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Ievads. 

Praktiskās mācības organizēšanas kārtība. 

Praktiskās mācības ir profesionālās izglītības programmas daļa, kuras mērķis ir nostiprināt un 

papildināt izglītojamo teorētiskās zināšanas, kā arī pilnveidot viņa profesionālo prasmi atbilstoši 

konkrētās profesijas prasībām. 

Praktisko mācību priekšmetā „Elektrotehnika, elektroiekārtas” apgūst izglītības 

programmas „Autotransports” kvalifikācijas „Automehāniķis” 2 kursa izglītojamie 

profesionālās izglītības iestādē, kurā izglītojamie apgūst profesionālās izglītības 

programmu. 

Praktisko mācību priekšmetā „Elektrotehnika, elektroiekārtas‖ ir paredzētas 32 praktisko mācību 

un 4 patstāvīgā darba stundas. 

Praktisko mācību organizēšanā piedalās profesionālās izglītības iestāde un izglītojamie. 

 Profesionālās izglītības iestāde: 

Lai organizētu praktiskās mācības, nepieciešams nodrošināt izglītojamos praktiskās mācības 

programmā noteiktajām prasībām, kā arī darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri 

higiēniskajām normām atbilstošu nodarbību vietu. 

Praktisko mācību vada praktisko mācību priekšmeta skolotājs, kurš kontrolē praktisko 

mācību norisi. 

 

Pamatojoties uz izglītojamo iegūtajiem rezultātiem, skolotājs novērtē praktisko mācību 

darba procesu (vērtēšanas kritēriji ir izklāstīti metodiskās izstrādes 51-53 lpp.). 

 Izglītojamie:  

Iepazīstas ar praktiskās mācības mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem. 

Izpilda praktiskās mācības programmā noteiktos uzdevumus un ievēro praktiskās mācības 

skolotāja norādījumus. 

Ievēro darba aizsardzības un darba drošības noteikumus.  

Aizpilda praktisko mācību atskaiti un aizstāv praktisko mācību darbus. 

Mācību metodiskie līdzekļi ”Elektrotehnika, elektroiekārtas” ir domāti kā mācību līdzeklis 

izglītojamiem un skolotājiem. 
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Praktisko mācību priekšmeta elektrotehnika, elektroiekārtas 

programma. 

APSTIPRINĀTS 

 

LPV direktore 

 

_________________ 

 

200__.gada ___.__________ 

z.v.  

 
PRAKTISKĀS MĀCĪBAS 

ELEKTROTEHNIKA, ELEKTROIEKĀRTA 
Apjoms stundās: 

Teorija      0    stundas 

Praktiskie darbi   32    stundas 

Patstāvīgais darbs   4    stundas 

 

Mērķis un uzdevumi: 

Praktiski apgūt iemaņas autoremontā veicamajos elektrotehniskajos mērījumos 

Nr.p

. k. 

Tēma Apakš tēmas 
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1. Elektrotehniskie 

mērījumi 
 Strāvas mērījumi 

 Sprieguma 

mērījumi 

 Pretestības 

mērījumi 

2  6  6 3 

2. Pretestību 

slēgumi 
 Oma likuma 

ķēdes posmam 

pārbaude, veicot 

mērījumus un 

aprēķinus 

 Daţādu 

pretestību 

slēgumu 

īpašības, Kirhofa 

likumi 

 Termoatkarīgo 

pretestību 

mērījumi 

2  6  6 3 

3. Barošanas avots  Akumulatoru 

baterijas iekšējās 

pretestības, 

īsslēguma 

strāvas aprēķins 

2  4  4 3 
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veicot mērījumus 

 Daţādi 

barošanas avotu 

slēgumi 

4. Iedarbināšanas 

sistēmas 

pārbaude 

 Startera 

pārbaude 

nenoņemot to no 

automobiļa 

 Startera 

pārbaude to 

izjaucot 

2  4 1 5 3 

5. Elektroenerģijas 

apgādes sistēmas 

pārbaude 

 Ģeneratora 

darbības 

pārbaude 

nenoņemot to no 

automobiļa 

 Ģeneratora 

pārbaude to 

izjaucot 

 Sprieguma 

regulatora 

pārbaude 

2  4 1 5 3 

6. Apgaismojuma 

sistēmas 

pārbaude 

 Apgaismojuma 

sistēmas 

darbības 

pārbaude un 

tehniskā stāvokļa 

noteikšana 

(atbilstība CSDD 

normām) 

 Apgaismojuma 

sistēmas 

mākslīga 

bojājuma 

noteikšana 

2  4  4 3 

7. Aizdedzes 

sistēmas 

pārbaude 

 Aizdedzes 

apsteidzes leņķa 

pārbaude un 

regulēšana 

dinamiski un 

statiski 

 Aizvērtu 

kontaktu 

stāvokļa leņķa 

pārbaude un 

regulēšana 

 Kontaktu 

sprieguma 

krituma mērīšana 

 Aizdedzes 

sistēmas 

2  4 2 6 3 
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darbības 

pārbaude ar 

osciloskopu 

 Sadalītāja 

noņemšana no 

motora un 

uzlikšana. 

Izjauktas 

sistēmas 

pārbaude ar 

multimetru 

 Noslēguma 

pārbaudījuma 

veids 

      Atskait 

par 
praksi 

  Kopā:   32 4 36  

 

Paskaidrojumi: Taksonomijas līmeņi 

1 – zināšanas 

2 – izpratne 

3 – pielietošana 

                         Pārbaudes veidi 

1 – pārrunas 

2 – teorētisko zināšanu pārbaude (tests, kontroldarbs) 

3 – portfelio (kompleksā teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude) 

 

Izmantojamā literatūra: 

 J. Blīvis, V. Gulbis ―Traktori un automobiļi‖, Rīga, zvaigzne, 1990. 

 J.Ozoliņš ,,Automobiļu un traktoru elektroiekārtas" l.d. 240.1. Ozolnieki 2002. 

 J.Ozoliņš ,,Automobiļu un traktoru elektroiekārtas" 2.d. 146.1. Ozolnieki 2004. 
 Technologie Fahrzeugtechnik, Grundstufen und Fachstufen, Verlag  H. Stam Gmbh, 

1997, Köln 

 Fizikas rokasgrāmata, Rīga, ―Zvaigzne‖, 1985. 

 P. Šusters. "Mašīnu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

 S. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

 Z. Grants. " Traktoru un automobiļu diagnostika" Jelgava 1994. 
 Autoelektrik, Autoelektronik/Bosch, Wiesbaden, Vieweg, 1998 

 V. Biķernieks. " Automobiļu ekspluatācijas materiāli" Mans īp. 1997. 

 N. Itinskaja. "Automobiļu ekspluatācijas materiāli" kr. v. 1987. 

 V. Cikovskis. " Motori" Jumava 2000. 

 U.Grunte. ,,Elektronika." Jumava 2001. 
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Mācību vielas sadales tematiskais plāns. 
Apstiprinu: 

 Direktora vietnieks mācību darbā 

 __________________________ 

 200__g.‖___‖  ______________ 

 __________________________ 

 200__g.‖___‖  ______________ 

 __________________________ 

 200__g.‖___‖  ______________ 

 __________________________ 

 200__g.‖___‖  ______________ 

MĀCĪBU VIELAS SADALES TEMATISKAIS PLĀNS 

Izglītības programma:   Autotransports       
Mācību priekšmets:    p.m. Elektrotehnika, elektroiekārtas 

Kurss:      2.tA 

Skolotājs: _________________ 
Stundu skaits pēc mācību plāna:  32 praktisko mācību un 4 patstāvīgā darba stundas. 

 
Sastādīts saskaņa ar 2003.gada apstiprināto mācību programmu. 

200__./200__. m.g. tematiskais plāns izskatīts metodiskās komisijas sēdē, protokpk Nr.__ 

Metodiskās/komisijas vadītājs 

Izmaiņas 200 ./  m.g. izskatīts (protokols Nr._____) 

Metodiskas/komisijas vadītājs 

Izmaiņas 200 ./  m.g. izskatīts (protokols Nr._____) 

Metodiskās/komisijas vadītājs 

Izmaiņas 200 ./  m.g. izskatīts (protokols Nr._____) 

Metodiskās/komisijas vadītājs 
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Stundu skaits 
pēc kārtas  

Mācamas vielas saturs  Stundas tips un 
mācību metode  

Uzskates 
līdzekļi  

Mājas uzdevums  Piezīmes  

teorija  pr.m.  
pats. 

d.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-6  

 Elektrotehniski mērījumi. Strāvas mērījumi. Sprieguma 

mērījumi. Pretestības mērījumi.   
2;3  1;5;6  4  

 

 

7-12  

 Pretestību slēgumi. Oma likuma ķēdes posmam pārbaude, veicot 

mērījumus un aprēķinus. Daţādu pretestību slēgumu īpašības, 

Kirhofa likumi. Termoatkarīgo pretestību mērījumi  

2;3  1;5;6  4  

 

 

13-16  

 Barošanas avots. Akumulatoru baterijas iekšējas pretestības, 

īsslēguma strāvas aprēķins veicot mērījumus. Daţādi barošanas 

avotu slēgumi.  

2;3  1;5;6  4  

 

 
13-20  

 Iedarbināšanas sistēmas pārbaude. Startera pārbaude nenoņemot 

to no automobiļa. Startera pārbaude to izjaucot.  
2;3  1;5;6  4  

 

  1  l.Patst.d. Iedarbināšanas sistēmas pārbaude.  2;3  1;5;6  4   

 

21-24  

 Elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaude. 

Ģeneratora darbības pārbaude nenoņemot to no automobiļa. 

Ģeneratora pārbaude to izjaucot. Sprieguma regulatora 

pārbaude.  

2;3  1;5;6  4  

 

  2  2.Patst.d. Elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaude.  2;3  1;5;6  4   

 

25-28  

 Apgaismojuma sistēmas pārbaude. Apgaismojuma sistēmas 
darbības pārbaude un tehniskā stāvokļa noteikšana (atbilstība 
CSDD normām. Apgaismojuma sistēmas mākslīga bojājuma 
noteikšana.  

2;3  1;5;6  4  

 

 

29-32  

 Aizdedzes sistēmas pārbaude. Aizdedzes apsteidzes leņķa 

pārbaude un regulēšana dinamiski un statiski. Aizvērtu kontaktu 

stāvokļa leņķa pārbaude un regulēšana. Kontaktu sprieguma 

krituma mērīšana. Aizdedzes sistēmas darbības pārbaude ar 

osciloskopu. Sadalītāja noņemšana no motora un uzlikšana. 

Izjauktas sistēmas pārbaude ar multimetru.  

2;3  1;5;6  4  

 

  3-4  2.Patst.d. Aizdedzes sistēmas pārbaude.  2;3  1;5;6  4   
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I z m a n t o j a m ā  l i t e r a t ū r a :  

1) J.Ozoliņš ,,Automobiļu un traktoru elektroiekārtas" l.d. 240.1. Ozolnieki2002. 

2) J.Ozoliņš ,,Automobiļu un traktoru elektroiekārtas" 2.d. 146.1. Ozolnieki2004. 

3) P. Šusters. "Mašīnu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

4) S. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

5) Z. Grants. " Traktoru un automobiļu diagnostika" Jelgava 1994. 

6) V. Biķernieks. " Automobiļu ekspluatācijas materiāli" Mans īp. 1997. 

7) N. Itinskaja. "Automobiļu ekspluatācijas materiāli" kr. v. 1987. 

8) V. Cikovskis. " Motori" Jumava 2000. 

9) U.Grunte. ,,Elektronika." Jumava 2001. 

Stundu tipi: 

1 .  Vielas nostiprināšanas un iemaņu attīstīšanas stunda. 

2. Mācību vielas atkārtošanas un iemaņu attīstīšanas stunda. 

3. Praktisko mācību darba uzdevumu izpildes stundas. 

4. Patstāvīgā darba stunda. 

Uzskates līdzekli: 

1 .  Darba uzdevumi. 

2. Ierīces instrumenti. 

3. Izdales materiāli. 

4. Plakāti. 

5. Mācību literatūra.  

6. Tehniskā literatūra.  

Mājas uzdevums: 

1 .  Stundā iegūto zināšanu nostiprināšana.  

