datortehniku saistītās dažādās skaitīšanas sistēmās un pārējām starp tām;
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d) par tipveida loģiskiem elementiem un mezgliem – to funkcijas un nosacītie grafiskie
apzīmējumi;
e) par loģisko struktūru sintēzi un analīzi dažādo funkcionāli pilno loģisko elementu bāzēs;
f) par datortehnikā sastopamām pamatdefinīcijām;
g) par datora uzbūves vispārējo struktūru;
h) par datora galveno mezglu uzdevumiem un uzbūves pamatprincipiem.
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a) informācijas apstrādi dažādās skaitīšanas sistēmās;
b) savstarpēju pāreju starp dažādām skaitīšanas sistēmām;
c) loģikas algebras likumu un vairāku minimizācijas metožu pielietojumu;
d) savstarpēju pāreju no vienas loģisko funkciju apraksta formas citās;
e) sintezēt loģiskas struktūras konkrētā loģisko elementu bāzē;
f) analizēt reālas loģiskās struktūras;
g) eksperimentāli pārbaudīt parametrus un darbības algoritmus loģiskiem mezgliem;
h) izprast datoru galveno mezglu funkcijas un to uzbūves vispārējos principus.

4. Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
a) ar priekšmetu saistīta terminoloģija;
b) par darbībām ar datortehniku saistītās dažādās skaitīšanas sistēmās un pārējām starp tām;
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d) par tipveida loģiskiem elementiem un mezgliem – to funkcijas un nosacītie grafiskie
apzīmējumi;
e) par loģisko struktūru sintēzi un analīzi dažādo funkcionāli pilno loģisko elementu bāzēs;
f) par datortehnikā sastopamām pamatdefinīcijām;
g) par datora uzbūves vispārējo struktūru;
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g) eksperimentāli pārbaudīt parametrus un darbības algoritmus loģiskiem mezgliem;
h) izprast datoru galveno mezglu funkcijas un to uzbūves vispārējos principus.

6. Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
a) A. Klūga. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra. Rīga, RTU, 2006., 186 lpp.
b) J. Greivulis, I. Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga, “Avots”. 288
lpp.
c) A. Čipa. Elektroniskie skaitļotāji. Rīga, “Zvaigzne”, 1983., 235 lpp.
d) Laboratorijas darbu praktikums diskrētās un ciparu iekārtās. Rīgā, RTU, 1993., 44 lpp.
e) M. Predko. Digital Elektronics Guidebook. New-York, “Mc Graw-Hill”, 2002. 530 lpp.
f) E. D. Fabricins. Modern Digital Design and Switching Theory. London, “CRC Press”, 1992.
412 p.
g) Опадчий Н., Глудкин О., Гуров А. Аналоговая и цифровая электроника. Москва,
«Горячая Линия–Телеком», 1999, 768 стр.
h) Угрюмов Е. Цифровая схемотехника. Санкт-Петербург, «Cbhv», 2000, 518 стр.
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7. Priekšmeta mācīšanas metode.
a) Lekcijas:
–

lekciju materiāla izklāstam tiek izmantota tāfele un plakāti;

–

speciāli tiek uzsvērti svarīgākie momenti lekcijas saturā;

–

auditorijai tiek uzdoti jautājumi par satura izpratni;

–

uz neskaidrībām vai neizpratni tiek doti paskaidrojumi.

b) Laboratorijas darbi:
–

ievada kolokvijs par laboratorijas darba tematiku, pēc kura nokārtošanas
students tiek pielaists pie darba;

–

izmantojot mezgla maketu, kuru drīkst pieslēgt elektrobarošanai tikai pēc
slēguma pārbaudes pasniedzējam;

–

darba uzdevuma izpilde pēc apraksta praktikumā;

–

darba gaitā tiek noformēts darba izpildes protokols;

–

atskaite jāaizstāv pie pasniedzēja līdz nākošā laboratorijas darba sākumam.

8. Patstāvīgais darbs.
Tiek paredzēts:
a) lekciju materiāla studijām,
b) laboratorijas darba atskaišu noformēšanai un aizstāvēšanai.

9. Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana.
Priekšmeta apgūšanai un novērtēšanai ir paredzēts rakstiskais eksāmens, kuru var kārtot studenti,
kas ir aizstāvējuši visu laboratorijas darbu atskaites. Zināšanu dziļums tiek pārbaudīts ar testa
jautājumiem.
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5.
Vērtēšanas skala.
Vērtēšanas

Vērtēšanas

ballu skaits

ballu

Vērtēšanas ballu skaidrojums

atšifrējums
10

Izcili

Zināšanas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par spēju veikt
patstāvīgus pētījumus, problēmu dziļu izpratni.

9

Teicami

Pilnīgi apgūta priekšmeta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās
zināšanas

8

Ļoti labi

Pilnīgi apgūtas priekšmeta programma, taču atsevišķos jautājumos nav
pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku
problēmu risināšanā

7

Labi

Kopumā zināšanas priekšmeta programmas prasību līmenī apgūtas, taču
konstatējama atsevišķu mazāksvarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas
grūtības atsevišķu praktisku uzdevumu risināšanā

6

Gandrīz

Kopumā priekšmeta programma ir apgūta, taču vienlaikus konstatējama

labi

atsevišķu lielāku problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas grūtības iegūto
zināšanu praktiskā lietošanā

5

Viduvēji

Visumā priekšmeta programma apgūta, lai gan konstatējama vairāku svarīgu
problēmu nepietiekami dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā
izmantošanā

4

Gandrīz

Visumā priekšmeta programma apgūta, taču konstatējama nepietiekama dažu

viduvēji

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā
izmantošanā

3

Vāji

Zināšanas virspusējas un nepilnīgas, students nespēj tās lietot konkrētās
situācijās

2

Ļoti vāji

Ir tikai virspusējas zināšanas par atsevišķām problēmām, priekšmeta lielākā
daļa nav apgūta

1

Ļoti,
vāji

ļoti

Nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, priekšmetā praktiski
zināšanu nav

10. Priekšmeta programmas prasības
a) priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem
(Lekciju saturs):
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1. Ievads – 1 lekc.st.
Literatūra. Cipartehnikas loma informācijas apstrādē. Elektrisku signālu veidi –
analogie, diskrētie, kvantētie, ciparu un to grafiskie piemēri.
2. Bināru skaitļu aritmētika un algebra – 4.5 lekc.st.
Jēdziens par pozicionālām skaitīšanas sistēmām un to pamatiem, skaitļa attēlošanas
principi. Binārā skaitīšanas sistēma un tās skaitļa attēlošana. Bināru skaitļu aritmētika –
aritmētisko darbību algoritmi, darbību piemēri. Bināri skaitļi ar zīmēm, šo skaitļu
inversie un papildinošie skaitļi (kodi), pārejas algoritmi no bināriem skaitļiem uz to
inversiem un papildinošiem skaitļiem un otrādi, piemēri.
Algebriskās darbības bināriem skaitļiem ar zīmēm, piemēri. Decimālu veselu skaitļu un
pareizu daļskaitļu pārveidošana bināros skaitļos, un otrādi, pārveidošanas piemēri.
Bināri, decimāli skaitļi, to saistība ar decimāliem skaitļiem, nopakotais un nenopakotais
formāti, aritmētika, piemēri. Binārās informācijas mērvienības.
3. Heksadecimālā skaitīšanas sistēma – 1 lekc.st.
Heksadecimāli cipari un skaitļu veidošana. Decimālu un bināru skaitļu pārveidošana
heksadecimālos skaitļos, un otrādi, pārveidošanas piemēri.
4. Loģikas algebra un tās funkcijas – 2 lekc.st.
Loģikas algebras postulāti, loģiskās funkcijas (LF) un to attēlošanas īstenuma tabulu
veidā. Loģikas algebras likumi un Šenona teorēma. Piemēri.
5. LF kanoniskās formas – 2 lekc.st.
LF attēlošana disjunktīvā un konjunktīvā normālformās. Izcilās konjunktīvā un
disjunktīvā normālformas. Pārejas algoritmi LF dažādo attēlojumu un formu starpā.
Piemēri.
6. LF minimizācijas metodes – 4 lekc.st.
LF minimizācijas, izmantojot loģikas algebras likumus. LF minimizācijas ar Kvaina
metodi abām to kanoniskās formām – konsensusu meklēšana, implikantu matricas
sastādīšana un kodolu atrašana. LF minimizācijas ar Karno kartēm (Veiča diagrammām)
– Karno kartes 3 un 4 argumentu LF, to aizpildīšana, vienādu simbolu apgabalu
veidošanas algoritmi, šo karšu “salīmēšanas” iespējas un minimizēto vienādojumu
iegūšana abās kanoniskajās formās. Piemēri.
7. Loģiskie elementi un kombināciju tipa shēmu sintēze – 3 lekc.st.
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Loģiskie elementi, to signāli un viņu kodēšana. Loģiskie elementi UN, VAI, NE un
funkcionāli pilnās loģisko elementu sistēmas UN-NE un VAI-NE, to īstenuma tabulas
un nosacītie grafiskie apzīmējumi dažādu standartu sistēmās.
Kombināciju tipa loģisko struktūru sintēze un analīze dažādo loģisko elementu sistēmu
bāzē. Piemēri.
8. Loģiskās oriģinālfunkcijas – 0.5 lekc.st.
Svarīgākās loģiskās oriģinālfunkcijas, to darbības algoritmi un nosacītie grafiskie
apzīmējumi.
9. Kombināciju tipa ciparu mezgli – 4 leck.st.
Dešifrātori, šifrātori, koda pārveidotāji, multiplekseri, ciparu komparatori, vienkārtu un
daudzkārtu summatori – to darbības algoritmi, darbības aprakstošās loģiskās funkcijas,
uzbūves struktūra un nosacītie grafiskie apzīmējumi.
Multiplekseru izmantošana loģisko funkciju realizēšanai.
10. Secīguma tipa ciparu shēmu pamatelementi – 3.5 lekc.st.
Trigeru vispārēja struktūra, signālu veidi un klasifikācija. Asinhroni, sinhroni un iekšējas
aiztures R,S-tipa trigeri, dažādās loģisko elementu bāzēs, to uzbūves struktūras,
pārslēgšanas tabula, darbības principi un nosacītie grafiskie apzīmējumi. D-, D-V, T- un
J,K- tipa trigeri – to uzbūves struktūra, pārslēgšanas tabulas, darbības princips un
nosacītie grafiskie apzīmējumi. Trigeri ar informācijas ielādēšanas iespējam no
vairākiem avotiem.
11. Reģistri un skaitītāji – 2.5 lekc.st.
Reģistru uzdevums un klasifikācija. Paralēlo, virknes (bīdes), virknes paralēlo un
reversīvo reģistru uzbūves struktūras dažāda tipa trigeru bāzēs un to nosacītie grafiskie
apzīmējumi. Skaitītāji, to uzdevums, darbības režīmi un galvenie parametri. Virknes,
paralēlo un reversīvo bināro skaitītāju uzbūves struktūras, darbības principi un laika
diagramma, nosacītie grafiskie apzīmējumi. Jebkura skaitīšanas koeficienta skaitītāju
uzbūves principi.
12. Datori – 4 lekc.st.
Datoru vispārējā struktūra un atsevišķo mezglu pamatzdevumi. Datortehnikas
pamatjēdzieni – algoritms, komanda, programma, operands, adrese, operētājsistēma u.c.
Datora atmiņa – tās hierarhiskā struktūra un galvenie parametri. Centrālā procesora
iekšējas, statiskās un dinamiskās operatīvās, pastāvīgās un diskveida atmiņu
raksturojums, uzbūves pamatprincipi un izmantošanas iespējas. Keš-atmiņa, steka,
virtuālā un fleš-atmiņa, nozīme un pielietojums.
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Aritmētiski-loģiskā mezgla struktūra, operāciju rezultātu īpatnību fiksēšana.
Jēdziens par datora interfeisu un tā realizējošiem moduļiem. Līdzprocesori un
subprocesori un to darbības īpatnības. Mūsdienu centrālo procesoru attīstības tendences
un arhitektūras īpatnības.
b) Laboratorijas darbu saturs:
1. Loģiskie elementi – 4 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti un identificēti loģiskie un oriģinālfunkciju elementi,
uzņemtas to signālu līmeņu tabulas, sastādītas īstenuma tabulas abiem signālu kodēšanas
veidiem, iegūtas minimizētas to aprakstošās loģiskās funkcijas abās kanoniskajās
normālformās.
2. Kombināciju tipa shēmas – 6 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti dešifratora-demultipleksera, multipleksera, koda
pārveidotāja, pussummatora un summatora darbības principi, uzņemtas to signālu
līmeņu tabulas, sastādītas īstenuma tabulas un iegūti to darbības loģiskie vienādojumi.
3. Trigeri – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti dažāda tipa trigeru darbības principi, uzņemtas to
darbības spriegumu līmeņu tabulas, iegūti to darbības loģiskie vienādojumi un laika
diagrammas.
4. Reģistri – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek izpētīti paralēlas, bīdes un paralēla-bīdes reģistru darbības
principi, to veidošanas iespējas trigeru bāzē, iegūstot darbības laika diagrammas.
5. Impulsu skaitītāji – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek izpētīti summējošu, atskaitošu un reversīvo impulsu skaitītāju
darbības principi un iegūtas to darbības laika diagrammas.

Sastādītājs:

H. Stanke

Datums:

23.03.2007.
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Mācību priekšmeta apraksts.
Mācību spēks: Harijs Stanke, Dr. Sc. Ing, Doc.
Mācību priekšmeta nosaukums: Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Studiju programma: Elektronika un Telekomunikācijas.
Studiju veids: Akadēmiskā programma
Studiju līmenis: Bakalaura.
Studiju virziens: Elektronika. Telekomunikāciju un datoru tīkli.
Mācību priekšmeta apjoms: 3KP.
Sadalījums pa nodarbību veidiem:
lekcijas – 32 st., laboratorijas darbi – 16 st.

1. Mācību priekšmeta mērķis.
Priekšmeta “Ciparu elektronika un datoru arhitektūra” mērķis bakalauru studiju programmā ir apgūt
ciparu elektronikas un datoru mezglu uzbūves un darbības principus un patstāvīgi veikt šo mezglu
sintēzi un analīzi.

2. Mācību priekšmeta uzdevumi.
Šī priekšmeta uzdevumi bakalaura studiju programmā – balstoties uz studiju programmā
iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un iemaņām sniegt sekojošas zināšanas:
a) apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju;
b) par darbībām ar datortehniku saistītās dažādās skaitīšanas sistēmās un pārējām starp tām;
c) par loģikas algebras pamatiem, tās likumiem, loģisko vienādojumu sastādīšanu un
minimizāciju;

RTU ETF Elektronikas un Telekomunikāciju studiju programma
RAE261
2.
d) par tipveida loģiskiem elementiem un mezgliem – to funkcijas un nosacītie grafiskie
apzīmējumi;
e) par loģisko struktūru sintēzi un analīzi dažādo funkcionāli pilno loģisko elementu bāzēs;
f) par datortehnikā sastopamām pamatdefinīcijām;
g) par datora uzbūves vispārējo struktūru;
h) par datora galveno mezglu uzdevumiem un uzbūves pamatprincipiem.

3. Apgūt sekojošas prasmes:
a) informācijas apstrādi dažādās skaitīšanas sistēmās;
b) savstarpēju pāreju starp dažādām skaitīšanas sistēmām;
c) loģikas algebras likumu un vairāku minimizācijas metožu pielietojumu;
d) savstarpēju pāreju no vienas loģisko funkciju apraksta formas citās;
e) sintezēt loģiskas struktūras konkrētā loģisko elementu bāzē;
f) analizēt reālas loģiskās struktūras;
g) eksperimentāli pārbaudīt parametrus un darbības algoritmus loģiskiem mezgliem;
h) izprast datoru galveno mezglu funkcijas un to uzbūves vispārējos principus.

4. Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
a) ar priekšmetu saistīta terminoloģija;
b) par darbībām ar datortehniku saistītās dažādās skaitīšanas sistēmās un pārējām starp tām;
c) par loģikas algebras pamatiem, tās likumiem, loģisko vienādojumu sastādīšanu un
minimizāciju;
d) par tipveida loģiskiem elementiem un mezgliem – to funkcijas un nosacītie grafiskie
apzīmējumi;
e) par loģisko struktūru sintēzi un analīzi dažādo funkcionāli pilno loģisko elementu bāzēs;
f) par datortehnikā sastopamām pamatdefinīcijām;
g) par datora uzbūves vispārējo struktūru;
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5. Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
a) apstrādāt informāciju dažādās skaitīšanas sistēmās;
b) savstarpēja pāreja starp dažādām skaitīšanas sistēmām;
c) pielietot loģikas algebras likumus un vairākas minimizācijas metodes;
d) savstarpēja pāreja no vienas loģisko funkciju apraksta formas citās;
e) sintezēt loģiskas struktūras konkrētā loģisko elementu bāzē;
f) analizēt reālas loģiskās struktūras;
g) eksperimentāli pārbaudīt parametrus un darbības algoritmus loģiskiem mezgliem;
h) izprast datoru galveno mezglu funkcijas un to uzbūves vispārējos principus.

6. Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
a) A. Klūga. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra. Rīga, RTU, 2006., 186 lpp.
b) J. Greivulis, I. Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga, “Avots”. 288
lpp.
c) A. Čipa. Elektroniskie skaitļotāji. Rīga, “Zvaigzne”, 1983., 235 lpp.
d) Laboratorijas darbu praktikums diskrētās un ciparu iekārtās. Rīgā, RTU, 1993., 44 lpp.
e) M. Predko. Digital Elektronics Guidebook. New-York, “Mc Graw-Hill”, 2002. 530 lpp.
f) E. D. Fabricins. Modern Digital Design and Switching Theory. London, “CRC Press”, 1992.
412 p.
g) Опадчий Н., Глудкин О., Гуров А. Аналоговая и цифровая электроника. Москва,
«Горячая Линия–Телеком», 1999, 768 стр.
h) Угрюмов Е. Цифровая схемотехника. Санкт-Петербург, «Cbhv», 2000, 518 стр.
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7. Priekšmeta mācīšanas metode.
a) Lekcijas:
–

lekciju materiāla izklāstam tiek izmantota tāfele un plakāti;

–

speciāli tiek uzsvērti svarīgākie momenti lekcijas saturā;

–

auditorijai tiek uzdoti jautājumi par satura izpratni;

–

uz neskaidrībām vai neizpratni tiek doti paskaidrojumi.

b) Laboratorijas darbi:
–

ievada kolokvijs par laboratorijas darba tematiku, pēc kura nokārtošanas
students tiek pielaists pie darba;

–

izmantojot mezgla maketu, kuru drīkst pieslēgt elektrobarošanai tikai pēc
slēguma pārbaudes pasniedzējam;

–

darba uzdevuma izpilde pēc apraksta praktikumā;

–

darba gaitā tiek noformēts darba izpildes protokols;

–

atskaite jāaizstāv pie pasniedzēja līdz nākošā laboratorijas darba sākumam.

8. Patstāvīgais darbs.
Tiek paredzēts:
a) lekciju materiāla studijām,
b) laboratorijas darba atskaišu noformēšanai un aizstāvēšanai.

9. Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana.
Priekšmeta apgūšanai un novērtēšanai ir paredzēts rakstiskais eksāmens, kuru var kārtot studenti,
kas ir aizstāvējuši visu laboratorijas darbu atskaites. Zināšanu dziļums tiek pārbaudīts ar testa
jautājumiem.
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5.
Vērtēšanas skala.
Vērtēšanas

Vērtēšanas

ballu skaits

ballu

Vērtēšanas ballu skaidrojums

atšifrējums
10

Izcili

Zināšanas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par spēju veikt
patstāvīgus pētījumus, problēmu dziļu izpratni.

9

Teicami

Pilnīgi apgūta priekšmeta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās
zināšanas

8

Ļoti labi

Pilnīgi apgūtas priekšmeta programma, taču atsevišķos jautājumos nav
pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku
problēmu risināšanā

7

Labi

Kopumā zināšanas priekšmeta programmas prasību līmenī apgūtas, taču
konstatējama atsevišķu mazāksvarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas
grūtības atsevišķu praktisku uzdevumu risināšanā

6

Gandrīz

Kopumā priekšmeta programma ir apgūta, taču vienlaikus konstatējama

labi

atsevišķu lielāku problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas grūtības iegūto
zināšanu praktiskā lietošanā

5

Viduvēji

Visumā priekšmeta programma apgūta, lai gan konstatējama vairāku svarīgu
problēmu nepietiekami dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā
izmantošanā

4

Gandrīz

Visumā priekšmeta programma apgūta, taču konstatējama nepietiekama dažu

viduvēji

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā
izmantošanā

3

Vāji

Zināšanas virspusējas un nepilnīgas, students nespēj tās lietot konkrētās
situācijās

2

Ļoti vāji

Ir tikai virspusējas zināšanas par atsevišķām problēmām, priekšmeta lielākā
daļa nav apgūta

1

Ļoti,
vāji

ļoti

Nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, priekšmetā praktiski
zināšanu nav

10. Priekšmeta programmas prasības
a) priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem
(Lekciju saturs):
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1. Ievads – 1 lekc.st.
Literatūra. Cipartehnikas loma informācijas apstrādē. Elektrisku signālu veidi –
analogie, diskrētie, kvantētie, ciparu un to grafiskie piemēri.
2. Bināru skaitļu aritmētika un algebra – 4.5 lekc.st.
Jēdziens par pozicionālām skaitīšanas sistēmām un to pamatiem, skaitļa attēlošanas
principi. Binārā skaitīšanas sistēma un tās skaitļa attēlošana. Bināru skaitļu aritmētika –
aritmētisko darbību algoritmi, darbību piemēri. Bināri skaitļi ar zīmēm, šo skaitļu
inversie un papildinošie skaitļi (kodi), pārejas algoritmi no bināriem skaitļiem uz to
inversiem un papildinošiem skaitļiem un otrādi, piemēri.
Algebriskās darbības bināriem skaitļiem ar zīmēm, piemēri. Decimālu veselu skaitļu un
pareizu daļskaitļu pārveidošana bināros skaitļos, un otrādi, pārveidošanas piemēri.
Bināri, decimāli skaitļi, to saistība ar decimāliem skaitļiem, nopakotais un nenopakotais
formāti, aritmētika, piemēri. Binārās informācijas mērvienības.
3. Heksadecimālā skaitīšanas sistēma – 1 lekc.st.
Heksadecimāli cipari un skaitļu veidošana. Decimālu un bināru skaitļu pārveidošana
heksadecimālos skaitļos, un otrādi, pārveidošanas piemēri.
4. Loģikas algebra un tās funkcijas – 2 lekc.st.
Loģikas algebras postulāti, loģiskās funkcijas (LF) un to attēlošanas īstenuma tabulu
veidā. Loģikas algebras likumi un Šenona teorēma. Piemēri.
5. LF kanoniskās formas – 2 lekc.st.
LF attēlošana disjunktīvā un konjunktīvā normālformās. Izcilās konjunktīvā un
disjunktīvā normālformas. Pārejas algoritmi LF dažādo attēlojumu un formu starpā.
Piemēri.
6. LF minimizācijas metodes – 4 lekc.st.
LF minimizācijas, izmantojot loģikas algebras likumus. LF minimizācijas ar Kvaina
metodi abām to kanoniskās formām – konsensusu meklēšana, implikantu matricas
sastādīšana un kodolu atrašana. LF minimizācijas ar Karno kartēm (Veiča diagrammām)
– Karno kartes 3 un 4 argumentu LF, to aizpildīšana, vienādu simbolu apgabalu
veidošanas algoritmi, šo karšu “salīmēšanas” iespējas un minimizēto vienādojumu
iegūšana abās kanoniskajās formās. Piemēri.
7. Loģiskie elementi un kombināciju tipa shēmu sintēze – 3 lekc.st.
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Loģiskie elementi, to signāli un viņu kodēšana. Loģiskie elementi UN, VAI, NE un
funkcionāli pilnās loģisko elementu sistēmas UN-NE un VAI-NE, to īstenuma tabulas
un nosacītie grafiskie apzīmējumi dažādu standartu sistēmās.
Kombināciju tipa loģisko struktūru sintēze un analīze dažādo loģisko elementu sistēmu
bāzē. Piemēri.
8. Loģiskās oriģinālfunkcijas – 0.5 lekc.st.
Svarīgākās loģiskās oriģinālfunkcijas, to darbības algoritmi un nosacītie grafiskie
apzīmējumi.
9. Kombināciju tipa ciparu mezgli – 4 leck.st.
Dešifrātori, šifrātori, koda pārveidotāji, multiplekseri, ciparu komparatori, vienkārtu un
daudzkārtu summatori – to darbības algoritmi, darbības aprakstošās loģiskās funkcijas,
uzbūves struktūra un nosacītie grafiskie apzīmējumi.
Multiplekseru izmantošana loģisko funkciju realizēšanai.
10. Secīguma tipa ciparu shēmu pamatelementi – 3.5 lekc.st.
Trigeru vispārēja struktūra, signālu veidi un klasifikācija. Asinhroni, sinhroni un iekšējas
aiztures R,S-tipa trigeri, dažādās loģisko elementu bāzēs, to uzbūves struktūras,
pārslēgšanas tabula, darbības principi un nosacītie grafiskie apzīmējumi. D-, D-V, T- un
J,K- tipa trigeri – to uzbūves struktūra, pārslēgšanas tabulas, darbības princips un
nosacītie grafiskie apzīmējumi. Trigeri ar informācijas ielādēšanas iespējam no
vairākiem avotiem.
11. Reģistri un skaitītāji – 2.5 lekc.st.
Reģistru uzdevums un klasifikācija. Paralēlo, virknes (bīdes), virknes paralēlo un
reversīvo reģistru uzbūves struktūras dažāda tipa trigeru bāzēs un to nosacītie grafiskie
apzīmējumi. Skaitītāji, to uzdevums, darbības režīmi un galvenie parametri. Virknes,
paralēlo un reversīvo bināro skaitītāju uzbūves struktūras, darbības principi un laika
diagramma, nosacītie grafiskie apzīmējumi. Jebkura skaitīšanas koeficienta skaitītāju
uzbūves principi.
12. Datori – 4 lekc.st.
Datoru vispārējā struktūra un atsevišķo mezglu pamatzdevumi. Datortehnikas
pamatjēdzieni – algoritms, komanda, programma, operands, adrese, operētājsistēma u.c.
Datora atmiņa – tās hierarhiskā struktūra un galvenie parametri. Centrālā procesora
iekšējas, statiskās un dinamiskās operatīvās, pastāvīgās un diskveida atmiņu
raksturojums, uzbūves pamatprincipi un izmantošanas iespējas. Keš-atmiņa, steka,
virtuālā un fleš-atmiņa, nozīme un pielietojums.
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Aritmētiski-loģiskā mezgla struktūra, operāciju rezultātu īpatnību fiksēšana.
Jēdziens par datora interfeisu un tā realizējošiem moduļiem. Līdzprocesori un
subprocesori un to darbības īpatnības. Mūsdienu centrālo procesoru attīstības tendences
un arhitektūras īpatnības.
b) Laboratorijas darbu saturs:
1. Loģiskie elementi – 4 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti un identificēti loģiskie un oriģinālfunkciju elementi,
uzņemtas to signālu līmeņu tabulas, sastādītas īstenuma tabulas abiem signālu kodēšanas
veidiem, iegūtas minimizētas to aprakstošās loģiskās funkcijas abās kanoniskajās
normālformās.
2. Kombināciju tipa shēmas – 6 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti dešifratora-demultipleksera, multipleksera, koda
pārveidotāja, pussummatora un summatora darbības principi, uzņemtas to signālu
līmeņu tabulas, sastādītas īstenuma tabulas un iegūti to darbības loģiskie vienādojumi.
3. Trigeri – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti dažāda tipa trigeru darbības principi, uzņemtas to
darbības spriegumu līmeņu tabulas, iegūti to darbības loģiskie vienādojumi un laika
diagrammas.
4. Reģistri – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek izpētīti paralēlas, bīdes un paralēla-bīdes reģistru darbības
principi, to veidošanas iespējas trigeru bāzē, iegūstot darbības laika diagrammas.
5. Impulsu skaitītāji – 2 st.
Darba izpildes gaitā tiek izpētīti summējošu, atskaitošu un reversīvo impulsu skaitītāju
darbības principi un iegūtas to darbības laika diagrammas.

Sastādītājs:

H. Stanke

Datums:

23.03.2007.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Oļģerts Belmanis, Dr.Sc.Ing, Doc.
Mācību priekšmeta nosaukums.: Ciparu komutācijas sistēmas
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
BAKALAURA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
4 KP

Priekšmeta “Ciparu komutācijas sistēmas” mērķis bakalaura studiju programmā ir
apgūt
ciparsignālu komutācijas principus, komutācijas mezglu struktūru, tās galveno bloku
funkcijas. Izprast komutācijas un maršrutēšanas iespējas pakešu tīklos un komutācijas
tehnoloģiju attīstību nākamās paaudzes tīklos.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Ciparu komutācijas sistēmas” uzdevumi bakalaura studiju programmā
ir:
•

Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas:
•
•
•
•
•
•

•

Apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju
Par ciparu komutācijas mezglu uzbūvi, galveno bloku funkcijām un to
sadarbību savienojuma izveidošanas procesā;
Par laika un telpas komutācijas metodēm un dažādu komutācijas
shēmu uzbūvi un darbību;
Par kanālu komutācijas un virtuālās komutācijas priekšrocībām un
trūkumiem;
Par maršrutētāju struktūru un komutācijas procesiem maršrutētājā;
Par balss signāla komutācijas iespējām vienotā nākamās paaudzes
informācijas pārraides vidē.

Studējošiem kursa beigās jāprot:
• Aprakstīt komutācijas mezglu sastāvu un galveno bloku funkcijas un
savienojuma izveidošanas procesu;
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•
•
•
•

Nosaukt balss signālu komutācijas un pārraides parametrus un
paskaidrot ko tie raksturo;
Aprakstīt laika un telpas komutācijas metodes;
Aprakstīt pakešu komutācijas procesus dažāda lieluma maršrutētājos.
Aprakstīt programmkomutatora (softswitch) darbību virtuālā kanāla
izveidošanā interneta tīklā.

Un apgūt sekojošas prasmes :
• konfigurēt maršrutēšanas/komutācijas tabulu maršrutētājā;
• izvēlēties komutatora un maršrutētāja tipu vietējam tīklam;
• pamatot kanālu komutācijas pielietošanas lietderīgumu publiskajā telefonu tīklā
• pamatot kanālu komutācijas un pakešu komutācijas tehnoloģiju apvienošanas
lietderīgumu iestāžu telefona centrālēs.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• priekšmetā lietotā terminoloģija
• komutācijas mezglu struktūra un galveno bloku funkcijas;
• galvenie balss signālu un komutācijas un pārraides parametri un paskaidrot, ko tie
raksturo;
• laika (time) un telpas (space) komutācijas metodes;
• maršrutētāju un komutatoru pielietošanas iespējas;
• pakešu komutācijas procesi dažāda lieluma maršrutētājos
• balss signāla komutācijas process interneta tīklā
•
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• Paskaidrot kā notiek savienojuma izveidošana starp ciparu komutācijas tīklā
• Paskaidrot, kā notiek pakešu komutācija un maršrutēšana un izvēlēties atbilstošu
komutatoru vai maršrutētāju.
• Paskaidrot kā notiek balss signāla pārraide interneta tīklā
• Paskaidrot un demonstrēt maršrutēšanas/komutācijas tabulas konfigurāciju Cisco
maršrutētājā

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
5.
6.

O.Belmanis
O.Belmanis
J.Ločmelis
A.Olsson
V.G.Olifer
I.Pepelnjak
A.N.Berlin
James F
Kurose
Syed Riffat Ali

Ciparu kanālu komutācija.
Pakešu komutācija.
Ciparsignālu komutācijas sistēmas
Understanding Telecommunications
Kompjuternije seti
MPLS and VPN architectures
Kommutacija v sistemah i setjah svjazi
Computer networking
Digital Switching Systems
Doc. O.Belmanis

RTU TI, 2005
RTU TI, 2006
RTU, 1998
Telia AB, 1996
Piter, 2004
Cisco Press, 2002
Eko-Trendz, 2006
Pearson Education,
2005
Mc Graw Hill, 1988
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7.

R.A.Thompson Telephone Switching Systems

Artech House, 2000

Piezīmes: [1]- tiek izplatīta CD-ROM nesējā
Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta saturu, mācību kursa uzdevumu un studentiem nepieciešamajām
iemaņām kursa sekmīgai apgūšanai;
• priekšmeta terminoloģiju;
• izskaidrot ciparu signālu komutācijas principus;
• izmantojot piejamo informāciju, ar piemēriem izskaidrot atšķirību starp
komutācijas mezglu ar izkliedētu vadību un daļēji centralizētu vadību;
• maršrutēšanas un komutācijas procesiem, dažādu komutācijas shēmu iespējām;
• savienojuma izveidošanai nepieciešamās signalizācijas darbību;
• ciparu komutācijas tīklu un komutatoru attīstības tendencēm
Praktiskie darbi
Praktisko darbu uzdevums ir nostiprināt lekcijās iegūtās zināšanas.
Praktiskajos darbos ietilpst:
• kontroldarbi vielas apguves līmeņa noskaidrošanai;
• semināri, kuros iztirzā kontroldarbos pielaistās kļūdas un nepilnīgi izprasto
informāciju;
• laboratorijas darbi, kuros studenti iepazīstas ar maršrutētāja uzbūvi un veic
maršrutēšanas/komutācijas tabulu konfigurāciju.
Praktisko darbu norise
Praktiskos darbos diskusiju formā tiek veikti:
• Uzdevuma formulējums
• Izvēlētā atrisinājuma pamatojums.
• Alternatīvu risinājumu iespējas.
• Izvēlētā risinājuma pārbaudes iespējas.
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām
• patstāvīgai uzdevumu risināšanai ar mērķi apgūt noteiktās iemaņas.
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Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas patstāvīgo uzdevumu risināšanai
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta pagūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Eksāmens ir rakstisks.
Lai sagatavotos eksamenam ir paredzēti trīs rakstiski kontroldarbi. Ja visos kontroldarbos
ir iegūtas labas atzīmes, tad kontroldarbu vidējā atzīme ar studenta piekrišanu tiek
ieskaitīta eksāmenā. Kontroldarbu veikšana ir obligāta. Ja students nav piedalījies
kontroldarbā vai veicis to neapmierinoši, tad kontroldarba jautājumi ir jāsagatavo mājās,
saņemot par to ieskaiti. Ja nav iegūta arī ieskaite, tad students eksamenā saņem
neveiktiem kontroldarbiem atbilstošu skaitu papildjautājumu.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi 1
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
(piemēram statistisko modelēšanu)
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Lekciju saturs):
Ievadlekcija.
1.
Ieskats publisko telekomunikāciju tīklu attīstības vēsturē un savā laikā pielietotajās
1.1
tehnoloģijās. Īss telekomunikāciju nozares attīstības apskats Latvijā.

1

Skatīt pielikumā dotos ārzemju paraugus
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1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2

RTU ETF Telekomunikāciju studiju programma
XXXXXXXXXXX.
5
Komutācijas mezglu uzbūves principi, dažādu līniju veidi un to pieslēgšana komutācijas
mezglam. ISDN līnija, ADSL.
Analogā signāla pārveidošana ciparu signālā ar impulsu-kodu modulācijas paņēmienu, šīs
pārveidošanas lietderīgums. IKM baits kā komutācijas vienība.
Komutācijas sistēmas ciparu komutācijas mezglos.
Telpas komutatora darbības principi
Laika komutatora darbības principi
Telpas-laika komutatora darbības principi.
Kā augstāk minētos komutatoru veidus izmanto ciparu komutācijas sistēmu izveidošanā
Signalizācijas nepieciešamība komutācijas procesā
Komutācijai nepieciešamo signālu pārraide starp komutācijas mezgliem pa kopējo
signalizācijas kanālu.
Signalizācijas sistēmas Nr.7 ziņojumu pārraides daļas struktūra un darbība.
Komutācijas mezgli ar centralizētu vadību
Uz centralizētas vadības principiem balstīta komutācijas mezgla struktūra un darbība. Šajā
nolūkā apskatot Siemens EWSD tipa komutācijas mezglu.
EWSD bloku sadarbība dažādu veidu savienojumu izveidošanā
Komutācijas mezgli ar izkliedētu vadību
Uz izkliedētas vadības principiem balstīta komutācijas mezgla struktūra un darbība. Šajā
nolūkā apskatot Alcatel S12 tipa komutācijas mezglu.
S12 bloku sadarbība dažādu veidu savienojumu izveidošanā
Savienojuma izveidošana starp S12 un EWSD tipa komutācijas mezglos ieslēgtiem
abonentiem, izmantojot kopējo signalizācijas kanalu
Pakešu komutācija. Ar šo lekciju sākas kursa otrā daļa.
Galvenās atšķirības starp kanālu un pakešu komutācijas principiem.
Interneta paketes struktūra, paketes virsraksta (header) jeb galvenes lauku funkcionālā
nozīme,
kā šajos laukos ietverto informāciju izmanto paketes maršrutēšanai un
komutācijai. Kā sadarbojas TCP un IP protokoli.
Maršrutētāja struktūra un darbība, dažādas veiktspējas maršrutētāju atšķirības, komutatora
vieta un darbība maršrutētāja sastāvā.
Ethernet tehnoloģijas principi. Ethernet kadra struktūra, kā izmanto kadra virsraksta
funkcionālos laukos ietverto informāciju kadra komutācijai
ATM un MPLS komutatoru darbība
Komutatoru darbība asinhronās pārraides tīklā (ATM). Kā notiek šūnas komutācija. Ar ko
atšķiras ATM šūnas komutācija no IP paketes vai Ethernet kadra komutācijas.
Daudzprotokolu iezīmju komutācijas (MPLS) komutatora darbība, šīs metodes
priekšrocības. Kā tiek piešķirtas iezīmes.
Dažādas komutatoru struktūras un to attīstības gaita
Koordinātu matricu tipa komutācijas iekārtas, Kloza komutatori.
Komutatori ar bināriem komutācijas elementiem, Beneša komutatori, optisko signālu
komutatori, pašmaršrutizējoši komutatori.
Virsraksta bloķēšanās efekts (Head-of-line blocking – HOL) pakešu komutācijā, kā to
iespēju robežās novērst.
Lielas veikspējas maršrutētāja struktūra un pakešu komutācija.
Balss signāla komutācija interneta vidē (VoIP).
Nākamās paaudzes interneta vide. Balss signāla komutācijas principi.
Virtuālā kanāla komutācijas process. Programmkomutatora (softswitch) funkcijas.
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Kanālu komutācijas un pakešu komutācijas tehnoloģiju savietošana iestāžu telefona
centrālē.
Noslēguma lekcija. Seminārs. Kursa kopsavilkums. Gatavošanās eksāmenam.

Nepieciešamās priekšzināšanas 2
Kursa sekmīgai apguvei nepieciešamas priekšzināšanas sekojošos kursos:
1. Ciparu iekārtas un sistēmas
2. Datoru tehnika telekomunikācijās
3. Teletrafika teorija
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , risinot sekojošus praktisko darbu
uzdevumus:
•
Pareizi atrisinot kontroldarbos uzdotos uzdevumus un jautājumus.
•
Aktīvi piedaloties semināros.
• Veicot laboratorijas darbus un pamatojot tajos iegūtos rezultātus
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaiti praktiskajos darbos, t.i. ir atrisinājis visus individuālos praktisko darbu
uzdevumus. Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot , studentam patstāvīgi
jāsagatavo un jāprezentē referāti par kontroldarbu tēmām un jāizpilda laboratorijas darbi.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Varbūtības teorijā un statistikā
• Ievadā specialitātē
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve. Lekciju materiāli ir pieejami virtuālā vidē www.vu.lv
Kalendārais plāns 3
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Mācību priekšmeta apraksts.
Mācību spēks: Harijs Stanke, Dr. Sc. Ing, Doc.
Mācību priekšmeta nosaukums: “Ciparu iekārtas un sistēmas”.

Studiju programma: Elektronika un Telekomunikācijas.
Studiju veids: Akadēmiskā programma
Studiju līmenis: Bakalaura.
Studiju virziens: Elektronika. Telekomunikāciju un datoru tīkli.
Mācību priekšmeta apjoms: 3KP.
Sadalījums pa nodarbību veidiem:
lekcijas – 32 st., laboratorijas darbi – 16 st.

1. Mācību priekšmeta mērķis.
Priekšmeta “Ciparu iekārta un sistēmas” mērķis bakalauru studiju programmā ir apgūt dažādu
ciparu iekārtu uzbūves un darba principus un optimāla tā varianta izvēli sistēmas uzbūvei.

2. Mācību priekšmeta uzdevumi.
Šī priekšmeta uzdevumi bakalaura studiju programmā – balstoties uz studiju programmā
iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un iemaņām sniegt sekojošas zināšanas:
a) par plašāk izmantotu impulssignālu formām un parametriem;
b) par impulsveida signālu iedarbības analīzi uz lineārām ķēdēm;
c) par ciparu slēdžiem un signālu ierobežotājiem, to darbības principiem un pielietojumu;
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d) par loģisko elementu vispārējiem parametriem, to bāzes elementu uzbūve un darbība
dažādās loģisko elementu sistēmās;
e) par taisnstūra un zāģveida formas impulsu ģeneratoru uzbūves un darbības principiem;
f) par analogu signālu komparatoriem un taimeriem, to uzbūvi un darbību;
g) par ciparu analogajiem un analogu ciparu pārveidotājiem;
h) par optoelektroniskajiem elementiem un mezgliem;
i) par datora atmiņas organizāciju un uzbūvi;
j) par datora interfeisu.

3. Apgūt sekojošas prasmes:
a) ar elementārspriegumu un superpozīcijas metodes palīdzību analizēt impulssignālu iedarbi
uz lineārām ķēdēm;
b) slēdžu un ierobežotāju izvēle noteiktai ciparu iekārtai;
c) loģisko elementu sistēmas un sērijas pamatotu izvēli noteikto loģiskās struktūras sintēzei;
d) atkarība no ģenerējamā signāla parametriem un ģenerācijas principa – ģeneratora uzbūves
struktūras pamatota izvēle;
e) ciparu analogo pārveidotāju, analogu ciparu pārveidotāju un taimeru tipa izvēle konkrētu
ciparu signālu apstrādes sistēmas uzbūvē;
f) optoelektronikas elementu un mezglu pielietojamības priekšrocības un to izvēle;
g) eksperimentāli pārbaudīt parametrus un darbības algoritmus diskrētiem un ciparu mezgliem.

4. Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
a) par plašāk izmantotu impulssignālu formām un parametriem;
b) par impulsveida signālu iedarbības analīzi uz lineārām ķēdēm;
c) par ciparu slēdžiem un signālu ierobežotājiem, to darbības principiem un pielietojumu;
d) par loģisko elementu vispārējiem parametriem, to bāzes elementu uzbūve un darbība
dažādās loģisko elementu sistēmās;
e) par taisnstūra un zāģveida formas impulsu ģeneratoru uzbūves un darbības principiem;
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f) par analogu signālu komparatoriem un taimeriem, to uzbūvi un darbību;
g) par ciparu analogajiem un analogu ciparu pārveidotājiem;
h) par optoelektroniskajiem elementiem un mezgliem;
i) par datora atmiņas organizāciju un uzbūvi;
j) par datora interfeisu.

5. Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
a) ar elementārspriegumu un superpozīcijas metodes palīdzību analizēt impulssignālu iedarbi
uz lineārām ķēdēm;
b) slēdžu un ierobežotāju izvēle noteiktai ciparu iekārtai;
c) loģisko elementu sistēmas un sērijas pamatotu izvēli noteikto loģiskās struktūras sintēzei;
d) atkarība no ģenerējamā signāla parametriem un ģenerācijas principa – ģeneratora uzbūves
struktūras pamatota izvēle;
e) ciparu analogo pārveidotāju, analogu ciparu pārveidotāju un taimeru tipa izvēle konkrētu
ciparu signālu apstrādes sistēmas uzbūvē;
f) optoelektronikas elementu un mezglu pielietojamības priekšrocības un to izvēle;
g) eksperimentāli pārbaudīt parametrus un darbības algoritmus diskrētiem un ciparu mezgliem.

6. Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
a) J. Greivulis, I. Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga, “Avots”. 288
lpp.
b) Laboratorijas darbu praktikums impulsu iekārtās. Rīgā, RPI, 1980., 107 lpp.
c) Laboratorijas darbu praktikums diskrētās un ciparu iekārtās. Rīgā, RTU, 1993., 44 lpp.
d) M. Predko. Digital Elektronics Guidebook. New-York, “Mc Graw-Hill”, 2002. 530 lpp.
e) D. C. Green. Digital Electronics. Edinburg, “Longman”, 1999. 398 p.
f) Опадчий Н., Глудкин О., Гуров А. Аналоговая и цифровая электроника. Москва,
«Горячая Линия–Телеком», 1999, 768 стр.
g) Угрюмов Е. Цифровая схемотехника. Санкт-Петербург, «Cbhv», 2000, 518 стр.
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7. Priekšmeta mācīšanas metode.
a) Lekcijas:
–

lekciju materiāla izklāstam tiek izmantota tāfele un plakāti;

–

speciāli tiek uzsvērti svarīgākie momenti lekcijas saturā;

–

auditorijai tiek uzdoti jautājumi par satura izpratni;

–

uz neskaidrībām vai neizpratni tiek doti paskaidrojumi.

b) Laboratorijas darbi:
–

ievada kolokvijs par laboratorijas darba tematiku, pēc kura nokārtošanas
studenti tiek pielaisti pie darba;

–

izmantojot mezgla maketu, kuru drīkst pieslēgt elektrobarošanai tikai pēc
slēguma pārbaudes pasniedzējam;

–

darba uzdevuma izpilde pēc apraksta praktikumā;

–

darba gaitā tiek noformēts darba izpildes protokols;

–

mājas darbu gaitā students izstrādā darba atskaiti;

–

atskaite jāaizstāv pie pasniedzēja līdz nākošā laboratorijas darba sākumam;

–

praktikumam katram darba aprakstam ir pievienoti kontroljautājumi, kas
palīdz aizstāvēt darba atskaiti.

8. Patstāvīgais darbs.
Tiek paredzēts:
a) lekciju materiāla studijām,
b) laboratorijas darba atskaišu noformēšanai un aizstāvēšanai.
9. Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana.
Priekšmeta apgūšanai un novērtēšanai ir paredzēts rakstiskais eksāmens, kuru var kārtot studenti,
kas ir aizstāvējuši visu laboratorijas darbu atskaites. Zināšanu dziļums tiek pārbaudīts ar testa
jautājumiem un uzdevumiem.
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Vērtēšanas skala.
Vērtēšanas

Vērtēšanas

ballu skaits

ballu

Vērtēšanas ballu skaidrojums

atšifrējums
10

Izcili

Zināšanas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par spēju veikt
patstāvīgus pētījumus, problēmu dziļu izpratni.

9

Teicami

Pilnīgi apgūta priekšmeta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās
zināšanas

8

Ļoti labi

Pilnīgi apgūtas priekšmeta programma, taču atsevišķos jautājumos nav
pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku
problēmu risināšanā

7

Labi

Kopumā zināšanas priekšmeta programmas prasību līmenī apgūtas, taču
konstatējama atsevišķu mazāksvarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas
grūtības atsevišķu praktisku uzdevumu risināšanā

6

Gandrīz labi

Kopumā priekšmeta programma ir apgūta, taču vienlaikus konstatējama
atsevišķu lielāku problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas grūtības iegūto
zināšanu praktiskā lietošanā

5

Viduvēji

Visumā priekšmeta programma apgūta, lai gan konstatējama vairāku svarīgu
problēmu nepietiekami dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā
izmantošanā

4

Gandrīz

Visumā priekšmeta programma apgūta, taču konstatējama nepietiekama dažu

viduvēji

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības zināšanu praktiskā
izmantošanā

3

Vāji

Zināšanas virspusējas un nepilnīgas, students nespēj tās lietot konkrētās
situācijās

2

Ļoti vāji

Ir tikai virspusējas zināšanas par atsevišķām problēmām, priekšmeta lielākā
daļa nav apgūta

1

Ļoti,
vāji

ļoti

Nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, priekšmetā praktiski
zināšanu nav

10. Priekšmeta programmas prasības
a) priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem
(Lekciju saturs):
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1. Ievads – 1 lekc.st.
Priekšmeta nozīme apmācības programmā. Impulsveida signālu galvenās formas.
Atsevišķa impulsa un periodiskas impulsu virknes parametri. Parametru noteikšana
reāliem impulsiem.
2. Elementārsignāli, impulssignālu analīze un sintēze – 1 lekc.st.
Elementarspriegumu veidi un analītiskās izteiksmes. Impulssignālu analīze un sintēze ar
elementārspriegumiem. Superpozīcijas princips.
3. Impulssignālu diferencēšana un integrēšana – 2 lekc.st.
Impulssignālu pārveidošana ar diferencējošu RC-ķēdi, darbības analītiskās izteiksmes un
fizikālā

interpretācija,

elementu

optimizācija

ievērojot

parazītiskos

faktorus.

Impulssignālu pārveidošana ar integrējošu RC-ķēdi, darbības analītiskās izteiksmes un
fizikālā interpretācija, elementu optimizācija ievērojot ķēdes darbības pretrunu.
4. Elektroniskie ciparu slēdži – 2.5 lekc.st.
Šo slēdžu uzdevums. Kopemitera bipolārā tranzistora piesātinātais ciparu slēdzis, tā
shēma, darbības princips, parametri statiskā režīmā, pārējas procesi un to laika
diagrammas, slēdžu ātrdarbības palielināšanas metodes. Kopkolektora slēdzis – shēma
un darbības īpatnības. Unipolāro MDP-struktūru tranzistoru slēdži ar dažāda tipa
slodzēm.
5. Ierobežotāji – 2 lekc.st.
Ierobežotāju uzdevums un pārejas raksturlīknes. Virknes un paralēlie ierobežotāji no
augšas, apakšas un abām pusēm. Shēmas, to darbības princips un laika diagrammas.
Kopemitera bipolārā tranzistora ierobežotājs – shēma, ierobežošanas režīmi un darbības
laika diagrammas.
6. Integrālo loģisko shēmu vispārējie parametri – 1 lekc.st.
Loģisko shēmu vispārējie parametri, to definīcijas un fizikālā interpretācija. Trigeru
pārslēgšanas aizture.
7. Loģisko shēmu uzbūves struktūras – 2 lekc.st.
TTLŠ. ESL. I2L. MDP un KMDP loģisko elementu struktūras – bāzes un tipveida
shēmas, to darbības principi un raksturojošie parametri. Tipveida shēmu modifikācijas –
brīvā kolektora un emitera, palielinātas izejas jaudas, trīsstabilu izejas stāvokļu shēmas,
ieeju paplašinātāji, buferu pastiprinātāji u.c. – to darbība un nosacītie grafiskie
apzīmējumi.
8. Taisnstūra impulsu ģeneratori – 1 lekc.st.
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Palaižamais un pašsvārstību multivibratori loģisko elementu un operāciju pastiprinātāja
bāzes – shēmas, to darbības princips, laika diagrammas un ģenerējamo signālu
parametru atkarība no shēmas elementiem.
9. Zāģspriegums un tā ģenerēšana – 4 lekc.st.
Zāģsprieguma pielietojums un vispārējie parametri. Zāģsprieuma ģenerācijas vispārējie
principi. Zāģsprieguma ģeneratori ar eksponentas sākumdaļas izmantošanu un strāvas
stabilizatori – shēmas, to darbības princips un laika diagrammas, ģenerējamā signāla
atkarība no shēmas parametriem. Zāģsprieguma ģeneratoru ar kompensējošu EDS
uzbūves vispārējās struktūras, līdzsaites un pretsaites ģeneratoru shēmas, to darbības
princips un laika diagrammas, ģenerējamo signālu atkarība no shēmas parametriem.
10. Analogu signālu komparatori – 1 lekc.st.
Analogu signālu komutatoru pielietojums un vispārējie parametri. Virknes, paralēlā un
virknes-paralēlā tipa komutatori bipolāro un unipolāro tranzistoru bāzēs, to darbības
princips. Analogu signālu komparatoru uzdevums, asinhrona un sinhrona tipa
komparatori, to uzbūves struktūra un darbības princips.
11. Ciparu analogie pārveidotāji (CAP) – 2 lekc.st.
CAP uzdevums. Rezistīvās sprieguma un strāvas matricas, to uzbūve, darbība un
pieslēgšana operāciju pastiprinātājam. Ciparu koda un izejas sprieguma saistība,
pārvades raksturlīkne. Divos un četros kvadrantos reizinošu CAP uzbūves principi. CAP
vispārējie parametri.
12. Analogie ciparu pārveidotāji (ACP) – 1 lekc.st.
ACP uzdevums un pārvades raksturlīkne. Izsverošo pa kārtām, izvērsošo, sekojošo un
paralēlas darbības ACP struktūras un darbības princips. ACP vispārējie parametri.
13. Taimeri – 2 lekc.st.
Taimeru pielietojums un klasifikācija. Taimera vienkāršotā struktūra un tās darbības
princips. Tipveida vienktaktu taimera elektriskā shēma un tās darbība palaižamā un
pašsvārstību režīmos, darbības laika diagrammas, ģenerējamo signālu parametri un to
izmaiņas iespējas. Daudztaktu taimeru struktūra.
14. Optoelektroniskie elementi un mezgli – 2.5 lekc.st.
Jēdziens par optronu un tā darbības principu. Optoelektronisko ierīču klasifikācija,
pielietojuma priekšrocības un trūkumi. Optrona vispārējā struktūra. Optopāru iedalījums
un galvenie parametri. Fotorezistoru, fotodiožu un fototranzistoru (bipolāro un
unipolāro) optopāru uzbūves un darbības principi. Izstarotāju darbības režīmi.
Optoelektroniskie loģiskie elementi.

RTU ETF Elektronikas un Telekomunikāciju studiju programma
RAE363
8.
15. Datoru atmiņas uzbūve un organizācija – 3.5. lekc.st.
Statiska tipa operatīvā atmiņa – tipveida elementu uzbūves shēmas bipolāro un unipolāro
tranzistoru bāzēs un to darbības princips. Dinamiska tipa operatīvās atmiņa tipveida
elementu uzbūves shēmas un to darbības princips, informācijas reģenerācija. Operatīvo
atmiņu vispārējā uzbūves struktūra, vadības signāli un atmiņas moduļu saslēgšanas
principi kopēja tilpuma un šūnu tilpuma palielināšanai. Pastāvīga atmiņa – uzbūves
struktūras no adresācijas viedokļa un to darbības principi, saišu elementus veidojošās
komponentes dažādos pastāvīgo atmiņu tipos. Reprogrammējamās pastāvīgās atmiņas
un to saišu veidojošās komponentes. Keš-atmiņas uzbūves un darbības princips. Atmiņu
moduļu nosacītie grafiskie apzīmējumi.
16. Datora interfeiss – 1.5. lekc.st.
Iekšējais un ārējais interfeiss un to uzdevumi. Divvirzienu maģistrāļu organizācija.
Ārējais interfeiss – starpmoduļu saišu tipi un klases, sinhrona un asinhrona informācijas
apmaiņa, informācijas apmaiņa ar programmas pārtraukumu, pārtraukuma ar aptauju un
vektoriālā pārtraukuma organizācija, prioritāro pārtraukumu kontrolieris un tā uzdevumi.
Tiešas piekļuves atmiņu kanāls, tā organizācija un kontrolieris.
17. Procesora sistēmas tipveida moduļi – 2 lekc.st.
Procesoru komplektu tipveida moduļi – maģistrāļu buferreģistri un draiveri, takts
ģeneratori, prioritāro pārtraukumu un tiešas piekļuves atmiņai kontrolieri, virknes un
paralēlais interfeisi, taimeri un maģistrāļu arbitri – to funkcionālās iespējas.

b) Laboratorijas darbu saturs:
1. Elektroniskie slēdži – 4 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti bipolāro tranzistoru slēdžu darbība statiskā un dinamiskā
režīmos, to komutācijas frekvences palielināšanas metodes, mērīti parametri un
uzņemtas to darbības sprieguma laika diagrammas.
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2. Ierobežotāji – 4 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti vienpusēji un divpusēji diožu un bipolāro tranzistoru
ierobežotāji, uzņemtas to darbības sprieguma laika diagrammas un mērīti to parametri
atkarībā no shēmas elementiem.
3. Zāģveida sprieguma ģeneratori (ZSĢ) – 4 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīti dažādas uzbūves struktūrās ZSĢ, uzņemtas to darbības
spriegumu laika diagrammas un mērīti izejas sprieguma parametru atkarība no shēmas
elementu lieluma.
4. Rezistīvā matrica R-2R un analogais-ciparu pārveidotājs – 4 st.
Darba izpildes gaitā tiek pētīta: a) 4-kārtu rezistīvās R-2R matricas darbības princips un
izmantošanas iespējas ciparu analogajos pārveidotājos, b) 4-kārtu analogā ciparu
pārveidotāja darbības princips, kura uzbūves pamatā ir rezistīvā R-2R matrica.

Sastādītājs:

H. Stanke

Datums:

23.03.2007.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: TĀLIS CELMIŅŠ, dr.Sc.Ing, asoc.prof..
Mācību priekšmeta nosaukums.: DATORU TEHNOLOĢIJAS

TELEKOMUNIKĀCIJĀS
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
BAKALAURA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
3 KP

Mācību priekšmeta mērķis
Priekšmeta “ DATORU TEHNOLOĢIJAS TELEKOMUNIKĀCIJĀS” mērķis
bakalaura studiju programmā ir apgūt prasmes patstāvīgi veikt (piemēram, datu bāzes
šķirošanu)
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “ DATORU TEHNOLOĢIJAS TELEKOMUNIKĀCIJĀS” uzdevumi
bakalaura studiju programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas
• apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju;
• apgūt zināšanas par starptautiskajām standartorganizācijām;
• par telekomunikāciju sistēmu vadības veidiem;
• par mikroprocesoru izmantošanas iespējām;
• par datoru uzbūvi;
• par datu bāzu izmantošanas iespējām.
Un apgūt sekojošas prasmes :
• izvēlēties un izmantot starptautisko standartorganizāciju ieteikumus;
• izvēlēties nepieciešamo datoru;
• izpildīt datu bāzes izveidošanu un šķirot datus.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• priekšmetā lietotā terminoloģija
• starptautisko standartorganizāciju daudzveidība;
• telekomunikāciju sistēmu vadības veidi;
• mikroprocesoru izmantošanas iespējas;
• datoru uzbūve;
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•

datu bāzu izmantošanas iespējas.

Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• atrast nepieciešamos ieteikumus no starptautiskās standartorganizacijas;
• izveidot datu bāzi un sakārtot datus pēc vēlamajiem nosacījumiem;
• konfigurēt un ievadīt programmu datorā.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
ETF bibliotēkā esošie materiāli.
1.
DTT materiāli
2.
Iekārtu vadības elektroniskie elementi
un mezgli.

T. Celmiņš.
Greivulis J,
Raņķis I.
J.Ločmelis

Metodiskie darbi [1]
Rīga,Avots,288 lpp.

3.
Ciparsignālu komutācijas sistēmas
Rīga-1998.
WEB izmantojamie materiāli.
4.
http://www.cs.rtu.lv/Pubs/Zagurskis/Archit_2a.pdf
5.
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HS-80C85RH
6.
http://www.cs.rtu.lv/Pubs/Zagurskis/Apparat_sist_progr_a.pdf
7.
http://www.pctechguide.com/index.htm
8.
http://www.webkursi.lv/databases/sql2.php
Programmatūras un apraksti.
9.
http://www.ni.com/academic/circuits.htm
Piezīmes: [1]- tiek izplatīta CD-ROM nesējā

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju;
• starptautisko standartorganizāciju daudzveidību;
• telekomunikāciju sistēmu vadības veidiem;
• mikroprocesoru veidiem un izmantošanas iespējām;
• datoru uzbūvi;
• datu bāzu veidiem un izmantošanas iespējām.
Praktiskie darbi
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas DATORU TEHNOLOĢIJAS
TELEKOMUNIKĀCIJĀS metožu izmantošanā.
Praktiskajos darbos ietilpst:
• datu bāzes programmas izvēle;
• noteiktas datu bāzes satura izvēle;
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datu ievade un izvade;
datu sakārtošana;
datu izvade.

Praktisko darbu norise
Praktiskos darbos diskusiju formā tiek veikti:
• uzdevuma izvēle;
• programmatūras izvēle;
• skaitļošanas procedūras;
• rezultātu apstrāde un analīze.
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām
• patstāvīgai uzdevumu risināšanai ar mērķi apgūt noteiktās iemaņas.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas patstāvīgo uzdevumu risināšanai
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta pagūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Eksāmens ir rakstisks.
Apgūtās prasmes tiek novērtētas, veicot praktisku uzdevumu risināšanu. Zināšanu
dziļums tiek pārbaudīts ar testiem.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
(piemēram: datu sakārtošana)
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
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Viduvēji
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Gandrīz
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
viduvēji
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Lekciju saturs):
1.
Starptautiskas standartorganizacijas.
1.1
Starptautiskas standartorganizacijas: pasaules, Eiropas un nacionālās.
1.2
Starptautiskas standartorganizacijas: telekomunikāciju un elektriskajā
nozare.
1.3
Latvijas Republikas standartorganizacijas
1.4
Ievads telekomunikāciju terminoloģijā.
2.
Telekomunikāciju sistēmu vadības iekārtas.
2.1
Telekomunikāciju sistēmu vadības veidi: sadalītie, centralizētie un jauktie,
to īpašības.
2.2
Telekomunikāciju sistēmas vadības piemēri: Siemens, Alkatel, Nokia u. c.
3.
Telekomunikāciju vadības sistēmu elementi.
3.1
Mikroprocesoru veidi.
3.2
Mikroprocesoru pamatdati.
3.3
Mikroprocesoru pamatvalodas.
3.4
Integrālo šēmu veidi.
3.5
Īpatnības elementu izvelē telekomunikāciju sistēmām.
4.
Datori.
4.1
Datoru konstrukcijas
4.2
Datoru sistēmplates.
4.3
Ārējās un iekšējas atmiņu iekārtas.
4.4
Ievades un izvades iekārtas.
4.5
Sajūgumu veidi.
5.
Datu bāzes.
5.1
Datu bāžu veidi.
5.2
Datu bāžu pamatlielumi.
5.3
Datu sakārtošana un šķirošana
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praktisko darbu apraksti
Uzdevumu izvēle
Programmatūras izvēle.
Datu ievadīšana.
Datu pārbaude.
Datu sakārtošana.
Datu pārbaude.

