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PRIEKŠ V ĀRDS 

Šī metodiskā līdzek!a mērķis ir palīdzēt vtstem interesentiem iegūt 
priekšzināšanas un neptectesamo iemaņu kopumu darba uzsākšanai ar 
datorprogrammu MATLAB. Metodiskā līdzek!a veidošanā izmantota grāmatas autoru 
iepriekšējā pieredze datorprogrammas MA TLAB un tās modu!a SIMULINK iespēju 
un piemērotības izpētē ar elektrotehnoloģiju datorvadību saistītu uzdevumu 
risināšanai. 

Autori izsaka pateicību visiem Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta 
darbiniekiem par atbalstu atsevišķu grāmatas noda!u tapšanā, tehnisko palīdzību un 
radošās atmosreras radīšanu, kā arī mūsu ģimenes locek!iem par sapratni un 
nenovērtējamo atbalstu ikdienā. 

Tāpat liels paldies recenzentiem Dr.habil.sc.ing., profesoram Jānim Greivulim 
un Dr.sc.ing., profesoreī Anastasijai Žiraveckai par ieteikumiem metodiskā līdzek!a 
uzlabošanai un pilnveidošanai. 
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