2. Iepriekšējo stundu vielas atkārtošana. 

3. Uzrakstīt atskaiti dotajam praktisko mācību darba uzdevumam. 

4. Uzrakstīt atskaiti dotajam uzdevumam. 
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Drošības noteikumi darbā ar elektriskajam ierīcēm. 

 
Elektrobīstamība.  

Elektriskā enerģija, izmantojot to prasmīgi un pareizi, ir būtisks atspaids un palīgs darbā un 

sadzīvē, bet neapdomīga rīcība var izraisīt traģiskas sekas cilvēkiem un dzīvniekiem, kā ari postu 

ēkām un iekārtām. 

Cilvēku un dzīvnieku organisms ir ļoti jutīgs pret elektriskās strāvas iedarbību. Strāva pat 
vienas simtās daļas ampēra (10 miliampēri) apjomā cilvēkam var būt ļoti bīstama un pat 
nāvējoša. 

Montējot vai pieslēdzot elektriskās iekārtas, ne uz bridi nedrīkst aizmirst strāvas 
bīstamību un iespējamās neuzmanības sekas. Tikai tā var samazināt nelaimes iespējamību līdz 
minimumam. Strādājot ar elektroiekārtām, galvenokārt jācenšas tām pieskarties ar vienu roku, 
citādi izolācijas bojājuma gadījumā strāva plūdīs no vienas rokas uz otru, tādējādi praktiski ejot 
cauri sirds apvidum. Ari tad, ja ar otru roku atbalstās pret radiatoriem, ūdensvada caurulēm vai 
citu iezemētu detaļu, sekas var būt traģiskas. Svarīga ir ari apavu pārejas pretestība, lai avārijas 
gadījumā elektrības plūsma caur kājām nenoslēgtos grīdā, ejot cauri visam ķermenim. 

 Gandrīz vienmēr negadījumi ar elektrisko strāvu notiek, ja neievēro elektrodrošības un 
individuālas aizsardzības noteikumus. Kā cēlonis var būt nezināšana, neuzmanība, vieglprātīga 
attieksme un situācijas nenovērtēšana. 

Elektriskā strāva ir jārespektē! 
Nepārbaudot darbarīku un vadu izolācijas kvalitāti, nelietojot individuālās aizsardzības 

līdzekļus dielektriskos cimdus, acenes u.c. sekas var būt traģiskas. Turklāt, plūstot spēcīgai 
strāvai vadā, rodas arī ievērojams karstums, kas var izraisīt gan cilvēka apdegšanu, gan arī 
iekārtu un būvkonstrukciju aizdegšanos. 

Nokļūšana zem sprieguma ir bīstama cilvēka veselībai un pat dzīvībai. Pastāvot 
nelabvēlīgu apstākļu sakritībai, cilvēkam var būt bīstams pat 12V spriegums. Automehāniķim 
savā profesionālajā darbībā jāizmanto daţādas elektriskās iekārtas un instrumenti. Daudzas no 
šīm iekārtām ir pieslēgtas 220V un pat 380V lielam spriegumam, kas cilvēkam ir bīstams 
jebkuros apstākļos. Turklāt neaizmirsīsim, ka automobiļa aizdedzes sistēmas sekundārajā ķēdē 
spriegums ir daţi desmiti tūkstošu voltu. Tāpēc loti svarīgi, lai automehāniķis strādājot ievērotu 
visus elektrodrošības noteikumus. Katrā automobiļu apkopes uzņēmumā ir spēkā darba drošības 
noteikumi, kas ir obligāti visiem uzņēmuma darbiniekiem. Šeit minēsim tikai svarīgākos 
noteikumus, kas ir spēkā visos uzņēmumos, kuros darbam izmanto elektroinstrumentus, 
elektriskās ierīces un iekārtas. 

Pirmkārt, nedrīkst aizskart neizolētus vadus vai elektroierīču strāvu vadošas daļas. Ja 
nākas saskarties ar neizolētiem vadiem vai strāvu vadošām daļām, tad ar voltmetru, sprieguma 
uzrādītāju, testeri vai tamlīdzīgu šim nolūkam piemērotu instrumentu obligāti jāpārbauda, vai 
spriegums tiešām ir atslēgts. Ja jūs konstatējat sprieguma esamību, tad nekavējoties tas jāatslēdz 
un neizolētās daļas jāizolē vai jāziņo atbildīgai personai. Ja sprieguma nav, tad nekādā gadījumā 
to nedrīkst ieslēgt pirms bojājuma novēršanas. 

Otrkārt, darba ar elektriskiem pārnesamajiem rokas instrumentiem jāizmanto individuālie 
aizsardzības līdzekļi: dielektriskie cimdi, dielektriskie paklāji u.c. Izmantojot pārnesamos 
instrumentus un individuālos aizsardzības līdzekļus, jāraugās, lai termiņš, kas norāda kārtējo 
aizsardzības līdzekļa pārbaudi, nebūtu beidzies. 

Kāpēc ir jāievēro elektrodrošības noteikumi? Kāda ir elektriskās strāvas un sprieguma 
iedarbe uz cilvēka organismu? Šīs nodaļas turpinājumā centīsimies rast atbildes uz šiem ļoti 
būtiskajiem jautājumiem.  Bīstamākais ir tas, ka elektriskā sprieguma iedarbība uz cilvēka 
organismu izraisa spontānu muskuļu saraušanos, tai skaitā arī sirds muskuļu. Šo iedarbību 
cilvēks izjūt kā triecienu. Muskuļu saraušanās rezultātā cilvēks nav spējīgs pats saviem spēkiem 
atbrīvoties no strāvu vadošās daļas vai elektrības vada. Sirds muskuļu saraušanās rezultātā var 
sākties sirds fibrilācija neritmiska sirdsdarbība, kuras rezultātā sirds muskuli pārstāj pildīt savas 
funkcijas piegādāt skābekli galvas smadzenēm. 
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Nekādā gadījumā nedrīkst ļaut cietušajam turpināt darbu pat tad, ja viņš apgalvo, ka jūtas 

labi. Nevar zināt, kādus iekšējus audu bojājumus ir radījusi elektriskās strāvas iedarbība! Tāpēc 

elektrotraumas gadījuma, cietušajam jāatrodas miera stāvoklī, līdz ierodas ārsts. Tikai ārsts var 

noteikt diagnozi un atļaut vai neatļaut cietušajam patstāvīgi pārvietoties. 

Noslēgumā jāatzīmē, ka literatūrā kā cilvēkam nāvējošs tiek minēts strāvas stiprums 

0,1A. Taču praktiski nav iespējams paredzēt, kāda strāva plūdīs caur cilvēka organismu. Cilvēka 

pretestība nav pastāvīgs lielums, tā mainās atkarībā no daudziem parametriem gaisa mitruma, 

fiziskā stāvokļa, garastāvokļa, alkohola satura organismā un daudziem citiem faktoriem. Tāpēc, 

lai nenokļūtu cietušā lomā, savā praktiskajā darbībā vienmēr ievērojiet un izpildiet visas 

elektrodrošības noteikumu prasības 

Bīstamība, darbojoties ar zemsprieguma un augstsprieguma iekārtām. 
Traģiskas sekas, darbojoties ar zemsprieguma elektroiekārtām (U1000 V), visbieţāk rodas ar 

vienu vai abām rokām pieskaroties elektriskajiem kontaktiem vai slikti izolētiem vadiem un 
elektriskajiem darbarīkiem. Ja šī neparedzētā strāvas ķēde, kas cenšas pārvietoties zemes 
virzienā, iet caur cilvēka ķermeni, skarot sirdi, elpošanas un kustību centrus, var tikt pārtraukta 
sirdsdarbība un elpošana, sākas sirds fibrilācija (haotiskas vibrācijas), un pēc daţām minūtēm var 
iestāties nāve. Vairākumā gadījumu ir smagi apdegumi, visvairāk cieš pirksti, plaukstas vai citas 
ķermeņa daļas. Daţreiz nepieciešams cietušo daļu amputēt. 

Pieskaršanās augstsprieguma (U>1000 V) elektroiekārtām, gandrīz vienmēr izraisa 

bezsamaņu un smagus sirdsdarbības traucējumus. Var tikt paralizēta elpošana. Neizbēgami ir arī 

smagi un dziļi apdegumi, daudz spēcīgāki nekā zemsprieguma iekārtas. Bieţi ir ari smagi redzes 

traucējumi. 

Pirmā palīdzība cietušajam. 
Ātri jānovērtē situācija, un cietušais jāatbrīvo no saskarsmes ar elektrisko strāvu. Ja ir 

iespējams, jāatslēdz slēdzis, jāizskrūvē drošinātāji, jāpārgrieţ vads ar instrumentu, kuram ir 

izolējoši rokturi. Varbūt cietušo var aiz drēbēm atvilkt no elektriskajām iekārtām, nepakļaujot 

sevi briesmām. Varbūt otrs cilvēks var atvienot tālāk esošos slēgaparātus. Izpildot kādu no šīm 

darbībām, ir jāatceras, ka telpa nevar palikt pilnīgā tumsā un nedrīkst pieļaut cietušā krišanu no 

paaugstinātas darba vietas Svarīgi ir ari pašam domāt par savu drošību. 

Ja ir divi glābēji, otram nekavējoties ir jāizsauc ātrā palīdzība. Ja glābējs ir viens ari tas ir 

jādara pēc iespējas ātrāk. Ja nelaime ir radījusi ari aizdegšanos tūdaļ pēc elektrības atslēgšanas ir 

jāuzsāk dzēšana. Var izmantot ūdens strūklu pulverdzēšamos aparātus vai ogļskābās gāzes 

aparātus. Jāņem vērā, ka ogļskābā gāze stipri atdzesē cietušā ķermeni, tādēļ šie aparāti jātur 

vismaz viena metra attālumā Liesmu apslāpēšanai var lietot brezenta pārklājus vai citu biezu 

drēbi, bet ne sintētiskus izstrādājumus. 

Jāievēro, ka nelaimes sekas var pastiprināt caurvējš, tāpat nedrīkst ļaut cietušajam celties 

augšā vai skraidīt Pēc cietušā atbrīvošanas un liesmu apslāpēšanas tūdaļ ir jāpārbauda, vai 

cietušais ir pie samaņas. Ja ne, jāmēģina sataustīt pulss un jānoskaidro vai cietušais elpo. Ja to 

nevar konstatēt, ir jāuzsāk sirds masāţa un elpināšana, izmantojot metodi "mute-mute". Šie 

pasākumi ir jāturpina, līdz cietušais pats sāk elpot vai arī ierodas medicīniskā palīdzība. 

Ja cietušais elpo, tas ir jānogulda stabili uz sāniem, jāatslābina drēbes, lai būtu vieglāk 

elpot un jāprecizē, kādu pirmo medicīnisko palīdzību pašam ir iespējams sniegt, ja ir apdegumi, 

asiņošana vai lūzumi. Cietušā stāvokli var atvieglot atvēsinot ar ūdeni (vēlams 15-20°C), tā 

samazinot asās sāpes un uzlabojot pašsajūtu. 

Rīcība nelaimes gadījumā 
Ja cilvēks ir cietis elektrības strāvas triecienu, nekavējoties jāveic šādas darbības: 

Jāatslēdz elektrība! 
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Jānosaka nelaimes gadījuma smagums 
• "Viegli jāpakrata cietušais aiz pleca un jāuzrunā. 

• Jāpārbauda, vai cietušais elpo. 

• Jāpārbauda, vai ir pulss. 

Ja cietušais reaģē: 
• jāizsauc ātrā palīdzība 

• jānodrošina elpceļu caurlaidība  

• jānosaka iespējamie ievainojumi 

• jānoliek cietušais stabili uz sāniem, neļaujot tam celties 

Nav jūtama elpa un pulss ir pavājināts: 
• jāpagriež cietušais uz muguras un jānovieto uz stingra pamata 

• jānodrošina elpceļu caurlaidība  

• jāatliec cietušā galva un jāizbīda apakšžoklis 

• jāveic cietušajam divas mākslīgās ieelpas, redzot krūšu kurvja kustību 

• jāpārbauda pulss pie miega artērijas 

• jāpārbauda, vai elpošana ir atjaunojusies 

• ja ne, jāturpina elpināt (apmēram 12 ieelpas minūtē) 

Nav jūtama elpa un nav sirdsdarbības 
Saviem spēkiem ir jāuzsāk kardiopulmonālā reanimācija. 