Doc. Janka

RTU ETF Telekomunikāciju studiju programma
DATORU TEHNOLOĢIJAS TELEKOMUNIKĀCIJĀS.
5

7.
8.

Datu izveide.
Datu bāzes atskaites pabeigšana.
Nepieciešamās priekšzināšanas

Datormācība (speckurss).
• programmēšanas pamati.
Ciparu elektronika un datoru arhitektūra.
•
•
•

matemātiskā loģika (Bula algebra};
asamblers;
adresācijas veidi.

Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , risinot sekojošus praktisko darbu
uzdevumus:
• programmatūras izvēle;
• datu bāzes izveide;
• datu sakārtošana;
• datu sakārtošana paņēmieni.
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaiti praktiskajos darbos, t.i. ir atrisinājis visus individuālos praktisko darbu
uzdevumus. Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot , studentam patstāvīgi
jāsagatavo zināšanu bāze par šo priekšmetu un jāatrisina visi individuālie praktisko
darbu uzdevumi.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• datormācībā;
• Ievadā specialitātē
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns1
Nedēļas
1
2
3

Temati

Literatūra

Ievadlekcija
Starptautiskas standartorganizacijas.
Telekomunikāciju sistēmu vadības
iekārtas.
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[1] Lekcija 2.
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Informatīvie
materiāli
Slaidi
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4

Telekomunikāciju sistēmu vadības
iekārtas.
Telekomunikāciju sistēmu vadības
iekārtas.

[1,3] Lekcija 4.

Slaidi

[1,3] Lekcija 5.

Demonstrējumi
no Interneta

[1,2] Lekcija 6.

Slaidi

[1,2] Lekcija 7.

Slaidi

[1,9] Lekcija 8.

9
10

Telekomunikāciju vadības sistēmu
elementi.
Telekomunikāciju vadības sistēmu
elementi.
Telekomunikāciju vadības sistēmu
elementi.
Datori.
Datori.

11
12

Datori.
Datori.

[1,4,5] Lekcija 11.
[1,4,5] Lekcija 12.

13
14

Datori.
Datu bāzes.

[1,5,7] Lekcija 13.
[1,8] Lekcija 14.

15

Datu bāzes.

[1,8] Lekcija 15.

16

Noslēguma lekcija

[1] Lekcija 16.

Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi

5
6
7
8

[1,4,5] Lekcija 9.
[1,4,5] Lekcija 10.

Kalendārais plāns praktiskajām nodarbībām.
Nedēļas

Temati

Literatūra

2.

Uzdevumu izvēle

4.

Programmatūras izvēle.

6.

Datu ievadīšana.

8.

Datu pārbaude.

10.

Datu sakārtošana.

12.

Datu pārbaude.

14.

Datu izveide.

16.

Datu bāzes atskaites pabeigšana.

[1,8] Praktiskais
darbs 1.
[1,8] Praktiskais
darbs 2.
[1,8] Praktiskais
darbs 3.
[1,8] Praktiskais
darbs 4.
[1,8] Praktiskais
darbs 5.
[1,8] Praktiskais
darbs 6.
[1,8] Praktiskais
darbs 7.
[1,8] Praktiskais
darbs 8.

Pasniedzējs: ___________________
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Doc. Janka

RTU ETF Telekomunikāciju studiju programma
1

Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: ANDRIS OZOLS, Dr.habil.phys.
Mācību priekšmeta nosaukums.: ELEKTROSAKARU TEORIJA I
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
BAKALAURA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
5 KP

Priekšmeta “Elektrosakaru teorija I” mērķis bakalaura studiju programmā ir :
• Vispārīga priekšstata ieguve par sakaru sistēmām, to uzbūves un darbības principiem.
• Sakaru sistēmu analīzes un sintēzes metožu apgūšana.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Elektrosakaru teorija I” uzdevumi bakalaura studiju programmā ir:
Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas ;
• Apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju
• Sniegt zināšanas par sakaru sistēmu uzbūvi, darbību, vēsturi un
attīstības tendencēm
• Apgūt signālu un sakaru kanālu teoriju
• Apgūt informācijas pārraides teoriju
• Apgūt optimālās uztveršanas ( traucējumnoturības ) teoriju.
Un apgūt sekojošas prasmes :
• Kvalitatīvā un kvantitatīvā (izmantojot analītiskas un skaitliskas
metodes) sakaru sistēmu analīzē
• Kvalitatīvā un kvantiatīvā (izmantojot aanalītiskas un skaitliskas
metodes) sakaru sistēmu sintēzē .
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• priekšmetā lietotā terminoloģija
• sakaru sistēmu uzbūves un dabības principus
• signālu un sakaru kanālu teorija
• informācijas teorija
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• traucējumnoturības teorija
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• orientēties dažādu sakaru sistēmudarbības principos
• veikt sakaru sistēmu analīzi un sintēzi
• analītiski un ar datoru veikt pamataprēķinus, kas nepieciešami sakaru sistēmu
analīzei un sintēzei.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.

Elektrosakaru teorija I. Lekcijas.
Signālu pārvade un elektrosakari

3.

Signālu teorijas elementi

A. Ozols
A.Grabinskis,
L.Pētersons
E. Beķeris

4.

. Communication Systems

S.Haykin

5.

Теория электрической связи

6.

Communication Systems

Под ред.
Д.Д.Кловского
B.Carlson

4.

Foundations of Coding

J.Adamec

5.

Теория передачи сигналов.

6.

Теория передачи сигналов

7.

Elektrosakaru teorijas laboratorijas
darbu apraksti
Telekomunikāciju vēsture I(2000),
II(2002), III (2005)

Л.Г. Зюко,
Д.Д.
Кловский,
Л.М. Финк
Д.Д.
Кловский
E.Lipenbergs

8.

J.Ločmelis

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju;
• matemātisko aparātu un metodēm
• sakaru sistēmu elementiem, raksturlielumiem un modeļiem

RTU ETF
Rīga, Zvaigzne,
1984, 172 lpp.
Rīga, RTU, 2001,
200 lpp.
John Wiley&Sons,
New York, 2001,
816 p.
Москва, «Радио и
связь», 1999, 433 с.
Mc Graw Hill Book
Company, New York,
1986, 662 p.
John Wiley &Sons,
Chichester, New
York, 1991, 336 p.
М., Связъ, 1980, 288
стр.

М., Связъ, 1979, 376
стр.
RTU ETF, 2005
Rīga,Lattelekom
Muzejs
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•

sakaru sistēmu analīzes un sintēzes metodēm

Praktiskie darbi
Patstāvīgu praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas Elektrosakaru
teorijas I metožu izmantošanā.
Praktiskajos darbos ietilpst:
• tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana
• patstāvīga uzdevuma nostādnes, metodes izvēles, risinājuma un rezultātu analīzes
veikšana individuālam uzdevumam
Kursa darbs
Kursa darbā studenti veic sakaru kanāla matemātisku sintēzi, pamatojoties uz iegūtajām
zināšanām.
Laboratorijas darbi
Priekšmeta”Elektrosakaru teorija I” apguves gaitā studenti veic četrus laboratorijas
darbus:
1) “Nepārtrauktu signālu diskretizācija un atjaunošana pēc Koteļņikova teorēmas”,
2) “Gadījumsignālu iedarbība uz dažādām sistēmām”,
3) “Diskrētas modulācijas signālu traucējumnoturība”,
4) “Sistemātiskais kods”.
Izpildot laboratorijas darbus, studenti praktiski apgūst sakaru sistēmu analīzes un sintēzes
pamatus.
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām
• patstāvīgai uzdevumu risināšanai
• pielaides iegūšanai laboratorijas darbu izpildei
• laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai
• kursa darbu izpildei
Kontroldarbi
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas patstāvīgo uzdevumu risināšanai
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta apgūšanas novērtēšanai ir paredzēts eksāmens un , pirms tam, kursa
darba aizstāvēšana.. Eksāmens ir rakstisks . Apgūtās prasmes tiek novērtētas, veicot
praktisku uzdevumu risināšanu kā eksāmenā, tā kursa darbā.. Zināšanu dziļums tiek
pārbaudīts ar kontroldarbiem.
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi 1
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
(piemēram statistisko modelēšanu)
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem (Lekciju
saturs):

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Vispārīgie priešstati par sakaru sistēmām
Elektrosakaru teorija kā kibernētikas nozare
Informācija, ziņojums, signāls
Sakaru kanāls
Sakaru sistēmu klasifikācija
Elektromagnētisko viļņu diapazoni, ko izmanto elektrosakaros
Elektrosakaru vēsture, to attīstības tendences
Signāli un trokšņi kā gadījumprocesi
Kropļojumi un traucējumi sakaru kanālā
Trokšņi, to veidi un parametri
Gadījumprocesu īpašības un to raksturlielumi
Vīnera-Hinčina teorēma
Gadījumprocesu modeļi
Signālu izveide un pārveide
Koteļņikova (nolašu) teorēma un nepārtrauktu signālu diskretizācija
Nesējsignāli un to modulācijas veidi
Diskrētās metodes
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3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5
5.6.
5.7.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Modulētu signālu spektri, raidītāja jaudas izmantošanas koeficients
Demodulācija
Hafmena M-virknes
Sakaru kanāli
Pamatnostādnes par sakaru kanāliem un signālu pārvadi
Sakaru kanālu veidi un to parametri
Determinēti un stohastiski sakaru kanāli
Sakaru kanālu matemātiskie modeļi
Informācija, tās kodēšana un pārraide par sakaru kanāliem
Jēdziens par informāciju un tās kodēšanu
Ziņojumuavota entropija un redundance, tā stohastiskās īpašības
Diskrētu un nepārtrauktu kanālu informācijas caurlaides spēja: Šenona
teorēmas
Kodu klasifikācija
Koriģējošie kodi
Traucējumnoturīgas kodēšanas principi un praktiska lietošana
Dekodēšana
Diskrētu un nepārtrauktu signālu optimāla uztveršana
Signālu apstrādes metodes uztvērējā:uzkrāšana, sinhronizācija, korelācija,
filtrācija
Traucējumnoturība un optimāla uztveršana
Optimālas uztveršanas kritēriji
Optimālo uztvērēju blokshēmas un to parametri
Nepieciešamās priekšzināšanas

Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Fizikā
• Matemātiskajā analīzē
• Varbūtības teorijā
• Furjē rindu un Furjē integrāļa teorijā
• Ķēžu teorijā
• Signālu teorijas pamatos
• Elektroinženieru matemātikas datorrealizācijā.
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , tiek prasīta iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaiti laboratorijas darbos un ir ieguvis pozitīvu atzīmi kursa darbā.
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Nedēļas
1

2

3

4

5

6

7

Kalendārais plāns
Temati
Literatūra
Ievadlekcija. Elektrosakaru teorijas I [1] Lekcija 1.
kursa motivācija, mērķis un saturs.
Galvenie jēdzieni.
Sakaru sistēmu uzbūve, parametri,
[1]Lekcija 2
attīstība.
Sakaru sistēmu uzbūve, parametri,
attīstība.

[1] Lekcija 3.

Gadījumprocesi un to raksturlielumi.

[1] Lekcija 4.

Gadījumprocesi un to raksturlielumi.

[1] Lekcija 5.

Gadījumprocesu spektri.

[1] Lekcija 6

Gadījumprocesu spektri.

[1] Lekcija 7.

Signāla kompleksā un
kvaziharmoniskā forma

[1] Lekcija 8.

Signāla kompleksā un
kvaziharmoniskā forma.

[1] Lekcija 9.

Koteļņikova (nolašu) teorēma un
signālu ģeometriskā interpretācija.

[1] Lekcija 10.

Koteļņikova (nolašu) teorēma un
signālu ģeometriskā interpretācija.

[1] Lekcija 11.

Modulēti harmoniski signāli.

[1] Lekcija 12

Modulēti harmoniski signāli.

[1] Lekcija 13.

Tehniskie līdzekļi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
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Modulēti impulsveida un trokšņveida [1] Lekcija 14.
signāli.
8

9

10

11

12

13

Modulēti impulsveida un trokšņveida [1] Lekcija 15.
signāli.
Determinēti sakaru kanāli.

[1] Lekcija 16.

Determinēti sakaru kanāli.

[1] Lekcija 17.

Stohastiski sakaru kanāli.

[1] Lekcija 18.

Stohastiski sakaru kanāli.

[1] Lekcija 19.

Informācijas pārraides teorija.

[1] Lekcija 20.

Informācijas pārraides teorija.

[1] Lekcija 21.

Beztrokšņa sakaru kanāla
informācijas caurlaides spēja.

[1] Lekcija 22.

Koriģējošie kodi un to klasifikācija.

[1] Lekcija 23.

Galvenie koriģējošie kodi.

[1] Lekcija 24

Trokšņainu sakaru kanālu
informācijas caurlaides spēja.

[1] Lekcija 25.

Šenona formula un nestacionāri
kanāli.

[1] Lekcija 26

interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
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slaidi
14

15

16

Signālu apstrādes metodes uztvērējā.

[1] Lekcija 27.

Signālu filtrācija.

[1] Lekcija 28.

Traucējumnoturības teorijas pamati.

[1] Lekcija 29.

Maksimālās ticamības kritērijs un
optimālo uztvērēju blokshēmas.

[1] Lekcija 30.

Maksimālās ticamības kritērijs un
optimālo uztvērēju blokshēmas.

[1] Lekcija 31.

Nepārtrauktu ziņojumu optimāla
uztveršana.

[1] Lekcija 32.

Pasniedzējs: ___________________Andris Ozols
Datums:

2007. gada 15. marts

Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi

RTU studiju kursa
„Telekomunikāciju un datoru tīkli”
mācību programma
Anotācija
Elektronisko sakaru nozarē telekomunikāciju un datoru tīklu tehnoloģijas ir pamats un
mūsdienās aptver ļoti plašu visdažādāko tehnoloģiju spektru. Tehnoloģiskie risinājumi ir
balstīti uz dabas resursu fizikāliem procesiem (elektromagnētiskais spektrs un vide, kas
pārraida elektromagnētiskos viļņus), izstrādātām metodēm un risinājumiem. Tādejādi
mācību kurss aptver plašu tematiku un atvēlētā laika robežās iespējams atsevišķās tēmās
izskatīt tikai darbības principus un jēdzienus vai arī aplūkot mācību vielu pārskata veidā.
Dažas kursa „Telekomunikāciju un datoru tīkli” tēmas varētu būt pašas atsevišķa kursa
vērtas. Kursa ietvaros studenti saņem literatūru elektroniskā veidā padziļinātām
pastāvīgām studijām, bet tas tomēr ir ārpus kursa prasībām. Par vienu kursa tēmu tiek
veltītas 1- 2 nodarbības.
Studentam ir jāsagatavo divi mājas darbi- viens, kas satur pastāvīgas (vai grupā līdz 5
studentiem) studijas vienā no kursa tēmām, izmantojot internetu. Otrs mājas uzdevums ir
izstrādāt SOHO (maza biroja) integrētu telekomunikāciju modernizācijas projektu.
Studenti raksta 3 pārbaudes darbus.
Kursa saturs balstīts uz līdzīga kursa vielu Vašingtona universitātē un Cīrihes augstskolā.
Kurss ir pietuvināts A.Tanenbauma monogrāfijai „Computer Networks” (4 izdevumi,
viens pieejams arī krieviski). Vašingtona universitātē ir izstrādāts šīs monogrāfijas izklāts
slaidu veidā, tas ir vairāk koncentrēts un tas ir šī kursa saturs tajā sadaļā , kur aplūko tīklu
risinājumu vispārējos principus, īpaši par pirmo un otro protokola līmeni.
Kursa sadaļa, kas attiecināma uz tehnoloģiju izklāstu, ir balstīta uz Cīrihes augstskolas
atsevišķu tīklu kursu slaidiem.
Pēdējā kursa sadaļa par protokolu paketi TCP/IP (tīkla un transporta līmenis) ir balstīts uz
MICROSOFT mācību kursu „TCP/IP Fundamentals” un grāmatu A. Rodriguez, J.
Gatrell, J. Karas, R. Peschke „TCP/IP Tutorial and Technical Overview” (IBM RED
Books).
P.S. Pirmajā nodarbībā studentiem tiek izstāstīta nozares klasifikācija, mācību
programmu klasifikācija. Tiek izskaidrota Association of Computing Mashinery (ACM)
mācību programmas Computing Curricula, tai skaitā telekomunikāciju jomas iekļaušana
tajās. Tiek izskaidrotas citas pieejas mācību programmu izveidē, piemēram, Interneta
inženieru programmas un telekomunikāciju nozares programmas.
Pirmajā nodarbībā studenti tiek aicināti pastāvīgām studijām izmantot internetu, apgūt
vajadzīgās informācijas meklēšanas iemaņas internetā, elektronisko vārdnīcu (piemēram,
Tildes vārdnīcu un teksta tulkotāju krievu valodā) un terminu vārdnīcas internetā.
Kursa vispārīgā sadaļa
1. Metrika
2. SNMP darbības principiālā shēma (zīmējums). MIB, datu modeļa pieeja SNMP
realizācijā (pretēji procesu balstītai pieejai). MIB objekti, to vārda struktūra un to

hierarhija, MIB objekta identifikators. Regulārie un tabulu datu tipi. MIB objektu grupas
un moduļi.
3. Abstraktā datu struktūru definēšana ASN.1 standartā. Datu iekodēšana datu pārraides
procesā. ASN.1 izmantošanas sfēras telekomunikācijās. ASN.1 valodas vienkāršāko
konstrukciju skaidrojums ar piemēriem. BER kodēšanas principi un piemēri.
3A. Pastāvīgas ITU-T standartu X.680, X.681, X.682, X683 un X.690 studijas. MIB
objektu vai citu protokolu fragmentu pastāvīga analīze.
4. Datortīklu vispārējs raksturojums. Datortīklu klasifikācija (kritēriji: ģeogrāfiskais
pārklājums, servisa arhitektūra, trafika veids, iesaistīto mezglu (darba staciju) veids,
pakalpojumu veids, tīkla pārvaldība). Tīklu piemēri: internets, mobilais (šūnveida)
telefons, kabeļTV.
5. Protokolu hierarhija. Protokolu līmeņi, saskarnes (interfeisi), protokola zemāka līmeņa
serviss augstākam līmenim. Informācijas plūsmas starp saskarnēm un līmeņiem, datu
fragmentācija.
6. Standartizācija. Standartizācijas organizāciju veidi. ITU, ITU-T, ITU-R, ITU-D. ITU-T
darbības shēma. ITU biedri. ISO, ANSI, NIST, IEEE. Interneta standartizācijas
struktūras: RFC, IAB, IRTF, IETF.
7. Datortīklu arhitektūras jēdziens. Sakaru kanāla multipleksēšana. FDM un TDM.
Protokoli un līmeņi. Tīklu arhitektūras piemēri.
8. Fiziskais datu pārraides līmenis. Modulācija (amplitūdas, frekvenču, fāzes, analogā,
digitālā, hibrīda). Elektromagnētiskais spektrs un tā izmantošana. Datu pārraides vides.
Koaksiālais kabelis, vītais pāris (5, 6, 7 kategorijas), satelīti, bezvadi (mikroviļņi,
infrasarkanie viļņi, ISM josla, lāzerkanāli), optika. Kodēšana kanālā. NRZ, NRZ-I,
Mančestera kodēšana.
9. Protokolu datu saites līmenis (Data Link layer). Kadru (Frame) metodes. Bit orientēti
protokoli, baitu orientēti protokoli. Kļūdu konstatācija un labošana. Paritātes kodēšana.
Divdimensiju kodēšana. Hamminga paritātes kods. Kontrolsumma (Checksums). CRC,
piemēri. 5B/6B, 8B/10B, 64B/66B kodēšana. Kļūdu labošana ar atkārtotu sūtīšanu, to
risinājumi. Logi, sūtītāja un saņēmēja darbības ātrumu sinhronizācija.
10. Fiziskās datu pārraides kanāla kopizmantošana (Media Access Control-MAC).
ALOHA (tīrais). ALOHA ar laika kvantēšanu (slotted ALOHA). CSMA, CSMA
variācijas (ar kanāla noklausīšanās iespēju, ar 1- varbūtību un p- varbūtību pārraides
uzsākšanu, ar varbūtību veikta kanāla pārraides iespējamības pārbaude). Sakaru kanāla
izmantojamības novērtējums ALOHA pieejā. CSMA/CD. Algoritmi kanāla dalīšanai bez
kolīzijām, binārās kartes risinājums. Ethernet pamatprincipi un pamatjēdzieni. Slēptā
mezgla problēma un tuvu esošu mezglu vienlaicīgas darbības nodrošinājums bezvadu
lokālos tīklos. MACA, MACAW darbības shēmas.
11. LAN paplašinājumi (repeater, HUB, bridge, switch- to shēmu zīmējumi). Kolīziju
(CD) un apraides (broadcasting) zonu nodalīšana, izmantojot iepriekš minētās iekārtās.
Forwarding un Routing jēdzieni, tabulas. VLAN, principi, uz kuru pamata veido VLAN
(VLAN iekrāsošana).
Konkrēto tehnoloģiju sadaļa
12.a) Publiskais telefonu tīkls (PSTN). Mūsdienu PSTN realizācijas trīs līmeņi: nesēju
slāņa realizācija, signalizācijas un vadības līmenis, aplikāciju līmenis (shematiskais
zīmējums). Elektroniskās telefoncentrāles bloku shēma. SS7. SS7 slēguma shēmu

varianti. Signalizācijas protokolu shēma (zīmējums). Inteleģentie tīkli, to darbības shēma.
Pakalpojumu piemēri. Inteleģentā tīkla servisa slēguma shēma, realizējot individuālu
tarifu VPN tīklā (fiksētais telefons, mobilais telefons, PABX starp iestādes
darbiniekiem). Publisko telefonu tīklu saslēgšana, izmantojot interneta vidi. Media
Gateway, Signalling Gateway. PSTN un interneta saskarnes: ar Media un Signalling
Gatway, ar Network Access Server, ar Access Gateway. Protokoli SS7/ISUP, RTP,
RTCP, MGCP, ISUP over IP (protokolu steks), Q.931 over IP (protokolu steks).
Signalizācija realizācija ar protokoliem SIP, SDP. Presence un Instant Messaging
komponente . SDP piemērs.
12.b) Multimēdiju protokoli H.323. Protokolu raksturojums un steks. Pakešu bāzēta
komunikāciju multimediju sistēma. H.323 Gatekeeper, Gateway, MCU (MC un MP
komponentes). Darbības principiālo shēmu paraugi.
13. SDH. Sinhronie, gandrīz sinhronie (pleisio) un asinhronie tīkli. Kadru un
multipleksēšanas struktūra. Tīkla elementi un topoloģija. Kadru papildu informācijas
logi. Automātiskie aizsardzības pārslēgumi. Tīkla darbības sinhronizācija.
14. ATM. Šūnu struktūra. Virtuālie ceļi un virtuālie kanāli. ATM protokolu kubs.
Protokolu fiziskais un ATM līmenis. ATM servisa kategorijas. QoS.
15. 10 GE, gaismeju komutācija.
16. Piekļuves tīkli. Platjoslas pakalpojumi. Maģistrālie tīkli Latvijā. ES direktīvas un
regulas par platjoslu un elektroniskiem sakariem.
17. Dažādo tehnoloģiju salīdzinājums, tehnoloģiju migrācija.
TCP/IP sadaļa
18. Interneta vēsture, standartizācijas process. Interneta administrēšana
komercializācija.
19. IP adresācija. Dažāda tipa adreses. Apaštīkli (subnetting). IPv6 adresācija.
20. Maršrutizācija. RIPv2 un OSPF protokoli. Maršrutizācijas tabulas un algoritmi.
Autonomās sistēmas. BGP un EBGP protokoli.
21. Transporta līmeņa protokoli. UDP un TCP protokoli. IMCP. Piemēri.
22. Interneta apraide (multicasting).

un

Literatūra
1. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows. Microsoft TechNet. November 2, 2004
Updated: May 22, 2006
2. A. Rodriguez, J. Gatrell, J. Karas, R. Peschke „TCP/IP Tutorial and Technical
Overview” (IBM RED Books)
3. Computer Networks, 4/E, Andrew S. Tanenbaum, Vrije University, Amsterdam, The
Netherlands.ISBN:0-13-066102-3. 2003
4. EE/CSE 461: Introduction to Computer-Communication Networks Lecturer: Tom
Henderson, Vishnu Srimurthy. These are condensed notes from EE/CSE 461 at the Univ.
of Washington, Spring 2003. Notes roughly follow the “Computer Networks” text by
Andrew Tanenbaum (2003)
5. Zürcher Hochschule Winterthur lekcijas. Public Switching PSTN, ISDN, SS7, IN, VoIP
Konzepte, Elemente, Struktur, Protokolle, Anwendungen un citas lekcijas.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Klaudija Kaļiņina, Dr.Sc.Ing, Doc.
Mācību priekšmeta nosaukums: Elektromērījumi sakaru tehnikā
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms :

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
BAKALAURA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
3 KP

Mācību priekšmeta mērķis
Priekšmeta “Elektromērījumi sakaru tehnikā” mērķis bakalaura studiju
programmā ir apgūt prasmes patstāvīgi veikt mērījumus, izmantojot elektronisko sakaru
mērījumu aparatūru un mērījumu programmatūru, kā arī apstrādāt un analizēt iegūtos
mērījumu rezultātus.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Elektromērījumi sakaru tehnikā” uzdevumi bakalaura studiju
programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas:
• Apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju
• Elektrisko signālu parametru mērīšanas iekārtas un aparatūra;
• Elektrisko signālu ģeneratori
• Elektronisko sakaru aparatūras mezglu un sakaru līniju parametru
mērīšanas metodes un aparatūra;
• Pakalpojumu kvalitātes mērīšana un novērtēšana.
Un apgūt sekojošas prasmes:
• Signālu elektrisko parametru mērījumu veikšana;
• Mērījumu elektronisko sakaru tīklos veikšana;
• Pakalpojumu kvalitātes mērījumu veikšana;
• Elektronisko sakaru tīklu tehnisko parametru novērtēšanu un analīzes veikšana.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• Priekšmetā lietotā terminoloģija
• Elektrisko signālu parametru mērīšanas iekārtu veidi un to darbības principi;
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Elektrisko signālu ģeneratoru veidi un to darbības principi;
Elektronisko sakaru aparatūras mezglu un sakaru līniju parametru mērīšanas
metodes un aparatūra;
Pakalpojumu kvalitātes mērīšanas un novērtēšanas metodes.

•

Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• Veikt signālu elektrisko parametru mērījumus;
• Veikt mērījumus elektronisko sakaru tīklos;
• Veikt pakalpojumu kvalitātes mērījumus;
• Veikt elektronisko sakaru tīklu tehnisko parametru novērtēšanu un analīzi.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elektromērījumu sakaru tehnikā lekciju konspekts
Ф.В. Кушнир, В.Г. Савенко, С.М. Верник, Измерения в технике
связи
Ф.В. Кушнир, В.Г. Савенко, электрорадиоизмерения
Е.А. Зельдин, Децибелы
Christoph Rauscher, Fundamentals of Spectrum Analysis
Reinhold Krüger, Henz Mellein, UMTS Introduction and
Measurement
International Telecommunication Union ITU-T,
Quality of Service and Network Performance
Rohde & Schwarz, dB or not dB?

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• Priekšmeta terminoloģiju;
• Elektrisko signālu galvenajiem parametriem;
• Elektriskās mēraparatūras uzbūves un darbības principiem, kā arī ar mēraparatūru
raksturojošiem parametriem;
• Elektrisko signālu parametru vērtību mērīšanas metodēm.
Laboratorijas darbi
Laboratorijas darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas elektronisko sakaru
mērījumu metožu izvēlē un mērījumu veikšanā.
Laboratorijas darbos ietilpst:
• Elektroniskajos sakaros izmantojamo mērinstrumentu lietošanas apguve;
• patstāvīga mērīšanas metodes izvēle un mērījumu rezultātu analīzes veikšana
individuālam uzdevumam.
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Laboratorijas darbu norise
Laboratorijas darbos tiek veikts:
• Laboratorijas darba uzdevuma formulējums;
• Mērīšanas metodes izvēle atbilstoši darba uzdevumam;
• Mērījumu veikšana;
• Mērījumu rezultātu apstrāde un analīze
Laboratorijas darbs.
Laboratorijas darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām;
• patstāvīgai elektronisko sakaru mērījumu veikšanai ar mērķi apgūt noteiktās iemaņas.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas laboratorijas darbos iegūto mērījumu rezultātu apstrādei un
aprēķiniem.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta pagūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Eksāmens ir rakstisks.
Apgūtās prasmes tiek novērtētas, veicot praktisku uzdevumu risināšanu, kā arī praktiskus
mērījumus laboratorijas darbos.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
Apgūti visi terminu un jēdzieni un visi uzdotie uzdevumi atrisināti,
iegūta prasme patstāvīgi risināt priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu, ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu, ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu, ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu, ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu, ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus
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Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Lekciju saturs):
1.
Elektroniskie voltmetri
1.1.
Signālu tipi un signālu sprieguma lielumi
1.2.
Sprieguma formas koeficienti
1.3.
Lineārais detektors
1.4.
Kvadrātiskais detektors
1.5
Voltmetru tipi un stuktūrshēmas
1.6.
Augsto frekvenču mērījumu īpašības
1.7.
Līmeņa mērītāji, decibelmetri
2.
Impulsu voltmetri
2.1.
Amplitūdas detektors ar atvērto ieeju
2.2.
Amplitūdas detektors ar aizvērto ieeju
2.3.
Mikrovoltu mērījumu īpašības
3.
Elektroniskie oscilogrāfu pamatprincipi
3.1.
Analogie oscilogrāfi
3.2.
Ciparu oscilogrāfi
3.3.
Oscilografa stuktūrshēma
3.4.
Oscilogrāfa izvērses veidi
3.5.
Oscilografa sinhronizācijas veidi
3.6.
Oscilogrāfa "Z" ieeja
4.
Elektronisku oscilogrāfu tipi
4.1.
Vienkanāla oscilogrāfi
4.2.
Daudzkanālu oscilogrāfi
4.3.
Daudzstaru oscilogrāfi
4.4.
Stroboskopiskie oscilogrāfi
5.
Frekvences mērīšana
5.1.
Frekvenču mērījumu iespējamās metodes
5.2.
Ciparu frekvenču mērītājs, struktūrshēma un darbības princips
5.3.
Zemo frekvenču mērīšana ar ciparu frekvenču mērītāju
5.4.
Augsto frekvenču mērīšana ar ciparu frekvenču mērītāju
5.5.
Frekvenču mērīšana ar nullsitienu metodi
5.6.
Ultraaugstu frekvenču mērītāji
5.7.
Frekvenču standarti un etaloni, atomģeneratori
5.8.
Laika standarti
6.
Signālu spektra analīze un mērīšana
6.1.
Paralēlā spektra analīze, metodes un iekārtas
6.2.
Selektīvie voltmetri
6.3.
Selektīvais voltmetrs ar heterodīno ģeneratoru
6.4.
Oscilogrāfiskie spektra analizatori
7.
Mērījumu signālu ģeneratori
7.1.
Mērījumu ģeneratora struktūrshēma
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7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
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Zemo frekvenču ģeneratoru īpašības, RC- ģeneratori
Augsto frekvenču ģeneratoru īpašības, LC- ģeneratori
Ultraaugsto frekvenču ģeneratori
Impulsu signāla ģeneratori
Trokšņu signāla ģeneratori
Nelineāro kropļojumu mērīšana
Nelineāro kropļojumu koeficienti
Nelineāro kropļojumu koeficienta mērītājs
Nelinearitātes vājinājums, vienas un divu frekvenču mērījumu metodes
Četrpola vājinājuma mērīšana
Četrpola darba vājinājuma mērīšana
Četrpola raksturvājinājuma mērīšana
Četrpola darba vājinājuma mērīšana ar zināmā ģeneratora metodi
Četrpola raksturvājinajuma mērīšana ar zināmā ģeneratora metodi
Speciālie vājinājuma mērījumi
Pārējas vājinājums starp kabeļa pāriem tuvajā un tālajā galā
Pārējas vājinājuma mērīšanas metodes tuvajā galā
Pārējas vājinājuma mērīšanas metodes tālajā galā, aizsardzības vājinājums
Pretestību nesalāgošanas vājinājuma mērīšanas metodes
Pakalpojumu kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru tīklos
Balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes mērījumi publiskajā fiksētajā
telefonu tīklā
Balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes mērījumi publiskajā mobilajā
telefonu tīklā
Īsziņu pakalpojuma kvalitātes mērījumi publiskajā mobilajā telefonu tīklā
Balss telefonijas pakalpojums, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu
starpsavienojumu, kvalitātes mērījumi
televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums publiskajā kabeļtelevīzijas
tīklā kvalitātes mērījumi
Interneta piekļuves pakalpojuma publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru
tīklā kvalitātes mērījumi
Nepieciešamās priekšzināšanas

•
•

Vispārīgie elektriskie mērījumi;
Sakaru virzošās sistēmas;

Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , izstrādājos šādus laboratorijas
darbus:
• Elektrisku signālu sprieguma un līmeņa mērīšana; četrpola vājinājuma mērīšana;
• Elektrisku signālu novērošana un signālu parametru mērīšana izmantojot oscilogrāfu;
• Elektrisku signālu frekvenču spektra analīze un mērīšana izmantojot spektra
analizatoru;
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Telefonu tīkla galiekārtas un telefonu tīkla parametru mērīšana.

Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
izstrādājis laboratorijas darbus un nokārtojis ieskaiti laboratorijas darbos, t.i. ir
noformējis un aizstāvējis visus laboratorijas darbus.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām:
• Vispārīgajos elektriskajos mērījumos;
• Sakaru virzošās sistēmās;
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns
Nedēļas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Temati
Ievadlekcija
Elektroniskie voltmetri
Impulsu voltmetri
Elektroniskie oscilogrāfu
pamatprincipi
Elektronisku oscilogrāfu tipi
Frekvences mērīšana
Signālu spektra analīze un mērīšana
Signālu spektra analīze un mērīšana
Mērījumu signālu ģeneratori
Nelineāro kropļojumu mērīšana
Četrpola vājinājuma mērīšana
Speciālie vājinājuma mērījumi
Pakalpojumu kvalitātes mērījumi
elektronisko sakaru tīklos
Pakalpojumu kvalitātes mērījumi
elektronisko sakaru tīklos
Pakalpojumu kvalitātes mērījumi
elektronisko sakaru tīklos
Noslēguma lekcija

Pasniedzējs: ___________________
Datums:2007.gada ___.____________

Literatūra
[1]
[1] [2] [3]
[1] [2] [3]
[1] [2] [3]

Informatīvie materiāli
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi, internetā

[1] [2] [3]
[1] [2] [3] [5]
[1] [5]
[1] [5]
[1] [2] [3]
[1] [2] [3]
[1] [2] [4] [8]
[1] [2] [4]
[1] [7]

Slaidi, internetā
Slaidi, internetā
Slaidi, internetā
Slaidi, internetā
Slaidi
Slaidi
Slaidi, internetā
Slaidi
Slaidi, internetā

[1] [7]

Slaidi, internetā

[1] [7]

Slaidi, internetā

[1]

Slaidi

Priekšmets: Elektromērījumi sakaru tehnikā
Bakalauru, 3 KP
Metodisko līdzekļu saraksts
1. Priekšmeta programma
2. Lekciju prezentācijas
RTU ETF TI
3. Lekciju konspekti un izdales materiāli
RTU ETF TI
4. Laboratorijas darbu apraksti
5. Darbu grafiks semestrim (lekcijas, laboratorijas darbi)
6. Mērinstrumentu apraksti
Osciloskopa OX 863B apraksts
Spektra analizatora SX 1232 apraksts
Funkciju ģeneratora HM8131-2 apraksts
Multimetra FLUKE 77 III apraksts
Multimetra MX-2 apraksts
Multimetra FLUKE 111 apraksts
Multietra FLUKE 189/FVF2 apraksts
Publiskās telefonu centrāles interfeisa imitatora CIM-3 apraksts
Osciloskopa TDS2012B apraksts
7. Laboratorijas darbu uzdevumi
8. Mācību grāmatas un rokasgrāmatas
Ф.В. Кушнир, В.Г. Савенко, С.М. Верник, Измерения в технике связи
Ф.В. Кушнир, В.Г. Савенко, электрорадиоизмерения
Е.А. Зельдин, Децибелы
Christoph Rauscher, Fundamentals of Spectrum Analysis
Reinhold Krüger, Henz Mellein, UMTS Introduction and Measurement
International Telecommunication Union ITU-T,
Quality of Service and Network Performance
Rohde & Schwarz, dB or not dB?
9. Zināšanu un prasmju vērtēšanas skala
10. Programmatūras
SX-OX8xx V1.1
NI Signal Express

11. Noderīgas Interneta adreses
http://www.lnmc.lv
http://en.wikipedia.org
http://www.phys.unsw.edu.au
www.rohde-schwarz.com
http://www.itu.int
http://www.etsi.org
http://www.radio-electronics.com
www.tektronix.com
http://www.webopedia.com
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase
http://education.jlab.org
www.timeanddate.com
http://www.purchon.com/physics
http://www.worldtimeserver.com
http://www.csgnetwork.com
http://www.esd.lv
http://www.fluke.com
http://www.chauvin-arnoux.com
http://www.testequipmentdepot.com

Priekšmets:
Telekomunikāciju un datoru tīkli
Bakalauru kurss, 3 KP
Metodisko līdzekļu saraksts
1. Priekšmeta programma
Elektronisko sakaru nozarē telekomunikāciju un datoru tīklu tehnoloģijas ir pamats un
mūsdienās aptver ļoti plašu visdažādāko tehnoloģiju spektru. Tehnoloģiskie
risinājumi ir balstīti uz dabas resursu fizikāliem procesiem (elektromagnētiskais
spektrs un vide, kas pārraida elektromagnētiskos viļņus), izstrādātām metodēm un
risinājumiem. Tādejādi mācību kurss aptver plašu tematiku un atvēlētā laika robežās
iespējams atsevišķās tēmās izskatīt tikai darbības principus un jēdzienus vai arī
aplūkot mācību vielu pārskata veidā. Dažas kursa „Telekomunikāciju un datoru tīkli”
tēmas varētu būt pašas atsevišķa kursa vērtas. Kursa ietvaros studenti saņem literatūru
elektroniskā veidā padziļinātām pastāvīgām studijām. Par vienu kursa tēmu tiek
veltītas 1- 2 nodarbības.
Kursa saturs balstīts uz līdzīga kursa vielu Vašingtona universitātē un Cīrihes
augstskolā.
Kursam ir trīs daļas: vispārīgā daļa, konkrēto tehnoloģiju apskats, protokolu pakete
TCP/IP (internets).
Kurss ir pietuvināts A.Tanenbauma monogrāfijai „Computer Networks” (4 izdevumi,
viens pieejams arī krieviski). Vašingtona universitātē ir izstrādāts šīs monogrāfijas
izklāts slaidu veidā, tas ir vairāk koncentrēts un tas ir šī kursa saturs tajā sadaļā , kur
aplūko tīklu risinājumu vispārējos principus, īpaši par pirmo un otro protokola līmeni.
Kursa sadaļa, kas attiecināma uz tehnoloģiju izklāstu, ir balstīta uz Cīrihes
augstskolas atsevišķu tīklu kursu metodiskiem materiāliem.
Pēdējā kursa sadaļa par protokolu paketi TCP/IP (tīkla un transporta līmenis) ir
balstīts uz MICROSOFT mācību kursu „TCP/IP Fundamentals” un grāmatu A.
Rodriguez, J. Gatrell, J. Karas, R. Peschke „TCP/IP Tutorial and Technical
Overview” (IBM RED Books).
2. Lekciju prezentācijas
RTU ETF TI
Katra nodarbība norit saskaņā ar iepriekš sagatavotu slaidu materiālu, kuru studenti
saņem pirms nodarbības. Vienas nodarbības slaidu skaits ir robežās 25 līdz 40, daļa
no slaidiem ir informatīvi bagāti, citi tiek izmantoti studenta uzmanības piesaistīšanai
vai kādas idejas trāpīgai prezentācijai. Slaidi ir sagatavoti uz šajā dokumentā norādītās
literatūras pamata: kopēti no slaidu materiāla, sagatavoti uz metodiskās literatūras vai
mācību grāmatu ilustratīvā materiāla bāzes, daļa no slaidiem ir autora paša sagatavoti.
Slaidu avots katrai priekšmeta tēmai ir parādīts šī dokumenta 5. nodaļā.
Ārzemju universitāšu un vadošo firmu lekciju slaidi
1. EE/CSE 461: Introduction to Computer-Communication Networks. Lecturer:
Tom Henderson TA: Vishnu Srimurthy. These are condensed notes from

EE/CSE 461 at the Univ. of Washington, Spring 2003 Notes roughly follow
the “Computer Networks” text by Andrew Tanenbaum (2003)
3. Lekciju konspekti vai izdales materiāli
RTU ETF TI
Šajā brīdī priekšmeta lektors nav sagatavojis savus lekciju konspektus. Priekšmeta
apgūšanai tiek izmantoti slaidi un citu universitāšu vai vadošo telekomunikāciju firmu
metodisko literatūru un mācību grāmatas. Izmantojamā literatūra katrai priekšmeta
tēmai identificēta šī dokumenta 5. nodaļā.
Ārzemju universitāšu un vadošo firmu lekciju konspekti
1. Firewalls, Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systems. Prof. Hans
Weibel, 2001-2005, Zürcher Hochschule Winterthur.
2. High Speed Internetworking. Prof. Hans Weibel, 2001-2005, Zürcher
Hochschule Winterthur.
3. Optical Networks. Prof. Hans Weibel, 2001-2005, Zürcher Hochschule
Winterthur.
4. Synchronous Digital Hierarchy (SDH). Prof. Hans Weibel / Prof. Andreas
Steffen, 2001-2005, Zürcher Hochschule Winterthur.
5. Public Switching. Prof. Hans Weibel, 2001-2005, Zürcher Hochschule
Winterthur.
6. A Primer on the H.323 Series Standard. A DataBeam Corporation White
Paper.
7. Access and Residential Networks. Prof. Hans Weibel, 2001-2005, Zürcher
Hochschule Winterthur.
8. Network Management. Prof. Hans Weibel, 2001-2005, Zürcher Hochschule
Winterthur.
9. Network Scanning. Lorenzo Mueller/ Prof. Hans Weibel, 2001-2005, Zürcher
Hochschule Winterthur.
10. Multimedia & Voice over IP. The Basics. Prof. Hans Weibel / Prof. Andreas
Steffen, 2001-2005, Zürcher Hochschule Winterthur.
11. Mulitmedia & Voice over IP H.32x. Prof. Hans Weibel / Prof. Andreas
Steffen, 2001-2005, Zürcher Hochschule Winterthur.
12. Mulitmedia & Voice over IP Session Initiation Protocol (SIP). Prof. Hans
Weibel, 2001-2005, Zürcher Hochschule Winterthur.
13. AbstractSyntax NotationOneASN.1. Prof. Andreas Steffen, 2001-2005,
Zürcher Hochschule Winterthur.
14. Simple Network Management Protocol SNMP. Prof. Andreas Steffen, 20012005, Zürcher Hochschule Winterthur.
15. Mobiles Internet. Fachhochschule Furtwangen, Studiengang Computer
Networking, 2002
16. SDH Telecommunications Standard Primer.
17. ATM Tutorial by Charles Van Dusen. VideoTele.Com. A Tektronix
Company, 1998
18. ATM Tutorial. Fujitsu, 2004
4. Praktisko darbu saturs ( apraksts)
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas konfigurējot
elektronisko sakaru tīkla kādu iekārtu. Praktiskais darbs norit ar kādu konkrētu

iekārtu, piemēram, - nepieciešams uz klienta darba stacijas konfigurēt DHCP vai
konfigurēt tīkla maršrutētāju. Studenti, kas strādā ar tīklu tematiku blakus darbā,
var demonstrēt citiem studentiem savas darba iemaņas.
Tāpat studenti iegūst praktiskās darba iemaņas, pildot individuālus patstāvīgos
darbus, piemēram, izstrādājot neliela biroja telekomunikāciju tīkla projektējumu.

5. Darbu grafiks semestrim (lekcijas, kontroldarbi utt)
Nr.

Saturs
(tēmai tiek veltīta 1-2 nodarbības)

Norādes uz
pamatliteratūru:
Slaidi/ metodiskā
literatūra/ grāmatas
(atsauce uz izmantoto
literatūru no šī
dokumenta formātā
nodaļa&Nr.)
(ja slaids nav
identificēts, tad tas
nozīmē, ka slaidi ir
sagatavoti uz
metodiskās literatūras
un mācību grāmatu
ilustratīvā materiāla
bāzes)

Kursa vispārīgā sadaļa
Pirmajā nodarbībā studentiem tiek izstāstīta nozares
1.
klasifikācija un mācību programmu klasifikācija.
Tiek izskaidrota Association of Computing
Mashinery (ACM) mācību programmas Computing
Curricula, tai skaitā telekomunikāciju jomas
iekļaušana tajās. Tiek izskaidrotas citas pieejas
mācību programmu izveidē, piemēram, interneta
inženieru programmas un telekomunikāciju nozares
programmas.
Studenti tiek aicināti pastāvīgām studijām izmantot
2.
internetu, apgūt vajadzīgās informācijas meklēšanas
iemaņas internetā, elektronisko vārdnīcu (piemēram,
Tildes vārdnīcu un teksta tulkotāju krievu valodā) un
terminu vārdnīcas internetā. Tiek izskaidrotas, kā
jāizmanto šīs praktiskās iemaņas.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Telekomunikāciju metrika
SNMP darbības principiālā shēma (zīmējums). MIB,
datu modeļa pieeja SNMP realizācijā (pretēji procesu
balstītai pieejai). MIB objekti, to vārda struktūra un
to hierarhija, MIB objekta identifikators. Regulārie
un tabulu datu tipi. MIB objektu grupas un moduļi.
Abstraktā datu struktūru definēšana ASN.1 standartā.
Datu iekodēšana datu pārraides procesā. ASN.1
izmantošanas sfēras telekomunikācijās. ASN.1
valodas vienkāršāko konstrukciju skaidrojums ar
piemēriem. BER kodēšanas principi un piemēri.
Pastāvīgas ITU-T standartu X.680, X.681, X.682,
X683 un X.690 studijas. MIB objektu vai citu
protokolu fragmentu patstāvīga analīze.
Datortīklu vispārējs raksturojums. Datortīklu
klasifikācija (kritēriji: ģeogrāfiskais pārklājums,
servisa arhitektūra, trafika veids, iesaistīto mezglu
(darba staciju) veids, pakalpojumu veids, tīkla
pārvaldība). Tīklu piemēri: internets, mobilais
(šūnveida) telefons, kabeļTV.
Protokolu hierarhija. Protokolu līmeņi, saskarnes
(interfeisi), protokola zemāka līmeņa serviss
augstākam līmenim. Informācijas plūsmas starp
saskarnēm un līmeņiem, datu fragmentācija.
Standartizācija. Standartizācijas organizāciju veidi.
ITU, ITU-T, ITU-R, ITU-D. ITU-T darbības shēma.
ITU biedri. ISO, ANSI, NIST, IEEE. Interneta
standartizācijas struktūras: RFC, IAB, IRTF, IETF.
Datortīklu arhitektūras jēdziens. Sakaru kanāla
multipleksēšana. FDM un TDM. Protokoli un līmeņi.
Tīklu arhitektūras piemēri.
Fiziskais datu pārraides līmenis. Modulācija
(amplitūdas, frekvenču, fāzes, analogā, digitālā,
hibrīda). Elektromagnētiskais spektrs un tā
izmantošana. Datu pārraides vides. Koaksiālais
kabelis, vītais pāris (5, 6, 7 kategorijas), satelīti,
bezvadi (mikroviļņi, infrasarkanie viļņi, ISM josla,
lāzerkanāli), optika. Kodēšana kanālā. NRZ, NRZ-I,
Mančestera kodēšana.
Protokolu datu saites līmenis (Data Link layer).
Kadru (Frame) metodes. Bit orientēti protokoli, baitu
orientēti protokoli. Kļūdu konstatācija un labošana.
Paritātes kodēšana. Divdimensiju kodēšana.
Hamminga paritātes kods. Kontrolsumma
(Checksums). CRC, piemēri. 5B/6B, 8B/10B,
64B/66B kodēšana. Kļūdu labošana ar atkārtotu
sūtīšanu, to risinājumi. Logi, sūtītāja un saņēmēja
darbības ātrumu sinhronizācija.

2.1/ /
/3.8, 3.13 / 6.4

/3.14/
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13.

14.

15.

Fiziskās datu pārraides kanāla kopizmantošana
2.1/ /6.1
(Media Access Control-MAC). ALOHA (tīrais).
ALOHA ar laika kvantēšanu (slotted ALOHA).
CSMA, CSMA variācijas (ar kanāla noklausīšanās
iespēju, ar 1- varbūtību un p- varbūtību pārraides
uzsākšanu, ar varbūtību veikta kanāla pārraides
iespējamības pārbaude). Sakaru kanāla
izmantojamības novērtējums ALOHA pieejā.
CSMA/CD. Algoritmi kanāla dalīšanai bez kolīzijām,
binārās kartes risinājums. Ethernet pamatprincipi un
pamatjēdzieni. Slēptā mezgla problēma un tuvu esošu
mezglu vienlaicīgas darbības nodrošinājums bezvadu
lokālos tīklos. MACA, MACAW darbības shēmas.
LAN paplašinājumi (repeater, HUB, bridge, switch2.1/ /6.1
to shēmu zīmējumi). Kolīziju (CD) un apraides
(broadcasting) zonu nodalīšana, izmantojot iepriekš
minētās iekārtās. Forwarding un Routing jēdzieni,
tabulas. VLAN, principi, uz kuru pamata veido
VLAN (VLAN iekrāsošana).
Kontroldarbs

Konkrēto tehnoloģiju sadaļa
Publiskais telefonu tīkls (PSTN). Mūsdienu PSTN
16. realizācijas trīs līmeņi: nesēju slāņa realizācija,
/3.5, 3.10, 3.12 /6.5
signalizācijas un vadības līmenis, aplikāciju līmenis
(shematiskais zīmējums). Elektroniskās
telefoncentrāles bloku shēma. SS7. SS7 slēguma
shēmu varianti. Signalizācijas protokolu shēma
(zīmējums). Inteleģentie tīkli, to darbības shēma.
Pakalpojumu piemēri. Inteleģentā tīkla servisa
slēguma shēma, realizējot individuālu tarifu VPN tīklā
(fiksētais telefons, mobilais telefons, PABX starp
iestādes darbiniekiem). Publisko telefonu tīklu
saslēgšana, izmantojot interneta vidi. Media Gateway,
Signalling Gateway. PSTN un interneta saskarnes: ar
Media un Signalling Gatway, ar Network Access
Server, ar Access Gateway. Protokoli SS7/ISUP,
RTP, RTCP, MGCP, ISUP over IP (protokolu steks),
Q.931 over IP (protokolu steks). Signalizācija
realizācija ar protokoliem SIP, SDP. Presence un
Instant Messaging komponente . SDP piemērs.
Multimēdiju protokoli H.323. Protokolu raksturojums
17. un steks. Pakešu bāzēta komunikāciju multimediju
/3.6, 3.11/
sistēma. H.323 Gatekeeper, Gateway, MCU (MC un
MP komponentes). Darbības principiālo shēmu
paraugi.
SDH. Sinhronie, gandrīz sinhronie (pleisio) un
18. asinhronie tīkli. Kadru un multipleksēšanas struktūra.
/3.4, 3.16/6.6, 6.7,
6.8
Tīkla elementi un topoloģija. Kadru papildu

19.

informācijas logi. Automātiskie aizsardzības
pārslēgumi. Tīkla darbības sinhronizācija.
ATM. Šūnu struktūra. Virtuālie ceļi un virtuālie
kanāli. ATM protokolu kubs. Protokolu fiziskais un
ATM līmenis. ATM servisa kategorijas. QoS.
10 GE, gaismeju komutācija.

20.
21.

22.
23.

/3.17, 3.18 /6.9.
6.10,6.11
/3.2, 3.3/

Piekļuves tīkli. Platjoslas pakalpojumi. Maģistrālie
tīkli Latvijā. ES direktīvas un regulas par platjoslu un
elektroniskiem sakariem.
Dažādo tehnoloģiju salīdzinājums, tehnoloģiju
migrācija.

/3.7/

Kontroldarbs

TCP/IP pamati
Interneta vēsture, standartizācijas process. Interneta
24. administrēšana un komercializācija.
2.1/3.1/6.1, 6.2, 6.3
. IP adresācija. Dažāda tipa adreses. Apaštīkli
25. (subnetting). IPv6 adresācija.
/ /6.2, 6.3
. Maršrutizācija. RIPv2 un OSPF protokoli.
26. Maršrutizācijas tabulas un algoritmi.
/ /6.2, 6.3
Autonomās sistēmas. BGP un EBGP protokoli.
Augstākā līmeņa TCP/IP protokoli
27.
/ 3.9/ 6.2, 6.3
28.

Kontroldarbs

6. Mācību grāmatas, rokasgrāmatas, standarti
Ārzemju universitāšu, firmu un standartizācijas institūciju mācību
grāmatas un literatūra
1. Computer Networks Andrew Tannenbaum. Vrije University, Amsterdam,
The Netherlands, ISBN: 0-13-066102-3 Prentice Hall, 2003
2. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows. Microsoft, 2004 Updated:
2006
3. TCP/IP Tutorial and Technical overview. A. Rodriguez, J. Gatrell, J. Karas, R.
Peschke. IBM RED Books. 2001

4. Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management
Protocol (SNMP). Network Working Group. Request for Comments (RFC):
3418
5. SDP: Session Description Protocol. Network Working Group. Request for
Comments: 2327
6. SONET/SDH Introduction. Cisco Systems, Ltd.
7. Introduction to the Synchronous Digital Hierarchy (SDH), CalypTech
8. Тестирование сетей SDH. HP Ltd.
9. An Asynchronous Transfer Mode (ATM) tutorial. Siemens Ltd. (A.C.N. 004
347 880)
10. A Brief Tutorial on ATM. Zahir Ebrahim, 1992
11. ATM Internetworking. Anthony Alles, ATM Product Line Manager Cisco
Systems, Inc., 1995
12. Information technology – Abstract Syntax Notation One
Specification of basic notation. ITU-T Recommendation X.680.

(ASN.1)

13. Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Information
object specification. ITU-T Recommendation X.681.
14. Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Constraint
specification. ITU-T Recommendation X.682.
15. Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Parameterization of ASN.1 specifications. ITU-T Recommendation X.683.
16. Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Basic
Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished
Encoding Rules (DER). ITU-T Recommendation X.690.
17. Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Specification of basic notation. Amendment 1: Support for EXTENDEDXER. ITU-T Recommendation X.680 (2002).
18. Computing Curricula. Association of Computing Mashinery (ACM). 2006
7. Zināšanu un prasmju vērtēšanas skala

Balles
10

Vērtējums
Izcili

Skala
Visi uzdotie uzdevumi paveikti ļoti kvalitatīvi, ir iegūta
pilna pārliecība par studenta
personīgu darba
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8

7
6
5
4
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ieguldījumu vielas apgūšanā, studentam ir konceptuāla
tehnoloģiju izpratne un māk aizstāvēt savu domu,
students ir paplašinājis apgūstāmās vielas klāstu.
Teicami
Visi uzdotie uzdevumi paveikti kvalitatīvi, ir iegūta
pārliecība par studenta personīgu darba ieguldījumu
vielas apgūšanā, studentam ir konceptuāla tehnoloģiju
izpratne un var diskutēt par savu risinājumu izvēli.
Ļoti labi
Konkrētie uzdevumi paveikti kvalitatīvi, students ir
atvēlējis pietiekošu uzmanību vielas apgūšanai, pārzina
tehnoloģijas, var diskutēt par savu risinājumu, tomēr
diskusijā tiek pieļautas kļūdas vai nav pietiekošas
argumentācijas. Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu.
Labi
Konkrētie uzdevumi paveikti labi, labi var izskaidrot
tehnoloģiju atsevišķus aspektus. Apgūti ap 80% terminu
un jēdzienu.
Gandrīz labi Konkrētie uzdevumi paveikti nepietiekošā detalizācijas
pakāpē, tehnoloģijas pārzina daļēji. Apgūti ap 70%
terminu un jēdzienu.
Viduvēji
Konkrētie uzdevumi paveikti pavirši, iegūts priekšstats
par tehnoloģijām, savu risinājumu var pamatot daļēji,
apgūti ap 60% terminu un jēdzienu.
Gandrīz
Konkrētie uzdevumi paveikti, tomēr darbi izpildīti
viduvēji
pavirši un formāli, iegūts priekšstats par tehnoloģijām,
savu risinājumu var aizstāvēt vāji, apgūti ap 50%
terminu un jēdzienu.
Nav parādītas zināšanas priekšmetā.

8. Noderīgas Interneta adreses
Studenta uzdevums vielas apgūšanas laikā pašam atrast internetā sev noderīgas saites
(mācību vielas apgūšanai, praktisko darbu izpildei).
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Gunārs Lauks, Dr.Sc.Ing, prof.
Mācību priekšmeta nosaukums.: Teletrafika teorija
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
BAKALAURA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
3 KP

Sadalījums starp nodarbību veidiem
Lekcijas
2 KP
Praktiskās nodarbības
1 KP

Mācību priekšmeta mērķis
Priekšmeta “Teletrafika teorija” mērķis “Telekomunikāciju un datoru tīklu “
bakalaura studiju programmā ir telekomunikāciju tīklu veiktspējas modelēšanas,
simulēšanas un aprēķinu metožu apgūšana telekomunikāciju tīklu projektēšanai
1.
2.
3.
4.

Apgūt priekšmetā lietoto terminoloģiju
Apgūt MAS modelēšanas, aprēķinu un novērtēšanas prasmes
Apgūt elektronisko dokumentu sagatavošanas prasmes
Apgūt informācijas elektroniskās apstrādes prasmes.

Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Teletrafika teorija” uzdevumi “Telekomunikāciju” bakalaura studiju
programmā ir:
•

Apgūt sekojošas zināšanas
1.
2.
3.
4.
5.
•

Apgūt priekšmetā lietoto terminoloģiju, relācijas starp terminiem
Apgūt iemaņas aprakstīt markova procesus ar LDVS un LAVS (sastādīt balansa
vienādojumus)
Apgūt iemaņas skaitliski atrisināt LDVS un LAVS, kuri apraksta markova procesus un
novērtēt sistēmu veiktspēju
Apgūt iemaņas sastādīt Petri tīklus M/M/1, M/D/1 sistēmām, veikt šo sistēmu simulāciju
un statistiski apstrādāt simulēšanas rezultātus.
Salīdzināt apgūtās iemaņas ar studiju programmām citās universitātēs

Apgūt sekojošas prasmes

Prof. G Lauks
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Sekmīgi nobeidzot studijas, studentam jāprot:
• Izmantot analītiskos modeļus, novērtējot vienkāršas vai komplicētas rindas, kuras
izmanto tīklu un protokolu modelēšanā;
• Aprakstīt trafika modeļus un parametrus,
• Izmantot skaitliskās metodes, novērtējot vienkāršas vai komplicētas rindas, kuras izmanto
tīklu un protokolu modelēšanā
• Izmantot sistēmu simulācijas metodes ar Petri tīkliem vienkāršas vai komplicētas rindas
novērtēšanā.

Darba organizācija semestrī
Veicamos studiju darbu sarakstu semestrī nosaka darbu grafiks.
1.

Lekcijas

Lekcijās tiek sniegti galveno koncepciju skaidrojumi ar attiecīgo procesu animācijām.
2.

Praktiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības notiek studentu datorklasē un tiek vadītas, balstoties uz „ bez papīra” tehnoloģiju
principiem. Praktiskajās nodarbībās patstāvīgi tiek risināti semināru uzdevumi un noformēti modelēšanas
rezultāti.( sastādīts dokuments)
3.

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgā darba apjoms tiek vērtēts vidēji 3 stundas nedēļā. Patstāvīgā darba uzdevums ir apgūt
iepriekšējo lekciju materiālus praktisko uzdevumu risināšanai nepieciešamā līmenī, izmantojot lekciju
konspektus un demonstrāciju materiālus. Patstāvīgā darba laika budžetā (3 st.nedēļā) neietilpst kavēto
nodarbību materiāla apgūšana. Patstāvīgā darba laika budžetā (3 st.nedēļā) ietilpst ārzemju studiju
materiālu apskats ar mērķi novērtēt kopējo un atšķirīgo starp studiju priekšmetiem.
4.

Kavējumi darbu grafikā

Kavējumu iemesli var būt:
• Grūtības materiāla izpratnē
• Kavētas nodarbības
Grūtību pārvarēšanai materiālu izpratnē tiek nodrošinātas konsultācijas divas reizes nedēļā:
• Otrdienās no 16.00 līdz 18.00
• Piektdienās no 10.00 līdz 12.00
Kavētajām nodarbībām bez attaisnojoša iemesla paredzētas maksas nodarbības pēc speciāli sastādīta plāna.
5.

