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Elektrotehnikas uzdevumu risināšanas skaitliskās metodes un to īpatnības. Skaitlisko metožu
galvenie algoritmi vienādojumu sistēmu, nelineāru vienādojumu, diferenciālvienādojumu
risināšanai. Skaitliskas diferencēšanas un integrēšanas metodes.
Kursa mērķi:
- apgūt elektrotehnikas uzdevumu skaitliskās risināšanas metodes un to īpatnības;
- iemācīties praktiski pielietot dažādu uzdevumu skaitliskās risināšanas algoritmus
datorprogrammā.

Kursa uzdevumi:
- pārzina elektrotehnikas uzdevumu risināšanai plašāk izmantojamās skaitliskās metodes;
- prot izvēlēties konkrētam uzdevumam piemērotāko risināšanas metodi, kā arī novērtēt iegūtos
rezultātus;
- prot kombinēt risinājuma metodes, lai iegūtu optimālu izvirzītā uzdevuma atrisinājumu.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studentu patstāvīgais darbs ietver:
- iepazīties ar teorētisko materiālu, izvēlēties algoritmu, veikt nepieciešamos priekšdarbus;
- uzdevumu izpildi saskaņā ar izdalīto uzdevumu variantu datorprogrammā MS Excel.
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Nepieciešamās priekšzināšanas
Zināšanas par augstākās matemātikas jēdzieniem (matricas, rindas, atvasinājumi, integrāļi,
diferenciālvienādojumi u.tml). Datorprogrammas MS Excel pamatelementu un galveno procedūru
pārzināšana

Tematu izklāsts
Tēma
Ievadnodarbība – mācību priekšmeta īss apraksts un tā loma elektrotehnikas uzdevumu risināšanā
Lineāru vienādojumu sistēmu risināšana ar matricu metodi
Lineāru vienādojumu sistēmu risināšana ar iterāciju metodi
Nelineāru vienādojumu risināšana. Bisekciju metode
Nelineāru vienādojumu risināšana ar hordu, Ņūtona un iterāciju metodi
Interpolācija un ekstrapolācija
Ņūtona interpolācijas polinomi
Trigonometriskā interpolācija
Datu matemātiskā apstrāde
Empīrisko formulu sintēze nelineārām sakarībām
Skaitliskā diferencēšana
Skaitliskā integrēšana
Parasto diferenciālvienādojumu tuvinātas risināšanas analītiskās metodes
Diferenciālvienādojumu risināšana ar Eilera un Runges- Kutas metodi
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Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēma

3

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Prasme novērtēt sākuma datus, izvēlēties piemērotu risināšanas metodi un izdarīt secinājumus par
iegūto rezultātu precizitāti.
Prasme praktiski risināt elektrotehnikas uzdevumus ar skaitliskām metodēm
Prasme kombinēt risinājuma metodes, lai iegūtu optimālu risinājumu.
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Teorētiskais tests, izpildīto laboratorijas darbu
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