Nosaka sirds masāžas vietu divu škērspirkstu platumā virs ribu loka pie 

krūšu kaula.  

Vienas rokas plaukstas pamatni novieto uz krūšu kaula, otrās plaukstas pamatni 

novieto virs pirmās tā, lai pirksti nepieskartos krūšu kurvim. Masē stingri vertikāli 4-

5 cm dziļi, neatraujot rokas no krūšu kaula un nesaliecot elkoņus. 

Atdzīvināšanas cikliskums: 

• 15 uz spiedienu, uz krūšu kaula ar periodiskumu 80 reizes minūtē; 

• divas mākslīgās ieelpas. 

• Elpināšanas un masāžas attiecība 2:15. 

Ik pēc 4 cikliem jāpārbauda pulss. Ja tas neatjaunojas, turpināt, līdz ierodas 

medicīniskā palīdzība. 
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Praktiskās mācības dienas kārtība.  

 
1.Iepazīstināšana ar praktiskās mācības darba tēmu.  

Iepazīstina izglītojamos ar praktiskās mācības tēmu, veicamo darba apjomu un norises 

vietu.  

2.Darba drošības instruktāţa. 

Instruē izglītojamos par darba drošības noteikumiem, atkarībā no veicamajiem dienas 

darbiem. 

3.Pienākumu sadalīšana. 

Nozīmē deţurantus, izglītojamos instrumentu saņemšanai u.c.  

4.Darba apģērba saņemšana. 

Katrs izglītojamais saņem augumam atbilstošu darba apģērbu. 

5.Darba vietas un instrumentu sagatavošana darbam. 

Atkarībā no veicamā darba, tiek izvēlēta atbilstošā darba vieta (klase, darbnīcas, 

automobilis), sagatavots darba veikšanai nepieciešamais instruments un aparatūra. 

6.Darba process. 

Pēc plāna paredzētais darba apjoms, (mērījumi, diagnostika, demontāţas, montāţas,) 

izglītojamā veiktā darba novērtējums. 

7.Darba vietas un instrumentu sakārtošana pēc darba. 

Instrumentus noslauka, saliek paredzētajās vietās, (instrumentus ar bojājumiem nodod 

remontam) darba vietu saved kārtībā. 

8.Individuālā higiēna. 

Roku mazgāšana. 

9.Atskaites noformēšana. 

Aizpilda atskaitē paredzētos jautājumus. 

10.Atskaites aizsstāvēsana. 

Pasniedzējs pieņem atskaites, uzklausa atbildes uz jautājumiem, vērtē darbus.  

11.Darba kopsavilkums (vērtējums, ieteikumi). 

Pasniedzējs paziņo katra izglītojamā rezultātus, izdara secinājumus par kopējo grupas 

darbu, izskaidro ievērojamākās kļūdas.   

12.Darba apģērba nodošana. 

Nodod darba apģērbu. 
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Praktisko mācību apraksti. 
 Elektrotehniski mērījumi. 

 
Izglītības programma- "Autotransports 

 K v a l i f i k ā c i j a -  " A u t o m e h ā n i ķ i s  
Mācību priekšmets- ELEKTROTEHNIKA UN AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTAS 

Praktisko mācību priekšmeta programmas- ELEKTROTEHNIKA, 

ELEKTROIEKĀRTAS 
 Kurss 2 TA 

 

Praktisko mācību tēma Nr.1 

Elektrotehniski mērījumi 
 

 

Darba mērķis: 

 Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. 

 

 

Darba uzdevums: 

 Praktiski apgūt elektrotehniskus mērījumus. 

1. Strāvas mērījumi. 

2. Sprieguma mērījumi. 

3. Pretestības mērījumi. 

 

Darba ilgums: 

 6 stundas. 

 

Darba vieta:  
Elektroiekārtu praktisko mācību kabinets. 

 

Darba drošības noteikumi: 

 Instruktāţa darba vietā. 

 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  
Remonta atslēgu komplekts, multimetrs, strāvas avoti lapiņas pretestības. 

 

Darba gaita: 

1. Iepazīties ar darbā izmantojamām mērierīcēm. 

2. Sagatavot mērierīces mērījumu veikšanai. 

3. Sagatavot strāvas avotus vadu pievienošanai. 

4.Izveidot vienkāršu ķēţu slēgumus. 

5.Viekt strāvas mērījumus daţādos ķēdes posmos,(skat. 1,2,3,4. att.) pierakstīt 

rezultātus tabulā Nr. 1. 
 

      1.att. 
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     2.att. 

 

 

 

 

     3.att. 

  

 

 

 

 

4.att. 

 

 

 

1.tabula.Mērījumu rezultātu tabula. 

 

Mērījumu vietas Mērījumu rezultāti 
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6.Veikt strāvas stipruma mērījumus daţādos ķēdes posmos(5;6 att.), pierakstīt rezultātus tabulā 

Nr2. 
 

 

5.att. 

6.att. 

 

 

 

2. tabula. Mērījumu rezultātu tabula 

 

Mērījumu vietas Mērījumu rezultāti 

  

  

  

  

 

 

7.Veikt pretestību mērījumus daţādos ķēdes posmos, pierakstīt rezultātus tabulā Nr3. 
 

7.att. 

 

3.tabula. Mērījumu rezultātu tabula. 

 

Mērījumu vietas Mērījumu rezultāti 
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Atskaite:  
Salīdzināt ierakstītos mērījumu rezultātus izdarīt secinājumus par mērījumu daţādību.  

1.Dota elektriskā shēma (8.att.). Iezīmējiet shēmā mērinstrumentus strāvas stipruma un 
sprieguma mērīšanai! 

 
 
       8.att. 

 
 

 

 

(9 att.) a un b ierakstīt aplīšos burtus A vai V, tā apzīmējot ampērmetru vai voltmetru! 
 

9.att. 

 

  
 

Kontrol jautājumi: 

1. Kā sauc instrumentu, ar ko mēra spriegumu? 

2. Kā sauc instrumentu, ar ko mēra strāvu? 

3. Kā sauc instrumentu, ar kuru var mērīt kā strāvu, tā spriegumu un ari pretestību? 

4. Kādā veidā uz voltmetra skalas regulē diapazonu, ja iepriekš nav zināms sprieguma 

lielums? 

5.Kādas krāsas un nozīmes mērvadus pieslēdz spailei "COM"? 

6.Kāpēc mērvadus īssavieno, pirms sāk mērīt pretestību? 
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Vērtējums:  
Izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē ar atzīmi ( 10 balles) atkarībā no: 

1.sagatavotības darbam; 

2.apzinīgumu un rūpību darba izpildē; 

3.darba izpildes patstāvības pakāpes; 

4.darba atskaites kvalitātes; 

5.darba vietas un izmantoto instrumentu stāvokļa pēc darba beigšanas. 

 

 

Vērtēšanas skala 
 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-12 13-25 26-38 39-49 50-63 64-75 76-86 87-94 95-99 100 

 
 

 

Literatūra, citi materiāli: 

1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 
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 Pretestību slēgumi. 
 

Izglītības programma- "Autotransports 

 K v a l i f i k ā c i j a -  " A u t o m e h ā n i ķ i s  
Mācību priekšmets- ELEKTROTEHNIKA UN AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTAS 

Praktisko mācību priekšmeta programmas- ELEKTROTEHNIKA, 

ELEKTROIEKĀRTAS 
 Kurss 2 TA 

 

Praktisko mācību tēma Nr.2 

Pretestību slēgumi. 
 

Darba mērķis: 
 Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. 

 

 

Darba uzdevums: 

 Praktiski apgūt iemaņas pretestību slēgumos. 

1.Oma likuma ķēdes posmam pārbaude, veicot mērījumus un aprēķinus. 

2.Daţādu pretestību slēgumu īpašības, Kirhofa likumi. 

3.Termoatkarīgo pretestību mērījumi. 

Darba ilgums: 

 6 stundas. 

 

Darba vieta:  
Elektroiekārtu praktisko mācību kabinets. 

 

Darba drošības noteikumi:  
Instruktāţa darba vietā. 

 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli: 

 Remonta atslēgu komplekts, elektro mērinstrumenti, strāvas avoti, vadi, 

lampiņas, pretestības. 

 

Darba gaita: 

1. Iepazīties ar darbā izmantojamām mērierīcēm un mērījumu objektiem. 

2. Sagatavot mērierīces mērījumu veikšanai. 

3. Sagatavot strāvas avotus vadu pievienošanai. 

4. Izveidot vienkāršu ķēţu slēgumus. 

5. Izdarīt izveidotās ķēdes posmu mērījumus un ierakstīt tabulā Nr4.  

6. Pielietojot Oma likumu salīdzināt mērījumus, veicot aprēķinus ķēdes posmam. 

 

 

 

 

 

 

Zinot Oma likumu izveidot formulas pretestības un sprieguma noteikšanai. 

Veiktos mērījumus ievietot formulā salīdzināt mērījumu un formulā iegūtos rezultātus. 
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4.tabula. Mērījumu rezultātu tabula. 

 

Mērījuma vieta Mērījuma rezultāts Mērvienība 

   

   

   

 

 

 

 

Izveidot elektriskās ķēdes, (pēc 10.att. parauga) mērījumu veikšanai. 

10.att. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.Izveidot daţādu pretestību slēgumus, veikt mērījumus, izmantojot Kirhofa likumus 
salīdzināt mērījumu un formulā iegūtos rezultātus 
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a) Izveidot 11 attēlā redzamo slēgumu un paskaidrot slēguma veidu, izdarīt mērījumus un 

ierakstīt tabulā Nr5. 

11.att. 

 

 

5.tabula. Mērījumu rezultātu tabula. 

 

Mērījuma vieta Mērījuma rezultāts Mērvienība 

R1   

R2   

R3   

R kop   

U1   

U2   

U3   

U kop   

I1   

I2   

I3   

 

Izveidot pareizās formulas. 

Veiktos mērījumus ievietot formulā, salīdzināt mērījumu un formulā iegūtos rezultātus. 

 

b) Izveidot 12 attēlā redzamo slēgumu un paskaidrot slēguma veidu, izdarīt mērījumus un 

ierakstīt tabulā Nr6. 

12.att. 
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6.tabula. Mērījumu rezultātu tabula. 

 

Mērījuma vieta Mērījuma rezultāts Mērvienība 

R1   

R2   

R3   

R kop   

U1   

U2   

U3   

I1   

I2   

I3   

 

Izveidot pareizās formulas 

Veiktos mērījumus ievietot formulā, salīdzināt mērījumu un formulā iegūtos rezultātus. 

 

 

 

 

c) Izveidot 13 attēlā redzamo slēgumu un paskaidrot slēguma veidu, izdarīt mērījumus un 

ierakstīt tabulā Nr7. 

 

13.att. 

 

 

 

 

 

 
7.tabula. Mērījumu rezultātu tabula. 

 

Mērījuma vieta Mērījuma rezultāts Mērvienība 

R1   

R2   

R3   

R kop   

U1   

U2   

U3   

I1   

I2   

I3   
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Izveidot pareizās formulas 

Veiktos mērījumus ievietot formulā, salīdzināt mērījumu un formulā iegūtos rezultātus. 

 

Izveidot pareizās formulas 

Veiktos mērījumus ievietot formulā salīdzināt mērījumu un formulā iegūtos rezultātus. 

 

 

7.Veikt termoatkarīgo pretestību mērījumus 

Izveidot termoatkarīgo pretestību slēgumu, izdarīt mērījumus 

Noskaidrot kā mainās pretestība mainoties pretestības temperatūrai. 

 

 

 

 

Atskaite: 

1.Definējiet Oma likumu ķēdes posmam! 

Izmantojot Oma likumu atrisināt uzdevumus: 

1.Automobiļa virzienrāţa spuldze ir pieslēgta 12 V akumulatoru baterijai un patērē 
1,25 A lielu strāvu. Aprēķināt spuldzes pretestību. 

2.Spuldze, kuras pretestība ir 4 Ω, ieslēgta ķēdē un patērē 3 A lielu strāvu. Aprēķināt 

spriegumu uz spuldzi. 
 

 

 

 
Kontrol jautājumi: 

1.Nosauciet Oma likumā ievietoto burtu atšifrējumus. 