Papildus konsultācijas

Papildus konsultācijas tiek sniegtas pēc studentu ierosinājuma.
6.

Attaisnoti kavētās nodarbības

Attaisnoti kavētās nodarbības tēmas ir jāapgūst patstāvīgi, izmantojot papildus konsultācijas un izpildot jau
saņemtos praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumus.
Praktisko darbu nodarbības pasniedzēja vadībā tiek plānotas pēc atsevišķa grafika un ir bez speciālas
maksas.

Prof. G Lauks

RTU ETF Telekomunikāciju studiju programma
Teletrafika teorija.
3
7.

Neattaisnoti kavētās nodarbības

Neattaisnoti nokavētās nodarbības tēmas ir jāapgūst patstāvīgi, izmantojot lekciju konspektus un
saņemot individuālus praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumus. Praktisko darbu nodarbības
pasniedzēja vadībā tiek plānotas pēc atsevišķa grafika un ir maksas nodarbības.

Zināšanu un prasmju apgūšanas pārbaude
1. Zināšanu pārbaude
Zināšanas tiek pārbaudītas testu veidā. Zināšanu pārbaudei tiek piešķirta sekundāra nozīme. Primāra
nozīme ir šo zināšanu praktiska izmantošana uzdevumu risināšanā.
2. Prasmju apgūšanas pārbaude
Prasmju (iemaņu) pārbaude notiek, patstāvīgi risinot mērķos noteiktos uzdevumus.
3.

Vērtēšanas skala

Vērtēšanas skala tiek izsniegta semestra sākumā kā motivējošs instruments, kuram vajadzētu noskaņot
studējošos uz nopietnu darbu.
4.

Vērtēšanas principi

Saskaņā ar RTU Nolikumu par eksāmeniem
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3
5.

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
(piemēram statistisko modelēšanu)
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
teletrafika uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt teletrafika uzdevumus

Vērtēšanas skala

Zināšanu pārbaude kopējā vērtējumā dod 40% kredītpunktu. Prasmju pārbaude 60% kredītpunktu.
Skala ir lineāra.
6.

Patstāvīgā darba apjoma pietiekamība

Prof. G Lauks
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Veltot priekšmetam ne vairāk kā 3 stundas nedēļā vidēji sagatavots students var sasniegt izcilu atzīmi!

Metodiskais nodrošinājums
Viss nepieciešamais metodiskais nodrošinājums, lai students iegūtu izcilu novērtējumu, ir izvietots
BLACKBOARD vidē un datorklases serverī.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
Grāmatas elektroniskā formātā
1. Philippe NAIN, BASIC ELEMENTS OF QUEUEING THEORY, Application to the Modelling of
Computer Systems, Lecture Notes, INRIA, France
2. AndreasWillig. A Short Introduction to Queueing Theory, Technical University Berlin,
Telecommunication Networks Group
3. Robert B. Cooper. Introduction to Queueing Theory. Florida Atlantic University
4. Harry Perros , Computer Simulation Techniques: The definitive introduction!, Computer Science
Department, NC State University
5. Ivo Adan and Jacques Resing, Queueing Theory, Department of Mathematics and Computing
Science Eindhoven University of Technology, The Netherlands
6. Georges Fiche & Gerard Hebuterne, Communicating Systems & Networks: Traffic &
Performance, London and Sterling
7. Dr.-Ing. Andreas Willig, Performance Evaluation Techniques – Summer 2004, Hasso-PlattnerInstitut, Universit¨at Potsdam, June 29, 2004
8. ARUN K. SOMANI, SURVIVABILITY AND TRAFFIC GROOMING IN WDM OPTICAL
NETWORKS, Cambridge University Press
9. Handbook “TELETRAFFIC ENGINEERING”, Geneva, January 2005
Ārzemju universitāšu lekciju slaidi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yannis A. Korilis , Networking Theory & Fundamentals, University of Pensilvania
Vishal Misra , Computer Systems: Modeling and Performance Evaluation., Columbia University
Scott F. Midkiff, Network Performance, Design, and Management, Bradley Department of
Electrical and Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University
John C.S. Lui, Computer System Performance Evaluation, CUHK
J´anos Sztrik, Finite-Source Queueing Systems, and their Applications, University of Debrecen,
Institute of Mathematics and Informatics, Department of Information Technology
Eytan Modiano, Data Networks, Massachusetts Institute of TechnologyLaboratory for
Information and Decision Systems

Lekciju konspekti
Autors
G.Lauks

Nosaukums
Teletrafika teorija

Universitāte
RTU

Nesējs
pdf-fails un brošūra

Ārzemju universitāšu lekciju konspekti
1. Philippe NAIN, BASIC ELEMENTS OF QUEUEING THEORY, Application to the Modelling of
Computer Systems, Lecture Notes, INRIA, France
2. AndreasWillig. A Short Introduction to Queueing Theory, Technical University Berlin,
Telecommunication Networks Group
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Animācijas un demonstrējumi
Autors
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks

Tēma
Plūsmu modeļi
Nestacionāri Markova procesi
Stacionāri Markova procesi
Sadalījumu funkcijas. Exp
Sadalījumu funkcijas. Erl
Sadalījumu funkcijas. Puassona
Sadalījumu funkcijas. Exp
Ergodiska Markova ķēde
Maģiskais kvadrāts
M/M/1
M/M/m
M/M/∞
Petri tīkli

Universitāte
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU

Vide
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets

Programmatūru apraksti
Linux apraksts
SCILAB pakete
Simula pakete
Petri tīklu simulators

pdf-fails
pdf-fails
pdf-fails
pdf-fails

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem:
1.
Masu apkalpošanas sistēmas (MAS)
1.1
Masu apkalpošanas sistēmas jēdziens
1.2
MAS modeļi
1.3
Teletraika teorijas uzdevumi
2.
Teletrafika teorijas matemātiskie pamati
2.1
Masu apkalpošanas sistēmas un to elementi. Kendala klasifikators
2.2
Jēdziens par markova procesiem.
2.3
Markova procesi ar diskrētu laiku un stāvokļu kopu.
2.4
Markova procesi ar nepārtrauktu laiku un stāvokļu kopu. Eksponenciālie
modeļi
2.5
Ergodiskie procesi
2.6
Stacionārais gadījums
2.7
Markova ķēdes
3.
Plūsmu teorija
3.1
Plūsmu teorija: aprakstīšanas veidi
3.2
Plūsmu klasifikācija
3.3
Vienkāršā (Puasona) plūsma un tās īpašības
3.4
Pētīšanas metodes: faktoru analīze; regresijas analīze; korelācijas analīze
3.5
Sev līdzīgās plūsmas
4.
Trafika apkalpošana
4.1
Apkalpošanas disciplīnas un modeļi
Prof. G Lauks
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

QOS un GOS
Apkalpošanas kvalitāte sistēmās ar tiešiem zudumiem
Apkalpošanas kvalitāte sistēmās ar rindām
Apkalpošanas kvalitāte sistēmās ar ierobežotām rindām
Apkalpošanas laika modeļi
Analītiskie modeļi
Vairošanās un miršanas procesi
M/M/k modelis. Erlanga B un C formulas
Īpašības
Statistiskā modelēšana
Vispārējie principi: tiešā, markova procesu, markova ķēžu statistiskā
modelēšana
Jēdziens par Petri tīkliem
Stohastisko procesu modelēšana ar Petri tīkliem
Statistiskās modelēšanas programmu paketes
Nepieciešamās priekšzināšanas

Varbūtības teorijā un statistikā
1.
Gadījuma notikumi
1.1
Izlases telpa un notikumu kopas (Sample space)
1.1.1
Notikumu algebra
1.1.2
Notikumu telpa
1.2
Varbūtības, kuras definētas notikumu kopās
1.2.1
Varbūtību saskaitīšanas likums
1.2.2
Nosacītās varbūtības
1.2.3
Neatkarīgie notikumi
1.3
Baiesa formula
2.
Viendimensijas gadījuma lielums
2.1
Diskrēts galīgs gadījuma lielums
2.1.1
Sadalījuma funkcija
2.1.2
Matemātiskā cerības definīcija (expected value)
2.1.3
Matemātiskā cerības īpašība
2.1.4
Dispersijas definīcija (variance)
2.1.5
Dispersijas īpašības
2.1.6
Gadījuma lieluma standartizēšana (centrēšana un normēšana)
2.1.7
Čebiševa nevienādība
2.1.8
Trīs sigma likums kā nevienādības sekas
2.2
Nepārtraukts gadījuma lielums
2.2.1
Integrālā un diferenciālā sadalījuma funkcijas
2.2.2
Matemātiskā cerība
2.2.3
Dispersija
2.2.4
Momenti
2.2.5
Centrālie momenti
2.2.6
Standartizētie momenti
2.2.7
Moda
2.2.8
Mediāna
2.2.9
Asimetrijas koeficients (skewness)
2.2.10
Ekscesa koeficients (kurtosis)
2.2.11
Variācijas koeficients
3.
Daudz dimensiju gadījuma lielums jeb stohastiskais vektors

Prof. G Lauks
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3.1
Diskrēts galīgs divdimensiju gadījuma lielums (X,Y)
3.1.1
Varbūtību sadalījumi
3.1.2
Neatkarīgi gadījuma lielumi X un Y
3.1.3
Divdimensiju gadījuma lielumu (X,Y) funkcijas Z=f(X,Y) varbūtību sadalījums
3.1.4
Matemātiskās cerības linearitāte
3.1.5
Dispersijas īpašība
3.1.6
Kovariācija
3.1.7
Korelācija
3.1.8
Regresija
4.
Stohastiskie procesi
4.1.1
Definīcija
4.1.2
Klases
4.1.3
Markova ķēdes

Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , risinot sekojošus praktisko darbu
uzdevumus:
•
•
•
•
•

Markova ķēdes ar diskrētu un nepārtrauktu laiku
Vairošanās un miršanas procesi
M/M/k modelis: Erlanga B un C formulas
MAS simulēšana
Datu statistiskā apstrāde

Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaiti praktiskajos darbos, t.i. ir atrisinājis visus individuālos praktisko darbu
uzdevumus. Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot , studentam patstāvīgi
jāsagatavo kādā no matemātisko aprēķinu paketēm (piem. MATCAD: Quick Sheets)
zināšanu bāze par šo priekšmetu un jāatrisina visi individuālie praktisko darbu uzdevumi.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Varbūtības teorijā un statistikā
• Ievadā specialitātē
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns
Nedēļas
1
2
3
4

Temati

Literatūra

Ievadlekcija
Jēdziens par masu apkalpošanas
sistēmām (MAS). Teletrafika teorijas
uzdevumi. Piemēri
Nepieciešamās zināšanas varbūtības
teorijā un statistikā
MAS matemātiskie modeļi. Markova
ķēdes ar diskrētu laiku.

Prof. G Lauks

[1] Lekcija 1.
[1] Lekcija 2.
[1] Lekcija 3.
[1] Lekcija 4.

Informatīvie
materiāli
Slaidi
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
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MAS matemātiskie modeļi. Markova
ķēdes ar nepārtrauktu laiku.

[1] Lekcija 5.

Demonstrējumi
no Interneta

6
7
8
9
10

Plūsmu teorija.
M/M/m. Erlanga B formula
M/M/m. Erlanga C formula
Sev līdzīgās plūsmas
Statistiskā modelēšana. Matemātiskie
pamati
Statistiskā modelēšana. Modelēšana
ar Petri tīkliem
Statistiskā modelēšana. Modelēšana
ar Petri tīkliem
Statistiskā modelēšana. Modelēšana
ar Petri tīkliem
Statistiskā modelēšana. Modelēšana
ar Petri tīkliem
Statistiskā modelēšana. SIMLIB
pakete
Noslēguma lekcija

[1] Lekcija 6.
[1] Lekcija 7.
[1] Lekcija 8.
[1] Lekcija 9.
[1] Lekcija 10.

Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi

[1] Lekcija 11.

Slaidi

[1] Lekcija 12.

Slaidi

[1] Lekcija 13.

Slaidi

[1] Lekcija 14.

Slaidi

[1] Lekcija 15.

Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi

11
12
13
14
15
16

[1] Lekcija 16.

Sekmīgi nobeidzot studijas, studentam jāprot:
• Izmantot analītiskos modeļus, novērtējot vienkāršas vai komplicētas rindas, kuras
izmanto tīklu un protokolu modelēšanā;
• Aprakstīt trafika modeļus un parametrus,
• Izmantot skaitliskās metodes, novērtējot vienkāršas vai komplicētas rindas, kuras izmanto
tīklu un protokolu modelēšanā
• Izmantot sistēmu simulācijas metodes ar Petri tīkliem vienkāršas vai komplicētas rindas
novērtēšanā.

Pasniedzējs: ___________________
Datums:

2007. gada 28. janvāris

Prof. G Lauks
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Klaudija Kaļiņina, Dr.Sc.Ing, Doc.
Mācību priekšmeta nosaukums.: Pārraides sistēmas
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA

Bakalaura
Telekomunikāciju un datoru tīkli
4 KP

Priekšmeta “Pārraides sistēmas” mērķis “Telekomunikāciju un datoru tīklu “ bakalaura
studiju programmā ir :
• IKM ciparu pārraides sistēmu aparatūras uzbūves principu un telekomunikāciju tīklu
tonālo kanālu veidošanas apgūšana (augstākās profesionālās izglītības iegūšanai).
• IKM aparatūras mezglu darbības principi un režīmi (augstākās akadēmiskās izglītības
iegūšanai).
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Pārraides sistēmas” uzdevumi “Telekomunikāciju un datoru tīklu “
bakalaura studiju programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas
• Elektriskie signāli un to galvenie parametri;
• Signālu diskretizācija laikā;
• Signālu kvantēšana pēc līmeņa;
• Signālu kodēšana un dekodēšana;
• IKM aparatūras grupu signāls un trakts;
• Sinhronizācija IKM sistēmās;
• Telekomunikāciju kanāla veidošana un parametri.
Un apgūt prasmes sekojošās jomās:
• Reālas IKM aparatūras tehniskā apkalpošana;
• Standarta tonālo kanālu tehnisko parametru mērījumi un novērtēšana.
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Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
1. priekšmetā lietotā terminoloģija,
2. Saprast IKM sistēmu gala punktu aparatūras darbību, katra funkcionāla
aparatūras bloka nozīmi, signālu formas pārveidošanu aparatūra.
3. Telefona kanāla veidošana divpusīgai signālu pārraidei, diferenciālās
sistēmas loma telefonu kanālā.
4. Telefona kanāla īpašie parametri: atliku vājinājums, stabilitāte pret
pašierosmi.
5. Elektriskā atbalss telefonu kanālā, tās traucējošas iedarbības cēloņi.
Atbalss nosprostojumujumu un kompensātoru darbība.
6. Standarta tonāla kanāla galvenie elektriskie parametri, to normēšana
un mērīšanas metodes.
Laboratorijas darbu izpildes rezultātā studentiem jāprot:
1. Izmantot mērīšanas iekārtas IKM aparatūras bloku pārbaudei un
aparatūras darba spējas novērtēšanai.
2. Tonālo kanālu parametru mērīšana un novērtēšana.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Digital communications, John G. Proakis, 4 th edition,
Mc Graw Hill, 2001.
Transmission systems, edited by J.E.Flood and Cochrane,
Peter Peregrinus Ltd, 1991.
Communications sysstems,4 edition, Simon Haykin, John
Willey & sons, 2000.
Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи.
М., 2003.
“Digitale Signalverarbeitung 1. Analyse diskreter Signale
und Systeme” Schusler Hans W; Berlin; Springverlag 1994.
Баева Н.Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ.
Москва. Радио и связь; 1988.
Скалин Ю.В. Цифровые системы передачи.
Москва. Радио и связь; 1988.
“Understanding Telecommunications 1” Ericsson
Telecom, Telic and Studentliteratur, 1997
Аппаратура ИКМ-30. Под ред. Ю.П.Иванова и Л.С.
левина. Москва. Радио и связь; 1988.
“Signaluber tragung”; Luke H.D.; Berlin; Springverlag.
1997
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Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• Priekšmeta terminoloģiju;
• Matemātisko aparātu un metodēm;
• IKM aparatūras mezgliem un to darbības principiem un shēmām;
Aparatūras un kanālu tehniskajiem parametriem, to normēšanu un mērījumu
metodēm.
Laboratorijas darbi
Laboratorijas darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas IKM pārraides sistēmu
aparatūras tehnikās ekspluatācijas metožu izmantošanā, ar aparatūras mezglu
struktūrshēmām un principiālajām shēmām, to pārbaudes metodēm un mērījumu
aparatūru.; IKM sistēmu tonālo kanālu tehniskajiem parametriem, to mērīšanas metodēm
un normēšanu.
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• Lekciju materiāla studijām;
• Sagatavojoties laboratorijas darbiem;
• Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana;
• Sagatavojoties laboratorijas darbu aizstāvēšanai.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas materiāla apgūšanai un laboratorijas darbu izpildei.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta apgūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Eksāmens ir rakstisks.
Novērtējums arī tiek veikts novērtējot laboratorijas darbu izpildi un aizstāvēšanu.
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

Skala
Zināšanas pārsniedz priekšmeta programmas prasības.
Spēja veikt patstāvīgus pētījumus. Dziļa problēmas izpratne.
Pilnā mērā apgūtas programmas prasības. Spēja patstāvīgi lietot
iegūtās zināšanas.
Pilnā mērā apgūtas programmas prasības. Ir grūtības sarežģītu
uzdevumu risināšanā.
Apgūtas programmas prasības. Daļējas grūtības iegūto zināšanu
izmantošanā. Nepietiekama atsevišķu pamatkoncepciju izpratne.
Visumā apgūtas programmas prasības. Grūtības iegūto zināšanu
izmantošanā. Nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne.
Zināšanas nav sistematizētas. Nopietnas grūtības svarīgāko nodaļu
izpratnē.
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā

Priekšmeta programmas prasības.
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (lekciju saturs):
1.Priekšmeta mērķis un uzdevumi
1.1. Mācību plāns, priekšmeta galvenās tēmas, darba veidi - lekcijas, praktiskais darbs,
laboratorijas darbi. Literatūra.
1.2. Kanāla uzbūves principi. Informācijas pārveidošana elektriskajā signālā, signāla
pārraide pa līniju, elektriskā signāla uztveršana un to pārveidošana informācijas veidā.
Informācija - signāls pārveidotāji.
1.3. Daudzkanālu sistēmu uzbūves pamatprincipi. Signālu apvienošana un sadale. Grupu
signāla veidošanas principi. Analogo un diskrēto signālu pārraides sistēmas. Kanālu
veidošana.
1.4. Signālu pārraides uzdevumi uz lieliem attālumiem. Signālu pastiprināšana un
kropļojumu korekcija, aizsardzība pret traucējumiem.
1.5. Daudzkanālu sakari izmantošanas ekonomiskie pamati.
1.6. Daudzkanālu sistēmu nozīme šodien, to izmantošana un attīstības perspektīvas.
2.Signāli un to galvenie parametri
2.1. Signālu veidi: telefonu, datoru, faksimilo, video, audio, avīzes un videofona signāli.
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2.2. Signālu galvenie parametri; signālu frekvences spektrs, to ierobežošanas
nepieciešamība.
2.3. Signālu enerģētiskie parametri: vidējā jauda, dināmiskais diapazons, pik-faktors.
3.Runas signāla parametri
3.1. Runas signāla spektrs, joslas 0,3 - 3,4 kHz izvēle pārraidei pa telefona kanālu.
3.2. Runas signāla saprotamība atkarībā no pārraidāmās joslas.
3.3. Runas signāla pārraides kvalitātes novērtēšanas metodes, objektīvas un subjektīvais.
3.4. Zilbju saprotamība.
3.5. Līniju tipi un to izmantošana daudzkanālu sakaru organizēšanai.
4.Ciparu sistēmas
4.1. Ciparu signāla galvenā īpašība - impulsu forma, signālu pastiprināšana un
reģenerācija.
4.2. Ciparu modulācijas veidi, DM, IKM, DIKM un citi.
4.3. Ciparu modulācijas pamatveids - IKM.
4.4. IKM signāla veidošanas etapi: signālu diskretizācija laikā, nolašu kvantēšana pēc
līmeņa, nolašu kodēšana.
4.5. Signālu diskretizācija laikā. Diskretizācijas frekvences lielums, diskretizācijas
periods, AIM-1 un AIM-2.
5.AIM signāls
3. 5.1. AIM-1 signāla spektrs, spektra sastāvs.
5.2. AIM signāla demodulācija.
5.3. Zemo frekvenču filtru loma raidošā un uztverošā traktā.
5.4. Kanālu atslēgu darbība sinhronās un asinhronās sistēmās.
5.5. IKM kanāla individuālās iekārtas struktūras shēma.
5.6. Prasības kanālu atslēgām.
6. Grupu AIM trakts
6.1. AIM signāla spektra galvenās daļas platums.
6.2. Grupu AIM trakta elementi. Nolašu impulsu kropļojumi.
6.3. Uzkrāšanas kondensators.
6.4. Saprotamie pārejas traucējumi starp kanāliem, to samazināšana un normēšana.
7. Signāla kvantēšana pēc līmeņa
7.1. Lineārā kvantēšana, kvantēšanas solis.
7.2. Signālu ierobežošana.
7.3. Lineārās kvantēšanas amplitūdas raksturlīkne.
7.4. Kvantēšanas kropļojumi.
7.5. Kvantēšanas trokšņu jaudas aprēķins.
7.6. ierobežošanas trokšņi.
7.7. Neaizņemta kanāla trokšņi.
8. Nelineārā kvantēšana
8.1. Nelineārās kvantēšanas amplitūdas raksturlīkne.
8.2. Nelineārās kvantēšanas A un |LI likumi.
8.3. Kvantēšanas traucējumu mērījumu metodes.
8.4. Aizsardzības pret kvantēšanas traucējumiem normēšana, aizsardzības šabloni.
8.5. Nolašu kodēšanas un dekodēšanas uzdevumi.
8.6. Koderu un dekoderu tipi.
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9. Koderi
9.1. Lineārais koderis.
9.2. Kodera struktūrshēma un darbības princips.
9.3. Dekodera uzdevums.
9.4. Dekodera struktūrshēma un darbības princips.
10. Nelineārā kodēšana.
10.1.LikumsA= 87,6/13.
10.2. Nelineārās kodēšanas algoritms.
10.3. Koda grupas struktūra.
11.IKM sistēmas grupu signāla struktūra
11.1. IKM sistēmas grupu signāls.
11.2. Sistēmas cikls.
11.3. Darba un dienesta kanālu intervāli.
11.4. Signalizācijas kanālu veidošanas sistēmā IKM-30.
12.IKM sistēmu ģeneratoru iekārtas
12.1. IKM sistēmu ģeneratoru iekārtas.
12.2. Asinhrono sistēmu ģeneratoru iekārtas struktūrshēma.
12.3. Sinhrono sistēmu ģeneratoru iekārtas īpašības.
12.4. Ciklu sinhronizācijas nepieciešamība.
12.5. Sinhrosignāls.
13. Sinhronizācija IKM sistēmās
13.1. Sinhrosignāla uztvērēja struktūrshēma.
13.2. Sinhronizācijas meklēšanas un atjaunošanas algoritmi.
13.3. IKM-30 sinhrosignāla uztvērējs.
13.4. IKM-30 sinhrosignāla uztvērēja bloku darbība dažādos režīmos.
14.PDH un SDH
14.1. Sinhronās un pleziohronās sistēmas.
14.2. PDH - pleziohronu IKM sistēmu hierarhija.
14.3. Ciparu plūsmu standarta ātrumi.
14.4. SDH - sinhronu sistēmu hierarhija.
14.5. Plesiohronu sistēmu signālu pārraide sinhronajos sakaru tīklos.
15.IKM sistēmu parametru aprēķini
Aprēķināt IKM sistēmas signālu parametrus pēc uzdotiem individuāliem datiem:
signāla frekvences josla, kanālu skaits, 3 nolašu un 2 kvantēšanas soļu lielumi.
16.Telefona kanāla veidošana
16.1. Divu virzienu telefona kanāla veidošana.
16.2. Diferenciālās sistēmas loma.
16.3.DSshēma.
16.4. DS raksturparametri dažādos pārraides virzienos: raksturpretestības un
raksturvājinājumi.
17. Kanāla stabilitāte pret pašierosinājumu
17.1. DS darbība telefonu kanālā.
17.2. DS balansēšana, balansa pretestība, balansa kontūrs.
17.3. Atliku vājinājuma nepieciešamība.
17.4. Atliku vājinājuma lielums.
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17.5. Atliku vājinājuma frekvences raksturlīknes normēšana un šablons.
17.6. Tonāla kanāla efektīvi pārraidāmā frekvences josla.
18. Tonālo kanālu tranzīti
18.1. Tālsakaru telefonu tiklu veidošana.
18.2. Parastie un saliktie kanāli.
18.3. Divvadīgais tonāla kanāla tranzīta savienojums, kanāla stabilitātes samazināšana.
Tranzīta vājinātāji.
18.4. Četrvadīgais tranzīts.
18.5. Tranzīta savienojumu skaita ierobežojums.
19. Elektriskā atbalss telefona kanālā
19.1. Runājošā un klusējošā abonenta elektriskā atbalss telefonu kanālā.
19.2. Atbalss traucējošā iedarbība.
19.3. Signāla izplatīšanas laiks kabeļu un pavadoņu sistēmu kanālos.
20. Atbalss sprostotāji un kompensatori
20.1. Atbalss sprostotāji, struktūrshēma un darbības režīmi.
20.2. Atbalss kompensatori.
21.Tonalā kanāla standarta parametri
21.1. Kanāla atliku vājinājums.
21.2. Atliku vājinājuma stabilitāte laikā.
21.3. Atliku vājinājuma frekvences raksturlīkne.
21.4. Tonālā kanāla fāzes - frekvences raksturlīkne.
21.5. Signāla frekvences izmaiņa kanālā.
21.6. Signāla nelineāro kropļojumu koeficients.
21.7. Kvantēšanas traucējumu normēšana.
21.8. Citu traucējumu normēšana.
22. Kursa noslēgums.
Laboratorijas darbi (5 darbi).
1.Diferenciālās sistēmas pētīšana
Darba uzdevums: iepazīties ar DS darbības principu, izmērīt raksturpretestības un
raksturvājinājumus visos signāla pārraides virzienos. Izpētīt DS darbību dažādos darba
apstākļos.
2. IKM-15 aparatūras kanāla individuālais un drupu AIM trakts
Makets satur kanālu individuālās iekārtas un grupu AIM trakta blokus kas atbilst reālai
IKM-15 aparatūrai. Oscilogrāfa ekrānā var redzēt signāla diskretizāciju, kanālu signāla
nolases. Var mainīt kanāla numurus un redzēt nolašu pārvietošanas uz ekrāna, izmērīt
signālu laika parametrus.
3. Aparatūras IKM-15 koders.
Makets satur reālus IKM-15 kodera mikroshēmas. Var izpētīt kodera darbību kodēšanas
etapos uzdodot signāla lielumu kodera ieejā.
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4. Aparatūras IKM-15 dekoders.
Makets atbilst reālajam IKM-15 aparatūras dekoderim. Var izpētīt mikroshēmas darbību
dekodēšanas procesā.
5. Aparatūra IKM-30.
Paredzēts reālās IKM_30 mezglu darbības pētīšana. Signālu formas pārbaude ievērošana ar oscilogrāfu AIM formas, IKM formas ar vienpolāriem un divpolāriem
impulsiem. Signāla pārveidošana raidošā un uztverošā traktā.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Elektrosakaru teorijā;
• Sakaru virzošās sistēmas;
• Elektromērījumi sakaru tehnikā;
• Ciparu iekārtas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , izpildot sekojošus laboratorijas
darbus.
• Diferenciālās sistēmas pētīšana;
• IKM – 15 aparatūras kanāla individuālais un grupu AIM trakts;
• Aparatūras IKM – 15 koders un dekoders;
• Aparatūra IKM – 30.
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir nokārtojis
ieskaiti laboratorijas darbos, t.i. ir izpildījis un aizstāvējis laboratorijas darbus.
Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot , studentam jāapgūst teorētiskais
materiāls par tēmām un jāizpilda laboratorijā laboratorijas darbi.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Elektrosakaru teorijā;
• Sakaru virzošās sistēmas;
• Elektromērījumi sakaru tehnikā;
• Ciparu iekārtas
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , tiek prasīta iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns
Nedēļas
1

Temati
Priekšmeta mērķis un uzdevumi.

Literatūra
[1], …. , [7]

Tehniskie līdzekļi
Slaidi
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Signāli un to galvenie parametri.
Runas signāla parametri, ciparu
sistēmas.
AIM signāls. Grupu AIM trakts.
Signāla kvantēšana pēc līmeņa
Koderi
Nelineārā kodēšana
IKM sistēmas grupu signāla
struktūra
IKM sistēmu ģeneratoru iekārtas
Sinhronizācija IKM sistēmās
PDH un SDH
IKM sistēmu parametru aprēķini
Telefonu kanāla veidošana
Kanāla stabilitāte pret pašierosmi
Tonālā kanāla tranzīti
Elektriskā atbalss kanālā
Tonālā kanāla standarta parametri

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

[1], …. , [7]

Slaidi

[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[1], …. , [7]

Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi

[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[1], [6], [9]

Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi

Metodisko līdzekļu saraksts
Lekciju prezentācijas
RTU ETF TI
Lekciju konspekts
Pārraides sistēmas, I daļa. IKM principi telefona sakaru sistēmās. RTU ETF TI
Laboratorijas darbu apraksti:
1.
2.
3.
4.
5.

Sistēmas IKM 15 koders.
Sistēmas IKM 15 dekoders.
Aparatūras IKM 15 AIM trakts.
Sistēma IKM 30.
Diferenciālās sistēmas pētīšana.
Laboratorijas darbu izpildes metodika.

Pirms laboratorijas darba sakuma tiek pārbaudītas studentu sagatavošanas
Darba izpildei: teoretiskā materiaāla un laboratorijas darba apraksta zinasanas.
Laboratorijas darba aizstāvēšana notiek ar sagatavoto laboratorijas darba
atskaiti.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: TĀLIS CELMIŅŠ, dr. Sc. Ing, asoc. prof.
Mācību priekšmeta nosaukums.: TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMU

CIPARU IEKĀRTAS
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms :

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
BAKALAURA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
4 KP

Mācību priekšmeta mērķis
Priekšmeta “ TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMU CIPARU IEKĀRTAS” mērķis
bakalaura studiju programmā ir apgūt prasmes patstāvīgi veikt (piemēram:
telekomunikāciju sistēmu ciparu iekārtu simulēšanu un aprēķinus ar analītiskām
metodēm)
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “ TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMU CIPARU IEKĀRTAS” uzdevumi
bakalaura studiju programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas
• apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju;
• ciparu iekārtu sintēzi un analīzi uz dažādiem bāzes elementiem;
• mikroprocesoru struktūras un asamblerus;
• ciparu iekārtu simulēšanas programmas.
Un apgūt sekojošas prasmes :
• ciparu iekārtu analīzi ar ķēžu paņēmieniem;
• ciparu iekārtu analīzi ar simulēšanas programmām;
• mikroprocesoru programmēšanu IA8 asamblerā;
• ciparu iekārtu simulēšanu programmēšanas valodā.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• priekšmetā lietotā terminoloģija
• ciparu iekārtu sintēzi un analīzi uz dažādiem bāzes elementiem;
• ciparu iekārtu analīzi ar simulēšanas programmām;
• mikroprocesoru programmēšanu;
• ciparu iekārtu simulēšanu programmēšanas valodas.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
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•
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sintezēt nesarežģītas ciparu iekārtas;
izvēlēties ciparu iekārtu analīzes simulēšanas programmas;
ciparu iekārtas analizēt ar simulēšanas programmām;
izvēlēties mikroprocesoru.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
ETF bibliotēkā esošie materiāli.
1.
TSCI materiāli
2.
Iekārtu vadības elektroniskie elementi
un mezgli.
3.
Metodiskie norādījumi ciparu un
skaitļošanas tehnikas iekārtu kursa
projektēšanai. 1.daļa.
4.
Metodiskie norādījumi ciparu un
skaitļošanas tehnikas iekārtu kursa
projektēšanai. 2.daļa.
5.
Handbook for Digital Signal Processing

6.

TMS320C50 User’s Guide.

T. Celmiņš.
Greivulis
J.,Raņķis I.
Autoru kolektīvs.

Metodiskie darbi [1]
Rīga,Avots,288 lpp.

Autoru kolektīvs.

R.,RTU,1990. 83 lpp.

Edited by Sanjit
K.Mitra and
James F.Kaiser.
John
Texas
Instruments.

Willey & Sons. 1993.
358 lpp.

R.,RTU,1990. 44 lpp.

Texas Instruments.
1997.

WEB izmantojamie materiāli.
7.
http://www.cs.rtu.lv/Pubs/Zagurskis/Archit_2a.pdf
8.
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HS-80C85RH
9.
http://www.coe.montana.edu/ee/rlarimer/ee467/Evita_VHDL/
10.
http://www.cs.rtu.lv/Pubs/Zagurskis/Apparat_sist_progr_a.pdf
11.
http://developer.intel.com/design/pentium/manuals/24319001.pdf
12.
http://math-atlas.sourceforge.net/devel/arch/arch_g4.pdf
13.
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15745s05/www/c6xref/tms320c6000.pdf
Programmatūras un laboratorijas darbu apraksti.
14.
Mikroprocesora iekārta PCM 80Y/01Autoru kolektīvs. Rīga, RPI,1989.
apkalpe un programmēšana
117 lpp.
15.
http://www.ni.com/academic/circuits.htm
Piezīmes: [1]- tiek izplatīta CD-ROM nesējā
Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju;
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•
•
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ciparu iekārtu elementu bāzēm;
mikroprocesoru veidiem;
asambleriem;
simulēšanas programmām;
simulēšanas valodām.

Laboratorijas darbi
Laboratorijas darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas TELEKOMUNIKĀCIJU
SISTĒMU CIPARU IEKĀRTAS metožu izmantošanā.

Laboratorijas darbos ietilpst:
• ciparu iekārtu analīze uz stenda;
• ciparu iekārtu analīze ar simulēšanas programmu uz datora;
• mikroprocesora programmēšana uz stenda.
Kursa projekts (darbs)
Kursa projekta uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas TELEKOMUNIKĀCIJU
SISTĒMU CIPARU IEKĀRTAS metožu izmantošanā.

Kursa projektā ietilpst:
• ciparu iekārtu uzdevuma izvēle;
• ciparu iekārtu abstraktā sintēze;
• ciparu iekārtu projekta izveide uz reāliem elementiem;
• aprakstošās daļas un zīmējumu izpilde atbilstoši rekomendācijām;
• projekta aizstāvēšana.

Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām;
• patstāvīgai uzdevumu risināšanai ar mērķi apgūt noteiktās iemaņas;
• sagatavot nepieciešamās zināšanas laboratorijas darbu izpildīšanai un aizstāvēšanai,
• izpildīt kursa projektu.
Konsultācijas
Konsultācijas sniedz patstāvīgo uzdevumu risināšanai, laboratorijas darbu un kursa
projekta sagatavošanai un izpildīšanai.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Laboratorijas darbus katrs pilda atsevišķi, iepriekš sagatavojoties un pēc atskaites
noformēšanas jāaizstāv. Kursa projekts katram individuāls un pēc tā nodošanas jāizstāv
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komisijai. Priekšmeta apgūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Eksāmenu var kārtot,
ja izpildīti un aizstāvēti laboratorijas darbi un kursa projekts. Eksāmens ir rakstisks.
Apgūtās prasmes vērtē, veicot praktisku uzdevumu risināšanu. Zināšanu dziļumu
pārbauda ar testa jautājumiem.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Lekciju saturs):
1.
Vienbaitu CISC veida mikroprocesors.
1.1
Pavēļu sistēma IA8.
1.2
Adresāciju veidi.
1.3
Mikroprocesora struktūra un darbības norises gaita.
2.
Daudzbaitu CISC veida mikroprocesori.
2.1
Pavēļu sistēmas IA32 un IA64.
2.2
Adresāciju veidi.
2.3
Mikroprocesoru struktūras un darbības norises gaita.
3.
RISC veida mikroprocesori.
3.1
Pavēļu sistēmas.
3.2
Adresāciju veidi.
3.3
Mikroprocesoru struktūras un darbības norises gaita.
4.
DSP mikroprocesori.
4.1
AC un CA pārveidotāji.
4.2
Signālprocesoru veidi.
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4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2

Pavēļu sistēmas.
Adresāciju veidi.
Mikroprocesoru struktūras un darbības norises gaita.
Programmējamās loģiskās šēmas.
Programmējamās loģiskās ventiļu šēmas.
Programmējamās loģiskās matricu šēmas.
Programmējamās loģiskās daudzelementu šēmas.
Loģisko iekārtu simulēšanas valodas.
Loģisko iekārtu simulēšanas valoda VHDL
Loģisko iekārtu simulēšanas programmas.

Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Laboratorijas darbu saturs):
1.
Iepazīšanās ar laboratorijas mikrodatoru.
2.
Algoritmi ar pārvietojuma un bīdes komandu grupām.
3.
Algoritmi ar vadības nodošanas komandu grupām.
4.
Algoritmi ar aritmētisko komandu grupām.
5.
Algoritmi ar loģisko un steka komandu grupām.
6.
Ciparu elementu analīze ar programmatūru.
7.
Ciparu iekārtu analīze ar programmatūru.
8.
Ciparu elementu analīze ar programmatūru VHDL valodā.
9.
Ciparu iekārtu analīze ar programmatūru VHDL valodā.
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Kursa projekta saturs):
1.
Kursa projekta uzdevuma izvēle.
2.
Ciparu iekārtas struktūršēmas sastādīšana.
3.
Ciparu iekārtas abstraktā sintēze.
4.
Ciparu iekārtas elementu bāzes izvēle.
5.
Ciparu iekārtas principiālās šēmas un apraksta sastādīšana.
6.
Kursa projekta aizstāvēšana.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Datormācība (speckurss);
• programmēšana C++ valodā;
elektronu ierīces;
• pusvadītāju ierīces;
ciparu elektronika un datoru arhitektūra;
• adresācijas veidi;
• abstraktā (Bula) algebra.
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas, strādājot laboratorijas darbu un
izstrādājot kursa projektu:
• ciparu elementu analīzē;
• ciparu iekārtu analīzē un sintēzē;
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mikroprocesoru programmēšanā;
ciparu iekārtu simulēšanā ar programmatūru.

Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaiti laboratorijas darbos un kursa projektā. Priekšmetu var apgūt arī
patstāvīgi. Patstāvīgi studējot, studentam jāsagatavo papildus individuāli uzdevumi
zināšanu bāzē par šo priekšmetu.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām:
• datormācībā (speckurss);
• elektronu ierīcēs;
• ciparu elektronikā un datoru arhitektūrā.
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā
lekciju materiāla patstāvīga apguve.
Lai students spētu sekot laboratorijas izpildei, ir nepieciešama sekojošā materiāla
patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns
Nedēļas

Temati

Literatūra

1.
2.
3.
4.
5.

Ievadlekcija
Programmējamās loģiskās šēmas.
Programmējamās loģiskās šēmas.
Programmējamās loģiskās šēmas.
Programmējamās loģiskās šēmas.

[1] Lekcija 1.
[1,5] Lekcija 2.
[1,5] Lekcija 3.
[1,5] Lekcija 4.
[1,5] Lekcija 5.

6.
7.

Loģisko iekārtu simulēšanas valodas.
Loģisko iekārtu simulēšanas valodas.

[1,15] Lekcija 6.
[1,15] Lekcija 7.

8.

Vienbaitu CISC veida
mikroprocesors.
Vienbaitu CISC veida
mikroprocesors.
Daudzbaitu CISC veida
mikroprocesori.
Daudzbaitu CISC veida
mikroprocesori.
RISC veida mikroprocesori.
RISC veida mikroprocesori.
DSP mikroprocesori.
DSP mikroprocesori.

[1,7,8] Lekcija 8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Informatīvie
materiāli
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi

[1,7,11] Lekcija 9. Demonstrējumi
no Interneta
[1,11] Lekcija 10. Slaidi
[1,12] Lekcija 11.
[1,7] Lekcija 12.
[1,7] Lekcija 13.
[1,6] Lekcija 14.
[1,6] Lekcija 15.
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16.

Nedēļas
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nedēļas
2.
4.
6.
8.
10
14.

Noslēguma lekcija
[1] Lekcija 16.
Kalendārais plāns laboratorijas darbiem.
Temati

Literatūra

Iepazīšanās ar laboratorijas
mikrodatoru.
Algoritmi ar pārvietojuma un
bīdes komandu grupām.
Algoritmi ar vadības nodošanas
komandu grupām.
Algoritmi ar aritmētisko
komandu grupām.
Algoritmi ar aritmētisko
komandu grupām.
Algoritmi ar loģisko un steka
komandu grupām.
Ciparu elementu analīze ar
programmatūru.
Ciparu elementu analīze ar
programmatūru.
Ciparu iekārtu analīze ar
programmatūru.
Ciparu iekārtu analīze ar
programmatūru.
Ciparu elementu analīze ar
programmatūru VHDL valodā.
Ciparu iekārtu analīze ar
programmatūru VHDL valodā.
Ciparu iekārtu analīze ar
programmatūru VHDL valodā.

[1,14] Laboratorijas
darbs 1.
[1,14] Laboratorijas
darbs 2.
[1,14] Laboratorijas
darbs 3.
[1,14] Laboratorijas
darbs 4.
[1,14] Laboratorijas
darbs 5.
[1,14] Laboratorijas
darbs 6.
[1,15] Laboratorijas
darbs 7.
[1,15] Laboratorijas
darbs 8.
[1,15] Laboratorijas
darbs 9.
[1,15] Laboratorijas
darbs 0.
[1,15] Laboratorijas
darbs 11.
[1,15] Laboratorijas
darbs 12.
[1,15] Laboratorijas
darbs 13.

Kalendārais plāns kursa projektiem.
Temati
Literatūra
Kursa projekta uzdevuma izvēle.
Ciparu iekārtas struktūršēmas
sastādīšana.
Ciparu iekārtas abstraktā sintēze.
Ciparu iekārtas elementu bāzes
izvēle.
Ciparu iekārtas principiālās šēmas un
apraksta sastādīšana.
Kursa projekta aizstāvēšana.

Slaidi

Informatīvie
materiāli
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti
Apraksti

[3,4]
[3,4]

Informatīvie
materiāli
Apraksti
Apraksti

[3,4]
[3,4]

Apraksti
Apraksti

[3,4]

Apraksti
Apraksti
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Pasniedzējs: ___________________
Datums:

2005. gada 20. marts.

Doc. Janka

Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Ģirts Ivanovs, inženierzinātņu doktors, as. prof.
Mācību priekšmeta nosaukums: Sakaru virzošās sistēms.
Studiju programma: telekomunikācijas.
Studiju profils: datorvadības, elektronikas un enerģētikas.
Studiju veids: akadēmiskā.
Studiju līmenis: bakalauru.
Studiju virziens: telekomunikāciju un datoru tīkli.
Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP.
Mācību priekšmeta mērķis
pamatzināšanu apguve (augstākās akadēmiskās izglītības iegūšanai):
• Virzošo sistēmu elektrodinamikas un pielietošanas iespēju pētīšanā,
• Bakalauru darbu izstrādāšanā,
• Projektēšanas pocesu apgūšanā.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• Balstoties uz studiju programmā priekšmetos iegūtajām zināšanām un iemaņām sniegt sekojošas zināšanas:

•

•

telekomunikāciju kabeļu konstrukcijas un parametri,

•

virzošo sistēmu aprēķinu un izvēles principi,

•

Virzošo sistēmu teorija,

•

starptautiskie standarti,

•

terminoloģija.

Un apgūt prasmes sekojošās jomās:
•

Sakaru kabeļu novērtējums un izvēle dažādām sakaru sistēmām,

• Sakaru līniju projektu izstrāde.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
1. Grodņevs. Sakaru līnijas,(kr. al.) M.: Radio un sakari.2001.
2. Handbuch für die Telekommunikation. Herausgegeben von Volker Jung. Hans- Jürgen Warneke, Springer,
1998.
3. Telecommunications Transmission handbook. New Yourk, 2005.
4. The Irwin. Handbook of Telecommunications. New Yourk, 2006.
5. Firmu Siemens , Alcatel, Nokija katalogi un dokumentācija.
6. Laboratorijas darbu apraksti. RTU, 2004. - 2006.
Priekšmeta mācīšanas metode:
Lekcijas.
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju,
• starptautiskajiem standartiem,
• telekomunikāciju līniju veidiem,
• telekomunikāciju līniju aprēķinu metodēm,
• Virzošo sistēmu elektrodināmikas pamatiem,
• Izvēles kritērijiem.
Praktiskie darbi.
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas reālas telekomunikācijas līnijas iepazīšanāun
projektēšanā.
Praktiskajos darbos ietilpst:
• iepazīšanās ar reālu telekomunikāciju līniju sistēmu.
• Noteiktas sakaru līnijas projekta izstrāde.
Praktisko darbu norisē diskusiju formā veic:
• uzdevuma formulējumu.

• iepazīšanos ar reālu automātiskās projektēšanas programmu.
Patstāvīgais darbs.
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām,
• patstāvīgai sakaru līnijas projekta izstrādei.
Konsultācijas.
Konsultācijas paredzētas patstāvīgo uzdevumu risināšanai kā arī jautājumiem ārpus tematikas ietvariem.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:
Diskusijas un pārrunas paredzētas par LR eksistējošajām sakaru līnijām un jaunumiem esošajā jomā, kas parādās
periodikā.
Lekcijas, praktiskie darbi grupā un sagatavošanās darbs mājās vai bibliotēkā.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:
novērtējumā ietver eksāmena (60%) un praktiskā darba (40%) atzīmi.
Vērtēšanas skala
Priekšmeta
Prasme
Papildus pazīmes
Vērtējuma atzīme
programmas prasības
Zināšanas pārsniedz
Spēja veikt patstāvīgus Dziļa problēmas
Izcili (10)
priekšmeta
pētījumus
izpratne
programmas prasības
Pilnā mērā apgūtas
Spēja patstāvīgi lietot
Teicami (9)
programmas prasības
iegūtās zināšanas
Pilnā mērā apgūtas
Ir grūtības sarežģītu
Labi (8)
programmas prasības
uzdevumu risināšanā
Apgūtas programmas
Daļējas grūtības iegūto Nepietiekama atsevišķu Viduvēji (7)
prasības
zināšanu izmantošanā
pamatkoncepciju
izpratne
Visumā apgūtas
Grūtības iegūto
Nepietiekama dažu
Apmierinoši (6)
programmas prasības
zināšanu izmantošanā
pamatkoncepciju
izpratne
Zināšanas nav
Nopietnas grūtības
Vāji (5)
sistematizētas
svarīgāko nodaļu
izpratnē
Zināšanas nepilnīgas
Ļoti vāji (4)
un pasīvas
Lielākā daļa nav apgūta
Neapmierinoši (3)
Priekšmets nav apgūts
Slikti (2)
Priekšmetā zināšanu
Ļoti slikti (1)
nav
Priekšmeta programmas prasības: ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem:
1. Ievads. (2 st.)
1.1. Sakaru līniju attīstības īsa vēsture.
1.2. Līniju būvju loma un vieta sakaru sistēmās.
1.3. Kursa saturs un mācību plāna secība.
2. Sakaru līniju konstrukcijas un raksturlīknes. (10 st.)
2.1. Sakaru kabeļi un to klasifikācija.
2.2. Vadītāji sakaru kabeļos.
2.3. Izolācijas materiāli un to īpašības.
2.4. Kabeļa serdeņa uzbūve.
2.5. Aizsargapvalku konstrukcijas.
2.6. Maģistrālie simetriskie un koaksiālie kabeļi.
2.7. Zonas kabeļu tipi un to īpašības.
2.8. Vietējo sakaru kabeļi.
2.9. Pilsētas sakaru kabeļi un to īpašības.

2.10. Zemūdens sakaru kabeļi.
3. Kvazistacionārie procesi sakaru līnijās. (8 st.)
3.1. Garās līnijas vienādojumi.
3.2. Garās līnijas primārie un sekundārie parametri, to raksturlīknes.
3.3. Simetrisko kabeļu optimizācijas pamatprincipi.
3.4. Koaksiālo kabeļu optimizācijas pamatprincipi.
3.4. Konstruktīvās neviendabības sakaru līnijās.
4. Sakaru līniju elektrodināmikas pamati. (10 st.)
4.1. Elektromagnētiskā lauka teorijas pamati sakaru kabeļos.
4.2. Elektromagnētiskā lauka enerģētiskā bilance.
4.3. Virzošo sistēmu aprēķina pamatprincipi.
4.4. Elektromagnētiskie procesi ideālā divvadu simetriskajā līnijā.
4.5. Elektromagnētiskie procesi simetriskajā kabelī.
4.6. Elektromagnētiskie procesi koaksiālajā kabelī.
4.6. Elektromagnētiskie procesi viļņu vadā.
5. Savstarpējās ietekmes teorija sakaru līnijās. (16 st.)
5.1. Elektromagnētiskās savietojamības problēmas sakaru līnijās.
5.2. Savstarpējo ietekmju klasifikācija.
5.3. Savstarpējo ietekmju parametri sakaru līnijās un to pētīšana metodes.
5.4. Savstarpējo ietekmju aprēķins ideālā simetriskā līnijā.
5.5. Savstarpējo ietekmju aprēķins simetriskā kabelī.
5.3. Savstarpējo ietekmju aprēķins koaksiālajā kabelī.
5.4. Savstarpējās ietekmes parametru normēšanas principi
5.5. Sakaru līniju ķēžu un traktu aizsardzības pasākumi.
5.6. Augstfrekvences un zemfrekvences līniju simetrēšana.
5.7. Aizsardzības pasākumi koaksiālajās līnijās
6. Sakaru kabeļu ekranēšana. (6 st.)
6.1. Ekranēšanas principi plašā frekvenču diapazonā.
6.2. Elektro un magnetostatiskā ekranēšana.
6.3. Elektromagnētiskais ekranēšanas režīms.
6.4. Ekranēšana garenvirzienā.
6.5. Ekrānu konstrukcijas, daudzslāņu ekrāni.
7. Sakaru līniju aizsardzība pret ārējām elektromagnētiskām ietekmēm. (6 st.)
7.1. Ietekmju cēloņi un raksturojošie parametri.
7.2. Bīstamās un traucējošās ietekmes, to aprēķina metodes, normas.
7.3. Aizsardzības pasākumi.
8. Kabeļu apvalku un līniju būvju korozija. (4 st.)
8.1. Korozijas veidi un cēloņi.
8.2. Augsnes korozija.
8.3. Elektriskā korozija.
8.4. Klīstošo strāvu radīto potenciālu mērīšana un aprēķins kabeļu apvalkos.
8.5. Pretkorozijas aizsardzības pasākumi.
9. Sakaru līniju un būvju projektēšana, celtniecība un ekspluatācija. (12 st.)
9.1. Projektēšanas etapi un organizācija.
9.2. Pilsētas telefona tīklu projektēšana.
9.3. Kabeļu līniju ievietošana un montāža.
9.4. Kabeļu līniju ekspluatācija un apkalpe.
9.5. Sakaru līniju un būvju celtniecības mehānismi.
9.6. Darba drošības pasākumi, normatīvi.
9.7. Kabeļu līniju drošuma parametri un novērtējums.
9.8. Sakaru kabeļu parametru mērījumi.
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas: nosaka risinot sekojošus praktisko darbu uzdevumus:
• Patstāvīgi iepazīstoties ar sakaru līniju sistēmu dokumentāciju.
• Patstāvīgi iepazīstoties ar sakaru līniju standartiem.
• Projektējot sakaru līniju Latvijas teritorijā.

Prasības priekšmeta apguvei:
Nodarbību apmeklēšana, savlaicīga darbu izpilde un eksāmenu kārtošana noteiktajos laikos.
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir nokārtojis ieskaiti praktiskajos darbos, t.i.
ir nodevis un aizstāvējis kursa projektu.
Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām:
• Fizikā un matemātikā.
• Ķēžu teorijā.
• Signālu teorijā.
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , prasība pēc iepriekšējā lekciju materiāla patstāvīgas
apguves.
Sagatavot izdales materiālus sekojošai lekcijai un paredzētos individuālos uzdevumus uzrādīt pasniedzējam.
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze.
Praktisko darbu un atbilstošā lekciju tematika var nesakrist laikā.
Lielāks uzsvars likts uz nodarbību apmeklētību , jo šobrīd nav pietiekams literatūras klāsts valsts valodā kā arī
nepietiekamas svešvalodas zināšana, varbūt atskaitot krievvalodu.
Kalendārais plāns lekcijām
Datumi
Temati
Litera
Tehniskie līdzekļi
(nedēļas)
-tūra
1
[1]
Slaidi, izdales materiāli
1. Ievads.
2-3
Slaidi, izdales materiāli
2. Sakaru līniju konstrukcijas un raksturlīknes.
4-6
At3. Kvazistacionārie procesi sakaru līnijās.
[1,3]
Slaidi, izdales materiāli
7- 9
[1,2]
Slaidi, izdales materiāli
4. Sakaru līniju elektrodināmikas pamati.
10 -12
[1 ]
Slaidi, izdales materiāli
5. Savstarpējās ietekmes teorija sakaru līnijās.
13
[1,3]
Slaidi, izdales materiāli
6. Sakaru kabeļu ekranēšana.
14
[1 ]
Slaidi, izdales materiāli
Sakaru līniju aizsardzība pret ārējām
elektromagnētiskām ietekmēm.
15
[1 ]
Slaidi, izdales materiāli
8. Kabeļu apvalku un līniju būvju korozija.
16
Slaidi, izdales materiāli
9. Sakaru līniju un būvju projektēšana, celtniecība un [1,2,4]
ekspluatācija.
Kalendārais plāns laboratorijas nodarbībām
Datumi
Temati
(nedēļas)
10
Sakaru kabeļu konstrukciju pētīšana , marķēšanas
principi.
11
Kabeļu parametru noteikšana ar rezonanses metodi.
12
Kabeļu parametru noteikšana ar īsslēguma un
tukšgaitas metodi.
13
Kabeļu parametru noteikšana ar impulsu metodi.
14
Kabeļu parametru noteikšana ar līdzstrāvas
mērījumu metodi.
15
Savstarpējās ietekmes parametru mērījumi un
normēšana.

Pasniedzējs: ___________________

Literatūra

Tehniskie līdzekļi

[5]

Makets

[5]
[5]

Makets
Makets

[5]
[5]

Makets
Makets

[5]

Makets

Datums:

Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Ģirts Ivanovs, inženierzinātņu doktors, as. prof.
Mācību priekšmeta nosaukums: Sakaru virzošās sistēms.
Studiju programma: telekomunikācijas.
Studiju profils: datorvadības, elektronikas un enerģētikas.
Studiju veids: akadēmiskā.
Studiju līmenis: bakalauru.
Studiju virziens: telekomunikāciju un datoru tīkli.
Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP.
Mācību priekšmeta mērķis
pamatzināšanu apguve (augstākās akadēmiskās izglītības iegūšanai):
• Virzošo sistēmu elektrodinamikas un pielietošanas iespēju pētīšanā,
• Bakalauru darbu izstrādāšanā,
• Projektēšanas pocesu apgūšanā.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
• Balstoties uz studiju programmā priekšmetos iegūtajām zināšanām un iemaņām sniegt sekojošas zināšanas:

•

•

telekomunikāciju kabeļu konstrukcijas un parametri,

•

virzošo sistēmu aprēķinu un izvēles principi,

•

Virzošo sistēmu teorija,

•

starptautiskie standarti,

•

terminoloģija.

Un apgūt prasmes sekojošās jomās:
•

Sakaru kabeļu novērtējums un izvēle dažādām sakaru sistēmām,

• Sakaru līniju projektu izstrāde.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
1. Grodņevs. Sakaru līnijas,(kr. al.) M.: Radio un sakari.2001.
2. Handbuch für die Telekommunikation. Herausgegeben von Volker Jung. Hans- Jürgen Warneke, Springer,
1998.
3. Telecommunications Transmission handbook. New Yourk, 2005.
4. The Irwin. Handbook of Telecommunications. New Yourk, 2006.
5. Firmu Siemens , Alcatel, Nokija katalogi un dokumentācija.
6. Laboratorijas darbu apraksti. RTU, 2004. - 2006.
Priekšmeta mācīšanas metode:
Lekcijas.
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju,
• starptautiskajiem standartiem,
• telekomunikāciju līniju veidiem,
• telekomunikāciju līniju aprēķinu metodēm,
• Virzošo sistēmu elektrodināmikas pamatiem,
• Izvēles kritērijiem.
Praktiskie darbi.
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas reālas telekomunikācijas līnijas iepazīšanāun
projektēšanā.
Praktiskajos darbos ietilpst:
• iepazīšanās ar reālu telekomunikāciju līniju sistēmu.
• Noteiktas sakaru līnijas projekta izstrāde.
Praktisko darbu norisē diskusiju formā veic:
• uzdevuma formulējumu.

• iepazīšanos ar reālu automātiskās projektēšanas programmu.
Patstāvīgais darbs.
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām,
• patstāvīgai sakaru līnijas projekta izstrādei.
Konsultācijas.
Konsultācijas paredzētas patstāvīgo uzdevumu risināšanai kā arī jautājumiem ārpus tematikas ietvariem.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:
Diskusijas un pārrunas paredzētas par LR eksistējošajām sakaru līnijām un jaunumiem esošajā jomā, kas parādās
periodikā.
Lekcijas, praktiskie darbi grupā un sagatavošanās darbs mājās vai bibliotēkā.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:
novērtējumā ietver eksāmena (60%) un praktiskā darba (40%) atzīmi.
Vērtēšanas skala
Priekšmeta
Prasme
Papildus pazīmes
Vērtējuma atzīme
programmas prasības
Zināšanas pārsniedz
Spēja veikt patstāvīgus Dziļa problēmas
Izcili (10)
priekšmeta
pētījumus
izpratne
programmas prasības
Pilnā mērā apgūtas
Spēja patstāvīgi lietot
Teicami (9)
programmas prasības
iegūtās zināšanas
Pilnā mērā apgūtas
Ir grūtības sarežģītu
Labi (8)
programmas prasības
uzdevumu risināšanā
Apgūtas programmas
Daļējas grūtības iegūto Nepietiekama atsevišķu Viduvēji (7)
prasības
zināšanu izmantošanā
pamatkoncepciju
izpratne
Visumā apgūtas
Grūtības iegūto
Nepietiekama dažu
Apmierinoši (6)
programmas prasības
zināšanu izmantošanā
pamatkoncepciju
izpratne
Zināšanas nav
Nopietnas grūtības
Vāji (5)
sistematizētas
svarīgāko nodaļu
izpratnē
Zināšanas nepilnīgas
Ļoti vāji (4)
un pasīvas
Lielākā daļa nav apgūta
Neapmierinoši (3)
Priekšmets nav apgūts
Slikti (2)
Priekšmetā zināšanu
Ļoti slikti (1)
nav
Priekšmeta programmas prasības: ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem:
1. Ievads. (2 st.)
1.1. Sakaru līniju attīstības īsa vēsture.
1.2. Līniju būvju loma un vieta sakaru sistēmās.
1.3. Kursa saturs un mācību plāna secība.
2. Sakaru līniju konstrukcijas un raksturlīknes. (10 st.)
2.1. Sakaru kabeļi un to klasifikācija.
2.2. Vadītāji sakaru kabeļos.
2.3. Izolācijas materiāli un to īpašības.
2.4. Kabeļa serdeņa uzbūve.
2.5. Aizsargapvalku konstrukcijas.
2.6. Maģistrālie simetriskie un koaksiālie kabeļi.
2.7. Zonas kabeļu tipi un to īpašības.
2.8. Vietējo sakaru kabeļi.
2.9. Pilsētas sakaru kabeļi un to īpašības.

2.10. Zemūdens sakaru kabeļi.
3. Kvazistacionārie procesi sakaru līnijās. (8 st.)
3.1. Garās līnijas vienādojumi.
3.2. Garās līnijas primārie un sekundārie parametri, to raksturlīknes.
3.3. Simetrisko kabeļu optimizācijas pamatprincipi.
3.4. Koaksiālo kabeļu optimizācijas pamatprincipi.
3.4. Konstruktīvās neviendabības sakaru līnijās.
4. Sakaru līniju elektrodināmikas pamati. (10 st.)
4.1. Elektromagnētiskā lauka teorijas pamati sakaru kabeļos.
4.2. Elektromagnētiskā lauka enerģētiskā bilance.
4.3. Virzošo sistēmu aprēķina pamatprincipi.
4.4. Elektromagnētiskie procesi ideālā divvadu simetriskajā līnijā.
4.5. Elektromagnētiskie procesi simetriskajā kabelī.
4.6. Elektromagnētiskie procesi koaksiālajā kabelī.
4.6. Elektromagnētiskie procesi viļņu vadā.
5. Savstarpējās ietekmes teorija sakaru līnijās. (16 st.)
5.1. Elektromagnētiskās savietojamības problēmas sakaru līnijās.
5.2. Savstarpējo ietekmju klasifikācija.
5.3. Savstarpējo ietekmju parametri sakaru līnijās un to pētīšana metodes.
5.4. Savstarpējo ietekmju aprēķins ideālā simetriskā līnijā.
5.5. Savstarpējo ietekmju aprēķins simetriskā kabelī.
5.3. Savstarpējo ietekmju aprēķins koaksiālajā kabelī.
5.4. Savstarpējās ietekmes parametru normēšanas principi
5.5. Sakaru līniju ķēžu un traktu aizsardzības pasākumi.
5.6. Augstfrekvences un zemfrekvences līniju simetrēšana.
5.7. Aizsardzības pasākumi koaksiālajās līnijās
6. Sakaru kabeļu ekranēšana. (6 st.)
6.1. Ekranēšanas principi plašā frekvenču diapazonā.
6.2. Elektro un magnetostatiskā ekranēšana.
6.3. Elektromagnētiskais ekranēšanas režīms.
6.4. Ekranēšana garenvirzienā.
6.5. Ekrānu konstrukcijas, daudzslāņu ekrāni.
7. Sakaru līniju aizsardzība pret ārējām elektromagnētiskām ietekmēm. (6 st.)
7.1. Ietekmju cēloņi un raksturojošie parametri.
7.2. Bīstamās un traucējošās ietekmes, to aprēķina metodes, normas.
7.3. Aizsardzības pasākumi.
8. Kabeļu apvalku un līniju būvju korozija. (4 st.)
8.1. Korozijas veidi un cēloņi.
8.2. Augsnes korozija.
8.3. Elektriskā korozija.
8.4. Klīstošo strāvu radīto potenciālu mērīšana un aprēķins kabeļu apvalkos.
8.5. Pretkorozijas aizsardzības pasākumi.
9. Sakaru līniju un būvju projektēšana, celtniecība un ekspluatācija. (12 st.)
9.1. Projektēšanas etapi un organizācija.
9.2. Pilsētas telefona tīklu projektēšana.
9.3. Kabeļu līniju ievietošana un montāža.
9.4. Kabeļu līniju ekspluatācija un apkalpe.
9.5. Sakaru līniju un būvju celtniecības mehānismi.
9.6. Darba drošības pasākumi, normatīvi.
9.7. Kabeļu līniju drošuma parametri un novērtējums.
9.8. Sakaru kabeļu parametru mērījumi.
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas: nosaka risinot sekojošus praktisko darbu uzdevumus:
• Patstāvīgi iepazīstoties ar sakaru līniju sistēmu dokumentāciju.
• Patstāvīgi iepazīstoties ar sakaru līniju standartiem.
• Projektējot sakaru līniju Latvijas teritorijā.

