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LASITAJAM 

Šī grā mata ir ieskats lietiskā interneta (Internet of Thin gs vai IoT) būtībā -lietas «saru

nājas». Galvenie paņēmieni lietiskā interneta lietojumam ir: gaismas un skaņas vadība un 

apstrāde ar elektrotehnoloģiskajām iekārtām, kā arī datu iegūšana ar iegultajām sistēmām, 

piemēram, apģērbos. 

Grāmata paredzēta dažādu profesiju speciālistiem, kuri vēlas iegūt vispārēju informāci

ju šajā jomā, kuri vēlas iekļaut savos projektos lietiskā interneta sniegtās iespējas, kā arī kā 

papildmateriāls tehnisko specialitāšu studentiem un inženieriem mūsdienīgu tehnoloģisko 

risinājumu apguvē. 

Priekšzināšanas elektronikā, elektrotehnikā un elektrotehnoloģijās vai to elementos, kā 

arī datu komunikācijas metodēs un līdzekļos ir vēlamas, bet nav obligātas. Labākai izpratnei 

grāmatā ievietotas Latvenergo koncerna portāla www.fizmix.lv infografikas. 

Izklāsts nav labi zināmo teorētisko zinību atkārtojums vai pārstāsts. Šajā darbā aprakstīti 

tikai tie fizikas un elektrotehnikas jautājumi, kas nepieciešami lietiskā interneta darbības 

izpratnei. Grāmatas: 

1. nodaļā ir minēti darba drošības pamatnoteikumi; 

2. nodaļā aplūkoti elektrības, elektromagnētisma, optikas, akustikas un m�hānikas pa

matjēdzieni un pamatprincipi; 

3. nodaļa ir veltī ta elektronisko slēdžu īpašībām un to galvenajiem slēgumiem, sensoriem 

un elektromehāniskiem izpildelementiem (aktivatoriem); 

4. nodaļā aprakstīti digitālās loģikas pamati un populārās mikrokontrolleru platformas; 

5. nodaļā aprakstīti populāri un plaši izmantoti sensori un izpildelementi; 

6. nodaļā sniegts ieskats datu apmaiņā un galvenajos datu apmaiņas protokolos, kabeļu 

un bezvadu (radio saišu un WiFi) komunikācijā un tās moduļos; 

7. nodaļā parādīti lietiskā interneta un elektrotehnoloģiju izmantošanas piemēri. Pielikumos 

sniegta praktiskiem risinājumiem noderīga informācija. 

Visas norādes uz internetā pieejamo informāciju ir pārbaudītas 2014. gada jūnijā. 

Grāmatas autori pateicas RTU EEF IEEI kolektīvam un Latvenergo koncernam par sa

darbību tās tapšanā, kā arī būs ļoti pateicīgi par ierosinājumiem grāmatas satura tālākai 

pilnveidošanai. 
Īpaši pateicamies recenzentiem Dr. habil. se. ing. !varam Raņķim, Dr. se. ing. Ingaram 

Steikam un Mg. se. ing. Aivaram Pumpuram par darbu grāmatas pilnveidošanā. 
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