2. Minēt konkrētu piemēru par virknē slēgtām kvēlspuldzītēm (parasti lieto decembri). 
3.Cik stipra strāva plūdīs piektajā spuldzē, ja pirmajā plūst 0,3 A? 
4.Kāda ir kopējā pretestība virknes slēgumā, ja ir saslēgtas trīs vienādas pretestības, katra 
220 Ω? 
5.Kāds sprieguma kritums būs uz katru pretestību, ja virknē ir 4 gabali 240 Ω pretestību 
un U = 48 V? 
6.Cik liels ir sprieguma kritums uz katru no pretestībām — 100 Ω, 200 Ωun400 Ω, ja 
pieslēgspriegums ir 70 V? 
7.Cik stipra strāva ir otrajā pretestībā, ja virknē slēgtas pretestības 50 Ω, 60 Ω, 80 Ω un 10 
Ω un pieslēgspriegums ir 100 V? 
8.Cik stipra jauda ir sestajā jautājumā aprēķinātā virknes slēgumā? 
 

 
 

Vērtējums:   
Izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē ar atzīmi ( 10 balles) atkarībā no: 

1.sagatavotības darbam; 

2.apzinīgumu un rūpību darba izpildē; 

3.darba izpildes patstāvības pakāpes; 

4.darba atskaites kvalitātes; 

5.darba vietas un izmantoto instrumentu stāvokļa pēc darba beigšanas. 
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Vērtēšanas skala: 
 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-12 13-25 26-38 39-49 50-63 64-75 76-86 87-94 95-99 100 

 
 

 

Literatūra, citi materiāli: 

1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 
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 Barošanas avots. 

 
Izglītības programma- "Autotransports 

 K v a l i f i k ā c i j a -  " A u t o m e h ā n i ķ i s  
Mācību priekšmets- ELEKTROTEHNIKA UN AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTAS 

Praktisko mācību priekšmeta programmas- ELEKTROTEHNIKA, 

ELEKTROIEKĀRTAS 
 Kurss 2 TA 

 

Praktisko mācību tēma Nr.3 

 Barošanas avots. 

 
Darba mērķis:  

Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. 

 

 
Darba uzdevums: 

 Praktiski apgūt iemaņas barošanas avotu uzbūvē; 

1. Akumulatoru baterijas iekšējās pretestības, īsslēguma strāvas aprēķins 

veicot mērījumus. 

2. Daţādi barošanas avotu slēgumi. 

 
Darba ilgums: 

 4 stundas. 

 

Darba vieta: 

 Elektroiekārtu praktisko mācību kabinets. 

 

Darba drošības noteikumi: 

 Instruktāţa darba vietā. 

 
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli: 

 Remonta atslēgu komplekts, elektpo mērinstrumenti , akumulatoru baterijas.  

 
Darba gaita: 

1. Iepazīties ar darbā izmantojamām mērierīcēm. 

2. Sagatavot mērierīces mērījumu veikšanai. 

3. Iepazīties ar akumulatoru baterijas uzbūvi 
4.Noteit akumulatoru baterijas iespējamos bojājumus 

5.Veikt akumulatoru baterijas iekšējās pretestības, issleguma strāvas mērījumus 

6.Aprēķināt akumulatoru baterijas iekšējās pretestības, issleguma strāvu pēc izdarītajiem 

mērījumiem 

7.Saslēgt barošanas avotus ar daţādiem slēguma veidiem, izmērīt spriegumu izdarīt 

secinājumus  

14 att. 
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15.att.  

 

 

Atskaite: 

Pierakstiet akumulatoru baterijas sastāvdaļas. 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

 

 

Paskaidrot 16,17 attēlā redzamos slēguma veidus. 

Pierakstīt cik voltu ir uz izejas spailēm. 

 

 

16.att. 
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17.att. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol jautājumi: 

1.Kādas ir automobiļa akumulatora funkcijas? 

2.Kas ir akumulators? 

3.Kāds mēdz būt spriegums akumulatora sekcijai un baterijai? 

4.Kas ir akumulatora ietilpība? Kādās vienībās to mēra? 

5.Kādas priekšrocības ir neapkopjamiem akumulatoriem? 

6.Kāds būs akumulatoru baterijas spriegums, ja divus 12V akumulatorus slēgs virknē; 

paralēli? 

7.Kāda būs akumulatoru baterijas ietilpība, ja divus akumulatorus ar ietilpību 60Ah slēgs 

virknē; paralēli? 

8.Kad akumulatoram ir smagāki startēšanas apstākļi zemā vai augstā motora temperatūrā? 

9.Kas ir akumulatora aukstas palaišanas strāva? 

10.Kas ir akumulatora rezerves ietilpības parametrs? 

11.Ar ko atšķiras sausi un slapji lādēti akumulatori? 

12.Akumulatoram ar ietilpību 40 Ah pieslēgta pārnesamā lampa, caur kuru plūst 1,5 A 

stipra strāva. Aprēķiniet, pēc cik ilga laika akumulators būs pilnīgi izlādējies! 

13.No kā ir atkarīgs akumulatora elektrolīta blīvums? 

 

 
 

Vērtējums:   
Izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē ar atzīmi ( 10 balles) atkarībā no: 

1 sagatavotības darbam; 

2apzinīgumu un rūpību darba izpildē; 

3 darba izpildes patstāvības pakāpes; 

4 darba atskaites kvalitātes; 

5darba vietas un izmantoto instrumentu stāvokļa pēc darba beigšanas. 

 

 

Vērtēšanas skala 
 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-12 13-25 26-38 39-49 50-63 64-75 76-86 87-94 95-99 100 
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Literatūra, citi materiāli: 

1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 
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Iedarbināšanas sistēmas pārbaude. 

 
Izglītības programma- "Autotransports 

 K v a l i f i k ā c i j a -  " A u t o m e h ā n i ķ i s  
Mācību priekšmets- ELEKTROTEHNIKA UN AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTAS 

Praktisko mācību priekšmeta programmas- ELEKTROTEHNIKA, 

ELEKTROIEKĀRTAS 
 Kurss 2 TA 

 

Praktisko mācību tēma Nr.4 

Iedarbināšanas sistēmas pārbaude 

 
Darba mērķis: 

 Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. 

 

 
Darba uzdevums: 

 Praktiski apgūt iemaņas iedarbināšanas sistēmu pārbaudē. 

1.Startera pārbaude nenoņemot to no automobiļa. 

2. Startera pārbaude to izjaucot. 

 
Darba ilgums:  

4 stundas. 
 

Darba vieta: 

 Mācību darbnīcas, izvēlētais automobilis. 
 

Darba drošības noteikumi: 

 Instruktāţa darba vietā. 

 
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  

Remonta atslēgu komplekts, multimetrs, strāvas avots starteris. 

 
Darba gaita: 

1.Iepazīties ar darbā izmantojamām mērierīcēm un mērījumu objektiem. 

2.Sagatavot mērierīces mērījumu veikšanai. 

3.Iepazīties ar automobiļa iedarbināšanas sistēmas darbību. 

4.Izmērīt startera galvenos parametrus nenoņemot to no automobiļa 

5 Izjaukt starteris mērījumu veikšanai. 

1)atvienot starteri    8)noņemt kolektoru    

2)atvienot startera vadus   9) atvienot ivilcējreleja vadus 

3)atspriegot startera piedziņas siksnu 10) noņemt ivilcējreleju 

4)noskrūvēt startera stiprinājuma skrūves 11) noņemt korpusu ar ierosmes 

5)noņemt starteri no automobiļa   tinumiem 

6) noņemt kolektora vāku   12) noņemt enkuru 

7) izskrūvēt korpusu skrūves 13) noņemt apdzinās sajūgu 

  

6.Iepazīties ar startera galvenajām sastāvdaļām.  

7.Izmērīt startera galvenos parametrus izjauktajām sastāvdaļām, ierakstīt mērījumus 

tabulā Nr8. 
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18.att. 

 

 

19.att. 

 

 
8.tabula. Mērījumu rezultātu tabula. 

 

Mērījumu vietas Mērījumu rezultāti 

  

  

  

  

 

 

8.Salikt starteri. 
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Atskaite: 
Pierakstīt 20 attēlā redzamā startera sastāvdaļas. 

20.att. 

 

1.      14. 

2.      15. 

3.      16. 

4.      17.       

5.      18. 

6.      19. 

7.      20. 

8.      21. 

9.      22. 

10.      23. 

11.      24. 

12.      25. 

13.      26. 

 

Kādi mērījumi tika veikti izjauktam starterim. 
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Uzrakstīt 21 attēlā redzamā startera savienojuma shēmas galvenās sastāvdaļas. 

21.att. 

 

1.      4. 

2.      5. 

3.      6. 

 

 

 

 
Kontrol jautājumi: 

1.Parādiet shēmā un nosauciet startera sistēmas sastāvdaļas: startera motora ierosmes 

tinumu, startera motora 

enkura tinumu, startera motora kolektoru ar sukām, akumulatoru, aizdedzes atslēgu, 

solenoidu, sakabes zobratiņu (1. zīm.). 

Kāds ierosmes veids ir 1. zīmējumā parādītajam startera motoram? 

2.Parādiet shēmā stipras strāvas ķēdi un vājas strāvas ķēdi(1. zīm.)! 

3.Parādiet shēmā startera motora strāvas ķēdi no"+" līdz"-". 

4.Paskaidrojiet startera sistēmas darbību! 

5.Kāpēc aizdedzes atslēgas kontakts nav ieslēgts tieši startera motora elektriskajā ķēdē? 

22. att. 

 

Vērtējums: 

Izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē ar atzīmi ( 10 balles) atkarībā no: 

1 sagatavotības darbam; 

2apzinīgumu un rūpību darba izpildē; 

3 darba izpildes patstāvības pakāpes; 

4 darba atskaites kvalitātes; 

5darba vietas un izmantoto instrumentu stāvokļa pēc darba beigšanas. 
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Vērtēšanas skala 
 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-12 13-25 26-38 39-49 50-63 64-75 76-86 87-94 95-99 100 

 
 

 

Literatūra, citi materiāli: 

1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 
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Elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaude 

 
Izglītības programma- "Autotransports 

 K v a l i f i k ā c i j a -  " A u t o m e h ā n i ķ i s  
Mācību priekšmets- ELEKTROTEHNIKA UN AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTAS 

Praktisko mācību priekšmeta programmas- ELEKTROTEHNIKA, 

ELEKTROIEKĀRTAS 
 Kurss 2 TA 

 

Praktisko mācību tēmaNr.5 

Elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaude 
 

Darba mērķis: 

 Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. 

 

Darba uzdevums:  

Praktiski apgūt iemaņas elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaudē. 

1. Ģeneratora darbības pārbaude nenoņemot to no automobiļa 

2. Ģeneratora pārbaude to izjaucot 

3. Sprieguma regulatora pārbaude 

 

Darba ilgums: 

 4 stundas. 

 

Darba vieta: 

 Mācību darbnīcas, izvēlētais automobilis. 

 

Darba drošības noteikumi: 

 Instruktāţa darba vietā. 

 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  

Remonta atslēgu komplekts, elektpo mērinstrumenti, strāvas avots ģenerators. 

 

Darba gaita: 
1.Iepazīties ar darbā izmantojamām mērierīcēm un mērījumu objektiem. 

2.Sagatavot mērierīces mērījumu veikšanai. 

3.Sagatavot automobili un ģeneratoru mērījumu veikšanai. 

4.Izmērīt ģeneratora galvenos parametrus nenoņemot to no automobiļa,ierakstīt 

mērījumus tabulā 

5 Izjaukt ģeneratoru mērījumu veikšanai; 

1)atvienot AKB     8) noņemt  

2)atvienot ģeneratora vadus    9)izskrūvēt korpusu skrūves 

3)atspriegot ģeneratora piedziņas siksnu  10) noņemt korpusus 

4)noskrūvēt ģeneratora stiprinājuma skrūves 11)izņemt rotoru 

5)noņemt ģeneratoru no automobiļa   12) izņemt statoru 

6.) noņemt piedziņas skriemeli    13) izņemt taisngrieţu bloku 

7) noņemt ventilatoru 

6.Iepazīties ar ģeneratora galvenajām sastāvdaļām. 

