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PRIEKŠ V ĀRDS 

Šīs mācību grāmatas mērķis ir palīdzēt visiem interesentiem iegūt priekšzināšanas un 
nepieciešamo iemaņu kopumu darba uzsākšanai, izmantojot lietošanā vienkāršo datorprogrammu 
SIEMENS STEP 7 Micro/WIN, kas ar drošo, ātro un elastīgo SIEMENS SIMATIC S7-200 
mikrokontrolleri ļauj veidot jaunas iebūvētas mikroautomātiskas iekārtas ar enerģētiku, dzelzceļa 
transportu un intelektuālo transportu sistēmu saistītās nozarēs. 

Grāmatā tiek: 

- aplūkoti praktiskie jautājumi par kontrolieru mijiedarbību ar globālajām pozicionēšanas 
sistēmām (GPS, GALILEO un c.) un ar modelēšanas sistēmām SIMULINK un programmēšanas 
valodu MA TLAB; 

- paradīts, kā OPC serveris darbojas savienojumā ar SIMULINK un kādā veidā iegūto 
signālu, tajā skaita arī GPS, var saņemt, ierakstīt un saglabāt MySQL datubāzē to tālākai 
apstrādei; 

paskaidrots kā ar ActionScript programmēšanas valodu ADOBE FLASH 
PROFESSIONAL vidē var viegli un ātri veidot uzskatamus, vizuāli dinamiskus bezvadu 
iebūvēto intelektuālo iekārtu prototipus; 

- aplūkota mehatroniskas bezvadu iebūvētās sistēmas veidošana gan pilsētas 
elektrotransporta, gan dzelzceļa transporta kustības vadībai. 

Grāmatas veidošanā izmantota grāmatas autoru iepriekšējā pieredze datorprogrammas 
MA TLAB un tās moduļa SIMULINK lietošanā, kā arī P ASCAL programmēšanas valodas 
iespēju un piemērotības izpētē ar elektrotehnoloģiju datorvadību saistītu uzdevumu risināšanai. 
Autori pārliecināti, ka Rīgas Tehniskās universitātes studentiem pēc elektrotehnoloģiju 
datorvadības programmas apgūšanas būs priekšzināšanas un līdz ar to arī plašākas iespējas 
piedalīties dažādos starptautiskos projektos, kuri būs saistīti ar modemajām iebūvētajām 
sistēmām, to izstrādāšanu un pielietošanu elektronikā un elektrotehnikā. 

A.ttori izsaka pateicību Dr.habil.sc.ing profesoram Jānim Greivulim, Dr.habil.sc.ing 
profesoram !varam Raņķim, Dr.sc.ing asoc.profesoram Jānim Valeinim, Dr.sc.ing. asoc. 
profesoram Viesturam Bražim, Dr.sc.ing asoc. profesoreī Anastasijai Žiraveckai, Dr.sc.ing 
profesoram Pēterim Balckaram par ieteikumiem metodiskā līdzekļa uzlabošanai un 
pilnveidošanai. 

Autori izsaka atsevišķu atzinību Dr.sc.ing. profesoram Jānim Gerhardam, Dr.hab.sc.ing. 
profesoram Jānim Dirbam, Dr.hab.sc.ing. profesoram Vladimiram Čuvičinam, Dr.sc.ing. 
profesoram Kārlim Ketneram, Dr.hab.sc.ing. profesoram Antanam Sauhatam, Dr.sc.ing. 
profesoram Anatolijam Mahņitko, Dr.hab.sc.ing. profesoram Jurijam Merkurjevam, 
Dr.hab.sc.ing. profesoram Andrim Šnīderam, Dr.hab.sc.ing. profesoram Žilvinasam Bazarasam, 
Dr.sc.ing. Olgai Rubanei, Dr.sc.ing. Igoram Uteševam, !varam Alpam, Andrejam Potapovam, 
Andrejam Moram-Jaroslavcevam, !varam Beinartam, Ansim Avotiņam, Alīnai Galkinai, 
Latvijas Dzelzceļa darbiniekiem Ērikam Šmukstam, Mārim Riekstiņam, Aijai Počai, 
Dr.sc.ing. Iijam Korago, Vasilijam Vinokurovam, Sergejam Holodovam, Vitālijam Stupinam, 
Aleksandram Bulatovam, Mihailam Daščenko, Vladimiram Saveličivam, Ļudmilai 
Soldatjonokai, Veronikai Mihņevičai, Dmitrijam Ivanovam un visiem 2005.-2010. mācību gadu 
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta un Dzelzceļa transporta institūta studentiem 
un darbiniekiem par atbalstu atsevišķu grāmatas nodaļu tapšanā, tehnisku palīdzību un radošas 
atmosreras radīšanu, kā arī mūsu ģimenes locekļiem par sapratni un nenovērtējamo atbalstu 
ikdienā. 
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