Prasības priekšmeta apguvei:
Nodarbību apmeklēšana, savlaicīga darbu izpilde un eksāmenu kārtošana noteiktajos laikos.
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir nokārtojis ieskaiti praktiskajos darbos, t.i.
ir nodevis un aizstāvējis kursa projektu.
Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām:
• Fizikā un matemātikā.
• Ķēžu teorijā.
• Signālu teorijā.
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , prasība pēc iepriekšējā lekciju materiāla patstāvīgas
apguves.
Sagatavot izdales materiālus sekojošai lekcijai un paredzētos individuālos uzdevumus uzrādīt pasniedzējam.
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze.
Praktisko darbu un atbilstošā lekciju tematika var nesakrist laikā.
Lielāks uzsvars likts uz nodarbību apmeklētību , jo šobrīd nav pietiekams literatūras klāsts valsts valodā kā arī
nepietiekamas svešvalodas zināšana, varbūt atskaitot krievvalodu.
Kalendārais plāns lekcijām
Datumi
Temati
Litera
Tehniskie līdzekļi
(nedēļas)
-tūra
1
[1]
Slaidi, izdales materiāli
1. Ievads.
2-3
Slaidi, izdales materiāli
2. Sakaru līniju konstrukcijas un raksturlīknes.
4-6
At3. Kvazistacionārie procesi sakaru līnijās.
[1,3]
Slaidi, izdales materiāli
7- 9
[1,2]
Slaidi, izdales materiāli
4. Sakaru līniju elektrodināmikas pamati.
10 -12
[1 ]
Slaidi, izdales materiāli
5. Savstarpējās ietekmes teorija sakaru līnijās.
13
[1,3]
Slaidi, izdales materiāli
6. Sakaru kabeļu ekranēšana.
14
[1 ]
Slaidi, izdales materiāli
Sakaru līniju aizsardzība pret ārējām
elektromagnētiskām ietekmēm.
15
[1 ]
Slaidi, izdales materiāli
8. Kabeļu apvalku un līniju būvju korozija.
16
Slaidi, izdales materiāli
9. Sakaru līniju un būvju projektēšana, celtniecība un [1,2,4]
ekspluatācija.
Kalendārais plāns laboratorijas nodarbībām
Datumi
Temati
(nedēļas)
10
Sakaru kabeļu konstrukciju pētīšana , marķēšanas
principi.
11
Kabeļu parametru noteikšana ar rezonanses metodi.
12
Kabeļu parametru noteikšana ar īsslēguma un
tukšgaitas metodi.
13
Kabeļu parametru noteikšana ar impulsu metodi.
14
Kabeļu parametru noteikšana ar līdzstrāvas
mērījumu metodi.
15
Savstarpējās ietekmes parametru mērījumi un
normēšana.

Pasniedzējs: ___________________

Literatūra

Tehniskie līdzekļi

[5]

Makets

[5]
[5]

Makets
Makets

[5]
[5]

Makets
Makets

[5]

Makets

Datums:
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SIGNĀLU TEORIJAS PAMATI

4 kredītpunkti; 32 stundas lekcijas, 16 stundas praktiskās nodarbības, 16 stundas laboratorijas
darbi; eksāmens.
Vadošais pasniedzējs: asoc.prof. Elmārs Beķeris

Priekšmeta programma
Mērķis: dot sistemātisku tā teorētiskā materiāla izklāstu, kas nepieciešams svarīgāko signālu
īpašību un analīzes metožu apguvei, tādējādi nodrošinot nepieciešamo pamatu turpmākajām
ar signālu pārraidi un apstrādi saistītajām studijām.
1. Ievads
Signāli: galvenie termini un definīcijas, - ziņojums, signāls, vispārināta elektrosakaru
sistēmas blokshēma, galvenie signālu pārveidojumu veidi šādā sistēmā, kursa mērķis un
uzdevumi.
2. Signālu klasifikācija
Vadības signāli un modulēti signāli. Kontinuāli un diskrēti signāli, determinēti
(periodiski, neperiodiski) un gadījumsignāli (stacionāri, nestacionāri), signālu vidējā jauda un
enerģija.
3. Kontinuāli vadības signāli
Determinētu signālu izvērse ortogonālu funkciju rindā, Furjē rinda, signāla spektrs.
Signālu apstrādē biežāk lietojamās bāzes funkcijas: trigonometriskās, kompleksās
eksponentfunkcijas, Volša funkcijas un citas. Apsvērumi par bāzes funkciju izvēli.
Trigonometrisku funkciju un kompleksu eksponentfunkciju Furjē rinda.
Neperiodisku signālu Furjē transformācijas, neperiodisku signālu spektrs, biežāk
izmantojamo signālu spektri. Furjē transformāciju īpašības, to izmantošanas piemēri. Enerģijas
sadalījums neperiodiska signāla spektrā, signāla spektra platums, sakarības starp signāla
ilgumu un spektra platumu. Īsintervāla Furjē transformācijas.
4. Diskrēti signāli
Kontinuālu signālu diskretizācija, nolašu teorēma. Diskretizācija frekvenču apgabalā.
Diskretizēta signāla spektrs. Diskrēta laika Furjē transformācijas, Diskrētās Furjē
transformācijas, Ātrās Furjē transformācijas.
5. Ciparu filtrācijas principi
Signālu ciparapstrādes sistēmas blokshēma. Ciparu filtru analīze laika apgabalā:
diskrētā kompozīcija, nerekursīvie filtrs; ciparu filtru diferenču vienādojumi, rekursīvie filtri.
Ciparu filtru analīze frekvenču apgabalā, frekvenču pārvades koeficients. Ciparu filtru analīze,
izmantojot z-transformāciju.

6. Modulēti signāli
Amplitūdas modulēti signāli: klasiskie AM signāli, modulācijas dziļums, spektrs,
jaudas sadalījums spektrā, vektordiagramma; balansmodulēti signāli; vienas sānjoslas signāli.
Leņķa modulācija, frekvences modulēti un fāzes modulēti signāli. Diskrētā modulācija:
amplitūdas, binārā fāzes, četrfāzu, frekvences, frekvences modulācija ar nepārtrauktu fāzi.
Modulētu signālu pārvade selektīvās ķēdēs.
7. Gadījumsignāli
Gadījumsignālu realizācijas, realizāciju ansamblis, ansambļa šķēlums. Stacionāri
gadījumsignāli, to raksturojumi un to noteikšana: vidējā vērtība, dispersija, varbūtību
sadalījuma funkcija, varbūtību sadalījuma blīvums, autokorelācijas funkcija. Jaudas
spektrālais blīvums, Vīnera-Hinčina transformācijas. Stacionāru gadījumsignālu pārvade
lineārā četrpolā, funkcionālie pārveidojumi.
Studijām ieteiktais literatūras saraksts: Tiek dots pirmajā lekcijā. Tas katru gadu tiek
mainīts
Laboratorijas darbu saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iepazīšanās ar sistēmu modelēšanas programmu “System View”.
Periodisku signālu trigonometrisku funkciju Furjē rinda.
Iepazīšanās ar periodisku signālu amplitūdu spektru.
Neperiodisku signālu Furjē transformāciju īpašības.
Iepazīšanās ar diskrēta signāla spektru.
Iepazīšanās ar rekursīvu ciparu filtru.
Iepazīšanās ar amplitūdas modulētu signālu.
Iepazīšanās ar stacionāra gadījumsignāla varbūtību sadalījuma blīvumu.
Laboratorijas darbi Nr.3 un Nr.7 tiek izpildīti Radioelektronikas laboratorijā
(204.telpa), pārējo laboratorijas darbu izpildei izmanto datormodelēšanas programmu “System
View” (421.telpa).
Praktisko darbu tēmas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Signālu klasifikācija. Dažādu signālu jaudas un enerģijas noteikšana.
Periodisku signālu izvērse trigonometrisku un kompleksu eksponentfunkciju Furjē rindā.
Periodisku signālu pārvade lineārās sistēmās.
Neperiodisku signālu Furjē transformācijas, spektrālais blīvums.
Diskretizācija, diskrētās Furjē transformācijas.
Ciparu filtru analīzes piemēri.
Modulēti signāli, to pārvade selektīvās sistēmās.
Gadījumsignālu īpašības.

Patstāvīgai apguvei
tiek piedāvāti mācību grāmatās sniegtie piemēri un uzdevumi, kā arī dažas tēmas atkarībā no
studentu sagatavotības līmeņa un nodarbību plānojuma.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: R. Balodis, Dr. Dat., asoc.prof. p.i. .
Mācību priekšmeta nosaukums.: Telekomunikāciju un datoru tīkli
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
BAKALAURA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
3 KP

Priekšmeta “Telekomunikāciju un datoru tīkli” mērķis bakalaura studiju programmā
ir apgūt zināšanas, terminoloģiju, metodes un to būtību, galveno tehnoloģiju pamatus un
prasmes turpmākām patstāvīgām tehniskās literatūras studijām praktiskajā darbā ar
elektronisko sakaru aparatūru un programmatūru.
Elektronisko sakaru nozarē telekomunikāciju un datoru tīklu tehnoloģijas ir pamats
un mūsdienās aptver ļoti plašu visdažādāko tehnoloģiju spektru. Tehnoloģiskie risinājumi
ir balstīti uz dabas resursu fizikāliem procesiem (elektromagnētiskais spektrs un vide,
kas pārraida elektromagnētiskos viļņus), izstrādātām metodēm un risinājumiem. Tādejādi
mācību kurss aptver plašu tematiku un atvēlētā laika robežās iespējams atsevišķās tēmās
izskatīt tikai darbības principus un jēdzienus vai arī aplūkot mācību vielu pārskata veidā.
Dažas kursa „Telekomunikāciju un datoru tīkli” tēmas varētu būt pašas atsevišķa kursa
vērtas. Kursa ietvaros studenti saņem literatūru elektroniskā veidā padziļinātām
pastāvīgām studijām. Par vienu kursa tēmu tiek veltītas 1- 2 nodarbības.
Kursa saturs balstīts uz līdzīga kursa vielu Vašingtona universitātē un Cīrihes
augstskolā.
Kurss ir pietuvināts A.Tanenbauma monogrāfijai „Computer Networks” (4 izdevumi,
viens pieejams arī krieviski). Vašingtona universitātē ir izstrādāts šīs monogrāfijas
izklāsts slaidu veidā, tas ir vairāk koncentrēts un tas ir šī kursa saturs tajā sadaļā , kur
aplūko tīklu risinājumu vispārējos principus, īpaši par pirmo un otro protokola līmeni.
Kursa sadaļa, kas attiecināma uz tehnoloģiju izklāstu, ir balstīta uz Cīrihes
augstskolas atsevišķu tīklu kursu metodiskiem materiāliem.
Pēdējā kursa sadaļa par protokolu paketi TCP/IP (tīkla un transporta līmenis) ir
balstīts uz MICROSOFT mācību kursu „TCP/IP Fundamentals” un grāmatu A.
Rodriguez, J. Gatrell, J. Karas, R. Peschke „TCP/IP Tutorial and Technical Overview”
(IBM RED Books).
Pirmajā nodarbībā studentiem tiek izstāstīta nozares klasifikācija, mācību programmu
klasifikācija. Tiek izskaidrota Association of Computing Mashinery (ACM) mācību
programmas Computing Curricula, tai skaitā telekomunikāciju jomas iekļaušana tajās.

As. prof. R. Balodis
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Tiek izskaidrotas citas pieejas mācību programmu izveidē, piemēram, interneta inženieru
programmas un telekomunikāciju nozares programmas.
Pirmajā nodarbībā studenti tiek aicināti pastāvīgām studijām izmantot internetu, apgūt
vajadzīgās informācijas meklēšanas iemaņas internetā, elektronisko vārdnīcu (piemēram,
Tildes vārdnīcu un teksta tulkotāju krievu valodā) un terminu vārdnīcas internetā.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “ Telekomunikāciju un datoru tīkli” uzdevumi bakalaura studiju
programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām apgūt sekojošas zināšanas:
• ar priekšmetu saistīto terminoloģiju.
• ar priekšmetu saistīto metodes un to būtību.
• galveno tehnoloģiju pamatus.
• elektronisko sakaru starptautiskos administrēšanas pamatus
(starptautiskās telekomunikāciju un interneta organizācijas, resursu
administrēšanas principi).
Un apgūt sekojošas prasmes:
• Patstāvīgi izprast konkrētas tehnoloģijas tehnisko dokumentāciju un prast strādāt ar
elektronisko sakaru aparatūru un/vai programmatūru.
• Prast sagatavot telekomunikāciju tīkla projektējumu.
• Lasīt formāli aprakstītus telekomunikāciju protokolus valodā ASN1, RFC
dokumentāciju.
• Konfigurēt maršrutētāju un darba staciju ar interneta pieslēgumu.
• Apgūt vajadzīgās literatūras atrašanu internetā.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• Priekšmetā lietotā terminoloģija.
• Galveno telekomunikāciju un datu pārraides tīklu tehnoloģiskos risinājumus.
• Protokolu saimes TCP/IP pamatus.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• Patstāvīgi apgūt iekārtu tehnisko dokumentāciju un prast strādāt ar iekārtu.
• Sagatavot elektronisko sakaru tīkla projektējumu.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.

A.Tanenbauma monogrāfija „Computer
Networks”

Vrije University,
Amsterdam,
The Netherlands,
ISBN: 0-13066102-3
Publisher:
Prentice Hall
Copyright: 2003

As. prof. R. Balodis

4 izdevumi angļu
valodā, viens
izdevums krieviski,
der jebkurš izdevums
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2.

EE/CSE 461: Introduction to
Computer-Communication Networks

Lecturer: Tom
Henderson
TA: Vishnu
Srimurthy

3.

Zuercher Hochshule Winterthur

2001- 2005

4.

TCP/IP Fundamentals for Microsoft
Windows

Published:
Microsoft
November 2, 2004
Updated: May 22,
2006

5.

TCP/IP Tutorial and Technical
overview

A. Rodriguez, J.
Gatrell, J. Karas,
R. Peschke

These are condensed
notes from EE/CSE
461 at the Univ. of
Washington, Spring
2003
Notes roughly follow
the “Computer
Networks” text by
Andrew Tanenbaum
(2003)
Vairāki lekciju
konspekti
Pieejams internetā

IBM RED Books

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju;
• svarīgākajām elektronisko sakaru tehnoloģijām un migrāciju starp tām,
• apgūt protokolu paketi TCP/IP.
Praktiskie darbi
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas konfigurējot elektronisko
sakaru tīkla kādu iekārtu.
Praktisko darbu norise
Praktiskais darbs norit ar kādu konkrētu iekārtu, piemēram, - nepieciešams uz klienta
darba stacijas konfigurēt DHCP vai konfigurēt tīkla maršrutētāju. Studenti, kas strādā ar
tīklu tematiku blakus darbā, var demonstrēt savas darba iemaņas.

As. prof. R. Balodis
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Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām:
• atrast tehnisko dokumentāciju internetā patstāvīgām studijām un rakstiska
skaidrojuma sagatavošanai par šo tēmu (formālu protokola aprakstu, RFC, ITU
standartu):
• analizēt nelielu biroju (SOHO) un sagatavot tā telekomunikāciju tīkla projektējumu.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas visā mācību kursa apgūšanas laikā.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta pagūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Pirms eksāmena students
rakstiski sagatavo telekomunikāciju tīkla projektējumu un rakstisku paskaidrojumu par
patvaļīgi izvēlētu tehnisko dokumentāciju (ASN1 valodā aprakstītu protokolu, RFC),
studentam jāraksta trīs rakstiskus kontroldarbus. Eksāmenā students aizstāv rakstiskos
darbus un izskaidro izvēlētus lekcijās dotos slaidus.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:

Balles
10

9

8

7
6

Vērtējums
Izcili

Skala
Visi uzdotie uzdevumi paveikti ļoti kvalitatīvi, ir iegūta
pilna pārliecība par studenta personīgu darba
ieguldījumu vielas apgūšanā, studentam ir konceptuāla
tehnoloģiju izpratne un māk aizstāvēt savu domu,
students ir paplašinājis apgūstāmās vielas klāstu.
Teicami
Visi uzdotie uzdevumi paveikti kvalitatīvi, ir iegūta
pārliecība par studenta personīgu darba ieguldījumu
vielas apgūšanā, studentam ir konceptuāla tehnoloģiju
izpratne un var diskutēt par savu risinājumu izvēli.
Ļoti labi
Konkrētie uzdevumi paveikti kvalitatīvi, students ir
atvēlējis pietiekošu uzmanību vielas apgūšanai, pārzina
tehnoloģijas, var diskutēt par savu risinājumu, tomēr
diskusijā tiek pieļautas kļūdas vai nav pietiekošas
argumentācijas. Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu.
Labi
Konkrētie uzdevumi paveikti labi, labi var izskaidrot
tehnoloģiju atsevišķus aspektus. Apgūti ap 80% terminu
un jēdzienu.
Gandrīz labi Konkrētie uzdevumi paveikti nepietiekošā detalizācijas
As. prof. R. Balodis
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5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

pakāpē, tehnoloģijas pārzina daļēji. Apgūti ap 70%
terminu un jēdzienu.
Konkrētie uzdevumi paveikti pavirši, iegūts priekšstats
par tehnoloģijām, savu risinājumu var pamatot daļēji,
apgūti ap 60% terminu un jēdzienu.
Konkrētie uzdevumi paveikti, tomēr darbi izpildīti
pavirši un formāli, iegūts priekšstats par tehnoloģijām,
savu risinājumu var aizstāvēt vāji, apgūti ap 50%
terminu un jēdzienu.
Nav parādītas zināšanas priekšmetā.

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Lekciju saturs):
1.
Kursa vispārīgā sadaļa
1.1
Telekomunikāciju metrika
1.2
SNMP darbības principiālā shēma (zīmējums). MIB, datu modeļa pieeja SNMP
realizācijā (pretēji procesu balstītai pieejai). MIB objekti, to vārda struktūra un to
hierarhija, MIB objekta identifikators. Regulārie un tabulu datu tipi. MIB
objektu grupas un moduļi.
1.3.
Abstraktā datu struktūru definēšana ASN.1 standartā. Datu iekodēšana datu
pārraides procesā. ASN.1 izmantošanas sfēras telekomunikācijās. ASN.1
valodas vienkāršāko konstrukciju skaidrojums ar piemēriem. BER kodēšanas
principi un piemēri.
1.4.
Pastāvīgas ITU-T standartu X.680, X.681, X.682, X683 un X.690 studijas.
MIB objektu vai citu protokolu fragmentu pastāvīga analīze.
1.5.
Datortīklu vispārējs raksturojums. Datortīklu klasifikācija (kritēriji:
ģeogrāfiskais pārklājums, servisa arhitektūra, trafika veids, iesaistīto mezglu
(darba staciju) veids, pakalpojumu veids, tīkla pārvaldība). Tīklu piemēri:
internets, mobilais (šūnveida) telefons, kabeļTV.
1.6.
Protokolu hierarhija. Protokolu līmeņi, saskarnes (interfeisi), protokola zemāka
līmeņa serviss augstākam līmenim. Informācijas plūsmas starp saskarnēm un
līmeņiem, datu fragmentācija.
1.7.
Standartizācija. Standartizācijas organizāciju veidi. ITU, ITU-T, ITU-R, ITU-D.
ITU-T darbības shēma. ITU biedri. ISO, ANSI, NIST, IEEE. Interneta
standartizācijas struktūras: RFC, IAB, IRTF, IETF.
1.8.
Datortīklu arhitektūras jēdziens. Sakaru kanāla multipleksēšana. FDM un TDM.
Protokoli un līmeņi. Tīklu arhitektūras piemēri.
1.9
Fiziskais datu pārraides līmenis. Modulācija (amplitūdas, frekvenču, fāzes,
analogā, digitālā, hibrīda). Elektromagnētiskais spektrs un tā izmantošana. Datu
pārraides vides. Koaksiālais kabelis, vītais pāris (5, 6, 7 kategorijas), satelīti,
bezvadi (mikroviļņi, infrasarkanie viļņi, ISM josla, lāzerkanāli), optika.
Kodēšana kanālā. NRZ, NRZ-I, Mančestera kodēšana.
As. prof. R. Balodis
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1.10.

1.11.

1.12.

2.
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Protokolu datu saites līmenis (Data Link layer). Kadru (Frame) metodes. Bit
orientēti protokoli, baitu orientēti protokoli. Kļūdu konstatācija un labošana.
Paritātes kodēšana. Divdimensiju kodēšana. Hamminga paritātes kods.
Kontrolsumma (Checksums). CRC, piemēri. 5B/6B, 8B/10B, 64B/66B
kodēšana. Kļūdu labošana ar atkārtotu sūtīšanu, to risinājumi. Logi, sūtītāja un
saņēmēja darbības ātrumu sinhronizācija.
Fiziskās datu pārraides kanāla kopizmantošana (Media Access Control-MAC).
ALOHA (tīrais). ALOHA ar laika kvantēšanu (slotted ALOHA). CSMA, CSMA
variācijas (ar kanāla noklausīšanās iespēju, ar 1- varbūtību un p- varbūtību
pārraides uzsākšanu, ar varbūtību veikta kanāla pārraides iespējamības
pārbaude). Sakaru kanāla izmantojamības novērtējums ALOHA pieejā.
CSMA/CD. Algoritmi kanāla dalīšanai bez kolīzijām, binārās kartes risinājums.
Ethernet pamatprincipi un pamatjēdzieni. Slēptā mezgla problēma un tuvu esošu
mezglu vienlaicīgas darbības nodrošinājums bezvadu lokālos tīklos. MACA,
MACAW darbības shēmas.
LAN paplašinājumi (repeater, HUB, bridge, switch- to shēmu zīmējumi).
Kolīziju (CD) un apraides (broadcasting) zonu nodalīšana, izmantojot iepriekš
minētās iekārtās. Forwarding un Routing jēdzieni, tabulas. VLAN, principi, uz
kuru pamata veido VLAN (VLAN iekrāsošana).
Konkrēto tehnoloģiju sadaļa
Publiskais telefonu tīkls (PSTN). Mūsdienu PSTN realizācijas trīs līmeņi: nesēju
slāņa realizācija, signalizācijas un vadības līmenis, aplikāciju līmenis
(shematiskais zīmējums). Elektroniskās telefoncentrāles bloku shēma. SS7. SS7
slēguma shēmu varianti. Signalizācijas protokolu shēma (zīmējums). Inteleģentie
tīkli, to darbības shēma. Pakalpojumu piemēri. Inteleģentā tīkla servisa slēguma
shēma, realizējot individuālu tarifu VPN tīklā (fiksētais telefons, mobilais
telefons, PABX starp iestādes darbiniekiem). Publisko telefonu tīklu saslēgšana,
izmantojot interneta vidi. Media Gateway, Signalling Gateway. PSTN un
interneta saskarnes: ar Media un Signalling Gatway, ar Network Access Server,
ar Access Gateway. Protokoli SS7/ISUP, RTP, RTCP, MGCP, ISUP over IP
(protokolu steks), Q.931 over IP (protokolu steks). Signalizācija realizācija ar
protokoliem SIP, SDP. Presence un Instant Messaging komponente . SDP
piemērs.
Multimēdiju protokoli H.323. Protokolu raksturojums un steks. Pakešu bāzēta
komunikāciju multimediju sistēma. H.323 Gatekeeper, Gateway, MCU (MC un
MP komponentes). Darbības principiālo shēmu paraugi.
SDH. Sinhronie, gandrīz sinhronie (pleisio) un asinhronie tīkli. Kadru un
multipleksēšanas struktūra. Tīkla elementi un topoloģija. Kadru papildu
informācijas logi. Automātiskie aizsardzības pārslēgumi. Tīkla darbības
sinhronizācija.
ATM. Šūnu struktūra. Virtuālie ceļi un virtuālie kanāli. ATM protokolu kubs.
Protokolu fiziskais un ATM līmenis. ATM servisa kategorijas. QoS.
10 GE, gaismeju komutācija.
Piekļuves tīkli. Platjoslas pakalpojumi. Maģistrālie tīkli Latvijā. ES direktīvas un
regulas par platjoslu un elektroniskiem sakariem.
Dažādo tehnoloģiju salīdzinājums, tehnoloģiju migrācija.
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3.
3.1

TCP/IP pamati
Interneta vēsture, standartizācijas process. Interneta administrēšana un
komercializācija.
. IP adresācija. Dažāda tipa adreses. Apaštīkli (subnetting). IPv6 adresācija.
. Maršrutizācija. RIPv2 un OSPF protokoli. Maršrutizācijas tabulas un algoritmi.
Autonomās sistēmas. BGP un EBGP protokoli.
Transporta līmeņa protokoli. UDP un TCP protokoli. IMCP. Piemēri.
Interneta apraide (multicasting).
Augstāka līmeņa protokoli un to pielietojumi. SDH. Sinhronie, gandrīz sinhronie
(pleisio) un asinhronie tīkli. Kadru un multipleksēšanas struktūra. Tīkla elementi
un topoloģija. Kadru papildu informācijas logi. Automātiskie aizsardzības
pārslēgumi. Tīkla darbības sinhronizācija.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

•
•
•

Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas, studentam:
aizstāvot savu telekomunikāciju tīkla projektējumu;
izskaidrojot internetā iegūto tehnisko dokumentāciju (formālu protokola aprakstu vai
RFC);
izskaidrojot savu kontroldarbu un izvēlētas lekciju tēmas (slaidus).
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir:
- sagatavojis konkrētu telekomunikāciju tīkla projektējumu;
- sagatavojis rakstisku skaidrojumu formālam telekomunikāciju protokola
aprakstam valodā ASN1 vai izskaidrojis kādu RFC;
- uzrakstījis trīs kontroldarbus;
- izstudējis un prot izskaidrot visus lekcijā dotos slaidus.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Pirms lekcijas studenti elektroniskā formā saņem slaidus. Vēlams šos slaidus sagatavot uz
lekciju, tos turēt lekcijas laikā un pierakstīt komentārus tiem nodarbības laikā. Pēc
lekcijas ir nepieciešama atkārtota un patstāvīga slaidos sniegtā materiāla analīze,
iespējams, vielas padziļināta izprašana no mācību grāmatas.
Pasniedzējs: ___________________
Datums:

2007. gada 7.martā.
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RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Inženiermatemātikas katedra
Mācību priekšmeta apraksts
Mācību priekšmeta nosaukums: DMF 101 Matemātika
Mācību spēks: doc., Dr. math. Līga Biezā.
Priekšmeta statuss: RTU obligātais.
Studiju veids: akadēmiskā programma.
Studiju līmenis: bakalaura studijas.
Mācību priekšmeta apjoms : 9 KP, 176 stundas, no tām lekcijas – 80 stundas, semināri – 96
stundas.
Pārbaudes forma: eksāmens.
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt studentiem matemātikas pamatjēdzienus un metodes,
loģiski un precīzi formulēt apgalvojumus.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
1. E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne, 1988,
534 lpp., 527 lpp.
2.K. Šteiners, B. Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un
dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2. daļa, Zvaigzne, 1998, 115 lpp.
3. K. Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu
studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp.
4. M. Buiķis, B. Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu algoritmi. Zvaigzne, 1997,
288 lpp.
5. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Zvaigzne,
1996, 328 lpp.
6. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I tehnisko augstskolu
studentiem. Rīga, RTU, 2004, 340 lpp.
7. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga, RTU, 2003, 204 lpp.
8. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga, RTU,
LLU, 2002, 288 lpp.
9. Aivars Āboltiņš, Inta Volodko. Rindas. Jelgava, LLU, 2001, 49 lpp.
10.Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika II tehnisko
augstskolu studentiem. Rīga, RTU, 2005, 244 lpp.
Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas un semināri.
Priekšmeta apguves vērtēšana: Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās zināšanas un
prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā.
Vērtējuma svaru sadalījums:
Eksāmeni un kontroldarbi
70%
Darbs grupā
5%
Nodarbību apmeklēšana un
piedalīšanās diskusijās - aktivitāte
5%
Patstāvīgais darbs
20%
Kopā :
100%
Prasības priekšmeta apguvei: Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde,
eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā.

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Priekšmeta saturs tiek saskaņots ar bakalaura studiju
programmas tehnisko priekšmetu prasībām, piemērojot jaunākos metodiskos paņēmienus.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms semināriem sagatavot
iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu
mājās.
Nodarbību plāns
1. semestris
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tēma

Lekciju skaits

Ievads matemātiskajā analīzē
Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini
Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini
Kompleksie skaitļi
Lineārās algebras elementi
Vektoru algebra
Analītiskā ģeometrija
Matricas īpašvērtības un īpašvektori
Pārskata lekcija
Kopā

3
7
3
1
3
2
3
1
1
24

Semināru
skaits
3
7
3
1
3
2
3
1
1
24

2. semestris
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tēma

Lekciju skaits

Nenoteiktais un noteiktais integrālis, neīstie 5
integrāļi
Vairākkārtīgie integrāļi
2
Parastie diferenciālvienādojumi
4
Skaitļu un funkciju rindas
3
Furjē transformācijas
1
Pārskata lekcija
1
Kopā
16

Semināru
skaits
7
4
5
7
1
24

LEKCIJU PLĀNS
1. semestris
1. Funkcijas definīcija, tās uzdošanas veidi. Salikta funkcija. Elementārās funkcijas.
Parametriski un aizklāti uzdotas funkcijas. Pāra, nepāra un vispārīga veida funkcijas.
Funkciju monotonitāte. Periodiskas funkcijas. Inversā funkcija.
2. Skaitļu virknes robeža. Robežu īpašības. Bezgalīgi mazi un bezgalīgi lieli lielumi.
Funkcijas robeža. Vienpusējās robežas. Nenoteiktību veidi un to novēršana. Pirmā un otrā
ievērojamā robeža.
3. Bezgalīgi mazu lielumu salīdzināšana. Funkcijas pieaugums. Funkcijas nepārtrauktība
punktā un intervālā. Pārtraukuma punkti un to veidi. Slēgtā intervāla nepārtrauktu
funkciju īpašības.
4. Atvasinājuma definīcija. Taisnes vienādojums ar uzdotu virziena koeficientu.
Atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā interpretācija. Atvasināšanas pamatlikumi. Saliktas
un inversas funkcijas atvasināšana. Elementāro funkciju atvasināšanas formulas.
5. Apslēpti un parametriski uzdotas funkcijas atvasināšana. Logaritmiskā atvasināšana.
Funkcijas diferencējamība. Funkcijas diferenciālis un tā īpašības.
6. Augstāku kārtu atvasinājumi. Augstāku kārtu diferenciāļi, to īpašības. Teilora formula.
Lopitāla kārtula.
7. Rolla teorēma. Lagranža teorēma. Košī teorēma. Funkcijas monotonitātes nosacījumi.
8. Ekstrēma definīcija. Ekstrēma eksistences nepieciešamā un pietiekamā pazīme. Funkcijas
vismazākā un vislielākā vērtība slēgtā intervālā.
9. Funkcijas grafika ieliektība un izliektība. Pārliekuma punkti, to noteikšana. Funkcijas
grafika asimptotes.
10. Funkcijas pētīšanas vispārīgā shēma.
11. Vairāku argumentu funkcijas jēdziens. Divu
argumentu funkcijas ģeometriskā
interpretācija, virsmas vienādojums. Līmeņlīnijas un līmeņvirsmas. Parciālie pieaugumi
un pilnais pieaugums. Parciālo atvasinājumu definīcija. Pilnais diferenciālis. Virsmas
pieskarplakne un normāle.
12. Saliktas vairāku argumentu funkcijas atvasināšana. Apslēpti uzdotas vairāku argumentu
funkcijas atvasināšana. Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Augstākas kārtas
diferenciāļi.
13. Divu argumentu funkcijas ekstrēma definīcija. Ekstrēma eksistences nepieciešamā un
pietiekamā pazīme. Divu argumentu funkcijas vismazākā un vislielākā vērtība slēgtā
intervālā.
14. Kompleksie skaitļi, to algebriskā, trigonometriskā un eksponentforma. Darbības ar
kompleksiem skaitļiem.
15. Matricas jēdziens, matricu veidi. Lineāras darbības ar matricām. Determinanta jēdziens,
tā īpašības. Minors un adjunkts. Determinanta aprēķināšana. Inversā matrica.
16.Matricas rangs. Lineāru algebrisku vienādojumu sistēmas ar konstantiem koeficientiem,
to atrisināšana pēc Krāmera formulām, ar matricu metodi un ar Gausa metodi.
17. Sistēmas saderība, Kronekera-Kapelli teorēma. Homogēnas un nehomogēnas lineāru
algebrisku vienādojumu sistēmas, to vispārīgais atrisinājums.
18. Skalāri un vektoriāli lielumi. Vektora modulis un virziena kosinusi. Vektoru koordinātes
Dekarta koordinātu sistēmā. Lineāras darbības ar vektoriem. Vektoru kolinearitātes
nosacījums. Vektora projekcija uz ass. Vektoru sistēmas lineāra neatkarība, bāze.
19. Vektoru skalārais reizinājums, divu vektoru ortogonalitātes nosacījums. Labais un
kreisais vektoru sakārtojums. Vektoru vektoriālais reizinājums. Trīs vektoru jauktais
reizinājums.
20. Dekarta un polārā koordinātu sistēma plaknē. Taisnes vienādojums plaknē, tā veidi.
Leņķis starp taisnēm. Taišņu paralelitātes un perpendikularitātes nosacījumi.
21. Otrās kārtas līniju kanoniskie vienādojumi.
22. Virsmas un līnijas vienādojums telpā. Plaknes vienādojums, tā veidi. Taisnes

vienādojums telpā, tā veidi. Leņķis starp taisni un plakni.
23. Matricas īpašvērtības un īpašvektori.
24. Pārskata lekcija..
SEMINĀRU PLĀNS
1. semestris.
1. Elementāro funkciju un to īpašību atkārtojums vidusskolas kursa apjomā.
2. Bezgalīgi mazi un bezgalīgi lieli lielumi. Nenoteiktības un to veidi. Skaitļu virknes un
funkcijas robeža. Vienpusējās robežas.
3. Pirmā un otrā ievērojamā robeža. Robežu aprēķināšana. Bezgalīgi mazu lielumu
salīdzināšana.
4. Atvasināšana.
5. Apslēpti un parametriski uzdotas funkcijas atvasināšana. Logaritmiskā atvasināšana.
Diferenciālis.
6. Augstāku kārtu atvasinājumi un diferenciāļi.
7. Teilora formula. Lopitāla kārtula.
8. Ekstrēmu atrašana. Funkcijas vismazākā un vislielākā vērtība slēgtā intervālā.
9. Funkcijas grafika ieliektība un izliektība. Pārliekuma punkti. Funkcijas grafika
asimptotas.
10. Funkciju pētīšana.
11. Līmeņlīnijas un līmeņvirsmas. Parciālie atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. Virsmas
pieskarplakne un normāle.
12. Saliktas un apslēpti uzdotas vairākargumentu funkcijas atvasināšana. Augstāku kārtu
parciālie atvasinājumi. Augstākas kārtas diferenciāļi.
13. Divu argumentu funkcijas ekstrēms. Nosacītais ekstrēms. Funkcijas vislielākā un
vismazākā vērtība slēgtā apgabalā.
14. Kompleksie skaitļi un darbības ar tiem.
15. Darbības ar matricām. Determinanta aprēķināšana. Inversā matrica.
16. Matricas rangs. Lineāru algebrisku vienādojumu sistēmas. Krāmera formulas. Matricu
metode. Gausa metode.
17. Lineāru algebrisku vienādojumu sistēmu vispārīgā atrisinājuma atrašana.
18. Vektori, darbības ar tiem.
19. Vektoru skalārais, vektoriālais un skalārais reizinājums.
20. Polārā koordinātu sistēma. Taisne plaknē.
21. Otrās kārtas līnijas.
22. Taisne telpā. Plaknes vienādojumi , tā veidi. Virsmas vienādojums un līnijas vienādojums
telpā.
23. Matricas īpašvērtības un īpašvektori.
24. Pārskata nodarbība.
Mājas darbi:
1. Robežas.
2. Atvasināšana.
3. Funkciju pētīšana.
4. Vairākargumentu funkciju diferenciālrēķini.
5. Lineārā algebra.
6. Analītiskā ģeometrija.
Kontroldarbi:
1. Robežas un atvasināšana.
2. Vairākargumentu funkcijas.
3. Lineārā algebra un vektoru algebra.

LEKCIJU PLĀNS
2. semestris
1. Primitīvā funkcija, nenoteiktais integrālis, tā īpašības. Substitūcijas metode.
Parciālā integrēšana.
2. Racionālas daļas. Racionālas elementārdaļas, to integrēšana. Īstas racionālas daļas
izteikšana elementārdaļu summas veidā.
3. Irracionālu izteiksmju integrēšana. Trigonometrisku izteiksmju integrēšana.
Noteiktā integrāļa definīcija.
4. Noteiktā integrāļa īpašības. Ņūtona – Leibnica formula. Substitūcijas metode un
parciālā integrēšana notektajam integrālim. Noteiktā integrāļalietojumi plaknes
figūras laukuma aprēķināšanai Dekarta un polārajās koordinātās. Noteiktā
integrāļa lietojumi fizikā.
5. Neīstais integrālis.
6. Divkāršais integrālis, tā aprēķināšana Dekarta un polārajās koordinātās.
Divkāršā integrāļa lietojumi plaknes figūras laukuma un ķermeņa tilpuma
aprēķināšanai.
7. Trīskāršā integrāļa jēdziens, aprēķināšana, lietojumi.
8. Diferenciālvienādojuma jēdziens. Vispārīgais un partikulārais atrisinājums,
sākuma nosacījumi. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi, Košī problēma. Pirmās
kārtas diferenciālvienādojumi ar atdalāmiem mainīgajiem, homogēnie pirmās
kārtas diferenciālvienādojumi.
9. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – lineārie, Bernulli un eksaktie. Otrās
kārtas diferenciālvienādojumi, kuriem var pazemināt kārtu.
10. Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisinājumu īpašības. Lineāri
homogēni 2. kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, to
vispārīgais atrisinājums.
11. Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisināšana ar
nenoteikto koeficientu metodi un Lagranža metodi.
12. Skaitļu rinda, rindas parciālsumma. Skatļu rindas konverģences definīcija,
konverģences nepieciešamā pazīme. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences
pietiekamās pazīmes (bez pierādījuma). Funkciju rindas, to konverģences
intervāls.
13. Maiņzīmju rinda. Leibnica pazīme (bez pierādījuma). Pakāpju rindas, tās
konverģences intervāls. Funkciju izvirzīšana pakāpju rindā. Teilora rinda. Dažu
elementāro funkciju izvirzījumi Maklorēna rindā.
14. Ortogonālu funkciju sistēmas. Furjē rinda un Furjē koeficienti. Dirihlē
nosacījumi. Furjē rinda intervālā (-l,l) un (0,l). Izvirzījums rindā pēc sinusiem un
kosinusiem.
15. Integrāļi, kas atkarīgi no parametra. Gamma funkcija. Furjē integrālis reālā un
kompleksā formā. Furjē transformācijas.
16. Pārskata lekcija.

SEMINĀRU PLĀNS
2. semestris.
1. Nenoteiktais integrālis. Substitūcijas metode.
2. Nenoteiktais integrālis. Parciālā integrēšana.
3. Nenoteiktais integrālis. Racionālu daļu integrēšana.

4. Trigonometrisku funkciju un iracionālu funkciju integrēšana.
5. Noteiktais integrālis, tā aprēķināšana un lietojumi.
6. Noteiktā integrāļa lietojumi.
7. Neīstais integrālis.
8. Divkāršais integrālis.
9. Divkāršais integrālis.
10. Trīskāršais integrālis.
11. Trīskāršais integrālis.
12. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
13. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi.
14. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi, kas reducējami uz pirmās kārtas
diferenciālvienādojumiem.
15. Augstākas kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
16. Augstākas kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem.
17. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences pazīmes. Alternējošas rindas.
18. Funkciju rindas, to konverģences intervāls. Pakāpju rindas.
19. Funkcijas izvirzīšana pakāpju rindā.
20. Pakāpju rindu lietojumi.
21. Ortogonālo funkciju sistēmas. Furjē rinda.
22. Furjē rinda.
23. Furjē integrālis reālā un kompleksā formā.
24. Furjē transformācijas.
Individuālie mājas darbi:
1. Nenoteiktais integrālis.
2. Noteiktais integrālis un tā lietojumi.
3. Divkāršais integrālis un tā lietojumi.
4. Diferenciālvienādojumi.
5. Rindas.
Kontroldarbi:
1. Nenoteiktais integrālis, tā lietojumi. Neīstais integrālis.
2. Divkāršais un trīskāršais integrālis, to lietojumi.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: TĀLIS CELMIŅŠ, dr.Sc.Ing, asoc.prof.
Mācību priekšmeta nosaukums: INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

TELEKOMUNIKĀCIJĀS.
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
MAĢISTRU

Telekomunikāciju un datoru tīkli
3 KP

Mācību priekšmeta mērķis
Priekšmeta “ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS TELEKOMUNIKĀCIJĀS”
mērķis maģistru studiju programmā ir apgūt prasmes patstāvīgi sastādīt un modulēt
telekomunikāciju sistēmu darbības algoritmus, veidot un apstrādāt datu bāzes, kā arī iegūt
zināšanas par pakalpojumu sniegšanu mehānismiem.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS TELEKOMUNIKĀCIJĀS”
uzdevumi maģistru studiju programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas
• apgūt ar priekšmetu saistīto terminoloģiju
• sastādīt un simulēt telekomunikāciju sistēmu darbības algoritmus;
• veidot un apstrādāt datu bāzes (SQL);
• telekomunikāciju tīklu vadības (TMN) sistēmu veidošanas pamatus;
• objektu koppieprasījuma starpniekarhitektūras (CORBA) veidošanas
pamatus;
• ekspertēšanas izveide un izmantošanas iespējas.
Un apgūt sekojošas prasmes :
• reālo telekomunikāciju sistēmu darbības un tīklus
• darbības algoritmu sastādīšana SDL un UML valodās;
• darbības algoritmus modulēšana ar Petri un neironu tīklu programmām;
• veidot un apstrādāt datu bāzes (SQL) ar programmām.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• ar priekšmetu saistīto terminoloģiju
• telekomunikāciju sistēmu darbības algoritmu uzdošanas veidus;
• datu bāzes (SQL) pamatus;
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telekomunikāciju tīklu vadības (TMN) un pakalpojumu pamatus;
objektu koppieprasījuma starpniekarhitektūras (CORBA) pamatus;
ekspertsistēmu pamatus.

Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• telekomunikāciju sistēmu darbības algoritmu sastādīšana un analīze;
• telekomunikāciju tīklu vadības veidošana un realizācijas ieviešana;
• strādāt ar Petri , neiro tīklu un SQL programmām.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
ETF bibliotēkā esošie materiāli
1.
ITT materiāli
2.
Telekomunikāciju tīklu vadība.

3.
4.

Telekomunikāciju tīklu teorija.
Handbuch für die Telekommunikation.

T.Celmiņš.
T.Celmiņš.

Metodiskie darbi [1]

J. Ločmelis
Herausgegeben
von Volker Jung .
Hans- Jürgen
Warneke.
Freeman, Roger
L.
C. J. Date

R.: RTU, 1996.
Springer, 1998.

Latvija un perspektīvās
telekomunikāciju
tehnoloģijas: zinātniskipraktisko rakstu krājums.
Rīga, RTU,
Telekomunikāciju
institūts, 1999.

Wiley & Sons.
Telecommunications Transmission
1998.
Handbook.
6.
Addison-Wesley
An introduction to Database system.
Lonman, Inc., 1995.
(Русский перевод. Киев,1998.)
WEB izmantojamie materiāli
7.
ftp://ftp.liis.lv/macmat/matemat/algebra/
8.
http://www.2cool4u.ch/network_management/tmn_uebersicht/tmn_uebersicht.htm
9.
http://www.tinac.com/about/principles_of_tinac.htm
11.
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
12.
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/corba-overview.html
Programmatūras un apraksti
13.
http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/db.html
14.
http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/java/
15.
http://www.neurosolutions.com/products/ns/
16.
http://www.bestsoftware4download.com/s-axbrotrc-sql-software.html
17.
http://www3.acadlib.lv/greydoc/Lindes_disertacija/Linde_Sum_lat.doc
18.
http://209.85.129.104/search?q=cache:sVNg7Dz1dAgJ:www.ltn.lv/~strods/+SDL&h
l=lv&ct=clnk&cd=18&lr=lang_lv
5.

Piezīmes: [1]- tiek izplatīta CD-ROM nesējā ETF bibliotēkā.
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Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju;
• darbību aprakstošajiem algoritmu veidiem un jēdzieniem;
• matemātiskiem aparātiem un metodēm;
• programmatūru daudzveidību;
• standartu organizāciju ieteikumiem.
Praktiskie darbi
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS TELEKOMUNIKĀCIJĀS metožu izmantošanā.
Praktiskajos darbos ietilpst:
• tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana;
• patstāvīga uzdevuma nostādnes, metodes izvēles, risinājuma un rezultātu analīzes
veikšana individuālam uzdevumam.
Praktisko darbu norise
Praktiskos darbos diskusiju formā tiek veikti:
• uzdevuma formulējumi;
• algoritmu izvēle un parametru noteikšana;
• skaitļošanas procedūras;
• modelēšanas rezultātu apstrāde un analīze.
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām;
• patstāvīgai uzdevumu risināšanai ar mērķi apgūt noteiktās iemaņas.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas patstāvīgo uzdevumu risināšanai
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta apgūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Eksāmens ir rakstisks.
Apgūtās prasmes novērtētas, veicot praktisku uzdevumu risināšanu. Zināšanu dziļumu
pārbauda ar jautājumiem un uzdevumiem.
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
(piemēram algoritmu modelēšanu)
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Lekciju saturs):
1.
Formālās valodas un algoritmi
1.1
Abstrakto algebru elementi: kopas, gredzeni, lauki un telpas.
1.2
Algoritmu uzdošanas veidi: teksta, vektoru, grafiskie un attēlu.
1.3
Formālās valodas pamatelementi un aprakstošie lielumi.
1.4
Formālo valodu veidi: AUTOMĀTU, SDL, UML un citas.
2.
Modelējošie tīkli.
2.1
Petri tīkli to veidi un raksturojošie lielumi.
2.2
Mākslīgie neironu tīkli to veidi un raksturojošie lielumi.
2.3
Petri un neiro tīklu programmatūras.
3.
Intelektuālie tīkli.
3.1
Intelektuālie tīkli to uzbūves struktūras.
3.2
Intelektuālo tīklu loģiskie līmeņi.
3.3
Pakalpojumu veidi.
3.4
Pakalpojumu grupu veidi (CSI).
4.
Telekomunikāciju tīklu vadība.
4.1
Telekomunikāciju tīklu vadības veidi un tā organizēšana.
4.2
Telekomunikāciju tīklu vadības sistēma (TMN).
4.3
Telekomunikāciju informatīvais arhitektūras tīkls (TINA).
5.
Objektu koppieprasījuma starpniekarhitektūra (CORBA).
Objektu koppieprasījuma starpniekarhitektūras struktūra.
5.1
Objektu koppieprasījuma starpniekarhitektūras elementi.
5.2
Starpniekvalodas veidi starp patstāvīgiem procesiem CORBAs sistēmās.
5.3
5.4
Sajūgumu valoda (IDL) CORBAs sistēmās.
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6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3

Datu bāzes.
Datu bažu veidi.
Datu bažu pamatlielumi.
Datu apstrādes algoritmi
Datu apstrādes matemātiskie paņēmieni.
Ekspertsistēmas.
Ekspertēšanas sistēmas struktūra un nosacījumi.
Ekspertu izvēle.
Ekspertēšanas rezultātu izvērtēšana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Praktisko darbu apraksti
Algoritmu sastādīšanas uzdevumi.
Algoritmu uzdevumu apstrāde.
Algoritmu maiņa.
Tīklu (grafu) uzdevumu sastādīšana.
Tīklu (grafu) uzdevumu apstrāde.
Tīklu (grafu) maiņa.
Datu bāzes izveide.
Datu bāzes apstrāde.

Nepieciešamās priekšzināšanas
Datormācība (pamat- un speckurss).
• programmēšanas pamati;
• programmēšanas valoda C++;
• programmēšanas valoda JAWA.
Ciparu elektronika un datoru arhitektūra.
•
•
•

matemātiskā loģika (Bula algebra};
asamblers;
adresācijas veidi.

Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas nosaka, risinot sekojošus praktisko darbu
uzdevumus:
• telekomunikāciju sistēmu vadības algoritmu sastādīšana;
• telekomunikāciju sistēmu vadības algoritmu modulēšana;
• datu bāžu izveide;
• datu bāžu apstrāde.
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaiti praktiskajos darbos, t.i. ir atrisinājis visus individuālos praktisko darbu
uzdevumus. Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot, studentam patstāvīgi
jāapgūst un jāsagatavo individuālo praktisko darbu uzdevumi kādā no simulēšanas
programmu paketēm.
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Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• datormācībā;
• ciparu elektronikā un datoru arhitektūrā;
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns lekcijām.
Nedēļas

Temati

Literatūra

1.
2.
3.
4.
5.

Ievadlekcija
Formālās valodas un algoritmi
Formālās valodas un algoritmi
Modelējošie tīkli.
Modelējošie tīkli.

[1] Lekcija 1.
[1,3,7] Lekcija 2.
[1,3,7] Lekcija 3.
[1,13,14] Lekcija 4.
[1,13,14] Lekcija 5.

6.

Modelējošie tīkli.

7.
8.

Intelektuālie tīkli.
Intelektuālie tīkli.

[1,13,14,15]Lekcija
6.
[1,2,3] Lekcija 7.
[1,2,3] Lekcija 8.

9.
10.

Telekomunikāciju tīklu vadība.
Telekomunikāciju tīklu vadība.

[1,2,4,5,9] Lekcija 9.
[1,2,4,5,9] Lekcija10.

11.

[1,8,12] Lekcija 11.

13.
14.

Objektu koppieprasījuma
starpniekarhitektūra (CORBA).
Objektu koppieprasījuma
starpniekarhitektūra (CORBA).
Datu bāzes.
Datu bāzes.

15.
16.

Ekspertsistēmas.
Noslēguma lekcija

[1,5,6,16] Lekcija 15.
[1] Lekcija 16.

12.

[1,8,12] Lekcija 12.
[1,6,11] Lekcija 13.
[1,6,11] Lekcija 14.

Informatīvie
materiāli
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
Slaidi

Kalendārais plāns praktiskajām nodarbībām.
Nedēļas
2.
4.

Temati
Algoritmu sastādīšanas
uzdevumi.
Algoritmu uzdevumu apstrāde.

Literatūra
[1,3,7] Praktiskais
darbs 1.
[13,14,15,17,18]
Praktiskais darbs 2.

Informatīvie
materiāli
Slaidi
Slaidi
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6.

Algoritmu maiņa.

8.
10.

Tīklu (grafu) uzdevumu
sastādīšana.
Tīklu (grafu) uzdevumu apstrāde.

12.

Tīklu (grafu) maiņa.

14.

Datu bāzes izveide.

16.

Datu bāzes apstrāde.

Pasniedzējs: ___________________
Datums: 2007. gada 20. marts

[1,3,7] Praktiskais
darbs 3.
[1,3,7] Praktiskais
darbs 4.
[13,14,15] Praktiskais
darbs 5.
[1,3,7] Praktiskais
darbs 6.
[1,3,7] Praktiskais
darbs 7.
[11,16] Praktiskais
darbs 8.

Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: TĀLIS CELMIŅŠ, dr. Sc. Ing, asoc.
Mācību priekšmeta nosaukums: KODĒŠANA UN KRIPTĒŠANA.
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms :
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
MAĢISTRU

Telekomunikāciju un datoru tīkli
3 KP

Priekšmeta “ KODĒŠANA UN KRIPTĒŠANA” mērķis maģistru studiju programmā
ir apgūt prasmes patstāvīgi veikt
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “ KODĒŠANA UN KRIPTĒŠANA” uzdevumi maģistru studiju
programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas
• dažādos kodu veidos;
•

kodu matemātiskajos aprakstos un apstrādē;

•

kodu analīzē un sintēzē;

•

kodēšanas aparatūrā un programmatūrā;

•

kriptēšanā un kriptoanalīzē;

•

starptautisko standartu izvēlē.

Un apgūt sekojošas prasmes :
• algoritmos un matemātiskajās paņēmienos kodu veidošanā;
•

kodu izvēlē un izvērtēšanā;

•

kodu iekārtu simulēšanā;
kriptēšanas izvēlē.

•

Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• dažādos kodu veidos;
•

kodu matemātiskajos aprakstos un apstrādē;

•

kodu analīzē un sintēzē;
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•

kodēšanas aparatūrā un programmatūrā;

•

kriptēšanā un kriptoanalīzē;

•

starptautisko standartu izvēlē;

•

algoritmos un matemātiskajās paņēmienos kodu veidošanā;

•

kodu izvēlē un izvērtēšanā;

•

kodu iekārtu simulēšanā;
• kriptēšanas izvēlē.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• kodu un šifrēšanas standartu izvēle;
• kodu un šifrēšanas programmu izmantošana.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
ETF bibliotēkā esošie materiāli
1.
Теория и практика кодов,
контролирующие ошибки.
2.
Коды исправляющие ошибки.

Р. Блейхут.

"Мир." 1986.
"Мир." М.1976.

3.

Зффективное кодирование.

У. Питерсон, Э.
Узлдон.
А. А. Новик.

4.

Ziņojumu aizsardzība

T. Celmiņš.

5

Aizsardzības nodrošināšana ziņojumu
pārraidē.

T. Celmiņš

6.

TRELLIS kodēšana.

T. Celmiņš
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"Знергия." М. и Л.
1965.
Latvija un
perspektīvās
telekomunikāciju
tehnoloģijas:
zinātniski- praktisko
rakstu krājums. Rīga,
RTU,
Telekomunikāciju
institūts, 1995.
Latvija un
perspektīvās
telekomunikāciju
tehnoloģijas:
zinātniski- praktisko
rakstu krājums. –
Rīga, RTU,
Telekomunikāciju
institūts, 1996.
Latvija un
perspektīvās
telekomunikāciju
tehnoloģijas:
zinātniski praktisko
rakstu krājums. –
Rīga, RTU,
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Telekomunikāciju
institūts, 1998.
Wiley. 1999.

7.

Cannel Coding for
M. Bossert
Telecommunications.
WEB izmantojamie materiāli
8.
http://www.cs.caltech.edu/~umans/522/default.htm
9.
http://www-math.cudenver.edu/~wcherowi/courses/m5410/ctcln.html
10.
http://theory.csail.mit.edu/~madhu/ST06/scribe/L23_chungc_main.pdf
11.
http://math.usask.ca/fvk/CodingTheory.html
12.
http://www-math.cudenver.edu/~wcherowi/courses/m4410/codln.html
Programmatūras un apraksti
13.
http://www.ni.com/academic/circuits.htm
Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju;
• starptautiskajiem standartiem;
• matemātiskajiem paņēmieniem;
• kodu teorētiskajiem pamatiem;
• kodu izmantošanas iespējam;
• kriptēšanas paņēmieniem;
• e-dokumentu aizsardzību.
Praktiskie darbi
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas KODĒŠANA UN
KRIPTĒŠANA metožu izmantošanā.
Praktiskajos darbos ietilpst:
• matemātiska aparāta izmantošana kodu analizē,
• kodu izvērtēšana.
Praktisko darbu norise
Praktiskos darbos diskusiju formā tiek veikti:
• matemātiskā aparāta izmantošana;
• kodu analīze,
• kodu izvērtēšana.
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Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām;
• patstāvīgai uzdevumu risināšanai ar mērķi apgūt noteiktās iemaņas.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas patstāvīgo uzdevumu risināšanai.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta pagūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Eksāmens ir rakstisks.
Apgūtās prasmes tiek novērtētas, veicot praktisku uzdevumu risināšanu. Zināšanu
dziļums tiek pārbaudīts ar testiem.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
(piemēram kodu modelēšanu)
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Lekciju saturs):
1.
Vienkāršie kodi.
1.1
Naturālo un divisko skaitļu vienmērīgie un nevienmērīgie kodi.
1.2
Vienkāršie starptautiskie telegrāfu, teletaipu, datoru un vadību iekārtu kodi.
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1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
7.
7.1
7.2
8.
8.1
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Kodējošo un dekodējošo iekārtu struktūras un darbības algoritmi.
Nevienmērīgie statistiskie kodi.
Nosacījumi statistisko kodu veidošanā.
Priedēkļu un piedēkļu kodi.
Šenona, Fano un Hafmena algoritmi.
Kodējošo un dekodējošo iekārtu struktūras un darbības algoritmi.
Statistisko kodu izmantošana telekomunikācijā, televīzijā un telemetrijā.
Bloku kodi.
Lineārās augstākās algebras pamati.
Lineāro bloku kodu matricas.
Heminga, Rīda-Malera un paritātes kodi.
Konstruktīvie kodi.
Kodējošo un dekodējošo iekārtu struktūras un darbības algoritmi.
Cikliskie kodi.
Galīgais lauks un tā elementi.
Galuā lauks.
Daudzlocekļu polinomi to sadalījums reizinātājos.
Heminga, Goleja, Bouza-Čoudhori-Hokingena un Rida-Solomona kodi.
Kodējošo un dekodējošo iekārtu struktūras un darbības algoritmi.
Vītie kodi (savērpjošie).
Vīto kodu dažādi uzdošanas veidi: režģu, matricu un daudzlocekļu.
Vainera-Eša kodi.
Kodējošo un dekodējošo iekārtu struktūras un darbības algoritmi.
Ātro pārveidošanas paņēmienu izmantošana kodēšanā.
Furjē un Adamara ātrā pārveidošana.
Ziņojuma, vadības un sinhronizācijas kodi.
Ziņojuma, vadības un sinhronizācijas kodu atdalīšana.
Kodu pārgrupēšana.
Audio un video signālu kodēšana.
Starptautiskie ITTT standarti.
Ziņojumu slepenošana.
Kriptogrāfija un kriptoanalīze.
Atvērto un slēgto atslēgu sistēmas.
Standartizētie DES un RSA paņēmieni.
E-dokumentu aizsardzība
E-paraksta veidošana un aizsardzība
Nepieciešamās priekšzināšanas

Telekomunikāciju sistēmu ciparu iekārtas (Piemērs)
1. Programmējamās loģiskās šēmas.
1.1. Programmējamās loģiskās ventiļu šēmas.
1.2. Programmējamās loģiskās matricu šēmas.
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1.3. Programmējamās loģiskās daudzelementu šēmas.
2. Loģisko iekārtu simulēšanas valodas.
2.1. Loģisko iekārtu simulēšanas valoda VHDL
2. 2. Loģisko iekārtu simulēšanas programmas.
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , risinot sekojošus praktisko darbu
uzdevumus:
• uzdevuma formulējumu;
• gala rezultātu izvērtēšanu.
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaiti praktiskajos darbos, t.i. ir atrisinājis visus individuālos praktisko darbu
uzdevumus. Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot , studentam patstāvīgi
jāsagatavo kādā no simulēšanas paketēm zināšanu bāze par šo priekšmetu un/vai
jāatrisina visi individuālie praktisko darbu uzdevumi.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Telekomunikāciju sistēmu ciparu iekārtās;
• Ciparu elektronikā un datoru arhitektūrā.
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns
Nedēļas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Temati

Literatūra

Ievadlekcija
Vienkāršie kodi.
Nevienmērīgie statistiskie kodi.
Bloku kodi.
Cikliskie kodi.
Cikliskie kodi.
Vītie kodi (savērpjošie).
Vītie kodi (savērpjošie).
Ātro pārveidošanas paņēmienu
izmantošana kodēšanā.
Ziņojuma, vadības un sinhronizācijas
kodi.
Audio un video signālu kodēšana.
Ziņojumu slepenošana.
Ziņojumu slepenošana.
Ziņojumu slepenošana.
Ziņojumu slepenošana.
Doc. Janka

Informatīvie
materiāli
[1] Lekcija 1.
Slaidi
[3] Lekcija 2.
Slaidi
[3] Lekcija 3.
Slaidi
[8,-12.] Lekcija 4 Slaidi
[1,2,7] Lekcija 5.
Slaidi
[1,2,7] Lekcija 6.
Slaidi
[1,2,7] Lekcija 7.
Slaidi
[1,2,6,7] Lekcija 8 Slaidi
[1,2,7] Lekcija 9.
Slaidi
[1,2,7] Lekcija 10.