7.Izmērīt ģeneratora galvenos parametrus izjauktajām sastāvdaļām, ierakstīt mērījumus 

tabulā Nr. 9.  
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23.att. 

 

 

8. Salikt ģeneratoru. 

9.Pārbaudīt sprieguma regulatora darbību veicot mērījumus izdarīt secinājumus. 
24.att. 
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9.tabula. Mērījumu rezultātu tabula. 

 

Mērījumu vietas Mērījumu rezultāti 

  

  

  

  

 

 

 

 

Atskaite: 

Pierakstīt 25 attēlā redzamā ģeneratora sastāvdaļas. 
25.att. 

 

1.      15. 

2.      16. 

3.      17. 

4.      18. 

5.      19. 

6.      20. 

7.      21. 

8.      22. 

9.      23. 

10.      24. 

11.      25. 

12.      26. 

13.      27. 

14.      28. 
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Kādi mērījumi tika veikti izjauktam ģeneratoram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzrakstīt 25 attēlā redzamā ģeneratora savienojuma shēmas galvenās sastāvdaļas. 

26.att. 

 

 

1.      4. 

2.      5. 

3.      6. 

 

 

 

 
Kontrol jautājumi: 

1.Nosauciet maiņstrāvas ģeneratora priekšrocība salīdzinājumā ar līdzstrāvas ģeneratoru! 

2.Paskaidrot ģeneratora darbības principu. 

3.Kādas ir maiņstrāvas ģeneratora galvenās sastāvdaļas? 

4.Izskaidrojiet, kāpēc statora tinumos inducētā strāva maina virzienu! 

5.Kāpēc bieţāk lieto trīsfāzu nekā vienfāzes ģeneratorus? 

6.Kam zvaigznes slēgumā pievienots trešā statora tinuma beigu gals? 

7.Paskaidrojiet, kāpēc trīsstūra slēgumā spriegums uz ģeneratora 

izvadiem ir vienāds ar spriegumu uz statora tinumu galiem! 

8.Paskaidrojiet, kāpēc zvaigznes slēgumā strāvas stiprums ģeneratora izvados ir vienāds ar 

strāvas stiprumu statora tinumos! 

9.Uzzīmējiet un parādiet nulles punktu trīsfāţu ģeneratora statora tinumu slēguma shēmā! 
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Vērtējums: .  
Izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē ar atzīmi ( 10 balles) atkarībā no: 

1 sagatavotības darbam; 

2apzinīgumu un rūpību darba izpildē; 

3 darba izpildes patstāvības pakāpes; 

4 darba atskaites kvalitātes; 

5darba vietas un izmantoto instrumentu stāvokļa pēc darba beigšanas. 

 

 

 

 

 

 

Vērtēšanas skala 
 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-12 13-25 26-38 39-49 50-63 64-75 76-86 87-94 95-99 100 

 
 

 

 

 

Literatūra, citi materiāli: 

1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 
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 Apgaismojuma sistēmas pārbaude. 

  
Izglītības programma- "Autotransports 

 K v a l i f i k ā c i j a -  " A u t o m e h ā n i ķ i s  
Mācību priekšmets- ELEKTROTEHNIKA UN AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTAS 

Praktisko mācību priekšmeta programmas- ELEKTROTEHNIKA, 

ELEKTROIEKĀRTAS 
 Kurss 2 TA 

 

Praktisko mācību tēma Nr.6 

Apgaismojuma sistēmas pārbaude. 

 
Darba mērķis: 

 Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. 

 

 

Darba uzdevums: 

 Praktiski apgūt iemaņas apgaismojuma sistēmas pārbaudē. 

1.Apgaismojuma sistēmas darbības pārbaude un tehniskā stāvokļa 

noteikšana (atbilstība CSDD normām). 

2.Apgaismojuma sistēmas mākslīga bojājuma noteikšana. 

Darba ilgums:  
4 stundas. 

 

Darba vieta: 

 Mācību darbnīcas, izvēlētais automobilis. 

 

Darba drošības noteikumi: 

 Instruktāţa darba vietā. 

 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli: 

 Remonta atslēgu komplekts, elektpo mērinstrumenti, automobiļa apgaismojuma 

sistemas, izvēlētais automobiļa rokasgrāmata. 

Darba gaita: 

1.Iepazīties ar darbā izmantojamām mērierīcēm un mērījumu objektiem. 

2.Sagatavot mērierīces mērījumu veikšanai. 

3.Iepazīties ar automobiļa apgaismojuma sistēmu. 

4.Veikt automobila apgaismojuma sistemas darbības pārbaudi. 

5.Noteikt apgaismojuma sistēmas tehniskā stāvokļi, secināt vai tas atbilst CSDD normām. 

27. att. 
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Optiskas kameras konstruktīvais izveidojums un darbības princips: a - optiskā shēma; b - 
elektriskā shēma; c - lukturu pārbaude pēc gaismas kūla un ekrāna ierīces skatlodziņā; l - Eiropas 
tipa tuvās gaismas pārbaude; 2 - tālās gaismas pārbaude; 3 - miglas gaismas pārbaude 

 

 

 

6.Noteikt apgaismojuma sistēmas bojājumu veidus 

7.Bojājumu noteikšanas kārtība 

8.Atklāto bojājumu novēršanas paņēmieni 

 

 

 

 
Atskaite: 

1. Uzrakstīt 25 attēlā redzamā apgaismojuma sistēmas savienojuma shēmas galvenās sastāvdaļas 

25.att. 

 

1.      6. 

2.      7. 

3.      8. 

4.      9. 

5. 

 

Izskaidrot piegulēšanas kārtību. 

Izskaidrot kādu aparatūru pielieto lukturu regulēšanā. 

26.att. 
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Kontrol jautājumi: 

1.Kāds likums saista strāvas stiprumu un izdalīta siltuma daudzumu? 

2.Izmantojot formulu P = U I, aprēķiniet spuldzes nominālo strāvas stiprumu, ja tās jauda 

P=20W ! 

3.Paskaidrojiet 133. zīmējumā attēlotās elektriskās shēmas darbību! 

4.Paskaidrojiet un parādiet 132. zīmējumā attēlotajā shēmā, kā ieslēgt tuvās ugunis; tālās 

ugunis; miglas lukturus! 

5.Kāda ir kvēlspuldţu uzbūve? 

6.Kādi faktori ietekmē kvēlspuldţu darbmūţu? 

7.Kādas ir halogēno spuldţu priekšrocības salīdzinājumā ar kvēlspuldzēm? 

8.Kādi ir halogēno spuldţu trūkumi salīdzinājumā ar kvēlspuldzēm? 

9.Paskaidrot drošinātāja lomu apgaismes sistēmas elektriskajā shēmā! 

10.Kāda ir releja loma apgaismes sistēmas elektriskajā shēmā? 

11.Paskaidrojiet releja uzbūvi un darbības principu! 

 
 

Vērtējums: .  
 

Izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē ar atzīmi ( 10 balles) atkarībā no: 

1 sagatavotības darbam; 

2apzinīgumu un rūpību darba izpildē; 

3 darba izpildes patstāvības pakāpes; 

4 darba atskaites kvalitātes; 

5darba vietas un izmantoto instrumentu stāvokļa pēc darba beigšanas. 

 

 

Vērtēšanas skala 
 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-12 13-25 26-38 39-49 50-63 64-75 76-86 87-94 95-99 100 

 
 

 

Literatūra, citi materiāli: 

1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 
 

". 
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 Aizdedzes sistēmas pārbaude. 
 

Izglītības programma- "Autotransports 

 K v a l i f i k ā c i j a -  " A u t o m e h ā n i ķ i s  
Mācību priekšmets- ELEKTROTEHNIKA UN AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTAS 

Praktisko mācību priekšmeta programmas- ELEKTROTEHNIKA, 

ELEKTROIEKĀRTAS 
 Kurss 2 TA 

 

Praktisko mācību tēma Nr.7 

Aizdedzes sistēmas pārbaude. 
 

Darba mērķis: 

 Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. 

 

 

Darba uzdevums: 
 Praktiski apgūt iemaņas aizdedzes sistēmas pārbaudē. 

1.Aizdedzes apsteidzes leņķa pārbaude un regulēšana dinamiski un statiski 

2.Aizvērtu kontaktu stāvokļa leņķa pārbaude un regulēšana. 

3.Kontaktu sprieguma krituma mērīšana. 

4.Aizdedzes sistēmas darbības pārbaude ar osciloskopu. 

5. Sadalītāja noņemšana no motora un uzlikšana. Izjauktas sistēmas 

pārbaude ar multimetru. 

 

Darba ilgums: 

 4 stundas. 

 

Darba vieta:  

Mācību darbnīcas, izvēlētais automobilis. 

 

Darba drošības noteikumi:  
Instruktāţa darba vietā. 

 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli: 

 Remonta atslēgu komplekts, elektpo mērinstrumenti, ,spraugmērs sadalītājs. 

 

 

Darba gaita: 

1.Iepazīties ar darbā izmantojamām mērierīcēm un mērījumu objektiem. 

2.Sagatavot mērierīces mērījumu veikšanai. 

3.Iepazīties ar automobiļa aizdedzes sistēmu. 

4.Pārbaudīt un noregulēt aizdedzes apsteidzes leņķi. 
27 att. 
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     28 att. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Pārbaudīt. un noregulēt aizvērtu kontaktu stāvokļa leņķi. 
29 att. 

 

6.Veikt kontaktu sprieguma krituma mērījumus. 

7.Ar osciloskopa palīdzību pārbaudīt aizdedzes sistēmas darbību, izdarīt secinājumus. 

8.Veikt sadalītāja noņemšanu no motora un izjaukšanu 

1)atskrūvēt sadalītāja stiprinājuma skrūves 

2)atvienot vadus 

3) noņemt sadalītāju no motora 

4) noņemt sadalītāja vāku 

5)noskrūvēt skrējkontaktu 

6)izņemt centrbēdzes regulatoru 

7) noņemt vakumregulatoru 

8) noskrūvēt plāksni ar kontaktiem 

9.Iepazīties ar sadalītāja galvenajām sastāvdaļām. 

10.Ar multimetra palīdzību veikt izjauktas sistēmas pārbaudi, izdarīt secinājumus. 

11.Salikt sadalītāju. 

12.Uzstādīt sadalītāju uz automobiļa motora. 

 

 

 

 

 



 44 

 
Atskaite: 

Pierakstīt 30 attēlā redzamā sadalītāja sastāvdaļas. 

30.att. 

 
 

1.      15 

2.      16 

3.      17 

4.      18 

5.      19 

6.      20 

7.      21 

8.      22 

9.      23 

10.      24 

11.      25 

12.      26 

13.      27 

14.      28 

 

 

Kādi mērījumi tika veikti izjauktam sadalītājam?  
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Uzrakstīt 31 attēlā redzamā sadalītāja savienojuma shēmas galvenās sastāvdaļas. 

31.att 

 

1.      4. 

2.      5. 

3.      6. 

 

 

 
 

 

 

Kontrol jautājumi: 

1.Nosauciet galvenās mehāniskā jeb kontaktu sadalītāja sastāvdaļas! 

2.Kādas ir galvenās elektroniska jeb bez kontaktu sadalītāja un mehāniskā jeb kontaktu 

sadalītāja uzbūves atšķirības? 

3.Kādi ir galvenie sadalītāja uzdevumi? 

4.Ko sauc par aizdedzes momentu? 

5.Ko sauc par aizdedzes leņķi? 

6.Kāpēc kontaktu sadalītājā ir pieslēgts kondensators? Kā tas ir pieslēgts? 

7.Cik izciļņu ir sadalītāja pārtraucēja rotoram? 

8.Ko nozīmē "agrs aizdedzes moments"? Pie kādiem motora darba apstākļiem tas ir 

vajadzīgs? 

9.Ko nozīmē "vēls aizdedzes moments"? Pie kādiem motora darba apstākļiem tas ir 

vajadzīgs? 

10.Kādas ir aizdedzes momenta kontroles un regulēšanas metodes? 

11.Aprēķiniet aizdedzes leņķi grādos sešcilindru motoram, ja procentos tas ir 60%! 

 

 
 

Vērtējums: .  
 

Izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē ar atzīmi ( 10 balles) atkarībā no: 

1 sagatavotības darbam; 

2apzinīgumu un rūpību darba izpildē; 

3 darba izpildes patstāvības pakāpes; 

4 darba atskaites kvalitātes; 

5darba vietas un izmantoto instrumentu stāvokļa pēc darba beigšanas. 
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Vērtēšanas skala 
 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-12 13-25 26-38 39-49 50-63 64-75 76-86 87-94 95-99 100 

 
 

 

Literatūra, citi materiāli: 

1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 
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Patstāvīgo darbu apraksti.  
Patstāvīgais darbs Nr. 1 

Mācību priekšmets - p.m. Elektrotehnika, Elektroiekārtas 

Patstāvīgais darbs Nr. 1 

Tēma- Iedarbināšanas sistēmas pārbaude. 

 

Kurss: 2 tA. 

 

Darba ilgums: 2 stundas. 

 

M ē r ķ i s :  
Papildināt zināšanas par iedarbināšanas sistēmas pārbaudes gaitu. 

 

Darba uzdevumi: 
Izmantot literatūru, teorijas un praktiskajās nodarbībās gūto informāciju, sagatavot 

atbildes par iedarbināšanas sistēmas pārbaudes gaitu. 

 

Patstāvīgā darba gaita: 
Strādājot ar literatūru, to lasot un analizējot dod atbildes par iedarbināšanas sistēmas 

pārbaudes gaitu. 

(pēc skolotāja norādījumiem). 

 

Darba noslēgumā: 
Konsultējas ar priekšmeta skolotāju. Patstāvīgo darbu 

iesniedz rakstiski, noteiktajā termiņā.  

 

Darba vērtējums: 
1 . Vērtē iesniegtā darba saturu, secību, pareizību, noformējumu. 

2. Prezentācija. 

 

Literatūra, citi materiāli: 
1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 

8. http://www.carsoft.ru/index.html 

9. http://enc.auto.vl.ru/ 
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Patstāvīgais darbs Nr. 2 

Mācību priekšmets - p.m. Elektrotehnika, Elektroiekārtas 

Patstāvīgais darbs Nr. 2 

Tēma- Elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaude. 

  

Kurss: 2 tA. 

 

Darba ilgums: 2 stundas. 

 

M ē r ķ i s :  
Papildināt zināšanas par elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaudes gaitu.  

 

Darba uzdevumi: 
Izmantot literatūru, teorijas un praktiskajās nodarbībās gūto informāciju, sagatavot 

atbildes par elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaudes gaitu. 

 

Patstāvīgā darba gaita: 
Strādājot ar literatūru, to lasot un analizējot dod atbildes par elektroenerģijas apgādes 

sistēmas pārbaudes gaitu. 

(pēc skolotāja norādījumiem).  

 

Darba noslēgumā: 
Konsultējas ar priekšmeta skolotāju. Patstāvīgo darbu 

iesniedz rakstiski, noteiktajā termiņā.  

 

Darba vērtējums: 
3 . Vērtē iesniegtā darba saturu, secību, pareizību, noformējumu. 

4. Prezentācija. 

 

Literatūra, citi materiāli: 
1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 

8. http://www.carsoft.ru/index.html 

9. http://enc.auto.vl.ru/ 
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Patstāvīgais darbs Nr. 3 

Mācību priekšmets - p.m. Elektrotehnika, Elektroiekārtas 

Patstāvīgais darbs Nr. 3 

Tēma- Aizdedzes sistēmas montāţa. 

  

Kurss: 2 tA 

 

Darba ilgums: 2 stundas 

 

M ē r ķ i s :  
Papildināt zināšanas par aizdedzes sistēmas montāţs gaitu. 

  

Darba uzdevumi: 
Izmantot literatūru, teorijas un praktiskajās nodarbībās gūto informāciju, sagatavot 

atbildes par aizdedzes sistēmas montāţs gaitu.  

 

Patstāvīgā darba gaita: 
Strādājot ar literatūru, to lasot un analizējot dod atbildes par aizdedzes sistēmas montāţs 

gaitu.  

(pēc skolotāja norādījumiem).  

 

Darba noslēgumā: 
Konsultējas ar priekšmeta skolotāju. Patstāvīgo darbu 

iesniedz rakstiski, noteiktajā termiņā.  

 

Darba vērtējums: 
5 . Vērtē iesniegtā darba saturu, secību, pareizību, noformējumu. 

6. Prezentācija. 

 

Literatūra, citi materiāli: 
1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 

8. http://www.carsoft.ru/index.html 

9. http://enc.auto.vl.ru/ 
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Patstāvīgais darbs Nr. 4 

Mācību priekšmets - p.m. Elektrotehnika, Elektroiekārtas 

Patstāvīgais darbs Nr. 4 

Tēma- I Aizdedzes sistēmas pārbaude 

 

Kurss: 2 tA 

 

Darba ilgums: 2 stundas 

 

M ē r ķ i s :  
Papildināt zināšanas par aizdedzes sistēmas pārbaudes gaitu 

 

Darba uzdevumi: 
Izmantot literatūru, teorijas un praktiskajās nodarbībās gūto informāciju, sagatavot 

atbildes par aizdedzes sistēmas pārbaudes gaitu. 

 

Patstāvīgā darba gaita: 
Strādājot ar literatūru, to lasot un analizējot dod atbildes par aizdedzes sistēmas 

pārbaudes gaitu. 

(pēc skolotāja norādījumiem).  

 

Darba noslēgumā: 
Konsultējas ar priekšmeta skolotāju. Patstāvīgo darbu 

iesniedz rakstiski, noteiktajā termiņā.  

 

Darba vērtējums: 
7 . Vērtē iesniegtā darba saturu, secību, pareizību, noformējumu. 

8. Prezentācija. 

 

Literatūra, citi materiāli: 
1. Grunte Elektronika. Rīga. Jumava 2001. 

2. Ģirts Eglis Lagzdiņš Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga. Jumava 2004. 

3. V. Kitajevs Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. Rīga. Zvaigzne 1988. 

4. Per Lindgren Bilteknikk det elektriske anlegget. Oslo1995.  

5. Helge Paulsen Elektrolare for mekanikere Yrkesopplering ans. 1994. 

6. Rumjanceva red. "Automobiļu remonts" R. Zvaigzne 1980. 

7. Ţurnāli "Auto", "Zaruļom", "Auto revju", "Automehanik". 

8. http://www.carsoft.ru/index.html 

9. http://enc.auto.vl.ru/ 

 

 



 51 

Praktiskās mācības vērtēšanas kritēriji. 

 
Izglītojamā sasniegumu vērtēšana ir izglītības procesa sastāvdaļa. Lai daudzpusīgi un 

iespējami objektīvi novērtētu katra praktikanta zināšanu un prasmju līmeni, vērtējumā jāietver 

gan apgūtās zināšanas, gan iegūtās prasmes un iemaņas, gan izglītojamā attieksme pret 

izglītošanos un individuālā attīstības dinamika. Skolotāja darbā svarīgi uztvert vērtēšanu kā 

procesu, kas sekmē skolēna mācīšanos. 

Vērtēšana ir arī informācijas vākšanas process, lai spriestu par indivīda izglītību, lai skolotājs 

varētu spriest par sava darba efektivitāti, mācību programmas realizāciju un katra praktikanta 

progresu. 

 

 
 Izglītojamā zināšanas un prasmi vērtē izmantojot 10.tabulu, aizpildot 

praktisko mācību gaitas audzēkņu vērtēšanas tabulu Nr.12, pēc iegūto 

punktu skaita izliek atzīmi līdz10 ballēm, izmantojot vērtēšanas skalu 

(tabula Nr.11)  
 

 

Vērtē individuālo darbu  

Izglītojamo praktisko mācību sasniegumi tiek vērtēti pēc 10 ballu sistēmas. 

l-3 balles: darba aprakstu sastāda juceklīgi, neloģiski, citiem nesaprotami, neatšķir būtisko 

informāciju no mazsvarīgās, neizpilda prakses vadītāja norādījumus, personīgā 

attieksme neatbilst profesionālajām prasībām;  

4-5 balles: uzdotos prakses darbus veic bez īpašas intereses, parāda iz-pildspējas, apmierinoši 

saprotas un sadarbojas ar citiem izglītojamiem un prakses vadītāju; 

6-7 balles: uzdoto veic apzinīgi, pauţ profesionālo attieksmi, taču va i rāk  konstatācijas 

nekā analīzes līmenī; 

8-10 balles: patstāvīgi un precīzi pilda prakses uzdevumus, pauţ savu profesionālo viedokli, 

augstā līmenī zināšanas un darba prasmes. 
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Praktiskās mācības iegūstamo punktu sadalījums 
10. tabula. 

Vērtēšanas kritēriji 
1. Zināšanas 

 

2. Prasme 

 

3. Iemaņas 

 

4. Praktiskums 

 
Kopā 

 

1. Sagatavotība darbam, 

attieksme pret veicamo 

darbu 

0-2 0-3 0-3 0-2 0-10 

2.Apzinīgums, rūpīgums 

darba izpildē;  

 

0-4 0-6 0-7 0-8 0-25 

3. Darba izpildes 

patstāvīgums; 

 

0-5 0-7 0-5 0-8 0-25 

4. Darba atskaites 

noformējums, kvalitāte; 

 

 

0-7 0-8 0-7 0-8 0-30 

5.Darba vietas un 

izmantoto instrumentu 

stāvokļa pēc darba 

beigšanas. 

 

0-2 0-2 0-3 0-3 0-10 

Kopā 

 
 100 

 

 

 

 

 

 

 

Vērtēšanas skala 
11. tabula. 
 

Punkti 1-12 13-25 26-38 39-49 50-63 64-75 76-86 87-94 95-99 100 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Praktisko mācību gaitas audzēkņu vērtēšanas tabula.  
 

 

 
Izglītojamā___________________ praktiskās mācības vērtēšanas tabula punktu un atzīmes izlikšanai. 

12. tabula. Praktisko mācību gaitas, audzēkņu vērtēšanas tabula.  

 
Paskaidrojums tabulas aizpildīšanai. 

Praktisko mācību gaitas audzēkņu vērtēšanas tabulā, tiek aptverts viss praktisko mācību process, lai objektīvi un uzskatāmi novērtētu izglītojamo.  

Ieraksta nodarbību datumu, izglītojamā vārdu uzvārdu, atbilstoši 10. tabulas punktu sadalījumam, atzīmē izglītojamā iegūtos punktus. Nodarbības beigās punktus saskaita un 

ieraksta ailītē kopējais punktu skaits , pēc iegūto punktu skaita ailītē atzīme izliek atzīmi pēc vērtējumu skalas 11.tabula. 

Praktisko mācību beigās tabulā izliek atzīmi par patstāvīgo darbu, ailītē atzīme par prakt. mācību vidējo praktiskās mācības atzīmi un izliek galīgo vērtējumu   

 

Datums         

A
tz

īm
e 

p
ar

 p
ra

k
t.

 

m
āc

īb
ām

 

A
tz

īm
e 

p
ar

 

p
at

st
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īg
o

 d
ar

b
u
 

G
al

īg
ā 

V
ār

d
s 

U
zv

ār
d
s 

 

1p.m.da. 

(6st.) 

K
o

p
ā 

2p.m.da 

(6st) 

K
o

p
ā 

3p.m.da 

(4st) 

K
o

p
ā 

4p.m.da 

(4st) 

K
o

p
ā 

5p.m.da 

(4st) 

K
o

p
ā 

6p.m.da 

(4st) 

K
o

p
ā 

7p.m.da 

(4st) 

K
o

p
ā 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
. 

  

1                                       
 
2 

                                   

 

3 
                                   

 
4 

                                   

 

5 
                                   

Kopējais punktu  

skaits 
                

 

Atzīme 
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Pielikums. 
Teorētiskais palīgs audzēkņiem praktisko mācību veikšanai. 

 

Elektrotehniski mērījumi. 

 
Mērinstrumenti. 

Elektriskos lielumus spriegumu, strāvas stiprumu un pretestību var izmērīt ar mērinstrumentiem, 
kuru nosaukumi jau paši pasaka, kādam mērķim tie domāti: voltmetrs - mēra spriegumu (voltus), 
ampērmetrs mēra strāvas stiprumu (ampērus), ommetrs mēra pretestību (omus). 