Slaidi

[1,2,7] Lekcija 11. Slaidi
[4,5] Lekcija 12.
Slaidi
[4,5] Lekcija 13.
Slaidi
[4,5]Lekcija 14.
Slaidi
[8,-12.] Lekcija
Slaidi
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16.

15.
[1] Lekcija 16.

Noslēguma lekcija

Slaidi

Kalendārais plāns praktiskajām nodarbībām.
Nedēļas

Temati

Literatūra

2.
4.
6.
8.
10.

Bloku kodi.
Bloku kodi.
Cikliskie kodi.
Cikliskie kodi.
Vītie kodi (savērpjošie).

[13] Praktiskais darbs 1.
[13] Praktiskais darbs 2.
[13] Praktiskais darbs 3.
[13] Praktiskais darbs 4.
[13] Praktiskais darbs 5.

Informatīvie
materiāli
programmatūra
programmatūra
programmatūra
programmatūra
programmatūra

12.
14.
16.

Vītie kodi (savērpjošie).
Ziņojumu slepenošana.
Ziņojumu slepenošana.

[13] Praktiskais darbs 6.
[13] Praktiskais darbs 7.
[13] Praktiskais darbs 8.

programmatūra
programmatūra
programmatūra

Pasniedzējs: ___________________
Datums: 2007. gada 20. marts.
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Kurss: “Java 2 tehnoloģijas pamati telekomunikācijām ar piemēriem”
Īsumā par kursu
Šodien telekomunikāciju speciālistam ir jābūt arī programmētājam! Pats par sevi saprotams, ka specializētās
programmas rakstīs labi apmācīti profesionālie programmētāji, bet telekomunikāciju speciālistam ir jābūt
spējīgam izvirzīt pamatotas un realizējamās prasības, apzināties iespējas un vajadzības, iztēloties
sasniedzamo mērķi - darbspējīgu programmu, un tās izmantošanas efektivitāti. Ir svarīgi paredzēt kļūdas un
attīstības tendences, lai programma, kuras uzrakstīšanas laiks arī ir vērā ņemams, nekļūtu „morāli
novecojusies” vēl pirms tā sāk reālu darbību, jo šādas situācijas mūsdienās nav retums.
Tā kā telekomunikācijās šodien arvien biežāk un biežāk programmatūra tiek veidota uz platformneatkarīgās
Java valodas bāzes, tad zināšanas par dotās valodas pamatiem būs noderīgas telekomunikāciju
speciālistiem.
Telekomunikāciju institūta maģistriem ir jāpārzina Java valodas pamatus – tātad tehnoloģijas būtību, tās
pielietojuma sfēru un pielietojuma iespējas, valodas sintaksi, svarīgākus programmatiskos risinājumus, un
pamata tehnoloģiskus risinājumus aparatūras pusē.

Kursa kopējie mērķi un uzdevumi:
Pēc šī kursa pabeigšanas studentiem būs zināšanas par:
• Java tehnoloģijas pamatidejām – objektorientētas programmēšanas principi, neatkarība no platformas,
automātiska datu atbrīvošanas tehnoloģija, Java Virtuālā Mašīna;
• Java valodas pielietošanas iespējām – Java aplikācijas, Java appleti, J2ME mobilajām ierīcēm;
• Java valodas sintaksi;
Pēc šī kursa pabeigšanas studenti pratīs:
• Izveidot, nokompilēt un palaist vienkāršas Java konsoles aplikācijas;
• Izveidot, nokompilēt un palaist vienkāršas Java lietotāja grafiskā interfeisa aplikācijas;
• Izveidot, nokompilēt, ievietot HTML dokumentā un palaist vienkāršus Java appletus;
• Izveidot, nokompilēt un palaist uz stimulatora vienkāršas J2ME aplikācijas mobilajām ierīcēm.
• Izveidot, nokompilēt, noarhivēt un palaist uz reāla mobila tālruņa vienkāršas J2ME aplikācijas mobilajām
ierīcēm.

Kursa tematiskais sastāvs un sīkāk izdalīti mērķi un uzdevumi:
Kurss sastāv no 7 sadaļām.
1. sadaļa “Ievads Java 2 tehnoloģijā”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās Java tehnoloģijas izstrādes posmus un vēsturi;
•zinās kas ir neatkarība no platformas un objektorientēta programmēšana;
•pratīs atrast un uzinstalēt Java programmizstrādes vidi JDK;
•pratīs nokonfigurēt Windows OS darbam ar JDK;
•pratīs nokompilēt un palaist Java aplikāciju.
2. sadaļa “Java sintakse”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās kas ir Java priekšraksti un izteiksmes;
•zinās kādus Javā pielieto datu tipus;
•pratīs deklarēt mainīgos un piešķirt tām vērtības;
•pratīs pielietot Java komentārus pirmprogrammās;
•zinās kādus Javā pielieto literāļus un pratīs tos pielietot;
•zinās Java aritmētiskos operatorus un pratīs tos pielietot;

•pratīs pielietot Java autopieauguma operatoru;
•pratīs pielietot attiecību operatorus;
•pratīs pielietot loģiskos operatorus;
•zinās kā Java tehnoloģijā tiek organizēta automātiska atmiņas atbrīvošanas tehnoloģija;
•zinās kā tiek radītas jaunas klases;
•zinās kā tiek organizēti klases lauki un kā piekļūt pie klases mainīgiem.
3. sadaļa “Java klases, objekti un metodes”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās Java objektorientētas programmēšanas valodas terminu Klase un Objekts nozīmi;
•zinās kas ir klases uzvedība un atribūti;
•pratīs radīt jauno klasi un piešķirt tai atribūtus un uzvedību;
•zinās Java objektorientētas programmēšanas valodas mantošanas principus;
•zinās Java objektorientētas programmēšanas interfeisa jēdziena nozīmi;
4. sadaļa “Java masīvi, nosacījumi, cilpas, darbs ar failiem”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:

•zinās kā tiek deklarēti, iniciēti un pārveidoti Java masīvi;
•pratīs pielietot masīvus programmās, nodrošinot to modificēšanu un piekļūšanu pie tiem;
•zinās kā tiek deklarēti, iniciēti un pārveidoti Java daudzdimensionālie masīvi;
•zinās bloku priekšrakstu pielietošanas nosacījumus;
•pratīs pielietot if nosacījumu Java programmās;
•pratīs pielietot nosacījuma operatoru (conditional op.) Java programmās;
•pratīs pielietot switch nosacījumu Java programmās;
•pratīs pielietot for cilpu Java programmās;
•pratīs pielietot while un do cilpas Java programmās;
•pratīs iziet no ligzdu struktūras cilpām Java programmās;
•pratīs pielietot iezīmētās cilpas Java programmās;
•zinās datu straumju jēdziena nozīmi;
•pratīs pielietot straumes datu ierakstam failā un datu lasīšanai no faila;
5. sadaļa “Java grafiskā interfeisa pamati”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās kā notiek grafiskā interfeisa mijiedarbība ar operacionālo sistēmu;
•zinās kā izveidot Java grafisko lietotāja interfeisu ar Konteineru un Izkārtojuma menedžeru
palīdzību;
•pratīs izvedot vienkāršas logu programmas ar lietotāja grafiskā interfeisa komponentēm;
•pratīs izvedot loga programmas ar jaunākās Java Swing bibliotēkas komponentēm;
•pratīs ar Java lietotāja grafiskā interfeisa komponentēm nodrošināt elementāru programmas
interaktivitāti.
6. sadaļa “Java appletu pamati”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās Java tehnoloģijas appletu izveides etapus;
•pratīs nokompilēt un palaist Java appletus ar JDK rīka appletviewer palīdzību;
•pratīs nokompilēt un palaist Java appletus ar Javu atbalstošās pārlūkprogrammas palīdzību
izveidojot attiecīgu HTML dokumentu;
•pratīs izvedot vienkāršus appletus ar grafiskiem elementiem;
•pratīs izveidot vienkāršus appletus ar lietotāja interfeisa elementiem;
•pratīs izveidot vienkāršus appletus ar tīkla programmēšanas elementiem;
•pratīs izveidot vienkāršus appletus ar interaktīvās darbības pamatiem.

7. sadaļa “Java 2 Mobile Edition pamati”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās kā ir radusies J2ME tehnoloģija, kā arī tās pielietošanas spektru;
•zinās kāda tipa ierīcēm ir paredzēta J2ME tehnoloģija;
•zinās J2ME konfigurācijas un profila jēdzienus un to veidus;
•zinās kas ir KVM (Kilobyte Virtual Machine), kā arī tās atšķirības no JVM;
•zinās kas ir midlets;
•pratīs atrast un uzinstalēt J2ME Wireless Toolkit programmu izstrādes vidi;
•pratīs uzrakstīt, nokompilēt un palaist uz stimulatora vienkāršus midletus;
•pratīs uzrakstīt, nokompilēt, noarhivēt un palaist uz reāla mobilā tālruņa vienkāršus
midletus;
•zinās JAD un JAR failu nozīmi un saturu.

Zināšanu pārbaudes veidi un vērtējums:
Priekšnoteikumi lai sekmīgi pabeigtu doto kursu:
1. Praktiskie darbi – obligāti visiem – jānodod un jāaizstāv līdz eksāmenam.
(Praktiskie darbi pārklāj visas augstāk definētas prasmes. Kopējais praktisko darbu skaits – 21;
Aizstāvēšana notiek klātienē, mutisko atbilžu veidā. Sekmīga aizstāvēšanās ir obligāts priekšnoteikums
pielaišanai pie eksāmena. Par aizstāvēšanos students saņem atzīmi, kura kalpo kā galaatzīmes 60%
komponente.)
2. Mājasdarbs (neliels referāts par noteikto tēmu) – obligāti visiem – jānodod līdz eksāmenam.
(Tematika skar Java pielietojumu jaunākajos telekomunikācijas lauciņos – tīklu darbības simulācijas
procesos, maršrutētāju darbības nodrošināšanā utt. Referāta brīvpratīgās prezentēšanas gadījumā students
saņem 1 balli klāt galaatzīmei. Referāts ir obligāts priekšnoteikums pielaišanai pie eksāmena)
3. Teorētiskie testi (visa semestra garumā) – brīva izvēle.
(Teorētiskie testi pārklāj visas augstāk definētās zināšanas – testu izpilde notiek klātienē visa semestra
garumā. Testu skaits – 7;
Testu atzīmes sastāda 40% komponenti no galaatzīmes.)
4. Eksāmens – teorētiskais, tikai tiem, kuri nav ieskaitījuši visus testus.
(Eksāmena jautājumi pārklāj visas augstāk definētās zināšanas. Eksāmens notiek testa veidā - klātienē,
sesijas laikā.
Eksāmena atzīme sastāda 40% komponenti no galaatzīmes.)

Ja semestra garumā ir ieskaitīti visi teorētiskie testi un nodoti (kā arī aizstāvēti) visi
praktiskie darbi un mājasdarbs, tad eksāmens tiek „nolikts” automātiski, aprēķinot vidējo
aritmētisko atzīmi (ievērojot procentuālo vērtību sadalījumu) par visu praktisko darbu
aizstāvēšanu un teorētiskiem testiem. Pretējā gadījumā testu atzīmju vietā nāk atzīme par
teorētisko eksāmenu. Vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.
Teorētiskie testi tiek likti klātienē. Sev vēlamajā laikā var veikt pašnovērtējuma teorētiskos
testus.
Galaatzīme “10 - izcili” tiek piešķirta tikai tiem studentiem, kuri paši ir pieteikušies dziļākām
šī kursa tematikas studijām. Šādā gadījumā studenti saņem papildus uzdevumus gan
prakses, gan teorijas jautājumos. Šo uzdevumu sekmīgas izpildīšanas gadījumā, ja arī visi
iepriekš definētie uzdevumi iz sekmīgi izpildīt, students var pretendēt uz galaatzīmi “10 izcili”.

Kursa metodiskais nodrošinājums:
Kursa metodiskais nodrošinājums sastāv no:
1. Mācību līdzekļa “Java 2 tehnoloģijas pamati telekomunikācijām ar piemēriem”.
2. Teorētiskiem pašnovērtējuma testiem.
3. Praktiskiem darbiem ar piemēriem un paskaidrojumiem.
Visi kursa materiāli ir izvietoti Blackboard virtuālajā mācību vidē http://www.vu.lv ; kursa
reģistrācijas numurs Blackboard vidē: RTU00-ETF000-L1-061; Blackboard vidē kurss ir
pieejams tikai reģistrētajiem studentiem.
Blackboard vidē atrodas arī kursa apraksts ar skaidri definētiem mērķiem un uzdevumiem
kopēji kursam un katrai nodaļai atsevišķi. Studentiem ir pieejami arī interaktīvie
pašnovērtējuma testi par katru kursa tēmu.

Kursa atgriezeniskā saite.
Kursa atgriezeniskā saite tiek nodrošināta ar:
1. Klātienes nodarbībām – lekcijām un praktiskām nodarbībām;
2. Blackboard vides diskusiju telpām (kurās tiek publiski apspriesti ne tikai
organizatoriskie jautajumi, bet arī viss, kas attiecas uz praktiskām problēmām un
teorētiskiem jautājumiem);
3. Ar e-pasta starpcienību.
4. Ar klātienes konsultācijām.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Klaudija Kaļiņina, Dr.Sc.Ing, Doc.
Mācību priekšmeta nosaukums.: Pārraides sistēmas (speckurss).
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA

Maģistra
Telekomunikāciju un datoru tīkli
4 KP

Priekšmeta “Pārraides sistēmas, speckurss” mērķis “Telekomunikāciju un datoru tīklu “
bakalaura studiju programmā ir :
• Ciparu signālu pārraides īpašības metāla kabeļu līnijas traktos. Traucējumu iedarbība
uz ciparu signāliem. Signālu reģenerācija (augstākās profesionālās izglītības
iegūšanai).
• Kanālu un sistēmu projektēšanas metodes IKM kabeļu līnijas traktos (augstākās
akadēmiskās izglītības iegūšanai).
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Pārraides sistēmas, speckurss” uzdevumi “Telekomunikāciju un datoru
tīklu “ bakalaura studiju programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas
• Traucējumu veidi, avoti un parametri;
• Trokšņu traucējošā darbība, tās novērtēšana, trokšņu normēšana;
• Līnijas amplitūdas – frekvenču raksturlīknes korekcijas veidi un
aparatūra;
• Ciparu signālu kropļojumi un to reģenerācija;
• Reģeneratora struktūrshēma, mezglu darbība;
• Reģenerācijas iecirkņa garuma aprēķini;
Un apgūt prasmes sekojošās jomās:
• Reālas IKM aparatūras tehniskā apkalpošana;
• IKM aparatūras līnijas traktu projektēšana.
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Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
1. Traucējumu jaudas novērtēšana un signāla impulsu formas kropļojumi
līnijas traktos.
2. Reģeneratora bloku loma un darbība.
3. Reģenerēta signāla fāzes drebēšanas cēloni un samazināšanas iespējas.
4. Reģenerācijas kļūdu koeficients, tā atkarība no signāla traucējumu
aizsardzības reģeneratora ieejā un normēšana.
5. Ciparu līnijas trakta struktūra, gala punktu un līnijas trakta iekārtu
tehniskas ekspluatācijas uzdevumi un metodes.
Laboratorijas darbu izpildes rezultātā studentiem jāprot:
1. Izmantot mērīšanas iekārtas IKM aparatūras bloku pārbaudei un
aparatūras darba spējas novērtēšanai.
2. Novērtēt reģeneratora darba spējas.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Digital communications, John G. Proakis, 4 th edition,
Mc Graw Hill, 2001.
Transmission systems, edited by J.E.Flood and Cochrane,
Peter Peregrinus Ltd, 1991.
Communications sysstems,4 edition, Simon Haykin, John
Willey & sons, 2000.
Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи.
М., 2003.
“Digitale Signalverarbeitung 1. Analyse diskreter Signale
und Systeme” Schusler Hans W; Berlin; Springverlag 1994.
Баева Н.Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ.
Москва. Радио и связь; 1988.
Скалин Ю.В. Цифровые системы передачи.
Москва. Радио и связь; 1988.
“Understanding Telecommunications 1” Ericsson
Telecom, Telic and Studentliteratur, 1997
Аппаратура ИКМ-30. Под ред. Ю.П.Иванова и Л.С.
левина. Москва. Радио и связь; 1988.
“Signaluber tragung”; Luke H.D.; Berlin; Springverlag.
1997
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Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• Priekšmeta terminoloģiju;
• Matemātisko aparātu un metodēm;
• IKM aparatūras mezgliem un to darbības principiem un shēmām;
reģeneratora darbību un tas atkarību no līnijas īpašībām.
Laboratorijas darbi
Laboratorijas darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas IKM pārraides sistēmu
aparatūras tehnikās ekspluatācijas metožu izmantošanā, ar aparatūras mezglu
struktūrshēmām un principiālajām shēmām, to pārbaudes metodēm un mērījumu
aparatūru, ar reģeneratoru tipiem un darbības īpašībām.
Kursa darbs
Kursa darba uzdevums ir iegūt zināšanas ciparu līnijas trakta projektēšanā ar IKM
sistēmām.
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• Lekciju materiāla studijām;
• Sagatavojoties laboratorijas darbiem;
• Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana;
• Sagatavojoties laboratorijas darbu aizstāvēšanai.
• Kursa darba izpildei.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas materiāla apgūšanai un laboratorijas darbu izpildei,
kursa darba izpildei.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta apgūšanas novērtēšanai paredzēts eksāmens. Eksāmens ir rakstisks.
Novērtējums arī tiek veikts novērtējot laboratorijas darbu izpildi un aizstāvēšanu.
Kursa darba aizstāvēšana.
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

Skala
Zināšanas pārsniedz priekšmeta programmas prasības.
Spēja veikt patstāvīgus pētījumus. Dziļa problēmas izpratne.
Pilnā mērā apgūtas programmas prasības. Spēja patstāvīgi lietot
iegūtās zināšanas.
Pilnā mērā apgūtas programmas prasības. Ir grūtības sarežģītu
uzdevumu risināšanā.
Apgūtas programmas prasības. Daļējas grūtības iegūto zināšanu
izmantošanā. Nepietiekama atsevišķu pamatkoncepciju izpratne.
Visumā apgūtas programmas prasības. Grūtības iegūto zināšanu
izmantošanā. Nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne.
Zināšanas nav sistematizētas. Nopietnas grūtības svarīgāko nodaļu
izpratnē.
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (lekciju saturs):
1. Traucējumu veidi un avoti
1.1. Ciparu līnijas trakta īpašības un iespējamie traucējumu veidi.
1.2. Traucējumu formas un rakstūrparamētri.
1.3. Atmosfēras traucējumi.
1.4. Industriālie traucējumi.
1.5. Aparatūras iekšējie traucējumi.
2. Siltuma traucējumi
2.1. Rezistors - siltuma traucējumu avots, ekvivalenta traucējumu avota shēma, siltuma
traucējumu jauda.
2.2. Pastiprinātāja siltuma traucējumu novērtēšana.
2.3. Siltuma traucējumu uzkrāšana analogajos līnijas traktos.
2.4. Signāla līmeņu diagramma.
2.5. Siltuma traucējumi ciparu līnijas traktos.
3. Pārejas traucējumi simetriskajos kabeļos.
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3.2. Salāgota un pretēja signālu pārraide līnijās.
3.3. Saprotamie un nesaprotamie pārejas traucējumi analogajos līnijas traktos.
3.4. Pārejas traucējumu uzkrāšanās līnijas traktos.
4. Impulsu pārejas traucējumi.
4.1. Impulsu pārejas traucējumi simetriskajos kabeļos.
4.2. Impulsu pārejas traucējumu summēšana kabeļos.
4.3. Pārejas impulsu traucējumi divkabeļu un vienkabeļu līnijas traktos.
5. Trokšņu traucējošā darbība.
5.1. Trokšņu traucējošā darbība atkarībā no traucējuma sprieguma formas.
5.2. Trokšņu traucējoša darbība atkarībā no signāla tipa.
5.3. Psofometriskajs traucējumu spriegums.
5.4. Psofometriskie filtri.
5.5. Psofometrs.
6. Traucējumu normēšana kanālos.
6.1. Traucējumu avoti tonālajā kanālā.
6.2. Aparatūras traucējumu īpašības un avoti.
6.3. Līnijas trakta traucējumu īpašības.
6.4. Traucējumu jaudas normēšana kanālā.
6.5. Hipotētiskās ķēdes traucējumu normēšanai.
7. Līnijas amplitūdas - frekvenču raksturlīknes korekcija
7.1. Signāla pārraide bez kropļojumiem.
7.2. Signālu kropļojumi līnijās.
7.3. Amplitūdas - frekvenču līkne un tas korekcija.
7.4. Kabeļa vājinājuma izmaiņa atkarībā no temperatūras.
7.5. Kabeļa vājinājuma līknes pastāvīgas un mainīgas korekcijas daļas.
7.6. Līnijas izlīdzinātājs.
8. Automātiskā pastiprinājuma regulēšana līnijas traktā
8.1. Automātiskā pastiprinājuma regulēšanas nepieciešamība un uzdevums.
8.2. Pastiprinātāja pastiprinājuma regulēšanas iespējas un veidi.
8.3. Regulējošie divpoli un četrpoli.
8.4. Regulējošie signāli.
8.5. Makslīgās līnijas vājinājuma līknes regulēšana.
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9. Impulsu signālu kropļojumi kabeļu līnijās
9.1. Impulsu signālu formas.
9.2. Impulsu signālu formas kropļojumi atkarībā no līnijas amplitūdas -frekvenču
raksturlīknes.
9.3. Impulsu kropļojumi atkarībā no fāzes - frekvenču raksturlīknes.
9.4. Starpsimbolu kropļojumi kabeļu līnijas traktos.
9.5. Kabeļa celtniecības garuma gabalu raksturpretestības nesalāgošana un tās iedarbība
uz starpsimbolu kropļojumiem.
9.6. Līdzplūsmas kabeļos.
10. Līnijas signālu kodu tipi.
10.1. Signālu īpašības atkarībā no signāla formas.
10.2. Prasības līnijas signāla īpašībām.
10.3. Vienpolāro un divpolāro impulsu signālu enerģētiskā spektra īpašības.
10.4. Kvazitrijiskie kodi.
10.5. Augstākas kārtības kodu tipi.
11. Kodu tipu klasifikācija.
11.1. Kodu tipi vietēja tīkla kabeļu traktiem.
11.2. Kodu tipi kabeļu zonu līniju traktiem.
11.3. Kodu tipi radio līniju traktiem.
11.4. Kodu tipi optikas līniju traktiem.
11.5. Divvadu līnijas trakta veidošana impulsu signālu pārraidei.
12. Reģenerators.
12.1. Impulsu signāla reģenerācija.
12.2. Reģeneratora struktūrshēma.
12.3. Reģeneratora bloku darbības uzdevums.
13. Reģeneratora pastiprinātājs.
13.1. Reģeneratora pastiprinātāja loma.
13.2. Pastiprinātāja pastiprinājuma amplitūdas - frekvenču raksturlīknes formēšana.
13.3. Pastiprinājuma automātiskā regulēšana.
13.4. Mākslīgās līnijas ieslēgšana reģeneratorā.
13.5. Signāla acu - diagramma.
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14. Takts frekvences izdalītājs.
14.1. Takts frekvences loma reģeneratora taktēšanai.
14.2. Reģeneratori ar pašhronēšanu un neatkarīgo hronēšanu.
14.3. Takts frekvences izdalītāja struktūrshēma.
14.4. Signālu ar palielināto vieninieku blīvumu vajadzība.
14.5. Strobimpulsu fāzes drebēšana - džiters.
15. Reģenerētā signāla fāzes drebēšana
15.1. Džitera samazināšanas iespējas.
15.2. IKM-30 sistēmas reģenerators ar spriegumu vadāmo takts frekvences ģeneratoru.
15.3. Fāzes drebēšanas lieluma uzkrāšanās līnijas traktā.
15.4. Fāzes drebēšanas iespaids uz signāla pārraides kvalitāti.
15.5. Fāzes drebēšanas lieluma samazināšanas metodes.
15.6. Fāzes drebēšanas normēšana.
16. Reģenerācijas kļūdu koeficients
16.1. Fluktuācijas traucējumu iespaids uz reģenerācijas kļūdu koeficientu.
16.2. Nepieciešamā signāla aizsardzība pret fluktuācijas traucējumiem reģeneratora ieejā.
16.3. Nepieciešamā signāla aizsardzība pret impulsu traucējumiem reģeneratora ieejā.
16.4. Kļūdu koeficienta lieluma normēšana.
16.5. Kļūdu koeficienta mērītāji.
17. Reģenerācijas iecirkņa garuma aprēķini divkabeļu sakaru shēmas traktos
17.1. Divkabeļu IKM līnijas trakti.
17.2. IKM sistēmu aparatūras darbība divkabeļu līnijas traktos.
17.3. Signāls - traucējums aizsardzības aprēķins divkabeļu līnijas traktā.
17.4. Reģenerācijas iecirkņa garuma aprēķins.
17.5. Sakaru kabeļa līnijas sadale reģenerācijas sekcijās un iecirkņos.
18. Reģenerācijas iecirkņa garuma aprēķini vienkabeļu sakaru shēmas traktos
18.1. Vienkabeļu IKM līnijas trakti.
18.2. IKM sistēmu aparatūras darbība vienkabeļu līnijas traktos.
18.3. Signāls - traucējums aizsardzības aprēķins vienkabeļu līnijas traktā.
18.4. Reģenerācijas iecirkņa garuma aprēķins.
18.5. Sakaru kabeļa līnijas sadale reģenerācijas sekcijās un iecirkņos.
18.6. IKM-30 sistēmu līnijas traktu īpašības un projektēšana.
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19. IKM-30 sistēmu līnijas trakta struktūra.
19.1. Apkalpojamie un neapkalpojamie reģenerācijas punkti.
19.2. Neapkalpojamo reģenerācijas punktu distances barošanas organizācija un veidi.
19.3. Pastiprinātāju ieslēgšana ciparu līnijas traktos.
19.4. Ciparu līnijas trakta struktūra.
20. IKM sistēmu sakaru tīkls.
20.1. IKM sistēmu attīstības perspektīvas.
20.2. Sakaru shēmas veidošanas principi ar dažādu līniju un sistēmu tipu izmantošanu.
20.3. IKM sistēmu izmantošana sakaru tīkla veidošanai Latvijā.
21. DSL tehnoloģijas.
21. 1. Piekļuves tīklu evolūcija.
21.2. DSL tehnoloģiju rašanās un attīstība.
21.3. Līnijas kodi 2B1Q, PAM-16.
22. Kodi ar palielinātām iespējām.
22.1. QAM modulācija, līnijas kodi DMT un CAP.
22.2. Kļūdas labojošie kodi.
23. DSL vietējā kabeļu tīklā.
23.1. Signāla apstrāde DSL raidītajos un uztvērējos.
23.2. Vietējais kabeļu tīkls kā pārraides vide.
24. DSL sistēmu darbība reālā vidē.
24.1. DSL sistēmu darbība reālā vidē. Traucējumu noturība.
24.2. ITU-T rekomendācijas un ETSI standarti.
24.3. Maksimālā darbības attāluma novērtēšana dažiem konkrētiem gadījumiem.
24.4. Ar DSL saistītie mērījumi.
Laboratorijas darbi (4 darbi)
1. Sistēmas IKM-15 reģeneratora mezglu izpēte.
IKM-15 aparatūras reālais reģenerators maketa veidā. Reģeneratora mezglu lomas izpēte.
Signāla formas pārveidošana reģeneratora mezglos. Impulsa formas korekcijas elementi,
pastiprinājuma automātiskā regulēšana.
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2. Sistēmas IKM-15 reģeneratora darbības izpēte.
Dažādu faktoru iedarbība uz reģenerācijas kļūdu koeficienta lielumu:
signāla struktūras, dažādu skaita nulles pēc kārtas signālā, līnijas vājinājuma lieluma.
Reģeneratora darbības optimālais režīms. Izmantots reālais IKM 15 reģenerators ar
papildus ieslēgto pārbaudes iekārtu.
3. IKM-30 sistēmas reģenerators.
IKM-30 sistēmas reģeneratora makets atbilstošs reālajām reģeneratoram. Reģeneratora
mezglu darbības izpēte ar signāla formas pārveidošanas kontroli.
4. IKM-15 sistēmas ģeneratoru iekārta.
IKM-15 sistēmas ģeneratoru iekārtas makets ar mezgliem izmantojamiem reālajā
aparatūrā. Mezglu darbības izpēte ar signālu formas analīzi.
Kursa darbs.
Kursa darba mērķis – apgūt IKM sistēmu līnijas trakta projektēšanas metodes sakaru
tīklu veidošanai. Projekts ietver sakaru kanālu organizēšanu ar sistēmām IKM – 120 un
IKM – 30, paredzot divkabeļu un vienkabeļu līnijas traktus.
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , izpildot sekojošus laboratorijas
darbus.
• IKM aparatūras ģeneratoru iekārta.
• Ciparu signāla reģeneratori.
Izpildot kursa darbu ciparu līnijas trakta veidošanai.

Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir nokārtojis
ieskaiti laboratorijas darbos, t.i. ir izpildījis un aizstāvējis laboratorijas darbus un
izstrādājis un aizstāvējis kursa darbu.
Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot, studentam jāapgūst teorētiskais
materiāls par tēmām un jāizpilda laboratorijā laboratorijas darbi un kursa darbs.
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Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Elektrosakaru teorijā;
• Sakaru virzošās sistēmas;
• Elektromērījumi sakaru tehnikā;
• Ciparu iekārtas
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , tiek prasīta iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns
Nedēļas
1

13

Temati
Traucējumu veidi un avoti,
siltumtraucējumi
Pārejas traucējumi
Trokšņu traucējošā iedarbība,
trokšņu normēšana
Līnijas amplitūdas – frekvenču
raksturlīknes korekcija
Impulsu signālu kropļojumi kabeļu
līnijās
Līnijas signālu kodu tipi
Reģenerators
Korektējošajs pastiprinātājs
Takts frekvences izdalītājs
Reģenerētā signāla fāzes drebēšana
Reģenerācijas kļūdu koeficients
Reģenerācijas iecirkņa garuma
aprēķini
DSL tehnoloģijas

14
15
16

Kodi ar palielinātām iespējām
DSL vietējā kabeļu tīklā
DSL sistēmu darbība reālā vidē

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Literatūra
[1], …. , [7]

Tehniskie līdzekļi
Slaidi

[1], …. , [7]
[1], …. , [7]

Slaidi
Slaidi

[1], …. , [7]

Slaidi

[1], …. , [7]

Slaidi

[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[1], …. , [7]
[10]

Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi

[1], . , [8]

Slaidi

[1], . , [7], [9]
[1], …. , [10]
[1], …. , [10]

Slaidi
Slaidi
Slaidi

Metodisko līdzekļu saraksts
Lekciju prezentācijas
RTU ETF TI
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Lekciju konspekts
Pārraides sistēmas, II daļa. Ciparu sistēmu līniju trakts. RTU ETF TI
Laboratorijas darbu apraksti:
1. Sistēmas IKM-15 reģeneratora mezglu izpēte.
2.

Sistēmas IKM-15 reģeneratora darbības izpēte.

3. IKM-30 sistēmas reģenerators.
4.

IKM-15 sistēmas ģeneratoru iekārta.
Laboratorijas darbu izpildes metodika.

Pirms laboratorijas darba sakuma tiek pārbaudītas studentu sagatavošanas.
Darba izpildei: teorētiska materiāla un laboratorijas darba apraksta zināšanas.
Laboratorijas darba aizstāvēšana notiek ar sagatavoto laboratorijas darba
atskaiti.
Kursu darba apraksts:
Ciparu pārraides sistēmas.
Kursu darba izpildes metodika.
Studenti saņem kursu darba “Ciparu pārraides sistēmas” aprakstu. Studentiem tiek
sniegtas konsultācijas kursu darba izpildei. Kursu darba aizstāvēšana notiek pie
pasniedzēja.

Pasniedzējs: _doc. K. Kaļiņina__________________
Datums: 2007. gada 10. marts.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Jans Jeļinskis, Mg.Sc.Ing, Lekt.
Mācību priekšmeta nosaukums.: Telekomunikāciju programmatūra
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
MAĢISTRA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
4 KP

Priekšmeta “Telekomunikāciju programmatūra” mērķis maģistra studiju programmā
ir apgūt Java programmēšanas tehnoloģijas pamatus – tātad tehnoloģijas būtību, tās
pielietojuma sfēru un pielietojuma iespējas, valodas sintaksi, svarīgākus programmatiskos
risinājumus.
Šodien telekomunikāciju speciālistam ir jābūt arī programmētājam! Pats par sevi
saprotams, ka specializētās programmas rakstīs labi apmācīti profesionālie
programmētāji, bet telekomunikāciju speciālistam ir jābūt spējīgam izvirzīt pamatotas un
realizējamās prasības, apzināties iespējas un vajadzības, iztēloties sasniedzamo mērķi darbspējīgu programmu, un tās izmantošanas efektivitāti. Ir svarīgi paredzēt kļūdas un
attīstības tendences, lai programma, kuras uzrakstīšanas laiks arī ir vērā ņemams, nekļūtu
„morāli novecojusies” vēl pirms tā sāk reālu darbību, jo šādas situācijas mūsdienās nav
retums.
Tā kā telekomunikācijās šodien arvien biežāk un biežāk programmatūra tiek veidota uz
platformneatkarīgās Java valodas bāzes, tad zināšanas par dotās valodas pamatiem būs
noderīgas telekomunikāciju speciālistiem.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “ Telekomunikāciju programmatūra” uzdevumi maģistra studiju
programmā ir:
• Apgūt sekojošas zināšanas par:
• Ar priekšmetu saistīto terminoloģiju;
• Java tehnoloģijas pamatidejām – objektorientētas programmēšanas principi,
neatkarība no platformas, automātiska datu atbrīvošanas tehnoloģija, Java
Virtuālā Mašīna;
• Java valodas pielietošanas iespējām – Java aplikācijas, Java appleti, J2ME
mobilajām ierīcēm;

Lekt. J.Jeļinskis
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•

Java valodas sintaksi;

Apgūt sekojošas prasmes :
• Izveidot, nokompilēt un palaist vienkāršas Java konsoles aplikācijas;
• Izveidot, nokompilēt un palaist vienkāršas Java lietotāja grafiskā interfeisa
aplikācijas;
• Izveidot, nokompilēt, ievietot HTML dokumentā un palaist vienkāršus Java appletus;
• Izveidot, nokompilēt un palaist uz stimulatora vienkāršas J2ME aplikācijas
mobilajām ierīcēm.
• Izveidot, nokompilēt, noarhivēt un palaist uz reāla mobila tālruņa vienkāršas J2ME
aplikācijas mobilajām ierīcēm
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina/jāprot (sīkāks apraksts pa sadaļām):
Kurss sastāv no 7 sadaļām.
1. sadaļa “Ievads Java 2 tehnoloģijā”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās Java tehnoloģijas izstrādes posmus un vēsturi;
•zinās kas ir neatkarība no platformas un objektorientēta programmēšana;
•pratīs atrast un uzinstalēt Java programmizstrādes vidi JDK;
•pratīs nokonfigurēt Windows OS darbam ar JDK;
•pratīs nokompilēt un palaist Java aplikāciju.
2. sadaļa “Java sintakse”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās kas ir Java priekšraksti un izteiksmes;
•zinās kādus Javā pielieto datu tipus;
•pratīs deklarēt mainīgos un piešķirt tām vērtības;
•pratīs pielietot Java komentārus pirmprogrammās;
•zinās kādus Javā pielieto literāļus un pratīs tos pielietot;
•zinās Java aritmētiskos operatorus un pratīs tos pielietot;
•pratīs pielietot Java autopieauguma operatoru;
•pratīs pielietot attiecību operatorus;
•pratīs pielietot loģiskos operatorus;
•zinās kā Java tehnoloģijā tiek organizēta automātiska atmiņas atbrīvošanas tehnoloģija;
•zinās kā tiek radītas jaunas klases;
•zinās kā tiek organizēti klases lauki un kā piekļūt pie klases mainīgiem.

Lekt. J.Jeļinskis
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3. sadaļa “Java klases, objekti un metodes”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās Java objektorientētas programmēšanas valodas terminu Klase un Objekts nozīmi;
•zinās kas ir klases uzvedība un atribūti;
•pratīs radīt jauno klasi un piešķirt tai atribūtus un uzvedību;
•zinās Java objektorientētas programmēšanas valodas mantošanas principus;
•zinās Java objektorientētas programmēšanas interfeisa jēdziena nozīmi;

4. sadaļa “Java masīvi, nosacījumi, cilpas, darbs ar failiem”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās kā tiek deklarēti, iniciēti un pārveidoti Java masīvi;
•pratīs pielietot masīvus programmās, nodrošinot to modificēšanu un piekļūšanu pie tiem;
•zinās kā tiek deklarēti, iniciēti un pārveidoti Java daudzdimensionālie masīvi;
•zinās bloku priekšrakstu pielietošanas nosacījumus;
•pratīs pielietot if nosacījumu Java programmās;
•pratīs pielietot nosacījuma operatoru (conditional op.) Java programmās;
•pratīs pielietot switch nosacījumu Java programmās;
•pratīs pielietot for cilpu Java programmās;
•pratīs pielietot while un do cilpas Java programmās;
•pratīs iziet no ligzdu struktūras cilpām Java programmās;
•pratīs pielietot iezīmētās cilpas Java programmās;
•zinās datu straumju jēdziena nozīmi;
•pratīs pielietot straumes datu ierakstam failā un datu lasīšanai no faila;
5. sadaļa “Java grafiskā interfeisa pamati”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās kā notiek grafiskā interfeisa mijiedarbība ar operacionālo sistēmu;
•zinās kā izveidot Java grafisko lietotāja interfeisu ar Konteineru un Izkārtojuma
menedžeru palīdzību;
•pratīs izvedot vienkāršas logu programmas ar lietotāja grafiskā interfeisa komponentēm;
•pratīs izvedot loga programmas ar jaunākās Java Swing bibliotēkas komponentēm;
•pratīs ar Java lietotāja grafiskā interfeisa komponentēm nodrošināt elementāru
programmas interaktivitāti.
6. sadaļa “Java appletu pamati”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:

Lekt. J.Jeļinskis

RTU ETF Telekomunikāciju studiju programma
Telekomunikāciju programmatūra
4

•zinās Java tehnoloģijas appletu izveides etapus;
•pratīs nokompilēt un palaist Java appletus ar JDK rīka appletviewer palīdzību;
•pratīs nokompilēt un palaist Java appletus ar Javu atbalstošās pārlūkprogrammas
palīdzību izveidojot attiecīgu HTML dokumentu;
•pratīs izvedot vienkāršus appletus ar grafiskiem elementiem;
•pratīs izveidot vienkāršus appletus ar lietotāja interfeisa elementiem;
•pratīs izveidot vienkāršus appletus ar tīkla programmēšanas elementiem;
•pratīs izveidot vienkāršus appletus ar interaktīvās darbības pamatiem.
7. sadaļa “Java 2 Mobile Edition pamati”.
Pēc šīs daļas apgūšanas studējošie:
•zinās kā ir radusies J2ME tehnoloģija, kā arī tās pielietošanas spektru;
•zinās kāda tipa ierīcēm ir paredzēta J2ME tehnoloģija;
•zinās J2ME konfigurācijas un profila jēdzienus un to veidus;
•zinās kas ir KVM (Kilobyte Virtual Machine), kā arī tās atšķirības no JVM;
•zinās kas ir midlets;
•pratīs atrast un uzinstalēt J2ME Wireless Toolkit programmu izstrādes vidi;
•pratīs uzrakstīt, nokompilēt un palaist uz stimulatora vienkāršus midletus;
•pratīs uzrakstīt, nokompilēt, noarhivēt un palaist uz reāla mobilā tālruņa vienkāršus
midletus;
•zinās JAD un JAR failu nozīmi un saturu.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
Nr.

Nosaukums

Izmantojama/ Pieejams:
ieteiktā

1.

Lekciju konspekts.

Izmantojama

2.

Laboratorijas darbu apraksti ar piemēriem.

Izmantojama

3.

J2SE (TM) Development Kit Documentation 5.0,
2006.g.

Izmantojama

4.

Java Examples in a Nutshell. A Tutorial Companion
Ieteiktā
to Java in a Nutshell, Second Edition. David
Flanagan, O`Reilly, 2003. g., 659 lpp.
Thinking in Java Third Edition, Bruce Eckel, Pearson Ieteiktā
Education, Inc., 2003. g.

5.
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Blackboard
vidē
elektronikā
veidā
Blackboard
vidē
elektronikā
veidā
Blackboard
vidē
elektronikā
veidā
Bibliotēkas,
grāmatnīcas
Bibliotēkas,
grāmatnīcas
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6.

Thinking in Java Third Edition, Bruce Eckel, Pearson Ieteiktā
Education, Inc., 2003. g.
Программирование мобильных телефонов на Java
2 Micro Edition , Горнаков С.Г. ДМК Пресс,
2006.g. 336 lpp.

Bibliotēkas,
grāmatnīcas

7.

Java 2, Льюис Д., Мюллер П. НТ Пресс Москва,
2005.g., 288 lpp.

Ieteiktā

Bibliotēkas,
grāmatnīcas

8.

Java справочник, Питер Дж. ДеПаскуле, КУДИЦ
– ОБРАЗ, 2005. g., 128 lpp.

Ieteiktā

Bibliotēkas,
grāmatnīcas

9.

Java справочник, Питер Дж. ДеПаскуле, КУДИЦ
– ОБРАЗ, 2005. g., 128 lpp.

Ieteiktā

Bibliotēkas,
grāmatnīcas

10.

http://java.sun.com/

Ieteiktā

11.

http://www.javaworld.com/

Ieteiktā

12.

http://examples.oreilly.com/javanut/

Ieteiktā

13.

http://www.realapplets.com/tutorial/

Ieteiktā

14.

http://www.developer.com/java/j2me/

Ieteiktā

15.

http://www.goingware.com/tips/getting-started/

Ieteiktā

16.

http://www.goingware.com/tips/getting-started/

Ieteiktā

17.

http://www.cs.unb.ca/profs/bremner/java_examples/

Ieteiktā

18.

http://www.java2s.com/Code/Java/CatalogJava.htm

Ieteiktā

19

http://www.dgp.toronto.edu/~mjmcguff/learn/java/

Ieteiktā

Interneta
resurss
Interneta
resurss
Interneta
resurss
Interneta
resurss
Interneta
resurss
Interneta
resurss
Interneta
resurss
Interneta
resurss
Interneta
resurss
Interneta
resurss

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• Priekšmeta terminoloģiju;
• Java tehnoloģijas tehnoloģiskiem risinājumiem;
• Java tehnoloģijas pielietojumu;
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•
•
•
•
•
•
•

Java programmēšanas valodas sintaksi;
Objektorientētās programmēšanas pamatiem Java tehnoloģijas kontekstā;
Java lietotāja grafiskā interfeisa pamatiem;
Java grafiskā lietotāja interfeisa pielietojumu interaktivitātes nodrošināšanai;
Java appletu darbības principiem;
Java appletu pielietojumu;
Java 2 Mobile Edition pamatiem mobilajām ierīcēm.

Praktiskie darbi
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas Java programmēšanas
tehnoloģijas izmantošanā.
Praktiskajos darbos ietilpst:
•
•
•

Uzdevuma formulējums;
Risinājuma piemērs;
Papildjautājumi un papilduzdevumi bez risinājuma piemētiem.
Kopējais praktisko darbu skaits: 22. Praktiskie darbi ir sakārtoti attiecīgi katrai lekciju
konspekta tematiskajai sadaļai.
Praktisko darbu saraksts attiecīgi lekciju konspekta tematikai:
Ievads Java tehnoloģijā
1. praktiskais darbs - Java programmas kompilācija un interpretācija;
Java sintakse
2. praktiskais darbs - Aritmētiskās operācijas;
3. praktiskais darbs - operācijas ar primitīviem datu tipiem;
Java klases un objekti
4. praktiskais darbs - Darbs ar klasēm un objektiem.
5. praktiskais darbs - Darbs ar metodēm;
Java masīvi, nosacījumi un cilpas, darbs ar failiem.
6. praktiskais darbs - darbs ar masīviem;
7. praktiskais darbs - If kondicionāļa pielietojums;
8. praktiskais darbs - Nested If pielietojums;
9. praktiskais darbs - Do..while cilpas pielietojums;
10. praktiskais darbs - Hosta vārdu un IP adrešu sasaistes pārbaude;
11. praktiskais darbs - Darbības ar Host vārdiem un IP adresēm;
12. praktiskais darbs - Ieraksts failā, darbs ar datu straumēm;
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13. praktiskais darbs - Ieraksts failā, darbs ar datu straumēm;
Java grafiskais interfeiss
14. praktiskais darbs - AWT loga izveide;
15. praktiskais darbs - Loga vadības rīki;
16. praktiskais darbs - Swing bibliotēkas rīki – pogas;
17. praktiskais darbs - Swing bibliotēkas rīki – JcolorChooser;
Java appletu pamati
18. praktiskais darbs - Java appleta kompilācija un palaišana;
19. praktiskais darbs - appleta dzīves cikla pārbaude;
20. praktiskais darbs - Appleta elementārā grafika;
21. praktiskais darbs - Appletu interaktivitāte;
Java 2 Mobile Edition pamati
22. praktiskais darbs - Midleta izveide, kompilācija un palaišana;

Praktisko darbu norise
Praktiskie darbi norit sekojošā veidā:
• Studenti no Blackboard virtuālās studiju vides lejupielādē kārtējo praktisko darbu;
• Balstoties uz doto praktiskā darba risinājuma piemēru, studējošais uzraksta
programmas pirmkodu, nokompilē to un palaiž ar interpretatora palīdzību;
• Gatava programma tiek pilnveidota vai pārtaisīta pamatojoties uz
papilduzdevumu prasībām. Programmas darbība tiek pārbaudīta un tiek izveidoti
attiecīgi secinājumi par dažādiem problēmu risinājuma veidiem;
• Praktiskie darbi notiek klātienē, nepārtraukti konsultējoties ar pasniedzēju
personīgi katram klātesošam studējošam, kā arī ja rodas jautājumi, kuru
skaidrojums ir nepieciešams visiem klātesošiem, praktisko nodarbību laikā notiek
neskaidru jautājumu kopējā apspriešana.
Praktiskie darbi notiek klātienē speciali paredzētajā datorklasē. Studentam ir iespēja
jebkuru praktisko darbu veikt arī neklātienē izmantojot personālo datoru un bezmaksas
pieejamo programmatūru. Praktisko darbu apraksti un visa nepieciešama programmatūra
ir pieejama lejupielādēšanai visiem kursa dalībniekiem no Blackboard virtuālās studiju
vides.

Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla studijām;
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•

•

papilduzdevumu risināšanai ar mērķi apgūt iemaņas darbā ar Java tehnoloģiju
patstāvīgi meklējot risinājumu. Papildus uzdevumi ir pieejami brīvi visiem
studentiem Blackboard virtuālajā mācību vidē un tos risinot studējošais pretendē uz
augstāko iespējamo atzīmi.
Patstāvīgais darbs nepārtraukti tiek atbalstīts ar visiem studējošiem pieejamo forumu
Blackboard virtuālajā studiju vidē, kur studējošie uzdod jautājumus, un apmainās ar
pieredzi. Pasniedzējs uz citi foruma dalībnieki atbild uz uzdotajiem jautājumiem un
apmainās ar savām iedejām.

Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas jebkādos jautājumos, kas saistīti ar teorētisko vielu,
praktiskiem uzdevumiem, jeb papildus darbiem pēc studenta izvēles.
Konsultācijas notiek klātienē un izmantojot Blackboard virtuālās mācību vides forumu,
kā arī ar e-pasta starpniecību.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta pagūšanas novērtēšanai paredzēti 7 kontroldarbi (vienmērīgi sadalīti pusgada
laikā) jeb eksāmens, kā galapārbaudījums. Kontroldarbi un eksāmens ir rakstisks (uz
datora), un notiek klātienē speciāli tam paredzētajā darotklasē. Kontroldarbi un eksāmens
aptver visu kursa teorētisko vielu.
Apgūtās prasmes tiek novērtētas, veicot praktisku uzdevumu risināšanu un tos aizstāvot.
Zināšanu dziļums tiek pārbaudīts ar testiem un eksāmenu, kā arī praktisko darbu
aizstāvēšanas laikā.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Eksāmena, kontroldarbu un praktisko darbu aizstāvēšanas vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Vērtēšanas skala
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

Skala
Apgūti ap 100% terminu un jēdzienu. Visi uzdotie uzdevumi
atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt priekšmeta uzdevumus.
Studējošais ir patstāvīgi atrisinājis papildus uzdevumus ar dažādu
metožu palīdzību.
Apgūti ap 100% terminu un jēdzienu. Visi uzdotie uzdevumi
atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
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izmantošanā uzdevumu risināšanā
Viduvēji
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Gandrīz
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
viduvēji
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus

Priekšnoteikumi lai sekmīgi pabeigtu doto kursu:
1. Praktiskie darbi – obligāti visiem – jānodod un jāaizstāv līdz eksāmenam.
(Praktiskie darbi pārklāj visas augstāk definētas prasmes. Kopējais praktisko darbu
skaits – 21;
Aizstāvēšana notiek klātienē, mutisko atbilžu veidā. Sekmīga aizstāvēšanās ir obligāts
priekšnoteikums pielaišanai pie eksāmena. Par aizstāvēšanos students saņem atzīmi, kura
kalpo kā galaatzīmes 60% komponente.)
2. Teorētiskie testi (visa semestra garumā) – brīva izvēle.
(Teorētiskie testi pārklāj visas augstāk definētās zināšanas – testu izpilde notiek klātienē
visa semestra garumā. Testu skaits – 7;
Testu atzīmes sastāda 40% komponenti no galaatzīmes.)
3. Eksāmens – teorētiskais, tikai tiem, kuri nav ieskaitījuši visus testus.
(Eksāmena jautājumi pārklāj visas augstāk definētās zināšanas. Eksāmens notiek testa
veidā - klātienē, sesijas laikā.
Eksāmena atzīme sastāda 40% komponenti no galaatzīmes.)
Ja semestra garumā ir ieskaitīti visi teorētiskie testi un nodoti (kā arī aizstāvēti) visi
praktiskie darbi, tad eksāmens tiek „nolikts” automātiski, aprēķinot vidējo aritmētisko
atzīmi (ievērojot procentuālo vērtību sadalījumu) par visu praktisko darbu aizstāvēšanu
un teorētiskiem testiem. Pretējā gadījumā testu atzīmju vietā nāk atzīme par teorētisko
eksāmenu.
Teorētiskie testi tiek likti klātienē. Sev vēlamajā laikā var veikt pašnovērtējuma
teorētiskos testus, kuri ir pieejami Blackboard virtuālajā studiju vidē
Galaatzīme “10 - izcili” tiek piešķirta tikai tiem studentiem, kuri paši ir pieteikušies
dziļākām šī kursa tematikas studijām. Šādā gadījumā studenti saņem papildus praktiskos
uzdevumus. Šo uzdevumu sekmīgas izpildīšanas gadījumā, ja arī visi iepriekš definētie
uzdevumi iz sekmīgi izpildīt, students var pretendēt uz galaatzīmi “10 - izcili”.

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem (Lekciju saturs):
1.

IEVADS JAVA 2 TEHNOLOĢIJĀ
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1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.7.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.15.1.
2.15.2.
2.16.
2.17.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.6.

Java valodas rašanās vēsture
Projekts Green
Projekts VOD
WebRunner un HotJava
Java tehnoloģijas nosaukuma vēsture
Java – platformneatkarīga programmēšanas tehnoloģija
Java - objektorientēta programmēšanas valoda
JDK instalācija un OS konfigurācija
Java aplikācijas veidošana.
Aplikācijas kompilēšana un interpretēšana
JAVA SINTAKSE
Java priekšraksti un izteiksmes
Mainīgie un datu tipi
Mainīgie final
Mainīgo deklarēšana
Mainīgo tipi
Primitīvie datu tipi
Klašu tipi
Vērtību piešķiršana mainīgajiem
Komentāri
Literāļi
Skaitļu literāļi
Boolean tipa literāļi
Rakstzīmju literāļi
Rakstzīmju virkņu literāļi
Izteiksmes un operatori
Aritmētika
Auto pieaugums un mazināšanās
Attiecību operatori
Loģiskie operatori
Augstas precizitātes skaitļi
Automātiskā atmiņas atbrīvošanas tehnoloģija
Darbības sfēra
Objektu darbības sfēra
Jaunu datu tipu radīšana – klase
Klases lauki
JAVA KLASES UN OBJEKTI
Java klases un objekti – analoģijas
Klases un objekti – objektorientēta programmēšana
Uzvedība un atribūti
Atribūti (atributes)
Uzvedība (behavior) – metodes
Klases radīšana
Inheritance - mantošana
Interfeiss
Lekt. J.Jeļinskis
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4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
4.10.
4.11.
4.11.1.
4.11.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

JAVA MASĪVI, NOSACĪJUMI UN CILPAS, DARBS AR FAILIEM
Masīvi
Masīva mainīgo deklarēšana
Masīva objekta radīšana
Piekļuve pie masīva elementiem
Masīva elementu maiņa
Daudzdimensionālie masīvi
Bloku priekšraksti
Nosacījums if
Nosacījuma operators
Nosacījums switch
Cilpa for
Cilpas while un do
Cilpa while
Cilpa do ... while
Iziešana no cilpām
Iezīmētas cilpas
Darbs ar failiem
Ieraksts failā
Lasīšana no faila
JAVA LIETOTĀJA GRAFISKĀ INTERFEISA PAMATI
Grafiskais lietotāja interfeiss – GUI jēdziens.
GUI komponentes
GUI logs
Swing bibliotēkas logs
JButton
JPannel
JColorChooser
JSlider
ActionListener, ItemListener
JAVA APPLETU PAMATI
Java appletu pielietojumi
Java appleta veidošana
Java appleta ievietošana Web lapā
Appleta dzīves cikls
Krāsas un ģeometriskās figūras appletos
Bilžu izmantošana appletos
Appleti un grafiskais lietotāja interfeiss
Interaktivitāte appletos
JAVA 2 MOBILE EDITION PAMATI
Īss ieskats J2ME tehnoloģijā
CLDC konfigurācija
Java Virtuālā Mašīna Midletos
Profils
Midletu veidošana
Lekt. J.Jeļinskis
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7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.6.
7.7.

J2ME Wireless Toolkit instalācija
Programmas kompilācija un palaišana J2ME Wireless Toolkit vidē
Programmu pakošana
JAD fails
JAR fails

Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , risinot sekojošus praktisko darbu
uzdevumus:
• Veidojot vienkāršas Java konsoles aplikācijas ;
• Veidojot vienkāršas Java grafiskā lietotāja interfeisa aplikācijas;
• Veidojot vienkāršas Java interaktīvās grafiskā lietotāja interfeisa aplikācijas;
• Veidojot vienkāršus Java appletus;
• Veidojot vienkāršus Java midletus mobilajām ierīcēm.
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
aizstāvējis praktiskos darbus. Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot ,
studentam ir pieejama visa nepieciešama teorētiskā viela, praktisko darbu apraksti un
nepieciešama programmatūra. Visu iepriekšminēto, katrs no kursa dalībniekiem var
lejupielādēt no Blackboard virtuālās studiju vides. Studējot patstāvīgi, studējošais var ļoti
veiksmīgi izmantot Blackboard vidē pieejami kopējo forumu, lai konsultētos ar
pasniedzēju un kursa biedriem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam nav nepieciešamas speciālās priekšzināšanas,
tomēr C++ valodas pamatu zināšana var ļoti atvieglot studiju procesu.
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns
Nedēļas

Temati

Literatūra

1

Ievadlekcija

2
3

Ievads Java tehnoloģijā
Java tehnoloģijas pamatidejas,
kompilācijas un interpretācijas gaita.
Java sintakse.

4

Informatīvie
materiāli
Slaidi.

Kursa apraksts –
pieejams
Blackboard vidē.
* Lekcija 1
* Lekcija 2

Slaidi
Slaidi

* Lekcija 3

Slaidi
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

Java – objektorientēta tehnoloģija.
Java – objektorientēta tehnoloģija –
turpinājums.
Java masīvi, nosacījumi, cikli.
Darbs ar failiem.
Java lietotāja grafiskais interfeiss.
Java lietotāja grafiskais interfeiss –
turpinājums.
Java lietotāja grafiskais interfeiss –
interaktivitāte.
Java appleti.
Java appletu pielietojums.

* Lekcija 4
* Lekcija 5

Slaidi
Slaidi

* Lekcija 6
* Lekcija 7
* Lekcija 8
* Lekcija 9

Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi

* Lekcija 10

Slaidi

* Lekcija 11

Slaidi
Appletu
demonstrējumi.
14
Java 2 Mobile Edition pamati.
* Lekcija 12
Slaidi
15
Java 2 Mobile Edition midletu
Programmnodroši Simulātora
demonstrējumi.
nājums pieejams
darbības
Blackboard vidē.
demontrējumi.
16
Noslēguma lekcija
* Lekcija 13
Atkārtojumu lapa
– pieejama
Blackboard vidē.
* – slaidi pieejami virtuālajā studiju vidē Blackboard visiem kursa dalībniekiem.

Pasniedzējs: ___________________
Datums:

2007. gada 9. marts
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Mācību priekšmeta apraksts
“Matemātiskā statistika”
apraksts
Mācību priekšmets:
DMS 436 Matemātiskā statistika
Struktūrvirnība: Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra

Mācību spēks: Kārlis Šadurskis, Dr.math., asociētais profesors
Studiju programma: Elektronikas un
telekomunikāciju fakultāte
Studiju veids: Akademiskā
Studiju līmenis:maģistra
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP, 48 stundas, no tām
32 stundas lekcijas,
16 stundas laboratorijas darbi.
Mācību priekšmeta mērķis:
Kursā tiks apskatītas statistisko lēmumu pieņemšanas metodes ar mērķi iemācīt
studentus risināt matemātiskās statistikas pamatuzdevumus. Laboratoriju darbos, tiks
izmantotas statistiskās programmpaketes, kā STATISTIC, MINITAB, MatLab,
Eviews un DataPlot. Tā iespējams veikt pārskatāmāku statistisko datu grafisko analīzi
un vienkāršot izskaitļošanu, konstruēt hipotēžu pārbaudes kritērijus un nezināmo
parametru ticamības apgabalus.
Objectives:
The aim of this course is to provide methods of statistical decision making on the
basis of numerical data, and at calculated risks in the face of uncertainty, which arises
because the law of randomness is unknown. The Students are provided with
computer-based laboratory with modern statistical packages, such as STATISTICA,
MINITAB, Eviews and DataPlot. These allows to investigate the statistical methods
from graphical points of view, which can simply calculation problems.
Mācību priekšmeta struktūra:
Kredītpunkti

Lekcijas

3

32

Laboratorijas
darbi
16

Studiju darbs

Mācību priekšmeta saturs:
Nr.

Lekciju tēmas

1.

Variāciju rindas. Empīriskā sadalījuma grafiska
attēlošana. Vidējie lielumi.
Izkliedes rādītāji. Asimetrijas un ekscesa rādītāji.
Teorētiskie sadalījumi. Vidējā aritmētiskā un dispersijas
ticamības intervali.
Hipotēžu pārbaudes būtība un metodes. Hipotēžu

2.
3.
4.

Stundu
skaits
4
2
4
4

Parbaudes
veids
E

pārbaude par izlases vidējo, dispersiju, par īpatsvaru.
5. Empīriskā un teorētiskā sadalījuma atbilstības pārbaude.
6. Dispersijas analīze.
7. Neparametrisko hipotēžu statistiskā pārbaude.
8. Korelāciju analīze. Korelācijas koeficients..
9. Korelatīvas atkarības novērtēšanas neparametriskās
metodes.
10. Viena faktora regresija. Sakarības ciešuma novērtēšana.
Parametru ticamības intervali. Hipotēžu pārbaude.
11. Punktveida un intervalveida prognozes konstruēšana.
Regresijas zonas, prognozes zonas konstruēšana.
12. Ieskaite

4
2
2
2
2
2
2

2

Laboratorijas darbu tēmas:
Nr.
1.
2.
3.

Tēmas
Gadījuma skaitļu ģenerators. Monte-Karlo metode.
Pirmā un otrā veida kļūdas.Vidējo salīdzināšana.
Dispersijas hipotēžu pārbaude.
Hipotēžu pārbaude par izlases vidējo , dispersiju,
īpatsvaru.