Veicot elektrisko lielumu mērījumus, nepieciešams, lai mērīšanas process neietekmētu mērāmā 
lieluma vērtību. Tas nozīmē, ka voltmetra ieslēgšana shēmā nedrīkst mainīt mērāmā sprieguma 
lielumu, ampērmetra ieslēgšana - mērāmā strāvas stipruma lielumu utt. Tātad voltmetram jābūt ar 
lielu iekšējo pretestību, bet ampērmetram ar mazu iekšējo pretestību. Tas nosaka šo mērinstrumentu 
ieslēgšanu shēmā. 

Voltmetru slēdz paralēli patērētājam vai ķēdes posmam, uz kura galiem mēra spriegumu, 
bet ampērmetru virknē. 

Kā voltmetra, tā ampērmetra grafiskais apzīmējums ir aplītis. Burtu apzīmējums ir burts P, kas 
norāda uz to, ka tas ir mērinstruments, un burts, kas norāda elektrisko lielumu, ko mēra 
mērinstruments. Piemēram: PA- ampērmetrs, PV- voltmetrs, PW - vatmetrs. 

 Izmantojot mēraparātus, galvenais nav zināt to konstrukciju, bet gan mācēt tos lietot. 

Strāvu, spriegumu un pretestību mēra ar mēraparātiem, kuru nosaukumi jau norāda, kādu 

lielumu tie mēra: strāvas stiprumu (ampērus) mēra ampērmetrs, spriegumu (voltus) voltmetrs un 

pretestību (omus) ommetrs. 

Veicot mērījumus, nepieciešams ievērot mēraparāta konstruktīvās īpatnības un sekot, lai 

mērīšanas process neietekmētu mērāmā lieluma vērtību. Mēraparātu mērdiapazonus ieteicams 

izvēlēties tā, lai mērāmā lieluma nolasāmā vērtība atrastos mēraparāta skalas vidū. 

Mērījumu diapazona neatbilstība mērāmajam lielumam var būt par cēloni tam, ka mērījums ir 

neprecīzs vai mēraparāts tiek sabojāts. 

Ampērmetrs mēra strāvu, kura plūst ķēdē, tāpēc to ieslēdz tā, lai šī strāva arī plūstu caur  

1.att. 

ampērmetru, t.i., slēdz virknē ar slodzi, kā tas parādīts 1. attēlā.  

Ampērmetrs ir konstruēts tā, lai tā iekšēja pretestība būtu pēc iespējas mazāka. Ja klūdoties to 

ieslēgs nevis virknē ar slodzi, bet paralēli tai, tad ampērmetra mazās iekšējās pretestības dēļ cauri 

tam plūdīs loti stipra strāva, kas to var ne tikai sadedzināt, bet arī izkausēt pieslēdzošo vadu 

izolāciju. 

Voltmetrs atšķirībā no ampērmetra ir konstruēts tā, lai tā iekšējā pretestība būtu pēc iespējas 

lielāka. Tāpēc tam pat nepareiza ieslēgšana shēmā ir mazāk bīstama nekā ampērmetram. 

Ar voltmetru mēra spriegumu, t.i., potenciālu starpību uz ķēdes elementa galiem, tāpēc tas 

jāslēdz paralēli šim elementam (1. attēls). Piemēram, ja voltmetru ieslēdz starp punktiem a un d, tad 
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tas uzrādīs akumulatoru baterijas spriegumu, starp punktiem b un c - spriegumu uz spuldzes, starp 

punktiem a un b vai d un c - sprieguma zudumu vados. 

Ommetru izmanto mazu un vidēju pretestību, bet megommetru - lielu pretestību (izolācijas 

pretestības) mērīšanai. Tie ir mēraparāti, kuriem katram pašam ir savs elektroenerģijas avots, tāpēc 

pretestību atšķirībā no sprieguma vai strāvas mēra tikai tad, kad elements vai tīkls ir atslēgts no 

barošanas avota. 

Praktiskā darbā loti noderīgi ir daudzfunkcionālie aparāti - multimetri jeb testeri. Tos izmantojot, 

ir jābūt loti uzmanīgam, izvēloties darba reţīmus un diapazonus. Nekādā gadījumā nedrīkst pārslēgt 

mērīšanas reţīmu, kad aparāts ir ieslēgts ķēdē, jo, grozot diapazonu pārslēgu vajadzīgā sprieguma 

mērījumu diapazona izvēlei, nejauši var ieiet ampērmetra reţīmā un līdz ar to aparātu sabojāt. 

Mēraparātu raksturīgākā īpašība ir to precizitāte. Tomēr, lai cik rūpīgi arī neizgatavotu 

elektriskos mēraparātus, mērījumu rezultāti vairāk vai mazāk atšķirsies no mērāmā lieluma patiesās 

vērtības. Parasti jo lētāks mēraparāts, jo mazāka tā precizitāte. Ļoti lētus aparātus vispār var 

neuzskatīt par mēraparātiem, tos var izmantot tikai kā indikatorus. 

 

 

Elektrisko lielumu mērīšana 

 

Lai varētu precīzi izmērīt tādus elektriskos lielumus kā spriegums, strāva un pretestība, tiek 

lietoti mērinstrumenti, kas ir speciāli paredzēti vajadzīgajam lielumam. Spriegumu mēra ar 

voltmetru, strāvu mēra ar ampērmetru, bet pretestību — ar ommetru. Minēto triju mērinstrumentu 

vietā var lietot vienu kombinēto mērinstrumentu. Šo instrumentu sauc par universālo 

mērinstrumentu — multimetru vai testeri. Šos mērinstrumentus vēl iedala analogajos un digitālajos. 

Instrumentu konstruktīvie principi ir 

redzami dotajos attēlos. Protams, mērot ar 

multimetru, ir jāievēro konkrētie 

mērinstrumentu ieslēgšanas noteikumi. 

Mērot strāvas stiprumu, tas ir jāieslēdz 

virknē, mērot spriegumu — paralēli 

patērētājam, bet, mērot pretestību, jāievēro, 

ka multimetram pretestības mērīšanai ir 

savs sprieguma avots. 

2. attēls. Digitālais multimetrs. 

Pagrieţot pārslēdzi vajadzīgajā stāvokli, 

var izvēlēties, vai mērīt līdzstrāvu, 

maiņstrāvu, līdzspriegumu vai 

maiņspriegumu vai arī pretestību 

Analogā multimetra skala, uz kuras  

2.att 

nolasāms rezultāts, ko rāda kustīgā šautra. Svarīgi ir izvēlēties atbilstošo mērījumu diapazonu — 

skalas daļu. Mērījuma diapazona neatbilstība var būt par cēloni rezultātu neprecizitātei vai 

iespējamam bojājumam 

3. attēls. Analogā multimetra kopskats. Redzams mērāmā lieluma pārslēgs 
un iespējamie izvēlamie diapazoni. Kreisajā pusē ir pievienoti atbilstošie 
mērvadi un to spraudligzdas atkarībā no mērāmā lieluma 
 

Strāvas mērīšana 3.att 

 

Mērot strāvu, ir citi nosacījumi nekā mērot spriegumu. Mēraparātu 

(ampēr-metru) nepieciešams ieslēgt strāvas plūšanas pamatķēdē. 
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Lai ķēde nebūtu jāpārtrauc, kad tā ir 

pieslēgta spriegumam, jau iepriekš uz 

skalas jāizvēlas diapazons atbilstoši 

konkrētajai strāvai. Kā zināms, vienā 

gadījumā tā var būt daţi simti miliampēru, 

bet citā — vairāki desmiti ampēru. 

Tādēļ vienmēr ir jāieslēdz diapazons, kas 

nodrošina iespējami lielākas strāvas 

caurplūdi caur mēraparātu. Protams, 

vispirms jāizvēlas, kāds strāvas veids — 

līdzstrāva vai maiņstrāva — tiks mērīts un 

tikai tad jāiestāda nepieciešamais 

diapazons. 4. attēls. Strāvas mērīšana. 

Rūpīgi pārbaudi, kāda secība mēraparāti 

tiek saslēgti 

 

Sprieguma mērīšana 

 

Pirms mērīt spriegumu, ir svarīgi melnos vadus iestiprināt kontaktā COM = kopīgais vai zeme. 

Sarkano vadu iestiprina kontaktā V vai V/Ω. Tad instrumenta pārslēdzi pagrieţ, izvēloties vajadzīgo 

reţīmu, tātad līdzsprieguma vai mainsprieguma mērīšanai. Izvēloties mērīšanas diapazonu, sāk ar 

lielāko diapazonu vai ari iepriekš novērtē paredzamo sprieguma lielumu. Nav jēgas uzgriezt skalu 

300 V un mērīt tikai pie pirmajām iedaļām, kas atbilstu tikai 1-2 V. Mērot līdzspriegumu, melnie 

vadi jāpieslēdz "-" pusei, bet sarkanais 

"+" pusei. 
Svarīgi! Mērot nezināma lieluma 
spriegumu, ir jāsāk ar skalas 
lielāko diapazonu. Pēc tam ieslēdz 
atbilstoši mazāku diapazonu ar 
aprēķinu, lai nekādā gadījumā 
sprieguma lielums nepārsniegtu 

skalas pieļaujamo diapazonu. 
Pretējā gadījumā var sabojāt 
mēraparātu. 5. attēls. Attēla ir 
redzams, kāda veidā savieno 
voltmetru ar lampu un bateriju. Šajā 
gadījumā baterija atrodas speciālā 
ietvarā 
 
 

 
 

 

Pretestības mērīšana 

Lai mērītu pretestību, piemēram, kvēlspuldzes parametrus, ir vajadzīgs sprieguma avots — baterija. 

Ar tās palīdzību iegūst strāvas plūsmu. Baterija ir iemontēta multimetrā. Zinot baterijas spriegumu, 

var aprēķināt pretestību, izmantojot Oma likumu. Iepriekš, protams, ir jāuzzina ari strāvas stiprums. 

Parasti gan pretestību speciālie mēraparāti ir izpildīti tā, ka visu šo sakarību analīzi veic pats aparāts 

un rezultāts uzreiz tiek uzrādīts omos. Svarīgi ir ievērot kopējo zemējošo vadu (melno) slēgumu pie 

spailes "COM" un sarkanā vada pieslēgumu pie "Ω" vai "V/Ω". 
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Pirms uzsākt pretestības mērīšanu, ir jārada mērvadu īssavienojums un uz skalas jāieregulē nulles 
stāvoklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. attēls. Pretestības mērīšana ar trim daţādiem mēraparātiem 
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Pretestību slēgumi 
 

Oma likums 

Elektriskās ķēdes posmā plūstošās strāvas stiprums ir tieši proporcionāls potenciālu starpībai uz 
posma galiem, ja tā temperatūra ir nemainīga. Aplūkojot kvēlspuldzi, ja kvēldiegs ir uzkarsis, 
redzams, ka strāvas lielums ir atkarīgs arī no kvēldiega materiāla, tā garuma un šķērsgriezuma 
laukuma. Jebkurā kvēldiega brīvie elektroni saduras ar apkārt esošajiem atomiem un joniem un 
piešķir tiem enerģiju, sasildot tos un radot gaismas starojumu. Tātad tiek pārvarēta kvēldiega 
pretestība un tiek ierobeţots strāvas lielums šajā ķēdē. 

Simons Oms (1787-1854) savos darbos pētīja elektriskās strāvas raksturu un pretestības lomu 
tajā saistībā ar pieliktā sprieguma lielumu. Viņš pierādīja, ka, jo mazāka ir pretestība, jo lielāka ir 
strāva, nemainoties spriegumam. Tāpat viņš pierādīja, ka, esot nemainīgi pretestībai, bet palielinot 
spriegumu, attiecīgi palielinās ari strāvas stiprums. 

Par godu šim zinātniekam pretestības mērvienība ir nosaukta par omu D, un pretestību apzīmē 
ar burtu "R". Ja plūst l ampēru stipra strāva un spriegums ir l volts, tad pretestība ir l oms. 

Formulu, kas saista šos trīs lielumus un ir elektrības teorijas pamat formula, sauc Oma likums, 
un tā ir šāda: 

kur I — strāva ampēros, U — spriegums voltos, R 
—pretestība omos. 