Stundu
skaits
8
4
4

Mācību priekšmeta programmnodrošinājums:
- datorklase ar 25 datoriem;
- programmpaketes: STATISTICA, MatLab, MINITAB, Eviews, DataPlot.
Prasības mācību priekšmeta apguvei:
Lekciju apmeklēšana, laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:
1. Irina Arhipova, Signe Bāliņa. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam, 1.,2.
daļa. Mācību līdzeklis. Rīga: datoru centrs,2003.
2. Irina Arhipova, Signe Bāliņa. Statistika ekonomikā. Risinājumi SPSS un
Microcoft Excel. Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs,199.
3. A.Orlovska. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004.
4. Leonīds Grīnglazs, Jevgeņijs Kopitovs. Matemātiskā statistika: Ar datoru
lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Mācību līdzeklis. Rīga:RSEBAA,
2003.
5. Zigrīda Goša. Statistika: Mācību grāmata.-Rīga:LU,2001.
6. E.L.Lehmann. Testing statistical hypotheses. J. Wiley, NY, 1959.
7. D.Cox, D.Hinkley, Theoretical Statistics. Chapman & Hall, London, 1994.
8. V.Carkova. Matemātiskā statistika. LU, Rīga, 1979.
9. O.Krastiņš. Statistika un ekonometrija. Rīga,1998.
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: ANDRIS OZOLS, Dr.habil.phys.
Mācību priekšmeta nosaukums.: INFORMĀCIJAS OPTISKĀS APSTRĀDES

FIZIKA
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
MAĢISTRA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
4 KP

Priekšmeta “Informācijas optiskās apstrādes fizika” mērķis“Telekomunikāciju un
datoru tīklu “ maģistra studiju programmā ir :
• vispārīga priekšstata ieguve par informācijas apstrādes un pārvades optiskajām
metodēm, par fizikālajiem principiem, kuri ir šo metožu pamatā, par to attīstības
tendencēm un perspektīvām,
• padziļināta to optikas nodaļu apguve, uz kurām balstās informācijas optiskā apstrāde
un pārvade.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Informācijas optiskās apstrādes fizika” uzdevumi maģistra studiju
programmā ir:
Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas ;
• sniegt zināšanas par informācijas apstrādes un pārvades optiskajām
metodēm un sistēmām, to fizikālo būtību, vēsturi un attīstības
tendencēm,
• padziļināti apgūt gaismas korpuskulāro un viļņu teoriju vakuumā un
vielā,
• apgūt viļņvadu optikas pamatus,
• apgūt hologrāfijas pamatus un pielietojumus,
• apgūt Furjē optikas pamatus,
• apgūt lāzertehnikas principus un tehniskās iespējas,
• apgūt nelineārās optikas pamatus.
• apgūt nanofotonikas pamatus.
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Un paplašināt un padziļināt sekojošas prasmes :
• optisko informācijas apstrādes un pārvades sistēmu izpratnē,
• optisko informācijas apstrādes un pārvades sistēmu attīstības tendenču prognozēšanā.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• priekšmetā lietotā terminoloģija
• informācijas optiskās apstrādes principi,
• fizikālā optikas teorētiskie pamati un metodes,
• Furjē optikas pamati,
• hologrāfijas pamati ,
• viļņvadu optikas pamati,
• lāzertehnikas principi un tehniskās iespējas,
• nelineārās optikas pamati
• nanofotonikas pamati.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• orientēties informācijas optiskās apstrādes sistēmās,
• veikt optisko sistēmu kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi ,
• orientēties Furjē optikā un hologrāfijā, viļņvadu optikā, nelineārajā optikā un
nanofotonikā,
• orientēties lāzertehnikā un būt spējīgam īsā laikā to apgūt un lietot,
• iegūtās zināšanas pielietot telekomunikācijās.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.

Informācijas optiskās apstrādes fizika.
Lekcijas.
Engineering Optics

A.Ozols

RTU ETF

3.

Modern Optics

4.

Hologrāfija – revolūcija optikā

5.

Optical Materials

6.

Физические основы квантовой
электроники

Springer - Verlag,
Berlin, etc., 1987,
489 p.
R.Guenther
J.Wiley&Sons, New
York,1990, 696 p.
K.Švarcs, A.Ozols Zinātne, R..,1975,
208 lpp.
J.H.Simmons,
Academic Press, San
K.S.Potter
Diego, 2000, 391 p.
Л.В.Тарасов
Сов. радио, М.,1976,
368 с.

7.

Оптические волны в кристаллах

А.Ярив, П.Юх

8.

Основы электродинамики

Н.Н.Федоров

9.

Интегральная оптика для систем
передачи и обработки информации

А.С.Семенов
В.А.Смирнов
А.В.Шмалько

K.Iizuka

Мир, М.,
1987, 616 с.
Высшая школа,
М.,1980, 398 с.
Сов. Радио, М.,
1990, 225 с.
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10.

Optical Fiber Communications

G.Keiser

McGraw Hill, Inc.,
New York, etc.,
1991, 461 p.

11.

Fiber-Optic Communication Systems

G.P.Agrawal

12.

Nonlinear Optical Communication
Networks

13.

Оптическая голография

14.

Введение в Фурье - оптику

E.Iannone,
F.Matera,
A.Mecozzi,
M.Settembre
Р.Кольер,
К.Беркхарт,
Л.Лин
Дж. Гудмен

J.Wiley&Sons, New
York, 1997, 555 p.
J.Wiley&Sons, New
York, 1998, 456 p.

15.

Введение в физику лазеров

Ф.Качмарек

16.

Laser gain without inversion

P.Knight

17.

Динамическая самодифракция
когерентных световых пучков

18.

Nelineārie optiskie efekti un solitonu
sakari.

В.Л.Винецкий,
Н.В.Кухтарев,
С.Г.Одулов,М.С
Соскин
A.Ozols,
Ģ.Ivanovs,
G.Čoders

19.

Perspektīvās šķiedru optikas pārraides
sistēmas.
Šķiedru optikas sakaru sistēmu
izstarotāji.

A.Ozols,
G.Čoders
Ģ.Ivanovs,
J.Poriņš,
A.Ozols

21.

Optoelectronics. An Introduction

J.Wilson,
J.F.B.Hawkes

22.

Nanophotonics

P.N.Prasad

23

Photonic Crystal Fibers

P.Rassel

20.

Мир. М., 1973, 686
с.
Мир., М., 1970, 364
с.
Мир., М., 1981,
540 с.
Nature, 1989,
vol.339, 18 May,
p.181
Успехи физических
наук. 1979, т.129,
в.1, с.113 – 137.
«Latvija un
perspektīvās
telekomunikāciju
tehnoloģijas», R.,
RTU TI, 1995, 236. –
249. lpp.
Sakaru Pasaule, 1996,
N2, 72.-73. lpp.
«Latvija un
perspektīvās
telekomunikāciju
tehnoloģijas», R.,
RTU TI, 1997, 146.153.lpp.
Prentice Hall, New
York, etc., 1989, 470
p.
J.Wiley&Sons,
Hoboken, New
Jersey, 2004, 415 p.
Science, 2003,
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24.

Нелинейная оптика
микроструктурированных волокон

А.М.Желтиков

vol.299, No5605,
pp.358-362.
Успехи физических
наук, 2004, т,174,
N1, c.73-105.

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju
• matemātisko aparātu
• informācijas optiskās apstrādes un pārvades metodēm un sistēmām, kā arī
• sniegt atbilstošās fizikas un tehnikas zināšanas..
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām
• referātu gatavošanai pa atsevišķām tēmām to padziļinātai izpratnei.
Kontroldarbi
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas neskaidro jautājumu noskaidrošanai.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta apgūšanas novērtēšanai ir paredzēts eksāmens un , pirms tam,
ieskaites par patstāvīgi uzrakstītajiem referātiem. Eksāmens ir mutisks vai rakstisks pēc
studentu izvēles.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

Skala
Visi eksāmenā uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi .dziļa
problēmu izpratne.
Vis eksāmenā uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi
un pilnībā atbilstoši programmai pielietot iegūtās zināšanas
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta pilnīga prasme šo

RTU ETF Telekomunikāciju studiju programma
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Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

5
zināšanu patstāvīgā lietošanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta gandrīz pilnīga
prasme šo zināšanu patstāvīgā pielietosšanā.
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta daļēja prasme šo
zināšanu patstāvīgā pielietošanā.
Apgūti 60% terminu un jēdzienu, ir apgūta daļēja prasme šo
zināšanu patstāvīgā izmantošanā.
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā problēmu risināšanā
Zināšanas nepilnīgas, nav parādīta prasme esošās zināšanas pielietot

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem (Lekciju
saturs):

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Vispārīgie priekšstati par informācijas apstrādes un pārvades optiskajām
metodēm un sistēmām.
Optoelektronikas un optisko sakaru fizikālie pamati
Optoelektronikas un optisko sakaru vēsture, to attīstības tendences
Gaismas daba un tās īpašības
Priekšstatu attīstība par gaismas dabu
Gaismas fotonu teorija
Gaismas viļņu teorija. Maksvela vienādojumi
Pointinga teorēma.Gaismas intensitāte. Fotometrija
Gaismas polarizācija
Gaismas koherence
Gaismas izplatīšanās vielā
Maksvela vienādojumi izotropā vielā
Gaismas laušana, rimšana un absorbcija
Gaismas dispersija un atstarošanās
Krāmersa-Kroniga relācijas
Gaismas viļņu fāzes un grupas ātrums
Gaismas izkliede
Frenela formulas, to izmantošana
Gaismas izplatīšanās anizotropā dielektriķī
Elektrooptiskie modulātori un deflektori
Optiskie izolātori
Gaismas interference un difrakcija
Interference kā gaismas svārstību korelācijas izpausme
Interferometri. Fotonu mijiedarbe interferometrā
Interference plānās kārtiņās un to sistēmās
Heigensa-Frenela princips, tā pamatojums
Ģeometriskā optika, Frenela un Fraunhofera difrakcija
Optisko instrumentu izšķirtspēja
Akustooptiskie modulātori
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4.8.
5.
5.1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Difraktīvie optiskie elementi
Viļņvadu optika
Totālā refleksija
Optisko viļņvadu klasifikācija
Planāro viļņvadu teorija
Optiskās šķiedras kā viļņvadi
Integrālā optika
Solitoni šķiedru optikas pārraides sistēmās
Nanofotonika
Jēdziens par nanofotoniku. Fotoniskie kristāli.
Fotonkristāliskās un mikrostrukturētās šķiedras.
Metamateriāli ar negatīvu laušanas koeficientu.
Hologrāfijas pamati un tās pielietojumi
Optiskais attēls un fāzes problēma optikā
Gabora, Leita-Upatnieka, Deņisjuka un Bentona metodes
Hologrammu veidi, to īpašības un raksturlielumi
Hologrāfijas nozares, tās galvenie pielietojumi, tajā skaitā sakaru tehnikā un
datortehnikā
Furjē optika un informācijas optiskā apstrāde
Optiskā signāla Furjē spektrs un tā filtrācija
Attēlu pazīšana un korekcija
Matemātiskās un loģiskās operācijas , ko var veikt ar Furjē optikas un
hologrāfijas metodēm
Lāzeru darbības pamatprincipi, to veidi un tehniskās iespējas
Spontānās , inducētās un relaksācijas kvantu pārejas
Enerģētisko līmeņu apdzīvotību inversija un „Fano”logi
Optiskā atgriezeniskā saite. Rezonātori
Nepārtraukta un impulsveida lāzeru darbība
Lāzeru veidi un to salīdzinājums
Gaismas staru Gausa kūļi
Nelineārā optika
Stacionārie un nestacionārie, koherentie un nekoherentie nelineārie optiskie
procesi
Vielas nelineārā polarizācija
Gaismas harmoniku un parametriskā ģenerācija
Fotorefrakcija un pašfokusēšanās
Inducētā (Ramana un Mandelštama – Briljuēna) gaismas izkliede
Dināmiskā hologrāfija
Lāzerbojājumu mehānismi vielā
Nepieciešamās priekšzināšanas

Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Elektrosakaru teorijā I
• Fizikā
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•
•
•
•
•
•

Matemātiskajā analīzē
Varbūtības teorijā
Furjē rindu un Furjē integrāļa teorijā
Signālu teorijas pamatos
Kompleksā mainīgā teorijā.
Sakaru virzošajās sistēmās

Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , tiek prasīta iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Prasības priekšmeta apguvei
Gala eksāmenu students drīkst kārtot, ja viņš ieguvis ieskaites par referātiem

Nedēļas
1

2

3

4

5

Kalendārais plāns
Temati
Literatūra
Optoelektronikas un optisko sakaru
[1] Lekcija 1.
fizikālie pamatprincipi.
Optoelektronikas un optisko sakaru
vēsture, to attīstības tendences.

[1]Lekcija 2

Priekšstatu attīstība par gaismas
dabu.

[1] Lekcija 3.

Gaismas fotonu teorija. Gaismas
viļņu teorija. Maksvela vienādojumi.

[1] Lekcija 4.

Pointinga teorēma. Gaismas
intensitāte. Fotometrija.

[1] Lekcija 5.

Gaismas polarizācija. Gaismas
koherence.

[1] Lekcija 6

Maksvela vienādojumi izotropā
vielā. Gaismas laušana, rimšana un
absorbcija.
Gaismas dispersija un atstarošanās.
Krāmersa-Kroniga relācijas.

[1] Lekcija 7.

Gaismas viļņu grupas un fāzes
ātrums. Gaismas izkliede.
Frenela formulas, to izmantošana.
Gaismas izplatīšanās anizotropā
dielektriķī.

[1] Lekcija 9.

[1] Lekcija 8

[1] Lekcija 10.

Tehniskie līdzekļi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
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6

7

8

9

10

11

12

tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi

Elektrooptiskie modulātori un
deflektori. Optiskie izolātori.
Interference kā gaismas svārstību
korelācijas izpausme. Interferometri.
Interference plānās kārtiņās.

[1] Lekcija 11.

Heigensa-Frenela princips, tā
pamatojums.Ģeometriskā optika,
Frenela un Fraunhofera difrakcija.

[1] Lekcija 13.

Optisko instrumentu izšķirtspēja
Akustooptiskie modulātori.
Difraktīvie optiskie elementi.

[1] Lekcija 14.

Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi

Planāro viļņvadu teorija. Integrālā
optika.
Optiskās šķiedras kā viļņvadi.

[1] Lekcija 15.

Optiskās šķiedras kā viļņvadi
(turpinājums).

[1] Lekcija 17.

Solitoni šķiedru optikas pārraides
sistēmās

[1] Lekcija 18.

Jēdziens par nanofotoniku.
Fotoniskie kristāli.Fotonkristāliskās
un mikrostrukturētās šķiedras.

[1] Lekcija 19.

Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi

Metamateriāli.Metamateriālu
īpatnības ar negatīvu laušanas
koeficientu.
.
Optiskais attēls un fāzes problēma
optikā. Hologrāfija.
Gabora, Leita-Upatnieka, Deņisjuka
un Bentona hologrāfijas metodes.

[1] Lekcija 20.

Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi

[1] Lekcija 21.

Hologrammu veidi, to īpašības un
raksturlielumi. Hologrāfijas nozares.
Furjē optika un informācijas optiskā
apstrāde.

[1] Lekcija 23.

Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un

[1] Lekcija 12.

[1] Lekcija 16.

[1] Lekcija 22.

[1] Lekcija 24.
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13

14

15

16

Spontānās, inducētās un relaksācijas
kvantu pārejas.

[1] Lekcija 25.

Enerģētisko līmeņu apdzīvotību
inversija un “Fano logi”.

[1] Lekcija 26.

Optiskā atgriezeniskā saite.
Rezonātori. Nepārtraukta un
impulsveida lāzeru darbība.Lāzeru
starojuma īpatnības.
Lāzeru veidi un to salīdzinājums.
Gaismas staru Gausa kūļi.

[1] Lekcija 27.

Stacionārie un nestacionārie,
koherentie un nekoherentie
nelineārie optiskie procesi. Vielas
nelineārā polarizācija.
Gaismas harmoniku un parametriskā
ģenerācija.

[1] Lekcija 29.

Fotorefrakcija un pašfokusēšanās.
Inducētā (Ramana un MandelštamaBriljuēna) gaismas izkliede.
Dināmiskā hologrāfija.
Lāzerbojājumu mehānismi vielā.

[1] Lekcija 31.

Pasniedzējs: ___________________Andris Ozols
Datums:

2007. gada 18. marts

[1] Lekcija 28.

[1] Lekcija 30.

[1] Lekcija 32.

interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi.
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
Parastā un
interaktīvā
tāfele,slaidi
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: ANDRIS OZOLS, Dr.habil.phys.
Mācību priekšmeta nosaukums.: ELEKTROSAKARU TEORIJA II
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
MAĢISTRA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
4 KP

Priekšmeta “Elektrosakaru teorija II” mērķis maģistra studiju programmā ir :
• paplašināt un padziļināt priekšstatus par sakaru sistēmām, kas gūti bakalaura studiju
līmenī,
• iepazīties ar principiāli jauniem virzieniem sakaru sistēmu un datortehnikas attīstībā,
• apgūt jaunas sakaru sistēmu analīzes un sintēzes matemātiskās metodes.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Elektrosakaru teorija II” uzdevumi maģistra studiju programmā ir:
Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas ;
• padziļināti apgūt tos daudzkanālu elektrosakaru aspektus, kas saistīti ar
koddali (CDMA) un trokšņveida nesējsignālu izmantošanu,
• apgūt veselu analītisku funkciju teorijas metodes sakaru sistēmu
analīzē un sintēzē,
• sniegt zināšanas par kvantu sakariem,
• sniegt zināšanas par kvantu datoriem.
Un paplašināt un padziļināt sekojošas prasmes :
• Kvalitatīvā un kvantitatīvā (izmantojot analītiskas un skaitliskas
metodes) sakaru sistēmu analīzē
• Kvalitatīvā un kvantiatīvā (izmantojot aanalītiskas un skaitliskas
metodes) sakaru sistēmu sintēzē .
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• priekšmetā lietotā terminoloģija
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• daudzkanālu sakaru sistēmu darbības principi,
• CDMA sakaru sistēmu uzbūves un darbības principi,
• statistiskās blīvēšanas metodes,
• veselu analītisku funkciju teorijas metodes sakaru problēmu risināšanā ,
• informācijas-negentropijas princips,
• zināt kvantu sakaru pamatprincipus,
• zināt analogo un digitālo kvantu datoru darbības principus un iespējas.
Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• orientēties CDMA sistēmās,
• veikt korelācijas funkciju, paritātes bitu aprēķinus ,
• lietot Grama-Šmita algoritmu,
• pielietot veselu analītisku funkciju teorijas metodes sakaru problēmu risināšanā
(signālu diskretizācija, aproksimācija, atjaunošana, kļūdu aprēķini)veikt sakaru
sistēmu analīzi un sintēzi
• lietot aprēķinos MATLAB un MATHCAD..

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
2.

Elektrosakaru teorija II. Lekcijas.
Science and Information Theory

A. Ozols
L.Brillouin

3.

Introduction to Code Division Multiple
Access (CDMA): Network, Services,
Technologies and Operation
Fundamentals of Code Division
Multiple Access (CDMA). Lekciju
konspekts.
Теория электрической связи

L.Harte

4.
5.
6.
4.
5.

Цифровая связь. Теоретические
основы и практическое применение
Методы теории целых функций в
радиофизике, теории связи и оптике
Финитные функции в физике и
технике.

RTU ETF
Academic press, Inc.,
New York, etc.,
1956, 320 p
Althons, New York,
2004, 79 p.

E.Klotiņš

RTU ETF.

Под ред.
Д.Д.Кловского
Б. Скляр

Москва, «Радио и
связь», 1999, 433 с.
Вильямс, Москва,
2003, 1100 c..
Физматгиз, М.,
1962, 220 с.
Наука, Москва,
1971, 408.

Я.И.Хургин
В.ПЯковлев
Я.И.Хургин
В.ПЯковлев

6.

Minimālā enerģija optiskajai
informācijas pārraidei

A.Ozols
J.Poriņš
Ģ.Ivanovs

7.

Quantum Computation and Quantum
Information

M.A.Nielsen,
I.L.Chuang

Latvija un
perspektīvās
telekomunikāciju
tehnoloģijas, R., RTU
TI, 1999.
Cambridge
University Press,
Cambridge, 2000,
676 p.
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8.

Quantum Information and Computation

Ch. H. Bennett

9.

Stochastic resonance

L.Gammaitoni

Physics Today,
October 1995, pp. 2430.
Rev. Of Modern
Physics, 1998, vol.70.
No1, pp.223-287.

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju;
• matemātisko aparātu un metodēm,
• jaunām sakaru sistēmām un datoriem ,
• sakaru sistēmu analīzes un sintēzes metodēm.
Praktiskie darbi
Praktiskajos darbos ietilpst atsevišķu tēmu padziļināta apguve semināros, kā arī
uzdevumu risināšana.
Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām
• patstāvīgai uzdevumu risināšanai
Kontroldarbi
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas.
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas neskaidro jautājumu noskaidrošanai.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta apgūšanas novērtēšanai ir paredzēts eksāmens un , pirms tam,
ieskaites par CDMA un statistisko blīvēšanu. Eksāmens ir mutisks vai rakstisks pēc
studentu izvēles.Bez ieskaišu nokārtošanas students pie eksāmena kārtošanas pielaists
netiek.
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
(piemēram statistisko modelēšanu)
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
priekšmeta uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt priekšmeta uzdevumus

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem (Lekciju
saturs):

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

.Signālu diskretizācija, pārraide un uztveršana no veselu analītisku funkciju
teorijas viedokļa.
Veselas analītiskas funkcijas, to īpašības
Galvenās Furjē analīzes teorēmas, Furjē transformācijas jēdziena
paplašināšana.
Funkcijas ar ierobežotu spektru un veselas analītiskas funkcijas
Nolašu (Koteļņikova) teorēma kā Lagranža formulas speciālgadījums
Signālu diskretizācija ar vienmērīgām un nevienmērīgām nolasēm
Signālu aproksimācijas sakaru sistēmās un šo aproksimāciju kļūdas.
Daudzkanālu sakaru sistēmu uzbūves principi
Signālu sadales metožu klasifikācija
Signālu sadales lineārās metodes: laikdale, frekvenčdale, fāzdale, formdale
Signālu sadale ar kodēšanas palīdzību (CDMA sistēmas). CDMA/DS un
CDMA/FH sistēmas.
Korelācijas uztvērēji baltā trokšņa un signāla daudztrajektoriju izplatīšanās
gadījumā.
Kanālu ortogonālā kodēšana: Volša-Adamara un Kasami kodi.
Signālu sadales nelineārās metodes: pēc līmeņa un kombināciju metode.
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2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.

4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

Statistiskā blīvēšana analogajās un digitālajās sakaru sistēmās
Lineāras sistēmas ieejas signāla atjaunošana pēc izejas signāla
Lineāru sistēmu galvenais integrālvienādojums, tā atrisināšana.
Atrisinājuma unitāte un korektums, šo matemātisko īpašību praktiskā nozīme
Analītiskā turpinājuma metode.
Trokšņu ietekme uz ieejas signāla atjaunošanas precizitāti.
Kvantu sakari
Ievads. Kvantu efekti un to ietekme uz sakariem.
Informācijas – negentropijas princips, tā pielietojumi elektronu un fotonu
kanālos.
Elektronu un fotonu sakaru kanālu informācijas caurlaides spējas kvantu
ierobežojumi.
Kvantu sistēmu īpatnības
Kvantu biti – kubiti. Kvantu sakaru kanāli
Kvantu kodēšana un dekodēšana, kopēšana, transpozīcija
Šūmahera teorēma
Kvantu stāvokļa teleportācija.

4.5.4.
4.5.6
5.
5.1
5.2.
5.3.

Kvantu blīvēšana.
Kvantu kriptogrāfija
Kvantu datori
Ievads. Mūsdienu datortehnikas principi un attīstības tendences.
Analogie kvantu datori
Digitālie kvantu datori.

4.3..

Nepieciešamās priekšzināšanas
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Elektrosakaru teorijā I
• Fizikā
• Matemātiskajā analīzē
• Varbūtības teorijā
• Furjē rindu un Furjē integrāļa teorijā
• Ķēžu teorijā
• Signālu teorijas pamatos
• Kompleksā mainīgā teorijā.
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , tiek prasīta iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaites par CDMA un statistisko blīvēšanu.
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Nedēļas
1

2

3

4

5

6

7

Kalendārais plāns
Temati
Literatūra
Ievadlekcija. Elektrosakaru teorijas
[1] Lekcija 1.
II kursa motivācija, mērķis un saturs.
Galvenie jēdzieni.
Veselas analītiskas funkcijas, to
[1]Lekcija 2
nozīme sakaru teorijā un to
matemātiskās īpašības
Galvenās Furjē analīzes teorēmas,
[1] Lekcija 3.
Furjē transformācijas jēdziena
paplašināšana.
Funkcijas ar ierobežotu spektru un
[1] Lekcija 4.
veselas analītiskas funkcijas.
Nolašu (Koteļņikova) teorēma kā
Lagranža formulas speciālgadījums

[1] Lekcija 5.

Signālu diskretizācija ar
vienmērīgām un nevienmērīgām
nolasēm

[1] Lekcija 6

Signālu aproksimācijas sakaru
sistēmās un šo aproksimāciju kļūdas

[1] Lekcija 7.

Signālu sadales metožu klasifikācija.
Signālu sadales lineārās un
nelineārās metodes

[1] Lekcija 8.

Signālu sadale ar kodēšanu (CDMA). [1] Lekcija 9.
CDMA/DS un CDMA/FH sistēmas.
Korelācijas uztvērēji baltā trokšņa un
signāla daudztrajektoriju izplatīšanās
gadījumā

[1] Lekcija 10.

Kanālu signālu ortogonālā kodēšana:
Volša-Adamara un Kasami kodi

[1] Lekcija 11.

Statistiskā blīvēšana anlogajās un
digitālajās sakaru sistēmās

[1] Lekcija 12

Lineāras sistēmas sakaru tehnikā.
Inversā problēma

[1] Lekcija 13.

Tehniskie līdzekļi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
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8

9

10

11

12

13

14

Lineāru sistēmu galvenais
integrālvienādojums, tā atrisināšana

[1] Lekcija 14.

Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi

Atrisinājuma unitāte un korektums,
šo matemātisko īpašību praktiskā
nozīme.
Signāla atjaunošana ar analītiskā
turpinājuma metodi

[1] Lekcija 15.

Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi

Trokšņu ietekme uz ieejas signāla
atjaunošanas precizitāti

[1] Lekcija 17.

Kvantu efekti un to ietekme uz
sakariem.

[1] Lekcija 18.

Stohastiski sakaru kanāli.

[1] Lekcija 19.

Informācijas – negentropijas
princips, tā pielietojumi elektronu un
fotonu kanālos.

[1] Lekcija 20.

[1] Lekcija 16.

Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi

Elektronu un fotonu sakaru kanālu
[1] Lekcija 21.
informācijas caurlaides spējas kvantu
ierobežojumi.

Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi

Kvantu sistēmu īpatnības –
stohastiskums un nelokālums

[1] Lekcija 22.

Kvantu biti – kubiti. Kvantu sakaru
kanāli.Šūmahera teorēma.

[1] Lekcija 23.

Kvantu signālu redundance, to
blīvēšana un teleportācija.

[1] Lekcija 24

Kvantu kriptogrāfija. BB84 un EPR
protokols.

[1] Lekcija 25.

Mūsdienu datortehnikas principi un
attīstības tendences.

[1] Lekcija 26

Furjē optika un hologrāfija.

[1] Lekcija 27.

Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
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Analogie kvantu datori.
15

16

RSA kods un Šora algoritms.Digitālo [1] Lekcija 29.
kvantu datoru darbības princips.
Digitālo kvantu datoru iespējas un
praktiskā realizācija.

[1] Lekcija 30.

Stohastiskā rezonanse, tās
matemātiskais apraksts.

Seminārs.

Stohastiskā rezonanse dabā un
tehnikā.

Seminārs

Pasniedzējs: ___________________Andris Ozols
Datums:

[1] Lekcija 28.

2007. gada 15. marts

slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
Parastā un
interaktīvā tāfele,
slaidi
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Gunārs Lauks, Dr.Sc.Ing, prof.
Mācību priekšmeta nosaukums.: Teletrafika teorija
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
MAĢISTRU

Telekomunikāciju un datoru tīkli
3 KP

Sadalījums starp nodarbību veidiem
Lekcijas
2 KP
Praktiskās nodarbības
1 KP

Mācību priekšmeta mērķis
Priekšmeta “Teletrafika teorija” mērķis “Telekomunikāciju un datoru tīklu “
bakalaura studiju programmā ir telekomunikāciju tīklu veiktspējas modelēšanas,
simulēšanas un aprēķinu metožu apgūšana telekomunikāciju tīklu projektēšanai
1.
2.
3.
4.

Apgūt priekšmetā lietoto terminoloģiju
Apgūt MAS modelēšanas, aprēķinu un novērtēšanas prasmes
Apgūt elektronisko dokumentu sagatavošanas prasmes
Apgūt informācijas elektroniskās apstrādes prasmes.

Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Teletrafika teorija” uzdevumi “Telekomunikāciju” bakalaura studiju
programmā ir:
•

Apgūt sekojošas zināšanas
1.
2.
3.
4.
5.
•

Apgūt priekšmetā lietoto terminoloģiju, relācijas starp terminiem
Apgūt iemaņas aprakstīt markova procesus ar LDVS un LAVS (sastādīt balansa
vienādojumus)
Apgūt iemaņas skaitliski atrisināt LDVS un LAVS, kuri apraksta markova procesus un
novērtēt sistēmu veiktspēju
Apgūt iemaņas sastādīt Petri tīklus M/M/1, M/D/1 sistēmām, veikt šo sistēmu simulāciju
un statistiski apstrādāt simulēšanas rezultātus.
Salīdzināt apgūtās iemaņas ar studiju programmām citās universitātēs

Apgūt sekojošas prasmes

Prof. G Lauks
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Sekmīgi nobeidzot studijas, studentam jāprot:
• Izmantot analītiskos modeļus, novērtējot vienkāršas vai komplicētas rindas, kuras
izmanto tīklu un protokolu modelēšanā;
• Aprakstīt trafika modeļus un parametrus,
• Izmantot skaitliskās metodes, novērtējot vienkāršas vai komplicētas rindas, kuras izmanto
tīklu un protokolu modelēšanā
• Izmantot sistēmu simulācijas metodes ar Petri tīkliem vienkāršas vai komplicētas rindas
novērtēšanā.

Darba organizācija semestrī
Veicamos studiju darbu sarakstu semestrī nosaka darbu grafiks.
1.

Lekcijas

Lekcijās tiek sniegti galveno koncepciju skaidrojumi ar attiecīgo procesu animācijām.
2.

Praktiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības notiek studentu datorklasē un tiek vadītas, balstoties uz „ bez papīra” tehnoloģiju
principiem. Praktiskajās nodarbībās patstāvīgi tiek risināti semināru uzdevumi un noformēti modelēšanas
rezultāti.( sastādīts dokuments)
3.

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgā darba apjoms tiek vērtēts vidēji 3 stundas nedēļā. Patstāvīgā darba uzdevums ir apgūt
iepriekšējo lekciju materiālus praktisko uzdevumu risināšanai nepieciešamā līmenī, izmantojot lekciju
konspektus un demonstrāciju materiālus. Patstāvīgā darba laika budžetā (3 st.nedēļā) neietilpst kavēto
nodarbību materiāla apgūšana. Patstāvīgā darba laika budžetā (3 st.nedēļā) ietilpst ārzemju studiju
materiālu apskats ar mērķi novērtēt kopējo un atšķirīgo starp studiju priekšmetiem.
4.

Kavējumi darbu grafikā

Kavējumu iemesli var būt:
• Grūtības materiāla izpratnē
• Kavētas nodarbības
Grūtību pārvarēšanai materiālu izpratnē tiek nodrošinātas konsultācijas divas reizes nedēļā:
• Otrdienās no 16.00 līdz 18.00
• Piektdienās no 10.00 līdz 12.00
Kavētajām nodarbībām bez attaisnojoša iemesla paredzētas maksas nodarbības pēc speciāli sastādīta plāna.
5.

Papildus konsultācijas

Papildus konsultācijas tiek sniegtas pēc studentu ierosinājuma.
6.

Attaisnoti kavētās nodarbības

Attaisnoti kavētās nodarbības tēmas ir jāapgūst patstāvīgi, izmantojot papildus konsultācijas un izpildot jau
saņemtos praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumus.
Praktisko darbu nodarbības pasniedzēja vadībā tiek plānotas pēc atsevišķa grafika un ir bez speciālas
maksas.
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7.

Neattaisnoti kavētās nodarbības

Neattaisnoti nokavētās nodarbības tēmas ir jāapgūst patstāvīgi, izmantojot lekciju konspektus un
saņemot individuālus praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumus. Praktisko darbu nodarbības
pasniedzēja vadībā tiek plānotas pēc atsevišķa grafika un ir maksas nodarbības.

Zināšanu un prasmju apgūšanas pārbaude
1. Zināšanu pārbaude
Zināšanas tiek pārbaudītas testu veidā. Zināšanu pārbaudei tiek piešķirta sekundāra nozīme. Primāra
nozīme ir šo zināšanu praktiska izmantošana uzdevumu risināšanā.
2. Prasmju apgūšanas pārbaude
Prasmju (iemaņu) pārbaude notiek, patstāvīgi risinot mērķos noteiktos uzdevumus.
3.

Vērtēšanas skala

Vērtēšanas skala tiek izsniegta semestra sākumā kā motivējošs instruments, kuram vajadzētu noskaņot
studējošos uz nopietnu darbu.
4.

Vērtēšanas principi

Saskaņā ar RTU Nolikumu par eksāmeniem
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3
5.

Skala
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, dots ieguldījums metožu
pilnveidošanā vai arī uzdevumi atrisināti arī ar citu metodi
(piemēram statistisko modelēšanu)
Visi uzdotie uzdevumi atrisināti, iegūta prasme patstāvīgi risināt
teletrafika uzdevumus
Apgūti ap 90% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 80% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 70% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 60% terminu un jēdzienu , ir apgūta prasme šo zināšanu
izmantošanā uzdevumu risināšanā
Apgūti ap 50% terminu un jēdzienu , ir ievērojamas grūtības šo
zināšanu izmantošanā uzdevumu risināšanā
Nav parādīta prasme risināt teletrafika uzdevumus

Vērtēšanas skala

Zināšanu pārbaude kopējā vērtējumā dod 40% kredītpunktu. Prasmju pārbaude 60% kredītpunktu.
Skala ir lineāra.
6.

Patstāvīgā darba apjoma pietiekamība
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Veltot priekšmetam ne vairāk kā 3 stundas nedēļā vidēji sagatavots students var sasniegt izcilu atzīmi!

Metodiskais nodrošinājums
Viss nepieciešamais metodiskais nodrošinājums, lai students iegūtu izcilu novērtējumu, ir izvietots
BLACKBOARD vidē un datorklases serverī.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
Grāmatas elektroniskā formātā
1. Philippe NAIN, BASIC ELEMENTS OF QUEUEING THEORY, Application to the Modelling of
Computer Systems, Lecture Notes, INRIA, France
2. AndreasWillig. A Short Introduction to Queueing Theory, Technical University Berlin,
Telecommunication Networks Group
3. Robert B. Cooper. Introduction to Queueing Theory. Florida Atlantic University
4. Harry Perros , Computer Simulation Techniques: The definitive introduction!, Computer Science
Department, NC State University
5. Ivo Adan and Jacques Resing, Queueing Theory, Department of Mathematics and Computing
Science Eindhoven University of Technology, The Netherlands
6. Georges Fiche & Gerard Hebuterne, Communicating Systems & Networks: Traffic &
Performance, London and Sterling
7. Dr.-Ing. Andreas Willig, Performance Evaluation Techniques – Summer 2004, Hasso-PlattnerInstitut, Universit¨at Potsdam, June 29, 2004
8. ARUN K. SOMANI, SURVIVABILITY AND TRAFFIC GROOMING IN WDM OPTICAL
NETWORKS, Cambridge University Press
9. Handbook “TELETRAFFIC ENGINEERING”, Geneva, January 2005
Ārzemju universitāšu lekciju slaidi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yannis A. Korilis , Networking Theory & Fundamentals, University of Pensilvania
Vishal Misra , Computer Systems: Modeling and Performance Evaluation., Columbia University
Scott F. Midkiff, Network Performance, Design, and Management, Bradley Department of
Electrical and Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University
John C.S. Lui, Computer System Performance Evaluation, CUHK
J´anos Sztrik, Finite-Source Queueing Systems, and their Applications, University of Debrecen,
Institute of Mathematics and Informatics, Department of Information Technology
Eytan Modiano, Data Networks, Massachusetts Institute of TechnologyLaboratory for
Information and Decision Systems

Lekciju konspekti
Autors
G.Lauks

Nosaukums
Teletrafika teorija

Universitāte
RTU

Nesējs
pdf-fails un brošūra

Ārzemju universitāšu lekciju konspekti
1. Philippe NAIN, BASIC ELEMENTS OF QUEUEING THEORY, Application to the Modelling of
Computer Systems, Lecture Notes, INRIA, France
2. AndreasWillig. A Short Introduction to Queueing Theory, Technical University Berlin,
Telecommunication Networks Group
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Animācijas un demonstrējumi
Autors
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks
G.Lauks

Tēma
Plūsmu modeļi
Nestacionāri Markova procesi
Stacionāri Markova procesi
Sadalījumu funkcijas. Exp
Sadalījumu funkcijas. Erl
Sadalījumu funkcijas. Puassona
Sadalījumu funkcijas. Exp
Ergodiska Markova ķēde
Maģiskais kvadrāts
M/M/1
M/M/m
M/M/∞
Petri tīkli

Universitāte
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU
RTU

Vide
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets
JAVA aplets

Programmatūru apraksti
Linux apraksts
SCILAB pakete
Simula pakete
Petri tīklu simulators

pdf-fails
pdf-fails
pdf-fails
pdf-fails

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem:
1.
Masu apkalpošanas sistēmas (MAS)
1.1
Masu apkalpošanas sistēmas jēdziens
1.2
MAS modeļi
1.3
Teletraika teorijas uzdevumi
2.
Teletrafika teorijas matemātiskie pamati
2.1
Masu apkalpošanas sistēmas un to elementi. Kendala klasifikators
2.2
Jēdziens par markova procesiem.
2.3
Markova procesi ar diskrētu laiku un stāvokļu kopu.
2.4
Markova procesi ar nepārtrauktu laiku un stāvokļu kopu. Eksponenciālie
modeļi
2.5
Ergodiskie procesi
2.6
Stacionārais gadījums
2.7
Markova ķēdes
3.
Plūsmu teorija
3.1
Plūsmu teorija: aprakstīšanas veidi
3.2
Plūsmu klasifikācija
3.3
Vienkāršā (Puasona) plūsma un tās īpašības
3.4
Pētīšanas metodes: faktoru analīze; regresijas analīze; korelācijas analīze
3.5
Sev līdzīgās plūsmas
4.
Trafika apkalpošana
4.1
Apkalpošanas disciplīnas un modeļi
Prof. G Lauks
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

QOS un GOS
Apkalpošanas kvalitāte sistēmās ar tiešiem zudumiem
Apkalpošanas kvalitāte sistēmās ar rindām
Apkalpošanas kvalitāte sistēmās ar ierobežotām rindām
Apkalpošanas laika modeļi
Analītiskie modeļi
Vairošanās un miršanas procesi
M/M/k modelis. Erlanga B un C formulas
Īpašības
Statistiskā modelēšana
Vispārējie principi: tiešā, markova procesu, markova ķēžu statistiskā
modelēšana
Jēdziens par Petri tīkliem
Stohastisko procesu modelēšana ar Petri tīkliem
Statistiskās modelēšanas programmu paketes
Nepieciešamās priekšzināšanas

Varbūtības teorijā un statistikā
1.
Gadījuma notikumi
1.1
Izlases telpa un notikumu kopas (Sample space)
1.1.1
Notikumu algebra
1.1.2
Notikumu telpa
1.2
Varbūtības, kuras definētas notikumu kopās
1.2.1
Varbūtību saskaitīšanas likums
1.2.2
Nosacītās varbūtības
1.2.3
Neatkarīgie notikumi
1.3
Baiesa formula
2.
Viendimensijas gadījuma lielums
2.1
Diskrēts galīgs gadījuma lielums
2.1.1
Sadalījuma funkcija
2.1.2
Matemātiskā cerības definīcija (expected value)
2.1.3
Matemātiskā cerības īpašība
2.1.4
Dispersijas definīcija (variance)
2.1.5
Dispersijas īpašības
2.1.6
Gadījuma lieluma standartizēšana (centrēšana un normēšana)
2.1.7
Čebiševa nevienādība
2.1.8
Trīs sigma likums kā nevienādības sekas
2.2
Nepārtraukts gadījuma lielums
2.2.1
Integrālā un diferenciālā sadalījuma funkcijas
2.2.2
Matemātiskā cerība
2.2.3
Dispersija
2.2.4
Momenti
2.2.5
Centrālie momenti
2.2.6
Standartizētie momenti
2.2.7
Moda
2.2.8
Mediāna
2.2.9
Asimetrijas koeficients (skewness)
2.2.10
Ekscesa koeficients (kurtosis)
2.2.11
Variācijas koeficients
3.
Daudz dimensiju gadījuma lielums jeb stohastiskais vektors

Prof. G Lauks

RTU ETF Telekomunikāciju studiju programma
Teletrafika teorija.
7
3.1
Diskrēts galīgs divdimensiju gadījuma lielums (X,Y)
3.1.1
Varbūtību sadalījumi
3.1.2
Neatkarīgi gadījuma lielumi X un Y
3.1.3
Divdimensiju gadījuma lielumu (X,Y) funkcijas Z=f(X,Y) varbūtību sadalījums
3.1.4
Matemātiskās cerības linearitāte
3.1.5
Dispersijas īpašība
3.1.6
Kovariācija
3.1.7
Korelācija
3.1.8
Regresija
4.
Stohastiskie procesi
4.1.1
Definīcija
4.1.2
Klases
4.1.3
Markova ķēdes

Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas , risinot sekojošus praktisko darbu
uzdevumus:
•
•
•
•
•

Markova ķēdes ar diskrētu un nepārtrauktu laiku
Vairošanās un miršanas procesi
M/M/k modelis: Erlanga B un C formulas
MAS simulēšana
Datu statistiskā apstrāde

Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir
nokārtojis ieskaiti praktiskajos darbos, t.i. ir atrisinājis visus individuālos praktisko darbu
uzdevumus. Priekšmetu var apgūt arī patstāvīgi. Patstāvīgi studējot , studentam patstāvīgi
jāsagatavo kādā no matemātisko aprēķinu paketēm (piem. MATCAD: Quick Sheets)
zināšanu bāze par šo priekšmetu un jāatrisina visi individuālie praktisko darbu uzdevumi.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Varbūtības teorijā un statistikā
• Ievadā specialitātē
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , ir nepieciešama iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
Kalendārais plāns
Nedēļas
1
2
3
4

Temati

Literatūra

Ievadlekcija
Jēdziens par masu apkalpošanas
sistēmām (MAS). Teletrafika teorijas
uzdevumi. Piemēri
Nepieciešamās zināšanas varbūtības
teorijā un statistikā
MAS matemātiskie modeļi. Markova
ķēdes ar diskrētu laiku.

Prof. G Lauks
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[1] Lekcija 2.
[1] Lekcija 3.
[1] Lekcija 4.

Informatīvie
materiāli
Slaidi
Slaidi
Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi
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MAS matemātiskie modeļi. Markova
ķēdes ar nepārtrauktu laiku.

[1] Lekcija 5.

Demonstrējumi
no Interneta

6
7
8
9
10

Plūsmu teorija.
M/M/m. Erlanga B formula
M/M/m. Erlanga C formula
Sev līdzīgās plūsmas
Statistiskā modelēšana. Matemātiskie
pamati
Statistiskā modelēšana. Modelēšana
ar Petri tīkliem
Statistiskā modelēšana. Modelēšana
ar Petri tīkliem
Statistiskā modelēšana. Modelēšana
ar Petri tīkliem
Statistiskā modelēšana. Modelēšana
ar Petri tīkliem
Statistiskā modelēšana. SIMLIB
pakete
Noslēguma lekcija

[1] Lekcija 6.
[1] Lekcija 7.
[1] Lekcija 8.
[1] Lekcija 9.
[1] Lekcija 10.

Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi
Slaidi

[1] Lekcija 11.

Slaidi

[1] Lekcija 12.

Slaidi

[1] Lekcija 13.

Slaidi

[1] Lekcija 14.

Slaidi

[1] Lekcija 15.

Demonstrējumi
no Interneta
Slaidi

11
12
13
14
15
16

[1] Lekcija 16.

Sekmīgi nobeidzot studijas, studentam jāprot:
• Izmantot analītiskos modeļus, novērtējot vienkāršas vai komplicētas rindas, kuras
izmanto tīklu un protokolu modelēšanā;
• Aprakstīt trafika modeļus un parametrus,
• Izmantot skaitliskās metodes, novērtējot vienkāršas vai komplicētas rindas, kuras izmanto
tīklu un protokolu modelēšanā
• Izmantot sistēmu simulācijas metodes ar Petri tīkliem vienkāršas vai komplicētas rindas
novērtēšanā.

Pasniedzējs: ___________________
Datums:

2007. gada 28. janvāris
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Teletrafika teorija. Ievadlekcija







Kursa mērķi un uzdevumi
Darba grafiks
Lekciju saturs
Literatūra
Studiju darba novērtējums
Turpmākie plāni

Grafu teorijas elementi
z Maršrutēšana tīklos
z Tīklu modelēšana ar grafiem
z Neorientētie grafi
z Spanning Trees and Minimum Weight Spanning Trees
z Directed Graphs
z Īsākā ceļa atrašanas algoritmi:
z Bellmana-Forda
z Dijkstra
z Floyda-Warshalla
z Izkliedētais asinhronais Bellmana-Forda Algoritms
Rindošanas algoritmi
Rindošanas (Scheduling) jēdziens
Rindošanas algoritmi vadu tīklos









FIFO
GPS
Svērtais RR
Deficīta RR
„Godīgā” rindošana (FQ)
Stohastiskā SFQ
Svērtā FQ (WFQ)
Vissliktākā gadījuma Godīgas virsrokas WFQ (Worst-Case Fair Weighted
Fair Queuing – WF2Q)
 Worst – gūt virsroku, vissliktākais gadījums
 Vissliktākā gadījuma Godīgas virsrokas WFQ+ (Worst-Case Fair
Weighted Fair Queuing – WF2Q+)
Rindošanas algoritmi bezvadu tīklos
Rindošanas algoritmu salīdzinājums
Kopsavilkums

Prof. G Lauks
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Maršrutēšanas algoritmi
 Algoritmu klasifikācija
 Ierobežojumu ievērojošie algoritmi (CBR)
 Politikas definētie algoritmi
 QoS definēti algoritmi
 Satura definētie algoritmi
 Ceļu rezervēšana
 Algoritmu izvēles kritēriji
 Kopsavilkums
Integrētie un diferencētie servisi
 IntServ
 DiffServ
Ievads MPLS
z Kāpēc MPLS?
z MPLS terminoloģija
z FEC
z LDP
z LSR datu bāze
z Maršrutēšana
z GMPLS
z Kopsavilkums

TCP/IP tīkli. Pārslodzes novēršana transporta slānī
 Īss pārskats par TCP protokolu
 Pārslodzes novēršanas problēma
 RED algoritms
TE ar MPLS. Pamatkoncepcijas
 Vispārējās prasības
 MPLS TE formulējumi
 Resursu atribūti

PAMATJĒDZIENI
1.1
Kopas
1.1.1 Kopas definīcijas
1.1.2 Kopu uzdošanas veidi
1.2
Relācijas
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1.3
1.4

1.2.1 Relācijas definīcija
1.2.2 Relāciju veidi
Attēlojumi
1.3.1 Attēlojumu definīcijas
1.3.2 Attēlojumu veidi
Funkcionālie attēlojumi
1.4.1 Funkcionālo attēlojumu definīcija
1.4.2 Funkcionālo attēlojumu klases

2

NOTIKUMI
2.1
Gadījuma notikumi
2.1.1 Gadījuma notikumu modeļi
2.2
Gadījuma lielumi
2.2.1 Gadījuma lielumu modeļi
PROCESI
3.1
Procesa definīcija
3.2
Stohastiskie procesi
3.2.2 Stohastisko procesu sadalījumu funkcijas
3.2.3 Stohastisko procesu klases
3.2.4 Atjaunošanas procesi
3.2.5 Relācijas starp klasēm
3.3
Markova procesi
3.3.1 Markova procesi laikā
3.3.2 Homogēnas markova ķēdes
3.3.3 Nereducējamas markova ķēdes
3.3.4 Slēgta stāvokļu kopa
3.3.5 Rekurence
3.3.6 Stāvokļu kopu klasifikācija
3.3.7 Ergodiskas markova ķēdes
3.3.8 Pāreju analīze
3.3.9 Markova procesu klases
3.4. Diskrētas laika indeksu kopas markova procesi
3.4.1 Diskrētas laika indeksu kopas markova procesu klases
3.4.2 Kolmogorova – Čepmena vienādojums
3.5
Nepārtrauktas laika indeksu kopas markova procesi
3.5.1 Definīcija
3.5.2 Stāvokļu varbūtību aprēķināšana
3.5.3 Homogēnu ķēžu gadījums
3.5.4 Stāvokļu varbūtības
3.5.5 Nepārtrauktas laika indeksu kopas markova procesu klases
3.5.6 Kolmogorova – Čepmena vienādojums

4

VAIROŠANĀS – MIRŠANAS PROCESI
4.1
Vairošanās – miršanas procesu definīcija
4.2
Littla teorēma
4.3
Vispārinātais balansa vienādojums
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4.4

Risinājuma eksistences nosacījumi
4.4.1 Tīrais vairošanās process
4.4.2 Puasona process
4.4.3 Puasona un eksponenciālais sadalījumi

5. MASU APKALPOŠANAS SISTĒMAS
5.1
Masu apkalpošanas sistēmu definīcija
5.2
Masu apkalpošanas sistēmu elementi
5.3
Masu apkalpošanas sistēmu klases
5.4
Masu apkalpošanas sistēmu klases ar analītiskiem risinājumiem
5.4.1 M/M/1
5.4.2 M/M/m
5.4.3 M/M/m/n
5.5
Masu apkalpošanas sistēmu klases ar skaitliskiem risinājumiem
5.5.1 G/M/1
5.5.2 M/G/1
5.6
Masu apkalpošanas sistēmu klases – simulēšana
5.6.1 NS -2
5.6.2 Petri tīkli
5.6.3 GPSS
5.6.4 ARTIFEX
6

TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLU ELEMENTU MODEĻI
6.1
Tīkla elementi kā MAS
6.1.1 Pārraides līnijas
6.1.2 Pārraides līniju tīkli
6.1.3 No stāvokļiem atkarīgās rindas
6.1.4 Izsaukumu (Trafika) koncentrācija
6.1.5 Datu pārraides piemērs
6.2
Rindu tīkli
6.2.1 Motivācija un analītiskās problēmas
6.2.2 Atvērtie un slēgtie tīkli
6.2.3 Atvērtie tīkli
6.2.4 Slēgtie tīkli
6.2.5 Telekomunikāciju tīklu modelēšana ar grafiem

7. TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLU GRAFU MODEĻI
7.1
Pamatjēdzieni
7.1.1 Grafa definīcija
7.1.2 Vienkāršākie objekti grafos
7.1.3 Grafu reprezentēšana
7.1.4 Grafu pakāpes
7.1.5 Ceļi un cikli
7.1.7 Sakarīgie grafi
7.1.8 Daļgrafi
7.1.9 Grafu komponentes

Prof. G Lauks

RTU ETF Telekomunikāciju studiju programma
Teletrafika teorija.
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7.2

7.3

Koki
7.2.1 Zvaigznes un ķēdes
7.2.3 Svērtie grafi un koki ar minimālu svaru (spanning)
7.2.4 Īsākā ceļa koki
Kontūri
7.3.1 Definīcija
7.3.2 Ceļojošā tirgoņa uzdevums
7.3.3 Tuvākā kaimiņa atrašana
7.3.4 Heiristiski algoritmi

8. TRAFIKA MODEĻI
8.1
Trafika modelēšanas principi
8.1.1 Resursu izmantošanas principi
8.1.2 Trafika avotu modeļi
8.2
Trafika modeļi
8.2.1 Trafika modeļi ar nepārtrauktu laiku
8.2.2 Trafika modeļi ar diskrētu laiku
8.3
Pašlīdzība
9

TĪKLA RESURSU VADĪBA
9.1
Resursu vadības uzdevuma formulējums
9.2
Parametru specifikācijas: zināmie, nezināmie, mainīgie, konstantie, utt
9.3
Nemainīga vide: lēmumu pieņemšana
9.4
Markova lēmumu pieņemšanas process
9.5
Belmana optimalitātes princips un tā atvasinājumi uz plūsmām grafos
9.6
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos
9.7
Identifikācija un apmācība
9.8
Ģenētiskais algoritms, Pareto fronte, daudzu mērķu gadījums

10. TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLU PROJEKTĒŠANA
10.1 Tīklu projektēšanas problēmas formulējums
10.1.1 Pakešu tīklu projektēšana
10.1.2 Topoloģijas projektēšana
10.1.3 Kapacitāšu ierobežojumi
10.1.4 Kavējumu ierobežojumi
10.1.5 Tīkla drošums
10.1.6 Tīkla izmaksas
10.2 Vispārējā pieeja kapacitāšu piešķiršanas problēmai
10.3 Risinājumu metodes
10.3.1 Minimizēšanas uzdevums
10.3.2 MIN-MAX uzdevums
10.3.3 Pareto fronte
10.3.4 Ģenētiskais algoritms
10.3.5 Piemēri

Prof. G Lauks
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
TELEKOMUNIKĀCIJU ISTITŪTS

Maģistru studiju programmas

Priekšmets“Telekomunikāciju un datoru
tīkli”

Priekšmeta apraksts
Latv. val. teksts

Sastādījis: prof. G. Lauks

2007. g.
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Studiju priekšmeta apraksts
Studiju spēks: Gunārs Lauks, Dr.Sc.Ing, prof.
Studiju priekšmeta nosaukums.: Telekomunikāciju un datoru tīkli
Studiju programma: Telekomunikācijas
Studiju profīls: telekomunikācijas
Studiju veids: AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
Studiju līmenis.: Maģistra
Studiju virziens: Telekomunikāciju un datoru tīkli
Studiju priekšmeta apjoms : 5 KP
Sadalījums starp nodarbību veidiem
Lekcijas
2 KP
Praktiskās nodarbības
1 KP
Laboratorijas darbi
1 KP
Kursa darbs
1 KP
Studiju priekšmeta mērķis
Saskaņā ar LTA izstrādāto speciālista zināšanu un iemaņu modeli priekšmeta
“Telekomunikāciju un datoru tīkli” mērķis “Telekomunikāciju un datoru tīklu “
maģistra studiju programmā ir :
• Sniegt zināšanas telekomunikāciju tīklu tehnoloģijās tīkla elementu līmenī
• Sniegt nepieciešamās iemaņas tehnoloģiju izmantošanā tīklu projektēšanā
Konkrēti, priekšmetā paredzēts apgūt sekojošas tehniskās iemaņas:
• Tīklu arhitektūras specifikāciju sastādīšanā;
• Tīklu projektēšanā un plānošanā
• Biznesa plānošanā
Un sekojošas uzvedības iemaņas/spējas
• Saskarsmes māksla
• Analītiskās spējas
• Akurātums
• Spēja strādāt komandā
• Komunikēšanās iemaņas (modernie līdzekļi)
• Problēmu risināšana
• Informācijas apstrādes spējas
• Iniciatīvas spējas
• Darba organizācija un plānošana
• Līdera spējas
• Pašmācības spējas
Studiju priekšmeta uzdevumi
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Priekšmeta “Telekomunikāciju un datoru tīkli” uzdevumi “Telekomunikāciju un
datoru tīklu “ maģistra studiju programmā ir:
• Lekciju kursā apgūt augstāk minētās zināšanas;
• Augstāk minētās iemaņas apgūt, veicot lietišķo spēli un simulējot tīklu ar tīkla
simulatoru
Studiju grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.
Telekomunikāciju un datoru tīkli.
G. Lauks
RTU
Lekciju konspekts
2
Network Performance, Design, and Scott F. Midkiff Bradley Department of
Management
Electrical and
Computer Engineering
Virginia Polytechnic
Institute and State
University
3.
4.
5.

© Alcatel apmācības programmas
SPRK dokumenti

Mācību grāmata ”Understanding of
telecommunications 2”

ERICSSON&TE
LIA

6.

© ITU-T recommendations.

ITU
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Interneta adreses
Priekšmeta apgūšanas metode

Lekcijas (apskata lekcijas un konsultācijas)
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju, uzdevumiem, studiju metodēm;
• tehnoloģiju aprakstiem kopsavilkuma līmenī
• veikt problēmdiskusijas par tehnoloģiju efektivitāti un ieviešanas problēmām
• iepazīstināt ar projektēšanas tehnoloģijām
Lietišķā spēle
Lietišķā spēle ir paredzēta:
• iemaņu apgūšanai darbojoties vidē, kura maksimāli tuvināta reālajai
Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas patstāvīgām priekšmeta studijām
Novērtējums
Novērtējums tiek veikts trijos etapos:
1. novērtējot simulēšanas rezultātus
2. novērtējot lietišķo spēli
3. novērtējot prezentācijas lietišķajā spēlē
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Priekšmeta programmas prasības
Apgūstamās aktuālās tehnoloģijas:


TDM, IP, MPLS, ATM

Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Priekšmeta uzdevumi un disciplīnas vieta
Telekomunikāciju pakalpojumu tirgus
Klienta prasību specifikācijas.
Operatorkompāniju darbības modeļi
Klienta- operatorkompāniju interešu harmonizācija
NG tīklu arhitektūra
Tīklu projektēšana un plānošana. Tīklu plāni
Tīklu projektēšana un plānošana. Tīklu plāni
Biznesa plānošana. Plānu struktūras
Biznesa plānošana. Izmaksu modeļi
Tīklu menedžments. Funkcionālās specifikācijas

Lekcijas
1. nedēļa
2. nedēļa
3. nedēļa
4. nedēļa
5. nedēļa
6. nedēļa
7. nedēļa
8. nedēļa
9. nedēļa
10.nedēļa
11. nedēļa
12. nedēļa
13. nedēļa
14. nedēļa
15. nedēļa
16. nedēļa

Ievadlekcija, Projektu vadība
Biznesa plānošana. Biznesa plānu struktūra
Finansu plāns , Izmaksu modeļi
Tīklu projektēšana un plānošana. Tīklu plāni
Marketinga plāni un datu apstrāde
Pakalpojumu plānošana
Tīklu menedžments, funkcionālā specifikācija
Tīklu menedžments, gatavības plānošana, QoS plānošana
Joslu platuma izvietošanas problēma
Konsultācijas
Prezentācijas
Prezentācijas
Maršrutizācijas problēma
Konsultācijas
Projektu aizstāvēšana
Projektu aizstāvēšana . Noslēguma lekcija

Praktiskās nodarbības
Mērķis
Izmantojot tīkla simulatoru , veikt tīkla simulēšanu, noteikt trafika un QoS
parametrus.
Uzdevumi
1.
2.
3.
4.
5.

Izprojektēt tīkla arhitektūru;
Konfigurēt tīkla mezglus atbilstoši biznesa plāna prasībām
Konfigurēt pārraides sistēmas atbilstoši biznesa plāna prasībām
Konfigurēt vajadzīgos servisus, portus un tīkla parametrus;
Veikt tīkla darbības simulāciju
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Laboratorijas darbi
Saturs
1.

Cisco maršrutētāju IOS operētājsistēma

2.

OSPF protokols

3.

MPLS konfigurēšana lietojot OSPF

4.

MPLS konfigurācija maršrutētājam (SP2)

5.

MPLS VPN konfigurēšana (SP2)

6.

MPLS konfigurācija maršrutētājam (SP1)

7.

MPLS VPN konfigurēšana (SP1)

8.

Konfigurācija maršrutētājam (Core)

Lietišķā spēle
Lietišķās spēles materiālu sagatavošanas grafiks
Kontrollaiki
Nedēļa
3- 10
nedēļas
11, 12
nedēļas
13, 14
nedēļas
15, 16
nedēļas

Pasākums
Biznesa plāna sagatavošana

Iesniedzamie dokumenti
Biznesa plāna sastāvdaļas

Biznesa projekta prezentācijas

Pieteikums, BP, citi
dokumenti
Faktisko biznesa rezultātu
modelēšana
Prezentācijas

Biznesa darbības modelēšana
Biznesa rezultātu prezentēšana

Prasības studiju uzsākšanai
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
•
•

Telekomunikāciju tīklu kurss bakalaura programmas apjomā
Teletrafika teorijā

Pasniedzējs: ___________________
Datums:

2007. gada 30. janvāris

1

Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Ģirts Ivanovs, Dr.Sc.Ing, prof.
Mācību priekšmeta nosaukums : Šķiedru optikas pārraides sistēmas
Studiju programma: Telekomunikācijas
Studiju profìls: Datorvadības, elektronikas un
enerģētikas
Studiju veids: AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
Studiju līmenis.: Maģistra
Studiju virziens: Telekomunikāciju un datoru tīkli
Mâcìbu priekømeta apjoms : 5 KP
Mācību priekšmeta mērķis
Priekšmeta “Šķiedru optikas pārraides sistēmas” mērķis“Telekomunikāciju un datoru
tīklu “ maģistru studiju programmā ir :
• optisko sakaru sistēmu uzbūves principu un parametru aprēķinu metožu apgūšana
telekomunikāciju sistēmu projektēšanai (augstākās profesionālās izglītības iegūšanai)
• Telekomunikāciju optisko sistēmu un to elementu darbības principu apgūšana
(augstākās akadēmiskās izglītības iegūšanai)
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Šķiedru optikas pārraides sistēmas” uzdevumi “Telekomunikāciju un datoru
tīklu “ maģistru studiju programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas
Gaismas izplatīšanās mehānisms optiskos viļnu vados.
Zudumi optiskajos viļņuvados.
Optisko kabeļu konstrukcijas īpatnības
Gaismas izstarojumu avoti un fotouztvērēji, raksturlīknes, parametri
ŠOPS elementu parametru mērīšanas metodes
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Un apgūt prasmes sekojošās jomās:
• reālo optisko sakaru līniju parametru mērīšanā
• optisko elementu izvēlē konkrētām sakaru sistēmām

4.
5.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
Ģ.Ivanovs
RTU TI 2000.
© Optiskās sakaru līnijas.Lekciju
konspekts
А. Иванов
Москва. 2001
© Волоконная оптика
Дж. Гауер
Москва. 1990
© Оптические системы связи
(tulk. no angļu val.)
© ITU-T recommendations.
P.
Волоконно-оптические сети
Москва. 1998

6.

©Strukturētās kabeļu sistēmas

7.

©Optiskās sakaru līnijas. Laboratorijas
darbu apraksti.
© Kabeļu rokasgrāmatas utt. (pēc
bibliotekāra piedāvājuma)
McGraw Hill - Introduction to Fiber
Optic Systems 2nd Ed Fiber Optics
Handbook Fiber, Devices, And Systems
For Optical Communications.

1.
2.
3.

8.
9.
10.
11/

Ybaidulajevs

Ģ. Ivanovs

RTU TI rakstu
krājumā, 1998.
RTU, 2004.

New Yourk, 2004.
New Yourk, 2005.

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• Priekšmeta terminoloģiju;
• Matemātisko aparātu un metodēm;
• Optisko sakaru sistēmu parametriem un to normēšanu;
• Optisko elementu darbības principiem un shēmām;
Praktiskie darbi
Praktisko darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas ŠOPS aprēkinu metožu
izmantošanā.
Praktiskajos darbos ietilpst:
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•
•

tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana
patstāvīga uzdevuma nostādnes, metodes izvēles, risinājuma un rezultātu analīzes
veikšana individuālam uzdevumam
Praktisko darbu norise
Praktiskos darbos diskusiju formā tiek veikti:
• Uzdevuma formulējums
• Skaitļošanas procedūras

Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• Lekciju materiāla studijām;
• Sagatavojoties laboratorijas darbiem;
• Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana;
• Sagatavojoties laboratorijas darbu aizstāvēšanai.
•

Laboratorijas darbi
Laboratorijas darbu uzdevums ir iegūt patstāvīga darba iemaņas Optisko sakaru Sistēmu
elementu darbības principu un konstrukciju pētīšanā, un tehnikās ekspluatācijas metožu
izmantošanā, iepazīties ar tehnisko parametru mērīšanas metodēm un normēšanu.

Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas patstāvīgo uzdevumu risināšanai

Novērtējums
Novērtējums tiek veikts divos etapos:
1. novērtējot patstāvīgo darbu (uzdevumu risinājumu)
2. pārbaudot eksāmenā (ieskaitē) darba patstāvīgumu
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Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala

Priekšmeta
programmas
prasības

Prasme

Zināšanas pārsniedz
priekšmeta
programmas prasības
Pilnā mērā apgūtas
programmas prasības
Pilnā mērā apgūtas
programmas prasības
Apgūtas programmas
prasības

Spēja patstāvīgi lietot
iegūtās zināšanas
Ir grūtības sarežģītu
uzdevumu risināšanā
Daļējas grūtības iegūto
zināšanu izmantošanā

Visumā apgūtas
programmas prasības

Grūtības iegūto
zināšanu izmantošanā

Zināšanas nav
sistematizētas

Spēja veikt patstāvīgus
pētījumus

Papildus pazīmes
Dziļa problēmas
izpratne

Vērtējuma atzīme
Izcili (10)
Teicami (9)
Labi (8)

Nepietiekama atsevišķu
pamatkoncepciju
izpratne
Nepietiekama dažu
pamatkoncepciju
izpratne
Nopietnas grūtības
svarīgāko nodaļu
izpratnē

Zināšanas nepilnīgas
un pasīvas
Lielākā daļa nav apgūta
Priekšmets nav apgūts
Priekšmetā zināšanu
nav

Videvēji (7)
Apmierinoši (6)
Vāji (5)
Ļoti vāji (4)
Neapmierinoši (3)
Slikti (2)
Ļoti slikti (1)

Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas
elementiem:
1. Ievads. ŠOPS attīstības vēsture. Attīstības tendences.
(2 st.)
1.1. ŠOPS uzbūves īpatnības un galvenās komponentes.
1.2.Škiedru optikas priekšrocības un iespējamie trūkumi.
2. Gaismas izplatīšanās optiskos viļnu vados.
(10 st.)
2.1. Gaismas izplatīšanās šķiedrā, pamatojoties uz staru modeli.
2.2. Elektromagnētisko viļņu teorija, modas.
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2.3. Pakāpjveida viļņuvads, apertūra un starpmodu dispersija.
2.4. Gradienta viļņuvads, apertūra un starpmodu dispersija.
2.5..Materiālā un viļņu dispersija.
2.6. Optiskās vides tilpuma laušanas koeficients,dispersija
2.7. Gaismas izplatīšanās vienmodu šķiedrās.Modas pēda.
2.8. Modu savstarpējā iedarbība.
2.9. Optiskā viļņvada pārraides funkcija un impulsa vidējais kvadrātiskais
garums.
3. Zudumi optiskajos viļņuvados.
(6 st.)
3.1. Zudumu mehānisms. Absorcija, izkliedes - lineārās, nelineārās.
3.2. Optimālais viļņu garums kvarca šķiedrā.
3.3. Konstruktīvie zudumi. Mikro un makro locījumi.
3.4. Jonizējošā izstarojuma un spēcīgu elektromagnētisko lauku iedarbība.
4. Optisko kabeļu konstrukcijas īpatnības.
(3 st.)
4.1. Šķiedru izgatavošanas tehnoloģija un materiāli.
4.2. Aizsargapvalki. Daudzslāņu aisardzība.
4.3. Šops kabeļu klasifikācija un galvenās konstrukcijas.
5. ŠOPS trakta pasīvie elementi.
(3 st.)
5.1. Izjaucamie un neizjaucamie savienotāji.
5.2. Optiskie atdalītāji, sadalītāji, multipleksori un demultipleksori, jaudas
dalītāji un vājinātāji.
5.3. Optisko zudumu avoti savienojumos.
6. Gaismas izstarojumu avoti, raksturlīknes, parametri. (4 st.)
6.1. Pusvadītāju gaismas diodes.
6.2. Pusvadītāju lāzeri.
6.3. Kvantu-elektronu izstarojošie moduļi. Standarti, apzīmējumi.
7. Fotouztvērēji.
(4 st)
7.1. Klasifikācija, uzbūves principi, galvenās īpašības.
7.2. Uztverošie kvantu - elektronu moduļi, standarti, marķēšana.
8. ŠOPS elementu parametru mērīšana.
(6 st.)
8.1. Optisko kabeļu parametru sistēma. Mērīšanas problēmas.
8.3. Vājinājuma mērī ana, reflektometrija.
8.4. Pārejas parametru mērīšana.
8.5. Mehānisko un klimatisko raksturlīkņu noteikšana.
8.6. Izstarotāju un fotouztvērēju parametru mērīšana.
8.7. Videodiagnostika.
9. Šķiedru optikas sakaru sistēmas.
(4 st.)
9.1. Klasifikācija.
9.2. Sistēmas ar laika, spektrālo, frekvences un telpisko kanālu blīvēšanu.
9.3. Kombinētie kanālu blīvēšanas paņēmieni.
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9.4. Perspektīvās optiskās sakaru sistēmas.
10. Šķiedru optikas devēji.
10.1.Galvenie tipi un struktūra.
10.2.Nekoherentie devēji.

(2 st.)

Laboratorijas darbi.
1. Optisko kabeļu un savienojumu parametru mērīšana ar optisko reflektometru.
Attāluma noteikšana līdz bojājuma vietai.
2. ŠOPS elementu parametru mērījumi ar optisko testeri un vatmetru.
3. Optisko šķiedru metināšanas kvalitātes pētījumi.Optisko kabeļu konstrukcijas.
4. Optiskās eksperimentālās pārraides sistēmas izstarotāju un
uztvērēju parametru mērījumi.
Semināri
1. Maksvela vienādojumi izotropā vidē cilindriskās koordinātēs.
2. Radiometrija un fotometrija. Izstarojuma avota un šķiedras savienojuma
efektivitāte.
3. Fotouztvērēja aprēķins. Elementu izvēle.
4. Perspektīvās optisko sakaru sistēmas.

Prasības priekšmeta apguvei
Gala pārbaudījumu (eksāmenu ) priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir nokārtojis
ieskaiti praktiskajos darbos, t.i. ir atrisinājis visus individuālos praktisko darbu
uzdevumus, nostrādājis un aizstāvējis laboratorijas darbus.
Prasìbas studentiem, lai sagatavotos kârtèjâm nodarbìbâm
Lai students spētu apgūt priekšmetu, viņam jābūt nepieciešamajām priekšzināšanām
• Sakaru virzošajās sistēmās
• Fizikas pamatkursos
Lai students spētu sekot tālākajam lekciju materiālam , tiek prasīta iepriekšējā lekciju
materiāla patstāvīga apguve.
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Kalendārais plāns
Nedēļas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Temati
Ievads. ŠOPS attīstības vēsture.
Attīstības tendences.
(2 st.)
Gaismas izplatīšanās optiskos viļnu
vados.
(10 st.)
Zudumi optiskajos viļņuvados.
(6 st.)
Optisko kabeļu konstrukcijas
īpatnības.
(3 st.)
ŠOPS trakta pasīvie elementi.
(3 st.)
Gaismas izstarojumu avoti,
raksturlīknes, parametri. (4 st.)
Fotouztvērēji.
(4 st)
ŠOPS elementu parametru mērīšana.
(6 st.)
Šķiedru optikas sakaru sistēmas.
(4 st.)
Šķiedru optikas devēji.
(2 st.)

Pasniedzējs: ___________________
Datums:

Literatūra
[1] Lekcija 1.
[1] Lekcija
2-6
[1] Lekcija
7-9
[1] Lekcija
9-10
[1] Lekcija
10-13
[1] Lekcija
14-16
[1] Lekcija
17-18
[1] Lekcija
19-21
[1] Lekcija
22-23
[1] Lekcija
24-25

Tehniskie līdzekļi
Izdales
materiāli,slaidi
Izdales
materiāli,slaidi
Izdales
materiāli,slaidi
Izdales
materiāli,slaidi
Slaidi
Izdales
materiāli,slaidi
Izdales
materiāli,slaidi
Izdales
materiāli,slaidi
Izdales
materiāli,slaidi
Izdales
materiāli,slaidi
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Mācību priekšmeta apraksts
Mācību spēks: Andris Virtmanis, Dr.Sc.Ing, Doc.
Mācību priekšmeta nosaukums.: Ciparu komutācijas sistēmas
Studiju programma:
Studiju veids:
Studiju līmenis.:
Studiju virziens:
Mācību priekšmeta apjoms
:
Mācību priekšmeta mērķis

Telekomunikācijas
AKADĒMISKĀ. PROGRAMMA
MAĢISTRA

Telekomunikāciju un datoru tīkli
4 KP

Priekšmeta “Ciparu komutācijas sistēmas” mērķis maģistra studiju programmā ir apgūt
sistēmas pieeju publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem un tīklu arhitektūrai, kā arī iepazīt ārējos
nosacījumus, kas nodrošina komercdarbības veikšanu elektronisko sakaru nozarē.
Mācību priekšmeta uzdevumi
Priekšmeta “Ciparu komutācijas sistēmas” uzdevumi maģistra studiju programmā ir:
• Balstoties uz studiju programmā iepriekšējos priekšmetos iegūtajām zināšanām un
iemaņām sniegt sekojošas zināšanas
• par priekšnosacījumiem publisko elektronisko sakaru tīklu arhitektūras
veidošanai,
• par sistēmas pieeju elektronisko sakaru tīklu veidojošām komponentēm,
• par nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu arhitektūras un komponenšu
plānošanu,
• par „spēles noteikumiem” darbībai elektronisko sakaru biznesā;
•

Un apgūt sekojošas prasmes :
• ar priekšmetu saistīto terminoloģiju,
• piemērot starptautiskās rekomendācijas un standartus elektronisko sakaru tīklu
saderības nodrošināšanai,
• izprast nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu arhitektūras risinājumus,
• saprast regulēšanas ietvara lomu komercijas veikšanai elektronisko sakaru
nozarē.

Beidzot priekšmeta studijas studentam jāzina:
• priekšmetā lietotā terminoloģija,
• publisko elektronisko sakaru tīklu sistēmu risinājumi,
• publisko elektronisko sakaru tīklu arhitektūras veidošanas principi,
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•
•
•

nosacījumi publisko elektronisko sakaru tīklu arhitektūras evolūcijai;
Latvijas publiskā elektronisko sakaru tīkla attīstības stratēģija;
nosacījumi komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē.

Beidzot priekšmeta studijas studentam jāprot:
• sistematizēt publisko elektronisko sakaru tīklu galvenās komponentes;
• analizēt publisko elektronisko sakaru tīklu arhitektūru;
• prognozēt publiskajos elektronisko sakaru tīklos veicamās izmaiņas tīklu arhitektūras
evolūcijai;
• prognozēt regulēšanas ietvara ietekmi uz komercdarbību elektronisko sakaru nozarē.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts
1.

Digital Telephony and Network Integration.

B.E. Keiser,
E.Strange.

/Van Nostrand Reinhold
Company, NY, 1985, 451
pp.
McGraw-Hill, Inc., NY,
1990, 302 pp.
Artech House, Boston,
London, 1991, 775 pp.
Telia and Studentlitteratu,
Lund, Sweden, 1997, 493
pp.
Telia and Studentlitteratu,
Lund, Sweden, 1998, 673
pp.
Artech House, Boston,
London, 2004, 368 pp.

2.

ISDN: concepts, facilities, and services.

Kessler, Gary C.

3.

Telecommunications Technology Handbook.

Daniel Minoli.

4.

Understanding Telecommunications. Vol.1.

Ericsson Telecom,

5.

Understanding Telecommunications. Vol.2.

Ericsson Telecom

6.

Essentials of Modern Telecommunications
Systems

N.Kularatna, D.Dias.

4.

Telecommunications Regulation Handbook,.

Ed. H.Intven,

5.

Signalizācijas un protokoli.

A.Kavacis

infoDev, The World
Bank, 2000
RTU, 2003.g., 153 lpp.

6.

Ciparu kanālu komutācija.

O.Belmanis

RTU TI, 2005.g., 104 lpp.

7.

Pakešu komutācija

O.Belmanis.

RTU TI, 2006.g., 95 lpp.

Priekšmeta mācīšanas metode
Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar:
• priekšmeta terminoloģiju;
• elektronisko sakaru nozares regulēšanas pamatprincipiem;
• regulēšanas ietvara nozīmi;
• publisko digitālo elektronisko sakaru tīklu sistēmas komponentēm;
• publisko elektronisko sakaru tīklu arhitektūras veidošanas principiem;
• publisko elektronisko sakaru tīklu pārraides sistēmām;
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•
•
•
•
•
•

publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves tīkliem un sistēmām;
publisko elektronisko sakaru tīklu komutācijas sistēmām;
publisko elektronisko sakaru tīklu signalizācijas sistēmām;
publisko elektronisko sakaru tīklu sinhronizācijas sistēmām;
publisko elektronisko sakaru tīklu pārvaldības sistēmām;
starptautisko rekomendāciju un standartu pielietošanu publisko elektronisko sakaru tīklu
veseluma un sadarbības nodrošināšanai.

Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju priekšmeta padziļinātai apguvei.
Zināšanu un prasmju apgūšanas novērtēšana
Priekšmeta pagūšanas novērtēšanai paredzēts rakstisks eksāmens. Katram eksaminējamam
tiek izsniegti 12 jautājumi par nolasītā lekciju kursa tēmām. Atbildes uz jautājumiem tiek vērtētas
ar punktiem: 0 (nepareiza atbilde), 1 (daļēji pareiza atbilde) vai 2 (pareiza atbilde). Maksimāli
iegūstamā punktu summa ir 24. Katra jautājuma sagatavošanai paredzētas 15 minūtes. Eksāmena
laikā tiek atļauts lietot izdales materiālu par nolasīto lekciju kursu.
Eksāmenu nevar nokārtot, ja netiek savākti 12 punkti, pie tam tos nevar veidot tikai daļējas
atbildes. Ja rakstiskais eksāmens netiek nokārtots, eksāmena atkārtota kārtošana notiek mutiski,
izmantojot eksāmena biļetes.
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi
Vērtēšanas skala
Eksāmena vērtējums notiek pēc sekojošas skalas:
Balles
10

Vērtējums
Izcili

9

Teicami

8

Ļoti labi

7

Labi

6

Gandrīz labi

5

Viduvēji

4

Gandrīz
viduvēji

0-3

Skala
Snigtas izsmeļošas atbildes uz visiem jautājumiem, savākti 24
punkti.
Sniegtas izsmeļošas atbildes uz lielāko daļu no jautājumiem, savākti
22-23 punkti.
Sniegtas pareizas atbildes uz lielāko daļu no jautājumiem, savākti
20-21 punkti.
Sniegtas pareizas atbildes uz vairums jautājumiem, dažas no
atbildēm daļēji pareizas, savākti 18-19 punkti
Sniegtas pareizas atbildes uz vairums jautājumiem, dažas no
atbildēm nepareizas, savākti 16-17 punkti
Sniegtas pareizas atbildes uz daļu no jautājumiem, vairākas atbildes
ir nepareizas vai nav paspētas atbildēt, savākti 14-15 punkti
Sniegtas pareizas atbildes uz ne vairāk kā pusi no jautājumiem, daļa
no atbildēm ir nepareizas vai uz jautājumiem nav paspēts atbildēt,
savākti 12-13 punkti
Zināšanas ir neapmierinošas, netiek savākti 12 punkti
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Priekšmeta programmas prasības
Priekšmeta programmas prasības ir apgūt zināšanas par sekojošiem programmas elementiem
(Lekciju saturs):
1.
Ievads.
1.1
Mācību priekšmeta raksturojums
1.2
Kursa saturs (tematiskie moduļi)
1.3
Izmantojamā literatūra
1.4.
Eksāmena nosacījumi un kārtība
2.
Nosacījumi komersantu darbībai elektronisko sakaru tirgū
2.1
Jēdziens par regulēšanu
2.2
ES regulēšanas principi, rīki un metodes
2.3
Elektronisko sakaru regulēšana Latvijā
2.4
Regulējošās institūcijas un to uzdevumi
3.
Komersantu piekļuve tirgum
3.1
Licencēšanas nozīme telekomunikācijās
3.2
Licenču veidi Latvijā, pakalpojumu klasifikācija
3.3
Licenču un vispārējo atļauju noteikumi
3.4
Ierobežoto resursu piešķiršana
4.
Regulēšanas asimetrija
4.1
Elektronisko sakaru pakalpojumu tirgi
4.2
Būtiskās ietekmes noteikšana definētajos tirgos
4.3
Specifisku saistību piemērošana tirgus dalībniekiem
4.4
Jēdziens par universālo pakalpojumu
5.
Komersantu piekļuve citu komersantu tīkliem un pakalpojumiem
5.1
Piekļuve un starpsavienojumi
5.2
Starpsavienojumu regulēšana
5.3
Tipveida starpsavienojumu līgumi
5.4.
Jauna pieeja telekomunikāciju regulēšanai ES
6.
Rekomendācijas un standarti elektronisko sakaru nozarē
6.1
Rekomendāciju un standartu nozīme
6.2
Saistošās standartu organizācijas (ITU, ETSI, Latvijas)
6.3
Galvenie standartu dokumenti (standarti)
6.4
Elektronisko sakaru galiekārtu sertifikācija
7.
Elektronisko sakaru tīkli kā sistēma
7.1.
Fundamentālie tehniskie plāni
7.2.
Tīklu arhitektūras hierarhija (ITU-T)
7.3.
Latvijas publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla (PFEST) arhitektūra
7.4.
Tīklu modeļi un struktūra
8.
Latvijas publisko elektronisko sakaru tīklu evolūcija
8.1.
Latvijas PFEST modernizācijas plāns
8.2.
Latvijas PFEST modernizācijas stratēģija un tās īstenošana
8.3.
Latvijas publiskie tīkli un publisko tīklu operatori
8.4.
Publisko elektronisko sakaru tīklu attīstības kritēriji
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9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
17.
17.1.
17.2.
17.3.

Publisko tīklu pārraides tīkli (pamattīkli)
Digitālā pārraides kanāla iegūšana balss signālu pārraidei
Digitālo kanālu apvienošana grupās – laikdales princips (TDM)
Pleziohronā digitālā hierarhija (PDH), augstāko kārtu IKM kadru struktūra
Ātrumu izlīdzināšanas principi, signālu kodēšana pārraides līnijās
PDH sistēmu arhitektūra
Digitālo tīklu interfeisi (rekomendācija G.703)
PDH sistēmas multipleksēto signālu vadības informācija
PDH sistēmu funkcionālie bloki
PDH sistēmu tīklošanas principi
Sinhronās digitālās hierarhijas (SDH) principi
PDH sistēmu ierobežojumi
SDH multipleksēšanas etapi un shēma
SDH transporta līmeņu modelis un shēma, SDH kadru struktūra
SDH sistēmas multipleksēto signālu vadības informācija
SDH sistēmu arhitektūra
SDH sistēmu funkcionālie bloki
SDH interfeisi
SDH sistēmu tīklošanas principi
SDH arhitektūras risinājumi
Publisko digitālo tīklu sinhronizācijas principi
Sinhronizācijas principi un shēmas
Frekvenču stabilitātes risinājumi
PDH sistēmu sinhronizācijas principi
SDH sistēmu sinhronizācijas principi
Publisko digitālo tīklu signalizācijas principi
Signalizāciju veidi publiskajos elektronisko sakaru tīklos
Līniju un reģistru signāli
Starpcentrāļu signalizācijas sistēma R2
Kopējā kanāla signalizācijas sistēma Nr.7
Publisko tīklu komutācijas sistēmas
Ciparu komutācijas sistēmu pamatfunkcijas un blokshēma
Digitālo signālu komutācijas principi; T-, S- un S/T - komutācijas pakāpes
ATC klasifikācija pēc komutācijas sistēmas uzbūves veida
ATC DX-200 S/T pakāpes struktūrshēma un darbības principi
Komutācijus sistēmu funkcionalitāte
Digitālo ATC abonentu komplektu funkcijas
Digitālo ATC savienošanas līniju komplekta funkcijas
Tirgū dominējošo komutācijas sistēmu raksturojums un izvēles kritēriji
Firmu Nokia, Ericsson, Siemens un Alcatel ATC tirgus stratēģijas
raksturojums
Pakešu komutācijas sistēmas
X25 pakešu protokli
Pakešu tīklu arhitektūra
Pakešu komutācija
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17.4.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
24.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.

Pakalpojumi pakešu komutācijas tīklos
Kadru slēdži (FR)
FR protokoli
FR kadru formāts
FR pakešu komutācija
Pakalpojumi FR tīklos
Asinhronā pakešu pārnese (ATM)
ATM pakalpojumu klases un ATM formālais modelis
ATM kadru formāts
ATM pakešu komutācija
Pakalpojumi ATM tīklos
Interneta tīkli
Globālo tīklu arhitektūra
Interneta protokoli
Adresācija un maršrutizācija Interneta tīklos
Pakalpojumi Interneta tīklos
Publisko tīklu konverģence un tīklu pārvaldība
Platformu, tehnoloģiju un galiekārtu konverģence
Fiksēto un mobilo tīklu konverģence
Telekomunikāciju tīklu pārvaldības tīklu koncepcija (TMN)
TMN funkcionālais modelis, tīklu elementi un risinājumi
Publisko tīklu piekļuves tīkli
Abonentu līnijas, ISDN un XDSL tehnoloģijas
Kabeļu televīzijas (CaTV) tehnoloģija
Ethernet tehnoloģija
Fiksētas bezvadu piekļuves (FWA), WiFi un WiMax tehnoloģijas
Tīklu nākotnes arhitektūra
Globālo informācijas tīklu (GII) koncepcija
Nākamās paaudzes tīklu (NGN) koncepcija
NGN funkcionālais modelis, NGN tīkla struktūra un arhitektūra
Publisko elektronisko sakaru tīklu evolūcija
Noslēgums
Lekciju kursa kopsavilkums
Secinājumi par publisko elektronisko sakaru tīklu sistēmas risinājumiem
Eksāmena kārtība, nosacījumi un vērtēšanas sistēma
Informācija par eksāmena konsultācijām
Nepieciešamās priekšzināšanas

1.
2.
3.
4.
5.

Telefona signāla pārveidošana digitālajā ciparu signālā
Ciparu signālu laikdales blīvēšanas principi
Ciparu signālu multipleksēšanas principi
Pleziohronās digitālās hierarhijas veidošanas principi
Sinhronās digitālās hierarhijas veidošanas principi
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6. Digitālo signālu kodēšanas principi pārraides līnijās
7. Atvērto sistēmu sadarbības etalonmodelis
8. Pakešu tīklu formālie modeļi un protokoli
9. Kanālu komutācijas sistēmu darbības principi
10. Pakešu komutācijas sistēmu darbības principi
11. Publiskajos digitālajos elektronisko sakaru tīklos piemērojamās signalizācijas sistēmas
12. Piekļuves tīklu veidi un to darbības principi
13. Publisko tīklu centralizētas pārvaldības principi
14. Elektronisko sakaru nozarē piemērojamie standarti un rekomendācijas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas
Spējas (iemaņas) izmantot zināšanas tiek noteiktas, izstrādājot publisko elektronisko sakaru
tīklu projektēšanas uzdevumus citās mācību disciplīnās un izstrādājot maģistru darbus.
Prasības priekšmeta apguvei
Eksāmenu priekšmetā students var kārtot, ja viņš ir apmeklējis vismaz divas trešdaļas
lekciju nodarbību un konsultāciju pirms eksāmena.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām
Lai students spētu sekot tekošajam lekciju materiālam, ir nepieciešams iepazīties ar iepriekšējo
lekciju izdales materiāliem.

Pasniedzējs: ___________________
Datums:

2007. gada 29. marts
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
ANDRIS OZOLS
1.
2.
3.
4.
5.

Personas kods: 061244 – 11803
Dzimšanas vieta: Rīga
Dzīves vieta: Dzirnavu ielā 63 – 2, Rīga, LV – 1011, tel. 7240291.
Ģimenes stāvoklis: precējies, divi bērni
Izglītība:
1952 – 1963
Rīgas 49. un 1.vidusskola, 8. Raiņa vakara (maiņu) vidusskola.
1963 – 1968
Gorkijas Valsts universitāte, Radiofizikas fakultāte
1975 – 1979
LPSR ZA Fizikas institūts, neklātienes aspirantūra
6. Darba pieredze:
1962 – 1963
LPSR ZA Fizikas institūta vecākais laborants
1968 – 1971
dienests PSRS Jūras kara flotē
1972 – 1992
darbs LPSR ZA un LR ZA Fizikas institūtā: vec. inženieris, jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vadoš ais pētnieks
Kopš 1993.g.
LU Cietvielu fizikas institūta vadoš ais pētnieks (paš laik uz 0.5 slodzi)
1991 -– 1994 RTU docents Radiotehnikas un sakaru fakultātē
Kopš 1994.g.
RTU profesors RSF, pēc tam ETF (paš laik uz 0.5 slodzi)
Kopš 1998.g. RTU profesors, Starojuma inženierfizikas profesora grupas vadītājs (pamatdarbs)
7. Darba pieredze ārzemju universitātē s:
1982 – 1983
vieszinātnieks Esenes Universitātē VFR
1992 – 1993
viesprofesors Joensū Universitātē Somijā
8. Zinātniskie grādi:
1980 – fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts
1991 – fizikas un matemātikas zinātņu doktors
1992 – habilitētais fizikas doktors
9. Zinātniskā darba virziens: informācijas optiskā ieraksta un pārvades fizika, hologrāfija,
lāzerspektroskopija.
10. Pētnieciskais darbs (1994 – 2006): LZP projektu 93.653, 96.0668, 01.0803, 05.1719 vadītājs un
izpildītājs, projektu 93.584, 96.0492 un 01.0844 izpildītājs, grupas vadītājs Valsts programmā V6973,
kopprojekta ar Joensū Universitāti Somijā vadītājs no 1992. līdz 1997.g. Manā vadībā ir izstrādātas un
aizstāvētas 2 fizikas doktora disertācijas, 16 maģistra darbi, 1 diplomdarbs un 13 bakalaura darbi.
11. Kopējais darbu skaits: zinātniskie – 174, metodiskie – 11, populārzinātniskie – 36.
12. Lasītie lekciju kursi: “Elektrosakaru teorija I” (kopš 1991.g.) un “Fizika” (kopš 1998.g.) – RTU
bakalaurantiem, “Šķiedru optikas pārraides sistēmas” (1991 – 1992), “Informācijas optiskās apstrādes
fizika”(1993 – 1998) un “Elektrosakaru teorija II” (kopš 1994.g.) – RTU maģistrantiem.
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22. D.Saharov, A.Ozols. Focused four-wave mixing in a-As2S3 and azobenzene oligomer films. Ibid, 2006,
series1, vol.13, pp.34 – 41.

III. Konferenču tē zes
1. A.Ozols, S.Lazarevs. Milisekunžu impulsu hologrammas amorfās As-S-Se kārtiņās. LU CFI 17. zin.
konf. ref. Tēzes un vēstures lasījumi, 19.-23. 02.2001, Rīga, 64.lpp.
2. A.Ozols, M.Reinfelde. Informātikas optisko materiālu pētījumi RTU un LU. II Pasaules latvieš u
zinātnieku kongresa tēzes, 14.-15.08. 2001, 21.lpp.

3. A.Ozols, S.Lazarevs. Millisecond impulse holograms in amorphous As-S-Se films. Int. Conf.
„Radiation Effects in Insulators REI-11, Lisbon, Portugal-September 03-07, 2001“. Programme and
Book of Abstracts, Abstr P-1.3, p.197.
4. .A.Ozols, Ģ.Ivanovs. Spektrālā blīvēš ana š ķiedru optiskajos sakaros. 42 – nd Riga Technical
University Conf. Section on Electronics and Telecommunications. Conf. Proceedings, Faculty of
Electronics and Telecommunications, RTU, 2001, pp.35-41.
5. .A.Ozols, M.Reinfelde. Difrakcijas anizotropijas pētījumi amorfās As-S-Se kārtiņās. LU CFI
18.zin. konf. ref. tēzes, 11.-13.02.2002, Rīga, 3.lpp.
6. A.Ozols. Gaismas difrakcija nulltajā kārtā un vielas uzbūve. Latvijas Fizikas biedrības 7. zin. konf.
materiāli, 07.-08.07.2002, Daugavpils, 21.lpp.
7. .A.Ozols, M.Reinfelde. Effect of site on the phase hologram recording in amorphous As-S-Se
films. Europhysical Conf. On Defects in Insulating Materials, July 1-5, 2002, Wroclaw, Poland.
Program &Abstracts, p. Th-88.

8. A.Ozols, V.Kampars, M.Reinfelde, V.Kokars. Hologram recording in azobenzene oligomers. The
3rd Int. Conf. „Advanced Optical Materials and Devices, August 19-22, 2002, Riga, Latvia“. Progr.
And Abstr., p110.
9. A.Ozols, M.Reinfelde. Theoretical and experimental studies of light diffraction anisotropy by
holograms in a-As-S-Se films. Ibid, p.147.
10. A.Ozols, M.Reinfelde. Plāno hologrammu leņķiskā selektivitāte. LU CFI 19. zin. konf., veltītas
LU CFI 25 g.jubilejai, tēzes, 2003.g. 10.-13.februāris, LU CFI, Rīga, 3.lpp.
11. A.Ozols, M.Reinfelde, V.Kampars, V.Kokars. Hromoforu grupu ietekme uz hologrāfisko ierakstu
azobenzola oligomēros. LU CFI 20. zin. konf. Tēzes, 2004.g. 16. – 18. februāris, LU CFI, Rīga, 9. lpp.
12. A.Ozols, M.Reinfelde. Angular selectivity of thin gratings. The 4th Int.Conf, on Advanced Materials
and Devices (AOMD-4), Tartu, Estonia, July 6-9, 2004. Abstracts. Ed.by A.Rosental, Tartu, 2004,
p.21.
13. A.Ozols, M.Reinfelde. Optimization of azobenzene oligomers for holography. The 15th Int. Conf. On
Defects in Insulating Materials, ICDIM – 2004, July 11-16, 2004, Riga, Latvia. Book of Abstracts,
Riga, 2004, p.130.
14. A.Ozols, K.Ozols, Ģ.Ivanovs. Viļņu frontes inversija a-As-S-Se kārtiņās, LU CFI 21.zin.konf., veltītas
Starpt. Fizikas gadam, referātu tēzes, 2005.g. 7.-9.februāris, Rīga, LU CFI, 50.lpp.
15. Dm.Saharovs, A.Ozols, M.Reinfelde. Hologrāfiskais ieraksts amorfās As2S3 kārtiņās ar He-Ne lāzeru.
Ibid, 51.lpp.
16.. A.Ozols, K.Ozols, Ģ.Ivanovs. Phase conjugation properties of a-As-S-Se films. The 5th Int.Conf. on
Photonics, Devices and Systems, June 8-11, 2005, Prague, Czech Republic. Book of Abstracts, p.89.
17. . V.Butenko, A.Ozols. Negatīvs lauš anas koeficients. RTU 45.studentu zinātn. un tehn. konf. mat.,
1.daļa, Rīga, RTU izdevniecība, 2004, 75.lpp.
18. Dm.Saharovs, A.Ozols, V.Kampars, V.Kokars, J.Kreicberga, S.Ratyeva, A.Ozols, M.Reinfelde.
Holographic recording in azobenzene oligomers. Abstr. of Int. Student Conf. „Developments in
Optics and Photonics“, 30 April – 1 May, 2005, Riga, Latvia, p.30.
19. A.Ozols, Dm.Saharovs, M Reinfelde. Holographic recording in amorphous As2S3 films at 633 nm.
First Conf. On Advances in Optical Materials, October 12 – 15, 2005, Tucson, Arizona, USA, p.47.
20. D.Saharov, A.Ozols, V.Kampars, V.Kokars, J.Kreicberga, S.Ratyeva. Effect of chromophore group
concentration on the holographic properties of spin-coated azobenzene oligomers. Abstr. of the 2nd
Latvian Conf. „Functional Materials and Nanotechnologies“, Riga, March 27 – 28, 2006.
21. A.Ozols. Dinamisko hologrāfisko režģu izpēte ar mikroobjektīvu. LU CFI 22.zinātn. konf. referātu
tēzes, 2006.g. 29. – 30. marts, LU CFI, Rīga, 2006, 13.lpp.

22. A.Ozols, Dm.Saharov, V.Kampars, V.Kokars, J.Kreicberga, S.Ratyeva. Holographic properties of
azobenzene oligomers with differently bonded chromophore groups.10th Europhysical Conf. On
Defects in Insulating Materials, July 10 – 14, 2006, Milano, Italy, p. 317.
23. A.Ozols, Dm.Saharov. Sub-bandgap light holographic recording in amorphous chalcogenides.
Abstracts of the 5th Int. Conf. „Advanced Optical Materials and Devices“, 27 – 30 August, 2006,
Vilnius, Lithuania, p.101.
24. J.Poriņš , A.Ozols, P.Onufrijevs. Nanosecond and picosecond pulse transmission in optical fibres. Ibid,
p.83.
25. A.Ozols, M.Reinfelde. Polarizācijas, ģeometrisko faktoru un piemaisījumu ietekme uz hologrāfisko
ierakstu LiNbO3 kristālos. LU CFI 23.zin. konf. Tēzes, 2007.g. 13. – 15. februāris, LU CFI , Rīga, 42.
lpp.
26. Dm.Saharovs, A.Ozols, V.Kokars, V.Kampars, A.Maļeckis, M.Jansons. Stilbēna azobenzola
atvasinājumu hologrāfiskā efektivitāte. Ibid, 43.lpp.
27. Dm. Saharov, A.Ozols, V.Kokars, V.Kampars, G.Mezinskis, A.Maleckis, A.Pludons, M.Jansons.

Relaxation effect of stilbene azobenzene derivatives on their holographic properties. Int. Baltic Sea
Region Conf. „Functional Materials and Nanotechnologies 2007“. April 2-4, 2007, Riga, Latvia. Book
of Abstracts, p.48.

Andris Ozols
Rīgā, 2007.gada 27.jūnijā

CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums, vieta:
Kontaktinformācija:
a. Adrese:
b. Tālrunis:
c. e-pasts:

Balodis- Bolužs
Rihards
11.04.1949, Daugavpilī
Ozolciema 24/1 -132, Rīga
9464451
rihards.balodis@lumii.lv

5. Augstākā izglītība nozarē:
No - līdz
Mācību iestāde:
1966- 1971

Specialitāte (-es)

Grāds vai diploms:

Latvijas Universitātes
Fizikas un matemātikas
fakultāte
Ukrainas ZA Kibernētikas
institūts

matemātika

Augstākās izglītības
diploms

01.01.10 skaitļojamās
mašīnas un sistēmas

1992

Latvijas Universitāte

datorzinātnes

1994

Latvijas Universitāte

datorzinātnes

Fizikas- matemātikas
zinātņu kandidāta
diploms
Datorzinātņu doktora
diploms
(nostrifikācija)
Vadošā pētnieka
diploms

1982

6. Valodu zināšanas (zināšanu līmenis jāatzīmē no 1 līdz 5):
5 – teicami, 4 – labi, 3 – vidēji, 2 – pamatzināšanas, 1 – vāji
Valoda
Līmenis
Runātprasme
Sapratne
latviešu

Dzimtā valoda

Rakstītprasme

5

5

5

krievu

5

5

5

angļu

3

4

3

vācu

3

4

3

poļu

2

3

2

7. Pašreizējais ieņemamais amats, darba vieta, uzņēmuma adrese:
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta direktors, Rīga, Raiņa b.29
8. Profesionālā pieredze (pēdējo desmit gadu):
Laiks: no – līdz (mēnesis/gads)
Uzņēmums, organizācija

2006 – tagad
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
1

Adrese
Uzņēmuma/organizācijas darbības
nozare(–s)
Ieņemamais amats
Galveno pienākumu, uzdevumu,
padarīto darbu, sasniegumu
apraksts

institūts
Rīga, Raiņa b.29, LV-1459
zinātniskais
institūts,
nozares:
telekomunikācijas, matemātika
Direktors, vadošais pētnieks
Institūta darbības nodrošināšana

informātika,

Laiks: no – līdz (mēnesis/gads)
Uzņēmums, organizācija

2005 – 2006
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts
Adrese
Rīga, Raiņa b.29, LV-1459
Uzņēmuma/organizācijas darbības zinātniskais
institūts,
nozares:
informātika,
nozare(–s)
telekomunikācijas, matemātika
Ieņemamais amats
vadošais pētnieks
Galveno pienākumu, uzdevumu, Sagatavota Nacionālās programmas un projekta darba
padarīto darbu, sasniegumu
dokumentācija Satiksmes ministrijai par platjoslas datu
apraksts
pārraides tīkliem, sākts darbs 6. ietvarprogammas
projektā PORTA OPTICA STUDY, līdzdalība
konceptuāla raksta sagatavošanā par semantisko Web,
izpētīts ACM mācību programmu saturs (Curriculum
Vitae) Computing, Telecommunications un Internet
Engeneering specialitātēs
Laiks: no – līdz (mēnesis/gads)
Uzņēmums, organizācija

2006 - 2007
Rīgas
Tehniskā
universitāte,
Elektronikas
un
telekomunikāciju fakultāte
Adrese
Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048
Uzņēmuma/organizācijas darbības elektronika, telekomunikācijas
nozare(–s)
Ieņemamais amats
Asociētais profesors, p.i.
Galveno pienākumu, uzdevumu, mācību kurss „Telekomunikācijas un datortīkli”,
padarīto
darbu,
sasniegumu sagatavoti lekciju prezentācijas materiāli
apraksts
Laiks: no – līdz (mēnesis/gads)
Uzņēmums, organizācija

2005 - 2006
Rīgas
Tehniskā
universitāte,
Elektronikas
telekomunikāciju fakultāte
Adrese
Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048
Uzņēmuma/organizācijas darbības elektronika, telekomunikācijas
nozare(–s)
Ieņemamais amats
Docents, p.i.
Galveno pienākumu, uzdevumu, mācību kurss „Telekomunikācijas un datortīkli”,
padarīto
darbu,
sasniegumu sagatavoti lekciju prezentācijas materiāli
apraksts
Laiks: no – līdz (mēnesis/gads)
Uzņēmums, organizācija

1999 – 2004
Valsts informācijas tīkla aģentūra (BOVAS „VITA”)
2

un

Adrese
Uzņēmuma/organizācijas darbības
nozare(–s)
Ieņemamais amats
Galveno pienākumu, uzdevumu,
padarīto
darbu,
sasniegumu
apraksts

Kr. Valdemāra 110, Rīga, LV- 1013
telekomunikācijas
prezidents
Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izveide un uzturēšana

Laiks: no – līdz (mēnesis/gads)
Uzņēmums, organizācija

1997 – 1999
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts
Adrese
Rīga, Raiņa b.29, LV-1459
Uzņēmuma/organizācijas darbības zinātniskais
institūts,
nozares:
informātika,
nozare(–s)
telekomunikācijas, matemātika
Ieņemamais amats
direktora vietnieks zinātniskajā darbā, Domes
priekšsēdētājs
Galveno pienākumu, uzdevumu, dažādu projektu realizācija
padarīto
darbu,
sasniegumu
apraksts
Laiks: no – līdz (mēnesis/gads)
Uzņēmums, organizācija

1992 – 1996
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts
Adrese
Rīga, Raiņa b.29, LV-1459
Uzņēmuma/organizācijas darbības zinātniskais
institūts,
nozares:
informātika,
nozare(–s)
telekomunikācijas, matemātika
Ieņemamais amats
direktors
Galveno pienākumu, uzdevumu, institūta zinātniskās darbības organizācija, akadēmiskā
padarīto
darbu,
sasniegumu datortīkla izveide
apraksts

9.

Publikācijas, zinātniskie pētījumi un dalība konferencēs:
Nosaukums
Towards Semantic Latvia
Janis Barzdins, Guntis Barzdins, Rihards Balodis, Karlis Cerans,
Audris Kalnins, Martins Opmanis, Karlis Podnieks
Laiks
2006
(mēnesis/gads)
Tēma
Semantiskais Web (informātika, internets)
Publicēts, lasīts
SEVENTH INTERNATIONAL BALTIC CONFERENCE ON
DATABASES AND INFORMATION SYSTEMS,
2006, July 3-6, Vilnius, Lithuania
Apraksts
Mana daļa- semantiskā web pieprasījumu piemēru analīze Latvijas
informācijas telpā, datu bāzes un reģistri Latvijā
Nosaukums
Laiks
(mēnesis/gads)

Porta Optica Study. 6th Framework Project .State of the Art. Latvia
02.2006

3

Tēma
Publicēts, lasīts
Apraksts
Nosaukums
Laiks
(mēnesis/gads)
Tēma
Publicēts, lasīts
Apraksts
Nosaukums
Laiks
(mēnesis/gads)
Tēma
Publicēts, lasīts
Apraksts
Nosaukums
Laiks
(mēnesis/gads)
Tēma
Publicēts, lasīts
Apraksts

Akadēmiskā datortīkla attīstība
Poznan Supercomputing and Networking Center, 07- 10.02.2006,
Poznan. Konference.
Konference par Austrumeiropas valstu akadēmisko tīklu attīstību un
pieslēgšanu GEANT tīklam.
Latvijas Akadēmiskā tīkla nākamās paaudzes projekts
Līdzautori: Z.Zitmanis, J.Grēviņš, H.Bondars, G.Bārzdiņš, J.Ķikuts,
I.Opmane
09.2005
Nākamās paaudzes akadēmiskā tīkla izveide Latvijā (optiskās
komutācijas datortīkli)
Iesniegts IZM, 2006- 2007, par šo tēmu mazi raksti Sakaru pasaulē
Uzsākta projekta publiska apspriešana
Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos
2005
Platjoslas datu pārraides tīkli
Darba dokuments Satiksmes ministrijai, uz kura pamata tika sagatavota
Nacionālā programma
Platjoslas datu pārraides tīkli.
Prasības Eiropas struktūrfondu
izmantošanai telekomunikāciju jomā.
Par valsts telekomunikāciju uzņēmumu alianses izveidi
2004
Telekomunikācijas
Satiksmes ministrijas pasūtījums, „Deloite&Tuch” ekspertīze
Valsts uzņēmumu uzturēto tīklu struktūra, analizēti ieguvumi, kas būtu
iespējami no valsts telekomunikāciju uzņēmumu apvienošanas

10. Cita pedagoģiskā darbība
Darbības veids
Valsts eksāmenu komisijas
priekšsēdētājs
Bakalaura darbu vadītājs

Iestāde
Rīgas Tehniskā koledža
Rīgas Tehniskā universitāte

11. Organizatoriskā darbība
IZM IT komisijas loceklis
10.04.2007

R.Balodis
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Papildus informācija
No 1996.gada, ar dažu gadu
pārtraukumu
No 2006.gada, 8 darbi

RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums
(Curiculum Vitae)
1. Vispārējas ziņas.
Oļģerts Belmanis, p.k. 070438‐10700, dzimis Jelgavā, Latvijā,
dzīvo Ogrē, Lapu ielā 8, dz. 25.
Augstākā izglītība. Beidzis Ļeņingradas Elektrotehnisko sakaru institūtu 1963.g. Mācījies
RTU aspirantūrā. 1994.g. piešķirts inženierzinātņu doktora grāds. RTU ETF docents.
Dzimtā valoda – latviešu, brīvi pārvalda krievu valodu, labas angļu valodas zināšanas.
2. Zinātniskā darbība un publikācijas.
Piedalos Eiropas Savienības 6. Pamatprogrammas projektā “Baltic Grid” .
LIKTA un LTA loceklis.
Piedalījies ar referātu Spānijas starptautiskajā konferencē “E‐Science Grid Computing”,
Madridē, 2007.g. Pieņemts publicēšanai recenzēts raksts konferences rakstu krājumā.
Mācību grāmatas.
Izdotas divas mācību grāmatas. Ciparu kanālu komutācija, RTU TI, 2005.g. un Pakešu
komutācija, RTU TI, 2006.
Vadījis ES 5. Pamatprogrammas projektu “TESTA” Valsts informācijas tīkla aģentūrā.
3. Pedagoģiskā darbība.
Vadīti vairāk kā 40 maģistra darbi un vairāk kā 50 bakalaura darbi un inženierprojekti.
Vadu Ciparu komutācijas kursu 4 kredītpunktu apjomā.
Vadīti mācību kursi ārzemju studentiem. Digital switching systems – 4 k.p., Computer
and data networks 3 k.p.
Katru gadu sagatavoti un atjaunoti izdales materiāli vadītajos kursos.
4. Organizatoriskā darbība.
Piedalos maģistru un bakalauru darbu kvalifikācijas komisijās.
Esmu RTU TI zinātniskais sekretārs.
Pēc manas iniciatīvas izveidota ETF TI maršrutētāju laboratorija.
Piedalos ETF serveru klastera izveidošanā projekta Baltic Grid ietvaros.
5. Darba pieredze.
No 1999.g. RTU ETF docents.
No 2001.g. līdz 2005.g. Valsts informācijas tīkla aģentūras izpilddirektors
1997. un 1998.g. Lattelekom sakaru līniju celtniecības centra direktors.
1993.g. Ražošanas apvienības VEF Eksperimentālās rūpnīcas direktors.
No 1985.g.VEF ZPI nodaļas vadītājs, tālsakaru telefona centrāļu galvenais konstruktors.
No 1963.g. ražošanas apvienībā VEF inženieris, vēlāk vadošais inženieris.
6. Cita informācija.
Brīvajā laikā nodarbojos ar sportu – riteņbraukšanu un slēpošanu.

Dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae).
Celmiņš Tālis Jāņa d.
Darba vietas :
Rūpnīca VEF, sakaru aparatūras regulētājs 1958.g.- 1960.g.,
inženieris- konstruktors 1960.g.- 1964.g.,
Rīgas Tehniskā universitāte,
radiotehnikas un sakaru fakultāte,
automātisko elektrosakaru katedra,
1964.g.- 1995.g.,
vec. pasniedzējs, lektors;
1995.g.- 1999.g. docents,
no1998.g. telekomunikāciju iekārtu un komponenšu profesora grupas vadītājs,
no 1999. g. asoc. profesors.
Adrese: Jūrmala, Dubultu pr. 10-48, tālr. 760443
Dzimis: 1938.g.24.augustā, Jelgavā.
Izglītība: Rīgas Elektromehāniskais tehnikums,1958.g. spec.-tehnologskonstruktors.
Rīgas Politehniskais institūts, 1964.g. spec.-elektrosakaru inž.
Kvalifikācijas celšana stažēšanās:
Maskavā, MES institūtā 6 mēneši1972.gadā;
Vācijā, Dortmundas un Hamburgas BFW uzņēmumos 1,5 mēneši 1994.gadā;
Vācijā, Hamburgas BFW uzņēmumos mēnesi 1997.gadā.
Zinātniskais grāds: inženierzinātņu doktors,1993.g.
Pārvalda: latviešu, krievu un vācu valodas.
Zinātniskā darba tematika: Sakaru aparatūras izstrāde un signālu apstrāde,
telekomunikāciju tīklu un ziņojumu aizsardzības jautājumi.
Publikācijas: 33 zinātniskās un 14 metodiskās.
Pēdējo 5 gadu laikā attiecīgi 4 un 2.
.
Vada disciplīnas TI:
1.Datoru tehnoloģijas telekomunikācijās (bakalauriem).
2. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās (maģistriem).
3. Kodēšana un kriptēšana (maģistriem).
4. Telekomunikācijas sistēmu ciparu iekārtas (bakalauriem).

2007. 30. marts.

Curriculum Vitae
1. Vispārīgās ziņas
Vārds, uzvārds: Jans Jeļinskis
Personas kods: 280882 - 11050
Dzimšanas vieta: Rīga
Dzīves vietas adrese: Raunas 45/5-247, Rīga, LV-1084
Izglītība:
2004.g. – 2006.g. – Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un
Telekomunikāciju fakultāte, maģistra studijas.
2001.g. – 2004.g. – Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un
Telekomunikāciju fakultāte, bakalaura studijas.
1989.g. – 2001.g. – Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskola.
1988.g. – 1997.g. – Pāvula Jurjāņa mūzikas skola, vijoles klase.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
- 2006. gadā. – Maģistra akadēmiskais grāds telekomunikācijās.
- 2004. gadā. – Bakalaura akadēmiskais grāds elektrozinātnē.
Nodarbošanās:
Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un Telekomunikāciju
fakultāte, Telekomunikāciju tīklu profesoru gruppa – lektors.
Valodu lietošanas prasmes:
- Poļu valoda – dzimtā.
- Latviešu valoda – brīvi.
- Krievu valoda – brīvi.
- Angļu valoda – sarunvalodas līmenī.

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
Citas publikācijas:
- 2003. gada ETF Studentu Zinātniskā fonference: „PKI
tehnoloģijas analīze”.

- 2006. gada ETF Studentu Zinātniskā fonference: „Java 2
tehnoloģijas trūkumu un priekšrocību analīze”.
Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs:
- 2003. gada ETF Studentu Zinātniskā fonference: „PKI
tehnoloģijas analīze”.
- 2006. gada ETF Studentu Zinātniskā fonference: „Java 2
tehnoloģijas trūkumu un priekšrocību analīze”.
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem)
Studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos):
- „Telekomunikāciju programmatūra”, 4KP.
Sagatavotie mācību līdzekļi:
- „Java 2 tehnoloģijas pamati telekomunikācijām ar
piemēriem”;
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Speciālista darbības sfēra:
Zinātniskie pētījumi
Apmācība
Tirgus regulēšana telekomunikācijās
Uzņēmējdarbība telekomunikācijās
Telekomunikāciju tīklu projektēšana

Lauks

1.

Uzvārds:

2.

Vārds: Gunārs

3.

Dzimis: 1945 gada 8 augustā

4.

Tautība: Latvietis

5.

Ģimenes stāvoklis: precējies

6.
Izglītība:
Pamatizglītība
Institūcija
Rīgas Politehniskais Institūts
Rīgas Politehniskais Institūts
Rīgas Tehniskā Universitāte
Rīgas Tehniskā Universitāte
Rīgas Tehniskā Universitāte
Rīgas Tehniskā Universitāte

Laiks
1969
1982
1986
1992
1998
2003

Kvalifikācijas piešķiršana
Inženiera diploms telekomunikācijās
Zinātņu kandidāts tehniskajā kibernētikā
Docents
Inženierzinātņu doktors
Asociētais profesors
Profesors

Kvalifikācijas celšana
Organizācija
SIEMENS AG (Vācija)
Economic development institute of the World Bank
(Somija)
The Phare Multi Country Programme.
Telecommunications. Eurostrategies. (Slovākija)
NewBridge (Kanāda)
LM Ericsson (Zviedrija)
Telcordia (ASV)
ESF projekts Nr. 2006/0113 „RTU ETF akadēmiskā
personāla kompetenču paaugstināšana”

Gads
1994
1996
1997, 1998
1998
1999
1999
2006, 2007

1

2

7.
Valodas
Valoda
Latviešu
Krievu
Angļu
Augstākā balle: 5
8.

Lasa
5
5
5

Runā
5
5
2

Raksta
5
5
4

Datorizglītība
Lietotāja prasme :

zinātniskajās paketēs(MatLab, MatCAD, Statistics, SPSS, Workplace, citas)
uzņēmējdarbības plānošanas paketes(Business planning, MS Money, u.c.)
Office 2007,grafiskās, audio, video u.c.

9. Ieņemamais amats pamatdarbā
LAIKS
19621964
19641969
19691972
19721980
19801991
No 1992No 1998
No 1998

UZŅĒMUMS/IESTĀDE
Rīgas Telefona –telegrāfa
centrāle
Rīgas Politehniskais institūts

AMATS
Tehniķis-elektromehāniķis
Laboratoriju vadītājs

Rīgas Politehniskais institūts

Aspirants

Rīgas Politehniskais institūts

Vecākais pasniedzējs

Rīgas Politehniskais institūts

Automātisko elektrosakaru katedras vadītājs

Rīgas Tehniskā Universitāte
Rīgas Tehniskā Universitāte
Rīgas Tehniskā Universitāte

Telekomunikāciju institūta direktors,
Telekomunikāciju tīklu profesora grupas vadītājs
Studiju programmas „Telekomunikācijas”
programmas direktors

10.

Pieredze

10.1

Telekomunikāciju tirgus regulēšana
Projekti

LR Satiksmes ministrijas Otrā
mobilā operatora licencēšanas
komisija loceklis
Valdības Sakaru Centrs.
Trankinga operatora
licencēšanas komisija
Nacionālais Regulators
Telekomunikācijās
Nacionālā Programma
informātikā
Latvijas telekomunikāciju
sektora politikas izstrādes Darba
Grupa
“Likuma par telekomunikācijām

Dalības statuss

Laika periods

Komisijas loceklis

1996g

Eksperts

1996 g

PHARE Projekta koordinators
Latvijā
Darba grupas loceklis

no 1997. Gada

Darba grupas priekšsēdētāja
vietnieks

1998,1999 g

Darba grupas priekšsēdētāja

2000,2001g.

no 1998 gada

2

3

“ izstrādes darba grupa

vietnieks

LR Ekonomikas ministrijas
Vienotā regulatora izveidošanas
darba grupa
“Likuma par telekomunikācijām
“ izstrādes darba grupa

Darba grupas loceklis

2001g.

Darba grupas loceklis

2003g.

eksperts

No 2003 līdz 2006 gadam

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija

10.2 Dalība valsts institūciju pastāvīgās komisijās
Dalība valsts institūciju
darbā
LR Satiksmes ministrijas Sakaru
departamenta Licencēšanas
komisija
LR Satiksmes ministrijas Sakaru
departamenta Sertifikācijas
komisija
LR Satiksmes ministrijas Sakaru
departamenta Numerācijas
komisija
LR Satiksmes ministrijas Sakaru
departamenta Standartizācijas
komisija
LR Satiksmes ministrijas
Nacionālā Koordinācijas
Padome Informātikā
LR Satiksmes ministrijas
Nacionālā Koordinācijas
Padome InformātikāStratēģiskā Darba Grupa
LR Sabiedrisko Pakalpojumu
Regulēšanas Komisija.
Konsultatīvā Padome

10.3

Dalības statuss

Laika periods

Komisijas loceklis

1996-2002g

Komisijas loceklis

1996-2002g

Komisijas loceklis

1996-2002g

Komisijas loceklis

1996-2002g

Padomes loceklis

1996-2002g

Darba grupas loceklis

1996-2002g

Padomes loceklis

No 2002g.

Pieredze telekomunikāciju tīklu projektēšana

Projekti
A/S Latvenergo
Telekomunikāciju tīkla projekts
BO VAS VITA
Telekomunikāciju tīkla projekts
BO VAS LVRTC
telekomunikāciju tīkla
lietderības pētījums

Dalības statuss

Laika periods

Projekta grupas vadītājs

1994,1995 g

Projekta grupas vadītājs

1998 -2001 gadi

Projekta grupas vadītājs

1999 gads

3

4

10.4

Zinātniskie pētījumi

Pētījumu joma: Telekomunikāciju tīklu un uzņēmējdarbības matemātiskā modelēšana

Granta nosaukums

Statuss

Laika periods

Nr. 01.0844 Daudzviļņu optisko
sakaru sistēmu izpēte un
pielietošanas iespējas

Izpildītājs

No 1996 gada

Nr 01.0841 Telekomunikāciju
tīklu ziņojumu aizsardzības
veidu izvēles jautājumi un
uzdevumi

Izpildītājs

No 1999 gada

Projekta numurs:
Nr.05.1649 Optimālas
maršrutizācijas algoritmi
uzklātos tīklos

Vadītājs

No 2004

Projekts Nr. 5 „Jaunas
elektronisko sakaru
tehnoloģijas”, Apakšprojekts
”Trafika inženierija ar
MPLS: mazu plūsmu
(Latvijas) gadījums”

Sadaļas atbildīgais
izpildītājs

No 2006

10.5 Līgumdarbu vadība
Līgumdarba nosaukums
Nr 6351/98 BO VAS VITA
sakaru sistēmu modernizācijas
un attīstības projektu izstrāde

Statuss
Līgumdarba vadītājs

Laika periods
1998-2000

10.6 Dalība starptautisko konferenču organizācijas komisiju vadībā
Konference
Statuss
Laika periods
Liberalization and privatization
of telecommunications markets
in the Baltic States. SMI. Tallin
Liberalization and privatization
of telecommunications markets
in the Baltic States. SMI. Tallin
Liberalization and privatization
of telecommunications markets
in the Baltic States. SMI. Tallin
Information technologies and
telecommunications in the

Chairman of Conference

1999

Chairman of Conference

2000

Chairman of Conference

2001

Chairman of Programm
Commitee

1998

4

5

Baltic States
Information technologies and
telecommunications in the
Baltic States
Information technologies and
telecommunications in the
Baltic States
Information technologies and
telecommunications in the
Baltic States
Baltic Electronic Conference
Baltic Electronic Conference
Baltic Electronic Conference

Chairman of Programm
Commitee

1999

Chairman of Programm
Commitee

2000

Chairman of Programm
Commitee

2001

Member of programm commitee
Member of programm commitee
Member of programm commitee

2001
2002
2003

10.7 Dalība zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijās
Konference
Statuss
RTU Telekomunikācijas un
elektronika
RTU Telekomunikācijas un
elektronika

Laika periods

Redkolēģijas loceklis

2001

Redkolēģijas loceklis

2002

10.8Dalība profesionālās organizācijās
Organizācija
Latvijas Telekomunikāciju
Asociācija
Latvijas Informācijas
Tehnoloģiju un
Telekomunikāciju Asociācija
Latvijas Informācijas
Tehnoloģiju un
Telekomunikāciju Profesionālās
Izglītības Padome

Dalības statuss

Laika periods

Viceprezidents, biedrs

No 2001.gada

Valdes loceklis
biedrs

2001 gadā
No dibināšanas

biedrs

No dibināšanas

10.9Dalība starptautiskajos projektos un uzņēmumos:

Kompānija vai projekts
Cullen International (Francija)
Eurostrategies (AK)
ES projekts ESIS II

Pasaules Banka
Datatel (Zviedrija)

10.10

Dalības statuss
Konsultants
Konsultants
Izpildītājs
Konsultants
Konsultants

Laika periods
No 1997 g. līdz šodienai
1998,1999g.
1999,2000g
2001 g
2001,2002 gadi

Pedagoģiskā kvalifikācija

5

6

10.10.1

Doktorandu darba vadība

Doktorands
Mārtiņš Ekmanis
Gundega Rutka
10.10.2

Studiju gads
2
3

Publikāciju skaits
3, kopā 4
5 publikācijas, disertācija
iesniegta

Maģistrantu darbu vadība

Katru gadu no 3-7 sekmīgi aizstāvēti maģistru darbi
10.10.3 Lekciju un semināru vadība
Studiju priekšmets
Teletrafika teorija
Teletrafika teorija
Telekomunikāciju tīkli
Telekomunikāciju tīkli

Studiju līmenis
Bakalauru kurss
Maģistru kurss
Bakalauru kurss
Maģistru kurss

10.10.4 Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to nodošana publicēšanai vai
izdotie darbi
Studiju priekšmets
Teletrafika teorija
Telekomunikāciju tīkli
„Telekomunikāciju tīklu vadība” lietišķā spēle,
metodiskie materiāli

Mācību līdzekļu veids
Pilns metodiskais nodrošinājums (CD),
lekciju konspekti
Pilns metodiskais nodrošinājums (CD),
lekciju konspekti
Pilns metodiskais nodrošinājums (CD)

Organizatoriskā kompetence
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā
RTU Senāta apakškomisijas
RTU Telekomunikācijas un
elektronika
RTU Telekomunikācijas un
elektronika

Paraksts:

Statuss
Komisijas loceklis

Laika periods
Kopš 2000

Komisijas loceklis

Kopš 2000

G.Lauks

2007. gada 27. jūnijs
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Gunta Liberta dzīves un darba gājums
(Curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1950
Personas kods: 120650-11818
Izglītība:
1965-1968 Cēsu 1. vidusskola;
1968-1973 Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, students;
1979-1981 Latvijas Valsts universitātes aspirantūra, Latvijas Valsts universitātes Cietvielu fizikas
institūta aspirants (vadītājs - profesors Voldemārs Fricbergs);
1987-1988 stažieris Johana Keplera Lincas universitātē (Austrija,Linca);
1990-1992 doktorantūra Latvijas universitātē (habilitācijas atvaļinājums);
1992 studijas NATO Advanced Studies Institute (Ultraātrie procesi kondensētā vidē), Itālija;
1998 kursi augsto tehnolo1oģiju komercializācijā „Lasers in modern Manufacturing”, „Photonics
Applications in Electronics Manufacturing and Telecom”, Glazgova, SECC.
Akadēmiskie nosaukumi un grādi:
1982 Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (pielīdzināts LR Dr.Phys.); Specialitāte- cietvielu
fizika; Grāds piešķirts par disertāciju « Otrās optiskās harmonikas ģenerācija skābekļa oktaedra tipa
segnetoelektriķos fāzu pārejas apgabalā».
1994 Latvijas universitātes vadošais pētnieks;
1997 Habilitētais fizikas doktors ( Dr.habil.Phys.); Specialitāte- optika un spektroskopija;
Grāds piešķirts par habilitācijas darba kopsavilkumu “Nelineāri optisko un termooptisko parādību
pētījumi”;
1999- līdz šai dienai - Valsts profesors fizikā ( Daugavpils universitāte)
Nodarbošanās:
1973-1979 Latvijas Valsts universitātes Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu
laboratorija, inženieris, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks;
1979-1981, Latvijas Valsts universitātes Cietvielu fizikas institūta jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks;
1982-1989 Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks;
1988-1998 – lektors LU Fizikas un matemātikas fakultātē;
1989-2000 Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks (no 1997 1/2sl.).
no 1998 - Rīgas tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes
Telekomunikāciju institūta Pārraides sistēmu profesoru grupā – ½ slodzē profesors.
1999 – līdz šai dienai – Daugavpils universitātes (DU) Fizikas katedras profesors, DU Kondensētās
vides fizikas laboratorijas vadītājs .
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
Liberts G., Fritsberg V., SHG investigations in the paraelectric phase of perovskite type ferroelectrics.phys.stat.sol. (a),1981,vol.67,No.1,pp.K81-K84.
Altshuler G.,Jermolajev V.,Hramov V.,Zauls V., Liberts G. Self-focusing and self-deflection of laser
beams in transparent PLZT ceramics. Ferroelectrics,1986,vol.69, No1/2,pp.63-70.
Liberts G.,Eyett M.,Bauerle D. Direct laser writting of superconducting patterns onto semiconducting
ceramic Y-Ba-Cu-O. Appl.Phys.A.,1988,vol.46,pp.331-334.
Liberts G.,Eyett M., Bauerle D. Laser-induced surface reduction of the high Tc superconductor.
Appl.Phys.A,1988,vol.45, pp.314-317.
Liberts G. Fotoinducētu elektrisko signālu parametru mērīšanas metode. PSRS autorapliecība
Nr.1436646, 1986.

Liberts G., Zauls V. Measurements of molecular hyperpolarizability by hyper-Rayleigh scattering
technique. Lithuanian Journal of Physics, 1995,vol.35,No 5-6,pp.591-593.
Liberts G.,Zauls V. Thermal imaging in artificial nonlinear media. Proc.SPIE, 1997, vol.2967;pp.225230.
Zauls V.,Liberts G.,Shakars J.,Cebers A. Thermo optical mirror on the free ferrofluid surface.
Proc.SPIE, 1997, vol.2967;pp.260-265.
Liberts G. Nelineāri optiskās ierīces; Latvija un modernās tehnoloģijas, RTU Telekomunikāciju
institūts, 1999; 127-130.
Zauls V.,Utinans M.,Dubrovich O., Liberts G., Neilands O., SHG characterization of optical polymer
containing indandionylpyridinium betaine NLO chromophores, Proc. 5th Euroconference on
application of polar dielectrics, ECADP-5, 2000, Jurmala, p.115.
Tamanis E., Liberts G., Berzina L. Direct laser writting of conductive patterns in advanced ceramic
materials, Proc.of SPIE, Vol.5123 (2003), Advanced Optical Devices, Technologies, and Medical
Applications, Edit. J.Spigulis et.al. pp. 38-41.
Liberts G., Mitrofanovs Yu., Cebers A., Electric field induced suppression of thermal lensing in
ferrofluids, Proc. of SPIE, Vol.5123 (2003), Advanced Optical Devices, Technologies, and Medical
Applications, Edit. J.Spigulis et.al.,pp.94-98.
Liberts G., Pashkevich A., Rakvich B., Polarization-difference imaging based on PLZT ceramic EO
modulator, ICO Topical Meeting on Polarization Optics, University of Joensuu, Selected Papers
8,2003, pp.136-137.
Kopā laika posmā no 1974.gada publicēti ap 90 zinātnisku darbu.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Ar optiskām un nelineāri optiskām metodēm pētījis perovskita tipa segnetoelektriķu fāzu pārejas.
Izveidojis oriģinālu uz segnetoelektriskajiem kompozītiem balstītu distances termogrāfijas sistēmu,
kuras darbības pamatā ir otrās optiskās harmonikas (OHĢ) efekts perovskita tipa cietajos šķīdumos.
Nodarbojies ar termoptisko efektu pētīšanu segnetoelektriskās keramikās, kompozītos un
magnētiskajos šķidrumos. Izmantojot ps lāzeri, izveidota hiper-Releja gaismas izkliedes spektru un
OHĢ efekta mēriekārta molekulu hiperpolarizējamības un vielu nelineāri-optisko uzņēmību
noteikšanai. Iegūti jauni dati par indandiona atvasinājumu (IPB) nelineāri optiskajām īpašībām.
Detalizēti izpētītas lāzerinducētas oksidēšanās un reducēšanās reakcijas Y-Ba-Cu-O augsttemperatūru
supravadītājos. Izstrādājis oriģinālu nelineāri-optisko elektrisko pārejas procesu stroboskopisko
pētīšanas metodi. Pašlaik nodarbojas ar Daugavpils Universitātes Fizikas katedras Kondensetās vides
fizikas laboratorijas modernizāciju.
Zinātniskās un pedagoģiskās aktivitātes saistītas ar jaunu optoelektronikas materiālu nelineāri
optiskajiem pētījumiem, fizikālo lauku lāzerdiagnostiku, lāzerķīmiju, lekciju kursa izveidi praktiskajā
lāzerfizikā, optisko sakaru fizikā. Sagatavojis un lasījis ( 1998-2003) lekciju kursus “ Augsto
tehnoloģiju komercializācija” (Banku Augstskolai) un “Informācijas optiskās apstrādes fizika” (RTU
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei). Minētajos virzienos sagatavojis regulārus akadēmiskos
kursus arī Daugavpils universitātē.
Akadēmiskie kursi:
1989-1997
1991-1997
1995-1997

Nelineārā optika (32 akad. st.) - 3.kursa fiziķiem optiķiem;
Modernie optiskie materiāli (32 akad. st.) - 4. Kursa fiziķiem optiķiem;
Ievads eksperimentālajā fizikā (izvēles nodaļas par nelineāro optiku un lāzerfiziku
( 6 akad.st.) 2.kursa fiziķiem.
1997 -2003 Nelineārā optika un optiskie materiāli (28 akad.st., Daugavpils PU fizikas maģistriem)
1999
Augsto tehnoloģiju komercializācija ( 20 akad, st., Banku Augstskola)
1998-2000 Informācijas optiskās apstrādes fizika( 64 akad.st., RTU Radiotehnikas un sakaru fak.
1999-2003 Molekulārfizika ( 64 akad.st.), Mikropasaules fizika ( 64 st.), Optika (64 st.), Ievadkurss
fizikā - Daugavpils universitāte, Fizikas vēsture (64 st.).
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

1973.gadā sācis pētījumus elektrooptikā un nelineārajā optikā, kas noveda pie Nelineārās optikas
(NLO) grupas izveidošanās Cietvielu fizikas institūta Segnetoelektriķu fizikas nodaļā 1982.gadā. NLO
grupā darbojās 5 fiziķi, kuri sadarbojās ar LZA Fizikālās enerģētikas institūta un Rīgas Tehniskās
universitātes pētniekiem jaunu dipolāru organisko materiālu pētīšanā. Uz NLO grupā izstrādāto
lāzeriekārtu bāzes izstrādāti 8 studentu diplomdarbi, kā arī 3 disertācijas. Pašlaik darbojas DU
Fizikas katedras Kondensētās vides fizikas laboratorijas modernizācijā.
Strādājis Latvijas-Francijas kopējā projektā par magnetisko šķidrumu optisko īpašību pētniecību
( kā viesprofesors-pētnieks Parīzes Pjēra un Marijas Kirī universitātē 1997. un 1999.g.); Laikā no
1991.-2003.g. vadījis 4
Latvijas Zinātnes Padomes Grantu projektus (1990.-1993.g. «Materiālu
nelineāri optiskā diagnostika ar superīsiem lāzerimpulsiem» Nr.90.713, 1993.-1995.g. - «Virsmas
nelineārā optika» Nr.93.645, «Nanomolekulāro struktūru hiperpolarizējamību pētījumi» Nr.96.0659,
tagad „Robežvirsmas metāls – biokeramika struktūras modifikācija ar lāzerstarojumu”, Nr.01.381.
Agrāk - 1985-1989.g. vadījis zinātniski-pētnieciskos projektus un līgumdarbus ar Centrālo
Aerohidrodinamisko institūtu (Žukovska) ( Līdzekļu un metožu izstrāde temperatūras sadalījuma
noteikšanai uz modeļa virsmas, izmantojot segnetoelektriķus un tiem radniecīgus materiālus,
Nr.01.85.0021733) un Dubnas Apvienoto Kodolpētījumu institūtu (Skābekļa koncentrācijas
noteikšana ATSV materiālos ar nelineāri optiskās diagnostikas metodēm).
Pārvalda krievu un angļu valodas, sarunu valodas līmenī - vācu un franču valodas. Par saviem
pētījumiem segnetoelektriķu fizikā, lāzerķīmijā, termooptikā un nelineārajā optikā lasījis lekcijas un
referātus Vīne universitātē (1988,1991.g.), Gracas universitātē (1988), Insbrukas universitātē (1988),
Drēzdenes Tehniskajā universitātē (1991), Parīzes 6.universitātē (1997), Daugavpils pedagoģiskajā
universitātē (1997). Viesojies Lundas universitātē (1997), kur piedalījies Zviedrijas Fizikas biedrības
konferencē. Piedalījies Eiropas 1998.gada Kvantu elektronikas un lāzeroptikas konferencēs Glazgovā
(1998) augsto tehnoloģiju un innovāciju komercializācijas sekcijā,Eiropas fizikas biedrības 11.
konferencē Londonā (1999), Malvernas koledžas seminārā “ Securing the future of physics” (1999).
Strādājis par konsultantu “Hansabank Latvija” (1998-1999).
Latvijas universitātes senātors 1992.-1995.g.; Latvijas fizikas biedrības priekšsēdētājs (1997-2000.),
no 2000.g. - viceprezidents; SPIE Baltijas nodaļas un Latvijas zinātnieku savienības biedrs,
Daugavpils universitātes senātors ( no 2001). Promocijas un profesoru padomju loceklis RTU
Tehniskās Fizikas institūtā un LU Fizikas un matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas
institūtā. Latvijas Universitātes Astronomijas un Fizikas promocijas padomes eksperts.
2003.gada 10.oktobrī
...................................................
Guntis Liberts

RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums
(Curiculum Vitae)
1.

2.

3.

Vispārējās ziņas.
Ansis Kavacis, p.k.060639‐12750, dzimis Alūksnes rajonā, Latvijā
Dzīvo Rīgā, Ilmājas ielā 10, dz.36. Beidzis 1957.g. Rīgas Elektromehānisko
tehnikumu (tehniķis tehnologs), 1964.g. Rīgas Politehniskā institūta vakara nodaļu (elektrosakaru
inženieris), pēc tam aspirantūru RPI.
Zinātniskā darbība un publikācijas. Tehnisko zinātņu kandidāta disertācija aizstāvēta 1976.g. Maskavas
Elektrotehniskajā sakaru institūtā. Tēma „Daži automātisko komutācijas sistēmu vadības bloku
rezervēšanas jautājumi» . Par tēmu publicēti 8 darbi. Ar RTU Habilitācijas padomes H‐08 1992.gada
19.novembra lēmumu piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds. Diploma numurs B‐D No
000288. Kopš 1983.g zinātniskās intereses saistās ar telekomunikāciju programmnodrošinājumu
sistēmās ar izkliedēto vadību, vadības signalizācijām un protokoliem.
Pedagoģiskā darbība. Kopš 1964.g paralēli pamatdarbam KB‐VEF, ārštata pasniedzējs Rīgas
Elektromehāniskajā tehnikumā un Latvijas PSR tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas
institūtā. No 1980.g. RPI (RTU) vecākais pasniedzējs, docents.
1987.g. stažējies Ļeņingradas Politehniskajā institūtā. 1994.g. papildinājis zināšanas Cable & Wireless
koledžā Lielbritānijā (2 sertifikāti), 1996.g.‐ Siemens Osakeyhtio (Somija) reģiona lajā apmācības centrā
(2 sertifikāti).
Galvenā mācību – metodiskā literatūra (latviešu valodā, publicēšanas secībā):
•
Saīsinājumi telekomunikācijās, SF‐Latvija, 1993.g., 146 lpp
•
ISDN, signalizācija CCSNo7, piekļuves signalizācija DSS1, SCCP un TCAP, Rīga, 1995, 104.lpp
•
Telekomunikāciju distributīvās sistēmas , Rīga, 2001 (96 lpp.plus CD)
•
Signalizācijas un protokoli, Rīga, 2003, 154 lpp
•
Telekomunikāciju terminu skaidrojumi, Rīga, 2003, 182 lpp
•
* Telekomunikāciju programmatūra (lekc. kurss 1.daļa), 2006, 268 lpp. (*elektroniski)
Šobrīd sadarbībā ar Dr.Sci. Ing. V.Popovu un inž. M.Vēveru top apjomīgs sakaru un informācijas
sistēmu saīsinājumu skaidrojums transporta nozarei.

4.

5.

6.

Organizatoriskā darbība. 1996.g. jūnijā pārstāvēts Latvijas Sakaru departaments ITU‐T darba grupā
(Odesā) par tālapmācību. Kopš 1996.g līdz 2001.g. eksperts telekomunikāciju galiekārtu sertifikācijā,
kopš 1998.g. 6.jūlija ‐ jaundibinātās Telekomunikāciju standartizācijas tehniskās komitejas loceklis, no
1996.g. līdz 2001.g Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs Rīgas Tehniskās koledžas (bijušā
tehnikuma) sakaru nozarē.
Darba pieredze. No 1957.g līdz 1975.g darbs VEF speciājajā konstruktoru birojā visos iespējamos
amatos sākot no tehniķa līdz konstruktoru grupas vadītājam (no 1958.g līdz 1964.g. paralēli studijas RPI
vakara nodaļā). No 1975. Līdz 1980.g darbs Centrālā (PSRS) sakaru zinātniski pētnieciskā institūta 22.
(Rīgas) nodaļā (vēlāk RONIIS) – sektora vadītājs. No 1980.g. RPI/RTU.
Cita informācija. Dzimtā valoda – latviešu. Brīvi pārvaldu krievu valodu. Samērā labi lasu un tulkoju
tekstus angļu valodā, taču sarunu valoda praktiski neapgūta. Šobrīd esmu RTU telekomunikāciju
institūta Telekomunikāciju tīklu profesoru grupas docents.
14.05.2007.
/A.Kavacis/
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RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumā
(Curriculum Vitae) iekļaujamās ziņas
1. Vispārīgās ziņas
Vārds, uzvārds: Nikolajs Dudorovs
Personas kods: 050933 - 10318
Dzimšanas vieta: pil. Vjatka, Krievijā
Dzīves vietas adrese: Balvu 13 – 80, Rīga, LV-1003.
Izglītība: Ļeņingradas aviācijas institūts – 1952. – 1958. g.g.
RTU aspirantūrā 1968. – 1970.
disertācijas aizstāvēšana - RTU 1994. g.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994 g. – Piešķirts inzenierzinātnu doktora zinātniskais grāds (Dr. Sc. Ing.)
Nodarbošanās: docents RTU
Valodu lietošanas prasmes: Latviešu, krievu, poļu un angļu valodas
Citas būtiskas ziņas (pēc pretendenta ieskatiem).
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem):
Laboratorijas darbu apraksti (2 daļas).
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem)
vadītie maģistra darbi (skaits): 1
vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits): 10
laboratorijas darbu vadīšana
sagatavotie mācību līdzekļi:
laboratorijas darbu apraksti (2 daļas).

Pēteris GAVARS
p.k. 20014211836

Dzīves un darbu gājums
(CURRICULUM VITAE)
Bebru 43 – 1
Rīga, LV-1067
Tel.: 7410548, 7819264; 29268673
E-pasts: peter@fis-com.lv
Vairāk nekā 40 gadu liels darba stāžs fizikā, mikroelektronikā un
telekomunikācijās (pusvadītāji, segenetolektriķi, feromagnētiķi,
lāzertehnika, mikroelektronika, telekomunikāciju ierīces un
sistēmas); paralēli pedagoģiskais darbs augstskolās (visp.fizika,
augstākā
matemātika,
informātika,
pusvadītaju
fizika,
mikroelektronika, telekomunikācijas)
Izglītība
1994. -iegūts fizikas zinātņu doktora grāds
1981. – aizstāvēta fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertācija
1969. – absolvēta Latvijas Valsts Universitātes fiz.-mat. fakultāte fizikas specialitātē
Profesionālā pieredze
No 2006.
2002.-2006.

Darbs Rīgas Tehn.Universitātes ET fakultātē docenta amatā
Paralēli darbam F.I.S. group pasniedzēja darbs Rīgas Tehn.Universitātes
ET fakultātē docenta amatā (uz ikgadēja līguma pamata)
1995.- 2006. F.I.S. group: Frame Inform Systems telekomunikāciju nod.direktors,
FIS Communications –direktora vietnieks
1990.-1994.
Mikroelektronikas uzņēmuma galvenais inženieris; virziens –
mikroelektronikas ierīču izstrāde un ražošana; vienlaikus zinātniska
sadarbība ar RTU (pusvadītaju fizikas laboratorija)
1985.-1990.
Rīgas politehniskais institūts (fizikas katedra un sagatavošanas nodaļa):
vecākais pasniedzējs (fizika, pusvadītāju ierīču tehnoloģija, pusv. fizika)
1976.-1990.
Rīgas Mikroierīču ZP institūts: biroja priekšnieks, nodaļas priekšnieks,
daļas priekšnieks, laboratorijas vadītājs, galvenais tehnologs;;
virziens – mikroelektronikas ierīču izstrāde un ieviešana un ar to saistītie
pētījumi sadarbībā ar LVU CFI, ZA FEI, ZA FI un RPI.
1985.-1990.
Rīgas politehniskais institūts (fizikas katedra un sagatavošanas nodaļa):
vecākais pasniedzējs (fizika, pusvadītāju ierīču tehnoloģija, pusv. fizika)
1969.-1975.
Maskavas
poligrāfiskā
institūta
Rīgas
filiāle:pasniedzējs,
vecākais pasniedzējs (visp.fizika, augstākā matemātika)
1973.-1976.
Latvijas ZA FEI nelineārās vides elektrodināmikas laboratorija:
vecākais inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks
1966.-1972.
Rīgas pusvadītāju ierīču rūpnīca: tehnologs, vadošais inženieris virziens
– augstfrekvenču mikroelektronikas ierīču izstrāde un ieviešana un ar to
saistītie pētījumi
1968.-1969.
LVU rentgenstruktūranalīzes laboratorija: diplomands; virziens –
mikroelektronikas materiālu elektrisko īpašību pētījumi (rezultāti
publicēti zin. rakstu krājumos)
1960.-1961.
LVU pusvadītāju fizikas
laboratorija: laborants; virziens –
mikroelektronikas materiālu elektrisko īpašību pētījumi (rezultāti
publicēti zin. rakstu krājumos)
Publikācijas un izgudrojumi
ap 20 publikāciju zinātniskajos žurnālos un krājumos un 2 izgudrojumi
Valodas
Latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), angļu (tekoši), poļu (saprotu).
P.Gavars
2007.g. 26. jūnijā

Dzīves un darba gājums
Uzvārds, vārds:
Ivanovs Ģirts
Dzimšanas vieta, laiks:
Rīga, 1945. g. 24. decembris
Personas kods:
241245 - 10309
Tautība:
latvietis
Ģimenes stāvoklis:
precējies, divi bērni
Izglītība:
Institūcija
Laiks
Kvalifikācija
Rīgas Politehniskais Institūts
1963. – 1972.
Inženiera diploms elektrotehnikā
7. Darba pieredze:
Institūcija
Laiks
Amats
LPSR ZA Fizikāli Enerģētiskais
1972. - 1986.
Inženieris, zinātniskais
inastitūts
līdzstrādnieks
RTU (RPI)
1986. - 1991.
docents
RTU
1991. - 1998.
DES katedras vadītājs
RTU
1998. - 2004.
As. prof., Pārraides sistēmu prof.
grupas vadītājs
no 2004.
Prof., Pārraides sistēmu prof.
grupas vadītājs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Zinātniskie grādi:
9. Valodu prasme:
10. Datorizglītība:
Lietotāja prasme :

1984. Tehnisko zinātņu kandidāts
1992. Inženierzinātņu doktors
latviešu, krievu, vācu –labi, angļu - daļēji
zinātniskajās paketēs (MatLab, Statistics, Workplace, citas )
pielietojamās paketēs (Windows, Office, Visio, Adobe)

11. Zinātniskā darba virziens:
Šķiedru optikas sakaru sistēmas un to elementi, optisko sakaru sistēmu projektēšana, optisko
sistēmu spektrālā blīvēšana
12. Pētnieciskais darbs (1994. -2007.) : LZP projektu (93.584, 96.0490, 01.0844) vadītājs un
izpildītājs, Latvenergo Telekomunikāciju tīkla projekts- projekta izpildītājs, BO VAS VITA
sakaru tehniskais projekts - projekta izpildītājs, valsts pārvaldes institūcijas pasūtītā pētījuma
„Šķiedru optikas izmantošanas iespēju izpēte lauku pārvietojamās sakaru sistēmās un to
realizācijas pamatojums” vadītājs un izpildītājs. Manā vadībā ir izstrādātas un aizstāvētas 1
inženierzinātņu doktora disertācija, 24 maģistra darbi, inženierprojekti un bakalaura darbi. Par
šo darbu kvalitāti saņemti 3 LIF atzinības raksti un 1 „SIEMENS” atzinības raksts.
13. Kopējais darbu skaits: zinātniskie – 68, metodiskie – 11, populārzinātniskie – 3.
14. Lasītie lekciju kursi: „Sakaru virzošās sistēmas”, „Telekomunikāciju sistēmas” – bak. pr.,
„Sakaru līnijas” – inž. pr., „Šķiedru optikas pārraides sistēmas” – maģ. pr., „Virzošo sistēmu
elektrodinamika”- dokt. pr.
15. Specifiskā pieredze: Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Konsultatīvās padomes loceklis
16.Darba novērtējums: Par zinātnisko un pedagoģisko darbu RTU 2001. gadā apbalvots ar
Jāņa Lintera piemiņas medaļu
Paraksts:
01.06.2007.

/Ģ.Ivanovs/

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
(CURRICULUM VITAE)
Paredzētais amats projektā:
eksperts
Projektā veicamie pienākumi:
izstrādāt mācību materiālus
1. Vārds: KĀRLIS
2. Uzvārds: ŠADURSKIS
3. Dzimšanas gads: 1959.
4. Izglītība: augstākā
Rīgas Tehniskā universitāte Automātikas un
Izglītības iestāde
skaitļošanas tehnikas fakultāte
09/1977
Datums: no (mm/gggg)
06/1982
līdz (mm/gggg)
Inženieris-matemātiķis
Iegūtā izglītība:
P-149188 no 26.06.82
Diploma Nr.
5. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
Lasītprasme
Runātprasme
Rakstītprasme
Krievu
5
5
5
Latviešu (dzimtā)
5
5
5
Angļu
5
5
5
6. Darba pieredze:
1982.- 1986.
Datums: no (gggg)
līdz (gggg)
RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas
Darba vietas
katedra
nosaukums
Zinātniskais līdzstrādnieks
Amata nosaukums
1987-1990
Datums: no (gggg)
līdz (gggg
RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas
Darba vietas
katedra
nosaukums
Vecākais pasniedzējs
Amata nosaukums
1990.-2002.
Datums: no (gggg)
.
līdz (gggg)
RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas
Darba vietas
katedra
nosaukums
Docents.
Amata nosaukums
2002-2003
Datums: no (gggg)
līdz (gggg)
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas ministrs
Amata nosaukums
2002-2006
Datums: no (gggg)
līdz (gggg)
RTU RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas
Darba vietas
katedra
nosaukums
Asoc. prof.
Amata nosaukums
2006Datums: no (gggg)
līdz (gggg)
RTU RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas
Darba vietas
katedra
nosaukums
Profesors
Amata nosaukums

7. Zinātniskie grādi un amati:
– matemātikas zinātņu doktors ( dip.Nr. C-D 000032 no 4.12.92 )
.
8. Cita nozīmīga informācija:
Zinātniskās darbības virziens:
Matemātika/Stohastisku funkcionāldiferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija,
asimptotiskās metodes , to lietojumi mikroekonomikas matemātisko modeļu
stohastiskās dinamikas analīzei.
Zinātniskā darbība:
Raksti zinātniskos žurnālos, krājumos un monogrāfijas - 35
Publicētie mācību metodiskie darbi
- 4
Izgudrojums 1
Zinātniskā projekta “ZP projekts ZP/2005-01” vadītājs
Sabiedriskā darbība:
Eiropas Inženierizglītības asociācijas (SEFI) matemātikas darba grupas (MWG) biedrs,
Latvijas Matemātikas biedrības biedrs, Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, Latvijas
Statistiķu asociācijas loceklis.
No gada partijas “Jaunais laiks”biedrs dibinātājs, valdes loceklis, izglītības, kultūras un
sporta grupu koordinators.
9. Kontaktinformācija:
Adrese:
Ausekļa iela 4-dz.15a.
Tālruņa nr:
9239515
E-pasta adrese
skarlis@latnet.lv
Paraksts
Datums __20.01. 2007

EUROPEAN

Eiropas CV (Curriculum Vitae)

CURRICULUM VITAE
FORMAT

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds
Adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasts
Akadēmiskie nosaukumi un
zinātniskie grādi

Tautība
Dzimšanas datums,
vieta

JĀNIS LELIS
CAUNES IELA 10/3 – 6, RĪGA, LV – 1006, LATVIJA
+ 371 29556340, + 371 25810147, birojs: + 371 7227840
+ 371 7871111
jlelis@latnet.lv

# Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.Sc.Ing.). Rīgas Tehniskā
universitāte, Diploms B-D, Nr. 000289, RTU Hab.Pad. H-08 1992.gada
19.novembra lēmums.
# Kандидат технических наук. Ленинградский Электротехнический
институт связи им.проф. М.А. Бонч – Бруевича, решением совета
1982 г. 25 марта присуждена ученая степень, диплом TH, Nr. 057323,
1982 г. 20.октября.
Latvietis
1947. GADA 29. MARTĀ,
LATVIJA, JĒKABPILS RAJONS , SALAS PAGATS.

DARBA PIEREDZE
• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi
• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi
• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi

Kopējais darba stāžs – 38 gadi, zinātniski pedagoģiskais 32 gadi.
1972. – ar pārtraukumiem līdz šim
Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Politehniskais Institūts), Kaļķu 1 a, Rīga, Latvija
Elektronisko sakaru nozare
Docents
Lekcijas un nodarbības studentiem par elektronisko sakaru nozares attīstību, perspektīvām,
celtniecību, projektēšanu un ekspluatāciju. Bakalaura, maģistra un doktora darbu vadīšana.
1998. – līdz šim
Latvijas Telekomunikāciju Asociācija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV – 1050, Latvija
Elektronisko sakaru nozare
Izpilddirektors, viceprezidents
Plānot, pētīt un veicināt telekomunikāciju nozares attīstību un perspektīvas. Izstrādāt un realizēt
zinātniskās, mācību un ražošanas projektus un programmas, veicinot starptautisko attīstību.
1993. – 1998.
Latvijas Telekomunikāciju Tarifu Padome, Meistaru iela 10, Rīga, Latvija
Telekomunikācijas
Priekšsēdētājs
Fiksētā monopoloperatora regulēšana, tarifu līmeņa noteikšana, un tarifu apstiprināšana.
Tīkla kvalitātes kontrole. Pārstāvniecība starptautiskajās telekomunikāciju organizācijās.
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• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi
• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi
• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi
• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi
• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi
• Datumi (no un līdz)
• Darba devēja vārds un adrese
• Biznesa vai nozares veids
• Nodarbošanās vai ieņemamais
amats
• Galvenā nodarbošanās un
pienākumi
Zinātniskā darbība un nozīmīgākās
publikācijas

1985. – 1993.
A/S „Dambis” Zinātniski Pētnieciskais Institūts (ZPI) „Teletons”, Rīga, Latvija
Elektronika, telekomunikācijas
Laboratorijas vadītājs, galvenais konstruktors
Optisko sakaru iekārtu izstrāde, pārvietojamo sakaru mezglu projektēšana un celtniecība.
Sakaru tīklu plānošana.
1984. – 1985.
Rīgas radioizotopu Zinātniski pētnieciskais Institūts. Rīga, Latvija
Elektronika, sakari
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
Optisko sistēmu (sensori, sakaru mezgli) un elementu izstrāde.
Optisko sakaru sistēmu optimizācija.
1980. – 1984.
Sakaru Ministrija Projektu konstruktoru birojs (PKB), Rīga, Latvija
Sakari
Projektu galvenais konstruktors
Republikāniskās perspektīvo sakaru tīklu projektu izstrāde. Biznesa plānošana. Tīklu un sistēmu
drošības parametru noteikšana.
1975. – 1980.
Ļeņingradas Bonch – Brujevich Elektronisko sakaru institūts, Sanktpēterburga (Ļeņingrada).
Sakari
Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
Jauno perspektīvo sakaru kabeļu konstrukciju izstrāde. Sakaru kabeļu ražošanas plānošana
dažādām rūpnīcām un kabeļu ražotājiem.
1973. – 1975.
Sakaru Ministrijas Projektu konstruktoru birojs ( PKB), Rīga, Latvija
Sakari
Galvenais konstruktors
Latvijas sakaru perspektīvo shēmu izstrāde. Sakaru objektu uzraudzība celtniecības gaitā.
Darbs komisijās pie sakaru objektu pieņemšanas.
1969. – 1973.
Sakaru ministrija Projektu konstruktoru birojs (PKB), Rīga, Latvija.
Sakari
Tehniķis, vecākais tehniķis, inženieris, vecākais inženieris, projektu vadītājs.
Sakaru projektu izstrāde un saskaņošana. Tāmes sastādīšana. Projektu uzraudzība.
# J. Lelis un c. „Financial Risk of Prividing the Universal Telecommunication Service in
Latvia” // RelStat`04” – Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004.
# J. Lelis un c. “Liberalization of the Latvian Telecommunications Market”, Baltic IT&T
Review, 2004.gada Nr.2.
# J. Lelis un c. „The Necessity of Including Mobile Telephony in a Minimum Set of
Universal Service „// Papers of the 16th ITS European Regional Cinference - ITS, 2005.
# J. Lelis un c. „Public Internet Access: Vitality Necessary for the People of Latvia”, Baltic
IT&T Review,2005. gada Nr.10.
# J. Lelis un c. „New Technologies and their Influence on the Universal Service Policy”//
Abstract booklet of the 17th European Regional ITS Conference. Berlin: ITS, 2006
#J. Lelis un c. „Forecasting Methods in Latvia”// The 6th International Conference „Reability
and Statistics in Transportation and Communication (RelStat`06)”. Riga: Transport and
Telecommunication Institute, 2006.
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Izglītības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Iepirkumu uzraudzības birojs,
vairāku ekspertu komisiju loceklis.
Satiksmes ministrijas zinātniskās padomes loceklis.
Satiksmes ministrijas vairāku darba grupu loceklis.
LTA Pārstāvis Reģionālās Sadarbības padomē, sadarbībā ar citu valstu elektronisko sakaru un
informātikas, valsts un sabiedriskajām organizācijām.
Latvijas Zinātnieku Savienības biedrs.
Pedagoģiskā darbība

Uzstāšanās konferencēs

2 promociju darbu vadīšana, vairāki recenzēti promociju darbi. Vadītie maģistru darbi (6.gadu
laikā – vairāk kā 30), vadītie bakalauru darbi (6.gadu laikā vairāk par 40).
Studiju priekšmeti: (Šķiedru optikas pārraides sistēmu projektēšana, celtniecība un
ekspluatācija. Telekomunikāciju tarifu attīstība un politika modernajos sakaru tīklos ).
Kopējais zinātniski – pedagoģiskais stāžs – 32 gadi.
# Baltic Sea Region Communications Forum, 2002.g. 18.-19. oktobris, Rīga, Uzstāšanās tēma „Market Liberalisation Process in the Baltic Countries”.
# Baltic IT & T 2006, starptautiskā konference, 2006.g. 5.-7. aprīlis, Rīga. Uzstāšanās tēma –
„Implementation of the Universal Service Policy in Latvia”.
# 17th European Regional ITS Conference . Amsterdama (Nīderlande), starptautiskā
konference, 2006.g. 22.-24.augusts. Uzstāsanās tēma – „New Technologies and their
Influence on the Universal Service Policy”.

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBAS
• Datumi
• Izglītības un apmācības nosaukums
un organizācijas veids
• Galvenie priekšmeti /nodarbošanās/
iegūtās iemaņas
• Iegūtās kvalifikācijas nosaukums
• Nacionālais klasifikācijas līmenis
(ja ir piešķirts)

1994.
Kalifornijas Štata Universitāte, ASV, Sakramento

• Datumi
• Izglītības un apmācības nosaukums
un organizācijas veids
• Galvenie priekšmeti /nodarbošanās/
iegūtās iemaņas
• Iegūtās kvalifikācijas nosaukums
• Nacionālais klasifikācijas līmenis
(ja ir piešķirts)
• Datumi
• Izglītības un apmācības nosaukums
un organizācijas veids
• Galvenie priekšmeti /nodarbošanās/
iegūtās iemaņas
• Iegūtās kvalifikācijas nosaukums
• Nacionālais klasifikācijas līmenis
(ja ir piešķirts)
• Datumi (no un līdz)
• Izglītības un apmācības nosaukums
un organizācijas veids
• Galvenie priekšmeti /nodarbošanās/
iegūtās iemaņas
• Iegūtās kvalifikācijas nosaukums
• Nacionālais klasifikācijas līmenis
(ja ir piešķirts)

1992.
Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas politehniskā institūta), Rīga, Latvija.

Nodokļi un valdības norēķinu politika (Taxation and governmental accounting).
Sertifikāts: 1994. gada 18. novembrī

Sakaru tīkli, virzošās sistēmas, optiskie sakaru tīkli.
Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds. (dipl.Nr.B-D 000289)
Dr.Sc.Ing.
1982.
Ļeņingradas Bonch – Brujevich Elektrotehnisko sakaru institūts, Sanktpēterburga (Ļeņingrada).
Sakaru virzošās sistēmas, pārraides sistēmas un tīkli.
Tehnisko zinātņu kandidāts (dipl.Nr. 057323)
Tehnisko zinātņu kandidāts
1970.
Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas politehniskā institūta), Rīga, Latvija.
Atbilstoši 5 gadu apmācības programmai.
Elektrosakaru inženieris automātisko elektrosakaru specialitāte (dipl.Nr.343258)
Inženieris
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PERSONĀLĀS IEMAŅAS UN PIEREDZE
Karjeras un dzīves laikā iegūtā profesionālās iemaņas un pieredze, nav nepieciešamības būt apstiprinātam ar diplomu vai sertifikātu.

DZIMTĀ VALODA

LATVIEŠU

CITAS VALODAS
• Lasīšanas iemaņas
• Rakstīšanas iemaņas
• Mutiskās iemaņas

SABIEDRISKĀS IEMAŅAS UN
PIEREDZE
Dzīvošana un strādāšana ar citiem
cilvēkiem daudznacionālā vidē, nostājā,
kur sadarbība ir ļoti nozīmīga un
situācijas, kur savstarpējas attiecības
kopīgā darbībā ir ļoti nozīmīgas
(piemēram, kultūrā un sportā), u.t.t ,

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA,
IEMAŅAS UN PIEREDZE

Cilvēku, projektu un budžeta
koordinēšana un administrēšana:
darba vietā, brīvprātīgajā darbībā
(piemēram, kultūrā un sportā) un
mājās, ut.t.t.

ORGANIZATORISKĀS IEMAŅAS UN
PIEREDZE

Cilvēku, projektu un budžeta
koordinēšana un administrēšana:
darba vietā, brīvprātīgajā darbībā
(piemēram, kultūrā un sportā) un
mājās, ut.t.t.

KRIEVU
teicami,
teicami,
teicami,

VĀCU
LABI,
LABI,
LABI,

ANGĻU
LABI,
LABI,
SARUNU LĪMENĪ

Eiropas Dambretes Konfederācijas viceprezidents. Sadarbībā ar Eiropas Sporta federācijām un
Valsts organizācijām.
Latvijas Dambretes Federācijas prezidija loceklis.
Eiropas Konfederācijas kausa ieguvējs komandām Dambretē, Latvijas vairākkārtējais čempions
simtlauciņu dambretē. Rīgas čempions un Latvijas vicečempions šahā

Starptautisko semināru organizēšana un vadīšana 1995. – 2007.gadā:
# Seminārs “Regulējošās sistēmas loma dabīgā monopola vadīšanā ”, Rīga, Jūrmala, 06.07. –
07.07. 1995. ( Phare mācību programmas ietvaros ).
# Seminārs “ Telekomunikāciju regulēšanas principi un mērķi ”, ar Anglijas telekomunikāciju
analītiķa Charles Klausen piedalīšanos, Rīga, 27.05. – 28.05. 1996.
( Phare mācību programmas ietvaros ).
# Darba seminārs “ Telekomunikāciju tarifu politika – Pasaules un Eiropas ekspertu pieredze un
rekomendācijas ”, ar Pasaules Bankas konsultanta Bjorn Welleniuss piedalīšanos, Rīga,
20.12.1996.
# Seminārs “Mobilais tirgus pasaulē un Latvijā”, Rīga, Raddison SAS,1997.gada aprīlī # Zinātnisk
konference “Latvija un perspektīvas telekomunikāciju tehnoloģijās ” Rīga, RTU TI-1998.g. maijs,
maijs.
# Baltijas Jūras Sakaru Forums ` 99 – Telekomunikācijas un transports. Rīga, Radisson SAS,
1999.gada 28.- 29.septembris.
# International Conference, Baltic IT& T 1999.g., Rīga Congress Palace
1999.g. 28.-30.aprīlis
# The Information Society. The Future for the Baltic Region – Baltic IT&T 2000.g., Rīga, Latvija
Radisson SAS 2000.g. 6.- 7.aprīlis
# Seminārs “Optiskais Pan - Baltic tīkls “ Linxtelecom Holande,
Rīga, Citadeles ielā 12, 2000.g. 25. jūnijs.
# “Biznesa Dienas 2000” Izstāde, Konference, Semināri, Prezentācijas,
Rīga, Ķīpsalā 2000.g. 8.-10. novembris
# Baltic Sea Region Communications Forum Telecommunications & IT,
Rīga, Latvija, Radisson SAS, 2001.g. 26.-27.septembris.
# Staptautiskais seminārs “Ciparu televīzijas tīkli. Aparatūras un sistēmu
risinājumi”Rīga.2002.g.26-27aprīlī.
# Baltic Sea Region Communications Forum.
Rīga, Latvija, 2003.22.-23.Septembris, Reval Hotel Latvia
# „The 8th International Conference „Baltic IT&T 2004 eBaltics”, Riga, Latvia, „Radisson SAS
Daugava”, 2004, 2-3, aprīlis.
# Baltic Sea Region Comunications Forum
Riga, Latvija, 2004, 20-21, September, Riga Reval Hotel Latvija
# The International Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication
(RelStat`04), 14.- 15. October, 2004, Rīga, Latvija.
# Starptautiskās darba grupas RSP sēde „Eiropas likumdošana un regulēšana Elektrosakaros”
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15.-16.jūnijā 2005.gada Rīga, Latvija.
# The 10th International Conference „Baltic IT&T 2006: eBALTICS” BUILDING EFFECTIVE
PARTNERSHIP NETWORKS , Rīga, Latvija, „Radison SAS”, 2006.g. 5. – 7. aprīlis.
# Lielbritānijas Telekomunikāciju Sektora Misija Latvijā, 11-12.04.2006, Riga, Latvia, Hotel
„Domina Inn Riga”
# Baltic Region and Eastern Europe International Seminar The Internet and the post-WSIS
environment, October 4th, 2006, Riga, Latvia, Radisson SAS Daugava Hotel.
# Starptautiskais seminārs „Ciparu tīkla abonementlīniju platjoslas pieslēgumi un
elektromagnētiskā savietojamība tajos”, LTA & LONIIS, Rīga, Latvija, 1.-2.02.2007

TEHNISKĀS IEMAŅAS UN
PIEREDZE
Ar datoru un konkrēto aparatūru,
mehānisku, u.t.t.

CITAS IEMAŅAS UN PIEREDZE
Zināšanas, kas iepriekš netika minētas.

AUTO VADĪTĀJA APLIECĪBA
PAPILDUS INFORMĀCIJA

Zinātniskās publikācijas:
45 zinātniskās publikācijas un 6 metodiskie darbi, tai skaitā 21 raksti zinātniskos žurnālos un
rakstu krājumos, un 24 referātu tēzes.

Sertificēti kursi: no 1995.gada
# Kurss “ Menedžmenta izmaiņas un attīstība ”, Valsts Administrācijas skolas un Zviedrijas
valdības organizētais kurss, Rīga, Februāris, 1995.
# EU-PHARE Reform Programme. ”Kurss “ The course on market economy ”, Rīga, decembris
1995. ( Valsts Administrācijas skola).
# Pasaules Bankas Ekonomikas Attīstības Institūts un Somijas Transportu un Komunikāciju
ministrijas kurss „Private Participation and Regulatory Framework in Telecommunications”,
Tuusula, Finland, December 1996.
# Kurss ‘” Angļu valoda ”, Cicero Starptautiskais valodas centrs, Rīga, 1997.
# Kurss “Dizaina Menedžments”, Rīga, 1998 ( Mercuri International ).
# “Tendera plānošana, Dokumentācija un organizēšana “’, Rīga 1998 ( L - 4, Ltd ).
# Seminārs „Konkursu piedāvājumu izvērtēšana”, apliecības Reģ.Nr. 638, Rīga, 1998.gads.
# Valsts “Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra”. “Nozares izpētes un profesijas
standarta izstrādes metodika”. ES Phare programmas ietvaros “Profesionālā izglītība 2000”,
Rīga 1999.XII.- 2000.IX.
# International Telecommunication Union and Ministry of Transport of Latvia.
Seminārs “New Technologies for Rural Applications”, Sertifikāts 2002 . Rīga
B kategorijas autovadītāja apliecība
PRECĒJIES, 2 MEITAS,
PASAULES DAMBRETES FEDERĀCIJAS (FMJD) MEISTARS STARPTAUTISKAJĀ DAMBRETĒ,
MEISTARKANDIDĀTS ŠAHĀ.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
ANDRIS OZOLS
1.
2.
3.
4.
5.

Personas kods: 061244 – 11803
Dzimšanas vieta: Rīga
Dzīves vieta: Dzirnavu ielā 63 – 2, Rīga, LV – 1011, tel. 7240291.
Ģimenes stāvoklis: precējies, divi bērni
Izglītība:
1952 – 1963
Rīgas 49. un 1.vidusskola, 8. Raiņa vakara (maiņu) vidusskola.
1963 – 1968
Gorkijas Valsts universitāte, Radiofizikas fakultāte
1975 – 1979
LPSR ZA Fizikas institūts, neklātienes aspirantūra
6. Darba pieredze:
1962 – 1963
LPSR ZA Fizikas institūta vecākais laborants
1968 – 1971
dienests PSRS Jūras kara flotē
1972 – 1992
darbs LPSR ZA un LR ZA Fizikas institūtā: vec. inženieris, jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vadoš ais pētnieks
Kopš 1993.g.
LU Cietvielu fizikas institūta vadoš ais pētnieks (paš laik uz 0.5 slodzi)
1991 -– 1994 RTU docents Radiotehnikas un sakaru fakultātē
Kopš 1994.g.
RTU profesors RSF, pēc tam ETF (paš laik uz 0.5 slodzi)
Kopš 1998.g. RTU profesors, Starojuma inženierfizikas profesora grupas vadītājs (pamatdarbs)
7. Darba pieredze ārzemju universitātē s:
1982 – 1983
vieszinātnieks Esenes Universitātē VFR
1992 – 1993
viesprofesors Joensū Universitātē Somijā
8. Zinātniskie grādi:
1980 – fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts
1991 – fizikas un matemātikas zinātņu doktors
1992 – habilitētais fizikas doktors
9. Zinātniskā darba virziens: informācijas optiskā ieraksta un pārvades fizika, hologrāfija,
lāzerspektroskopija.
10. Pētnieciskais darbs (1994 – 2006): LZP projektu 93.653, 96.0668, 01.0803, 05.1719 vadītājs un
izpildītājs, projektu 93.584, 96.0492 un 01.0844 izpildītājs, grupas vadītājs Valsts programmā V6973,
kopprojekta ar Joensū Universitāti Somijā vadītājs no 1992. līdz 1997.g. Manā vadībā ir izstrādātas un
aizstāvētas 2 fizikas doktora disertācijas, 15 maģistra darbi, 1 diplomdarbs un vairāki bakalaura darbi.
11. Kopējais darbu skaits: zinātniskie – 170, metodiskie – 11, populārzinātniskie – 36.
12. Lasītie lekciju kursi: “Elektrosakaru teorija I” (kopš 1991.g.) un “Fizika” (kopš 1998.g.) – RTU
bakalaurantiem, “Šķiedru optikas pārraides sistēmas” (1991 – 1992), “Informācijas optiskās apstrādes
fizika”(1993 – 1998) un “Elektrosakaru teorija II” (kopš 1994.g.) – RTU maģistrantiem.
13. Vadītie promocijas darbi (2001 – 2007):2(vēl neviens nav aizstāvējies)
14. Recenzētie promocijas darbi(2001-2007):3 (K.Bogens, A.Asars, A.Thakur (India))
15. Vadītie maģistra darbi(2001-2007):14
16. Vadītie bakalaura darbi (2001-2007): 10
13. Akadēmiskie nosaukumi: LU profesors no 27.06.1997. un RTU profesors no 11.12.2000.
14. Akadēmiskais sabiedriskais darbs:
No 1994. līdz 1999.g.biju LU CFI un RTU RSF Habilitācijas un promocijas padomju loceklis. Tagad
esmu RTU MLĶF Promocijas padomes loceklis materiālzinātnē un RTU ETF Promocijas padomes
loceklis. 1998. g. 27. novembrī tiku ievēlēts par LZA korespondētājlocekli fizikā. Esmu SPIE, JOSA,
LZS , LFB un Latvijas Profesoru asociācijas biedrs. 2000.g. 27. martā RTU Senāts ievēlēja mani par
RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas Profesoru padomes priekšsēdētāju .Kopš 2004.g. janvāra
esmu arī “Latvijas fizikas un tehnikas žurnāla” redkolēģijas loceklis. Starpt. konf. “Advanced Optical
Materials and Devices, Vilnius, August 27-30, 2006”Programmas komitejas loceklis.

15. Valodu prasme: latviešu, krievu, angļu, vācu – daļēji.
16. Zinātnisko darbu saraksts( 2001 – 2007):
I. Raksti SCI žurnālos
1. A.Ozols, M.Reinfelde. Effect of reflections on phase hologram recording in amorphous As-S-Se
films. Radiation Effects&Defects in Solids, 2002, vol. 157, pp. 1167-1171.
2. A.Ozols, M.Reinfelde. Polarization holograms and diffraction anisotropy in amorphous chalcogenides.
Journ. of Optics A: Pure and Applied Optics, 2004, vol.6, issue 3, pp. S134 – S141.
3. A.Ozols, M.Lazarevs. Peculiarities of holographic recording in a-As40S15Se45 films at millisecond
exposures. Ukr. Fiz. Zh., 2004, vol.49, No4, pp. 310 – 312.
4. A.Ozols, M.Reinfelde, V.Kampars, V.Kokars. Structure optimization of azobenzene oligomers for
holography. Physics Status Solidi(c), 2005, vol.2, issue 1, pp.673 – 676.
5. A.Ozols, Dm.Saharovs, M.Reinfelde. Holographic recording in amorphous As2S3 films at 633 nm. J. of
Non-Cryst. Solids, 2006, vol.352, pp.2652 – 2656.

II. Raksti žurnālos un rakstu krājumos
1. A.Ozols, M.Reinfelde. Holographic properties of dielectric crystals and amorphous semiconductor
films. Proc. SPIE, 2001, vol.4358, pp.64 – 75.
2. A.Ozols, M.Reinfelde, O.Nordman, N.Nordman. Photoinduced anisotropy and holographic recording
in amorphous chalcogenides. Proc. SPIE, 2001, vol.4415, pp.1-10.
3. A.Ozols. Dielectric crystals and amorphous semiconductor films as holographic information
recording materials. Scientific Proc. of Riga Technical University. Series: Material Science and
Applied Chemistry, 2001, vol.2, pp.70-85.
4. A.Ozols, M.Reinfelde. Vector holograms in amorphous chalcogenides. Scientific Proc. of Riga
Technical University. Series: Material Science and Applied Chemistry, 2001, vol.3, pp. 127-139.
5. A.Ozols, M.Reinfelde. Effect of reflections on phase hologram recording in amorphous As-S-Se
films. Radiation Effects&Defects in Solids, 2002, vol. 157, pp. 1167-1171.
6. A.Ozols, S.Lazarevs, B.Berzina. Millisecond impulse holograms in amorphous As-S-Se films.
Scientific Proc. of RTU: Material Science and Applied Chemistry, 2002, vol.4, pp. 145 – 149.
7. A.Ozols, Ģ.Ivanovs, S.Lazarevs. Impulse holograms in amorphous semiconductor films. Scientific
Proc. of RTU. Series 7: Telecommunications and Electronics, 2002, vol.2, pp.63-67 .

8. A.Ozols, V.Kampars, M.Reinfelde, V.Kokars. Hologram recording in azobenzene oligomers. Proc.
SPIE, 2003, vol. 5123, pp.102-109.
9. A.Ozols, M.Reinfelde. Theoretical and experimental studies of light
holograms in a-a-S-Se films. Proc. SPIE, 2003, vol.5123, pp.136-141.

diffraction anisotropy by

10. A.Ozols, M.Reinfelde.Anisotropy of light diffraction by holographic gratings in a-As-S-Se films. Scientific Proc.
of RTU. Series 1: Material Science and Applied Chemistry, 2003, vol.6, pp. 126 – 132.

11. A.Ozols, M.Reinfelde. Polarization holograms and diffraction anisotropy in amorphous
chalcogenides. University of Joensuu, Department of Physics. Selected Papers 8. ICO Topical
Meeting on Polarization Optics, June 30 – July 3, 2003, Polijarvi, Finland, Joensuu, 2003, pp. 52 – 53.
12. V.Kampars, V.Kokars, A.Ozols, M.Reinfelde. Azobenzene polymer films for holographic recording in
the red spectral region. Proc. of Baltic Polymer Symp., 2003, Jurmala, September 17 – 19, pp. 264 –
268.
13. J.Porins, A.Ozols, J.Eimuss, G.Ivanovs. Nonlinear optical losses in telecommunication fibers. Conf.
Papers of RTU 44th Int. Scientific Conf. Section for Electronics and Telecommunications. Friday,
October 10, 2003, pp. 24 – 26.
14. J.Poriņš , A.Ozols, J.Eimuss, Ģ.Ivanovs. Nelineārie efekti telekomunikāciju š ķiedrās. Sakaru pasaule,
2004, N1(33), 90.-91.lpp.
15. J.Porins, A.Ozols, G.Ivanovs, J.Eimuss. Nonlinear optical losses in telecommunication fibres. Latvian
Journ. of Physics and Technical Sciences, 2004, No4, pp.48 - 57.
16.A.Ozols, M.Reinfelde. Angular selectivity of thin gratings. Proc. SPIE, 2005, vol.5946, pp.59461H-1 –
59461H-12.
17. A.Ozols, V.Kampars, M.Reinfelde, V.Kokars.Effect of chromophore groups on the holographic
characteristics of azobenzene oligomers. Scientific Proc. of RTU: Material Science and Applied
Chemistry, 2004, vol.9, pp.123 – 130.
18. A.Ozols, K.Ozols, G.Ivanovs. Phase conjugation properties of a-As-S-Se films. Proc. SPIE, 2006,
vol.6180, pp.6180-1 – 6180-6.
19. Dm. Saharov, A.Ozols, V.Kampars, V.Kokars, J.Kreicberga, S.Ratyeva. Influence of chromophore
group concentration on the holographic properties of spin-coated azobenzene oligomers. Latvian
Journ. of Phys. and Techn. Sciences, 2006, No2, pp. 59 – 65.

III. Konferenču tē zes
1. A.Ozols, S.Lazarevs. Milisekunžu impulsu hologrammas amorfās As-S-Se kārtiņās. LU CFI 17. zin.
konf. ref. Tēzes un vēstures lasījumi, 19.-23. 02.2001, Rīga, 64.lpp.

2. A.Ozols, M.Reinfelde. Informātikas optisko materiālu pētījumi RTU un LU. II Pasaules latvieš u
zinātnieku kongresa tēzes, 14.-15.08. 2001, 21.lpp.

3. A.Ozols, S.Lazarevs. Millisecond impulse holograms in amorphous As-S-Se films. Int. Conf.
„Radiation Effects in Insulators REI-11, Lisbon, Portugal-September 03-07, 2001“. Programme and
Book of Abstracts, Abstr P-1.3, p.197.
4. .A.Ozols, Ģ.Ivanovs. Spektrālā blīvēš ana š ķiedru optiskajos sakaros. 42 – nd Riga Technical
University Conf. Section on Electronics and Telecommunications. Conf. Proceedings, Faculty of
Electronics and Telecommunications, RTU, 2001, pp.35-41.
5. .A.Ozols, M.Reinfelde. Difrakcijas anizotropijas pētījumi amorfās As-S-Se kārtiņās. LU CFI
18.zin. konf. ref. tēzes, 11.-13.02.2002, Rīga, 3.lpp.
6. A.Ozols. Gaismas difrakcija nulltajā kārtā un vielas uzbūve. Latvijas Fizikas biedrības 7. zin. konf.
materiāli, 07.-08.07.2002, Daugavpils, 21.lpp.
7. .A.Ozols, M.Reinfelde. Effect of site on the phase hologram recording in amorphous As-S-Se
films. Europhysical Conf. On Defects in Insulating Materials, July 1-5, 2002, Wroclaw, Poland.
Program &Abstracts, p. Th-88.
8. A.Ozols, V.Kampars, M.Reinfelde, V.Kokars. Hologram recording in azobenzene oligomers. The
3rd Int. Conf. „Advanced Optical Materials and Devices, August 19-22, 2002, Riga, Latvia“. Progr.
And Abstr., p110.
9. A.Ozols, M.Reinfelde. Theoretical and experimental studies of light diffraction anisotropy by
holograms in a-As-S-Se films. Ibid, p.147.
10. A.Ozols, M.Reinfelde. Plāno hologrammu leņķiskā selektivitāte. LU CFI 19. zin. konf., veltītas
LU CFI 25 g.jubilejai, tēzes, 2003.g. 10.-13.februāris, LU CFI, Rīga, 3.lpp.
11. A.Ozols, M.Reinfelde, V.Kampars, V.Kokars. Hromoforu grupu ietekme uz hologrāfisko ierakstu
azobenzola oligomēros. LU CFI 20. zin. konf. Tēzes, 2004.g. 16. – 18. februāris, LU CFI, Rīga, 9. lpp.
12. A.Ozols, M.Reinfelde. Angular selectivity of thin gratings. The 4th Int.Conf, on Advanced Materials
and Devices (AOMD-4), Tartu, Estonia, July 6-9, 2004. Abstracts. Ed.by A.Rosental, Tartu, 2004,
p.21.

13. A.Ozols, M.Reinfelde. Optimization of azobenzene oligomers for holography. The 15th Int. Conf. On
Defects in Insulating Materials, ICDIM – 2004, July 11-16, 2004, Riga, Latvia. Book of Abstracts,
Riga, 2004, p.130.
14. A.Ozols, K.Ozols, Ģ.Ivanovs. Viļņu frontes inversija a-As-S-Se kārtiņās, LU CFI 21.zin.konf., veltītas
Starpt. Fizikas gadam, referātu tēzes, 2005.g. 7.-9.februāris, Rīga, LU CFI, 50.lpp.
15. Dm.Saharovs, A.Ozols, M.Reinfelde. Hologrāfiskais ieraksts amorfās As2S3 kārtiņās ar He-Ne lāzeru.
Ibid, 51.lpp.
16.. A.Ozols, K.Ozols, Ģ.Ivanovs. Phase conjugation properties of a-As-S-Se films. The 5th Int.Conf. on
Photonics, Devices and Systems, June 8-11, 2005, Prague, Czech Republic. Book of Abstracts, p.89.
17. . V.Butenko, A.Ozols. Negatīvs lauš anas koeficients. RTU 45.studentu zinātn. un tehn. konf. mat.,
1.daļa, Rīga, RTU izdevniecība, 2004, 75.lpp.
18. Dm.Saharovs, A.Ozols, V.Kampars, V.Kokars, J.Kreicberga, S.Ratyeva, A.Ozols, M.Reinfelde.
Holographic recording in azobenzene oligomers. Abstr. of Int. Student Conf. „Developments in
Optics and Photonics“, 30 April – 1 May, 2005, Riga, Latvia, p.30.
19. A.Ozols, Dm.Saharovs, M Reinfelde. Holographic recording in amorphous As2S3 films at 633 nm.
First Conf. On Advances in Optical Materials, October 12 – 15, 2005, Tucson, Arizona, USA, p.47.
20. D.Saharov, A.Ozols, V.Kampars, V.Kokars, J.Kreicberga, S.Ratyeva. Effect of chromophore group
concentration on the holographic properties of spin-coated azobenzene oligomers. Abstr. of the 2nd
Latvian Conf. „Functional Materials and Nanotechnologies“, Riga, March 27 – 28, 2006.
21. A.Ozols. Dinamisko hologrāfisko režģu izpēte ar mikroobjektīvu. LU CFI 22.zinātn. konf. referātu
tēzes, 2006.g. 29. – 30. marts, LU CFI, Rīga, 2006, 13.lpp.
22. A.Ozols, Dm.Saharov, V.Kampars, V.Kokars, J.Kreicberga, S.Ratyeva. Holographic properties of
azobenzene oligomers with differently bonded chromophore groups.10th Europhysical Conf. On
Defects in Insulating Materials, July 10 – 14, 2006, Milano, Italy, p. 317.
23. A.Ozols, Dm.Saharov. Sub-bandgap light holographic recording in amorphous chalcogenides.
Abstracts of the 5th Int. Conf. „Advanced Optical Materials and Devices“, 27 – 30 August, 2006,
Vilnius, Lithuania, p.101.
24. J.Poriņš , A.Ozols, P.Onufrijevs. Nanosecond and picosecond pulse transmission in optical fibres. Ibid,
p.83.
25. A.Ozols, M.Reinfelde. Polarizācijas, ģeometrisko faktoru un piemaisījumu ietekme uz hologrāfisko
ierakstu LiNbO3 kristālos. LU CFI 23.zin. konf. Tēzes, 2007.g. 13. – 15. februāris, LU CFI , Rīga, 42.
lpp.
26. Dm.Saharovs, A.Ozols, V.Kokars, V.Kampars, A.Maļeckis, M.Jansons. Stilbēna azobenzola
atvasinājumu hologrāfiskā efektivitāte. Ibid, 43.lpp.

27. Dm. Saharov, A.Ozols, V.Kokars, V.Kampars, G.Mezinskis, A.Maleckis, A.Pludons, M.Jansons.

Relaxation effect of stilbene azobenzene derivatives on their holographic properties. Int. Baltic Sea
Region Conf. „Functional Materials and Nanotechnologies 2007“. April 2-4, 2007, Riga, Latvia. Book
of Abstracts, p.48.
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A.Virtmanis. Telekomunikāciju regulēšanas uzdevumi un principi. Latvijas IT&T
attīstības stratēģija: Vienoti ceļā uz informācijas sabiedrību, LITTA 4. gadskārtējā
konference, Rīga, 2002. gada 8. Novembris.
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A.Virtmanis, Regulatory Framework of the Postal Sector - A Case Study of Latvia,
Plenary Meeting of the Conference of European Postal Regulators (CERP), Budapest,
5-7 May, 2004.
A.Virtmanis. Transition to the liberalized telecommunication market – Latvian
experience. IBRD/EBRD seminārs Albānijas telekomunikāciju nozares regulatoru
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2008.gadā programmai „Regulēšana elektronisko sakaru nozarē“ plānots sagatavot un
izdot mācību līdzekli.
4. Organizatoriskā darbība
Kopš 2002.gada RTU Konventa loceklis.
2005.g. saņemta LZA, a/s Dati Exigen Group“un Latvijas Izglītības fonda
mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai“ Gada balva informātikā.
2007.gada 29.martā
A.Virtmanis