 
 

 

 

 

 

Pretestības grafiskais apzīmējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slodzes pretestība jeb slodze ir ķēdes elements, kura dēļ tiek 

veidota visa pārējā elektriskā ķēde. 

Strāvai plūstot caur slodzes pretestību, tajā izdalās noteikts siltuma daudzums. Tā, 

piemēram, luktura spuldze (precīzāk - tās kvēldiegs) ir slodzes pretestība, kas rada apgaismojumu. 

Darbības laikā spuldzes kvēldiegs tiek sakarsēts līdz baltkvēlei. Lai pasargātu kvēldiegu no 

oksidēšanās, kā arī samazinātu materiāla iztvaikošanu, spuldzes balonu piepilda ar inertu gāzi. 
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Par slodzes pretestības vienību pieņem omu. Vienu omu liela pretestība ir tāda pretestība 

vadītājam, pa kuru plūst vienu ampēru stipra strāva, ja spriegums starp vadītāja galiem ir viens volts 

(5. attēls). 

 

Elektrotehnikas pamatlikums ir Oma likums, kura definīciju var izteikt ari tā: spriegums ir: 

 

Izmantojot Oma likuma formulu, var noteikt jebkuru tajā ietilpstošo lielumu 

Piemērs 

l. Automobiļa virzienrāţa spuldze ir pieslēgta 12 V akumulatoru baterijai un patērē 1,25 A lielu 

strāvu. Aprēķināt spuldzes pretestību. Aprēķiniem izmanto formulu 

 

2. Spuldze, kuras pretestība ir 4 Q, ieslēgta ķēde un patērē 3 A lielu strāvu. Aprēķināt 
sorieaumu uz souldzi. 

 

 

3. Aprēķināt caur spuldzi plūstošo strāvu, ja tas pretestība ir 2,5 Q un tā ir ieslēgta 12 V 

akumulatoru baterijas ķēdē. 

 

Rezistoru virknes slēgums 

Elektriskajā ķēdē var būt vairāki enerģijas patērētāji, kuriem daţādas pretestības.  

Pieņemsim, ka ģeneratora ārējā ķēde (5. att.) sastāv no trīs enerģijas patērētājiem ar pretestībām R1, 

R2 un R3. Patērētāju šādu slēgumu, kurā katrs no tiem cits aiz cita ieslēgti vienā noslēgtā 

elektriskajā ķēdē, sauc par virknes slēgumu. Šādā slēgumā visos patērētājos strāva ir vienāda, bet 

ārējās ķēdes pretestība ir vienāda ar vadītāju pretestību summu. Saskaņā ar Oma likumu I=E/( R0+ 

R1+ R2+ R3.) 

Tādejādi, ja ķēdē ir trīs virknē saslēgti vadītāji, ķēdes kopēja pretestība R= R0+ R1+ R2+ R3 bet 

ķēdes ārējā pretestība R'= R1+ R2+ R3  

Spriegums uz enerģijas avota spailēm vienāds ar ārējai ķēdei pielikto spriegumu, t. i., U=E—

IR0=/( R1+ R2+ R3 ), kur IR0 — sprieguma kritums enerģijas avota iekšējā pretestībā. 
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Spriegums uz virknē slēgto enerģijas patērētāju spailēm vienāds ar strāvas stipruma un 

patērētāju pretestību reizinājumu, t. i., =IR1; U2=1R2; U3=IR3; U1+ U2+ 

U3=U 

Tādejādi, virkne slēgto patērētāju spriegumu summa ir vienāda ar 

spriegumu uz enerģijas avota spailēm. 

Tā kā ķēdē, kas sastāv no virknē slēgtiem patērētājiem, visos posmos 

strāva ir vienāda, tad posmu spriegumi ir proporcionāli to pretestībām vai 

apgriezti proporcionāli vadīt 

5. att. Rezistoru 

 virknes slēgums   

    spējām, t. i.,   U1: U2: U3= R1+ R2+ R3=l/g1: l/g2: l/g3, ;  

Nemainīga sprieguma gadījumā strāva ir atkarīga no ķēdes pretestības. Tādēļ, izmainoties vienai no 

virknē slēgto patērētāju pretestībā, izmainās visas ķēdes kopējā pretestība un arī strāva ķēdē. Pie 

tam izmainās spriegumi uz visiem patērētājiem. 

Papildu rezistoru ieslēgšanu virknē praksē lieto sprieguma pazemināšanai (palaišanas un 

regulēšanas reostati), kā arī mēraparātu, piemēram, voltmetru mērapjomu paplašināšanai. 

 

Rezistoru paralēlais un Jauktais slēgums 

Par p a r a l ē l i  s l ē g t i e m  elementiem sauc tādus elektriskās ķēdes elementus, kam pieslēgts 

viens un tas pats spriegums. Paralēli savienotos rezistoros strāva sazarojas četros zaros, tā 

samazinot ķēdes kopējo pretestību jeb palielinot kopējo vadītspēju, kas vienāda ar atsevišķu zaru 

vadītspēju summu. Par to var viegli pārliecināties, ja pieņem, ka paralēli savienotu vadu skaita 

palielināšana ir līdzvērtīga šķērsgriezuma palielināšanai vadam, kurā plūst strāva. Tādējādi, 

apzīmējot visu vadu kopējo vadītspēju ar burtu gt bet katra atsevišķa vada vadītspēju ar g, gs, 

iegūstam šādu vienādību: g=g1+g2+g3+g4. 

Tā, ka vadītspēja ir pretestībai apgriezts lielums, tad šo izteiksmi var uzrakstīt šādi:  

l//R=l/R1+l/ R2+l/ R3+ l/ R4 

Sāja izteiksmē R ir četru paralēli slēgto rezistoru kopējā jeb ekvivalentā pretestība, kas ir 

mazāka par jebkuru no četru doto rezistoru pretestībām. 

Pierādīsim iegūto sakarību. Apzīmēsim ķēdes kopējo strāvu ar burtu /, strāvas atsevišķos zaros 

attiecīgi ar I1, I2, I3 un I4, spriegumu starp punktiem a un b ar U un kopējo pretestību starp šiem 

punktiem ar R, Pamatojoties uz Oma likumu, uzrakstīsim šādas vienādības: I=U/R; I1 = 

U/R1:=U/R2- I3=U/R3; I4=U/R4. 

Saskaņā ar pirmo Kirhofa likumu I=I1+I2+I3+I4 jeb U/R = U/R1 + U/R2+ U/RS+ U/R4. 

Ja izdala iegūtas izteiksmes abas puses ar U, iegūst l/R = l/R1 + l/R2+l/R3l+/R4. Tas arī bija 

jāpierāda. 

Iegūtā sakarība ir spēkā jebkuram paralēli savienotu rezistoru skaitam. Ja elektriskajā ķēdē ir 

divi paralēli savienoti rezistori Ri un R2, var uzrakstīt šādu vienādību: l/R=l/R1+l/R2, no kurienes 

atrodam pretestību R rezistoram, ar ko var aizvietot divus paralēli savienotos rezistorus: R = R1R2/ 

(R1+R2). 

Iegūto sakarību bieţi lieto praksē; to var formulēt šādi: divu paralēli savienotu enerģijas 

patērētāju pretestība vienāda ar šo pretestību reizinājumu, dalītu ar šo pašu pretestību summu. 
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Ja paralēli savienoti n vienādi rezistori ar pretestību R, tad šādas. ķēdes kopējā pretestība ir n 

reizes mazāka par viena rezistora pretestību, t. i., Rŗ = R/n. 

parādītajai shēmai uzrakstīsim šādas sakarības: I1R1 = U; I2R2=U; I3R3=U; I4R4=U. Tā kā šo 

vienādību kreisās puses ir vienādas, tad vienādas ir arī to labās puses: I1R1=I2R2= I3R3 = I4R4 

No šīm vienādībām iegūst šādas sakarības: I1/I2=R2/R1; I2/ I3 = R3/ R2 utt.  

Šīs sakarības norada uz to, ka ķēdes ar paralēli slēgtiem rezistoriem, strāvas sadalās apgriezti 

proporcionāli šīm pretestībām jeb tieši proporcionāli šo vadītāju vadītspējām. Tādējādi, jo lielāka 

paralēli slēgta rezistora pretestība, jo tajā plūst mazāka strāva, un otrādi. 

Ja spriegums starp mezgliem nemainās, tad starp šiem mezgliem slēgtajos rezistoros plūstošās 

strāvas atšķirībā no virknes slēguma nav atkarīgas cita no citas. Viena vai vairāku rezistoru 

izslēgšana  no  ķēdes  neietekmē  pārējo ieslēgto rezistoru darbību. Tādēļ apgaismošanas spuldzes, 

elektrodzinējus un citus elektroenerģijas patērētājus galvenokārt slēdz paralēli.  

Elektriskās ķēdes posmam pieslēdzot paralēli patērētāju, izmainās strāva gan visā ķēdē, gan arī 

aplūkojamā posmā. Tā, piemēram, tīklā ar spriegumu U =120 V virknē ieslēdzot rezistorus ar pre-

testībām R1= 10 Ω un R2=30 Ω strāva ķēdē I = U /( R1+ R2) = 120/(l0+30) =3 A. Ja paralēli 

rezistoram ar pretestību R2 pieslēdz rezistoru ar pretestību R3=60 Ω, tad izmainās strāva gan ne-

sazarotajā ķēdē, gan arī rezistora ar pretestību R2 Divu paralēlo zaru pretestība R 23= R2/R3 (R2+ 

R3 )=30-60/(30+60)=20 Ω. 

Strāva nesazarotajā ķēdē I1 = U /( R1+ R23) = 120/(10+20)=4 A. Strāva rezistora R2 vienāda ar /2= 

(U - I1R1)/R2= (120— 4 10)/30=2,67 A. 

Prakse rezistoru pieslēdz paralēli elektriskas ķēdes posmam, lai šajā posmā samazinātu strāvu. 

Šādu paralēli pieslēgtu rezistoru sauc par šuntu, un to lieto ampērmetru strāvas mērapjomu 

paplašināšanai. Lietojot šuntu, caur aparātu atzarojas tikai mērāmās strāvas daļa. Šuntu ķēdē 

ieslēdz virknē, un paralēli šuntam pieslēdz ampērmetru. 

Ja elektriskajā ķēdē paralēli savienotie rezistori saslēgti virknē ar citiem rezistoriem, tad tādu 

slēgumu sauc par jaukto slēgumu. Lai noteiktu vairāku jauktā slēgumā savienotu rezistoru kopējo 

jeb ekvivalento pretestību, vispirms atrod paralēli vai virknē slēgto rezistoru 

pretestības, bet pēc tam šos rezistorus aizvieto ar vienu rezistoru, kura 

pretestība vienāda ar atrasto.  

KIRHOFA LIKUMI 

Galvenie pamatlikumi elektriskās strāvas raksturošanai ir izstrādāti jau 
pirms pusotra gadsimta. Pirmais ir jau zināmais Oma likums, tad divi Kirhofa likumi (Gustavs 
Roberts Kirhofs (1824-1887) bija vācu fiziķis). Pirmais likums vienkāršotā formā nosaka, ka 
nesazarotā ķēdē jebkurā tās posmā strāvai ir viena un tā pati vērtība. Tādējādi no strāvas avota, ko 
sauc par elektrodzinējspēku — EDS, aizplūstošo elektronu lādiņu daudzums ir vienāds ar 
galapunktā (pie otrā pola) pienākušo lādiņu daudzumu. Praksē bieţi ir sazarotas elektriskās ķēdes, 
un tādā gadījumā vispilnīgākā veidā pirmais Kirhofa likums ir sekojošs: 

Mezglu punktam pienākošais strāvas daudzums ir vienlīdzīgs ar 

aizejošo summu, tātad algebriskā strāvu summa mezglu punktā ir 

vienlīdzīga ar nulli. 

Pārejot pie otra likuma būtības, apskatīsim 5.2. attēlā doto shēmu. Trīs pretestības ir saslēgtas 
virknē, un tās ir pieslēgtas sprieguma avotam ar 12 V spriegumu. 

Šo elektrisko shēmu var salīdzināt ar mākslīgu trīspakāpju ūdenskritumu, kur sūknis paceļ 
(pareizāk uzspieţ) ūdeni atpakaļ augstākajā sākuma punktā 

. 
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OTRAIS KIRHOFA LIKUMS VIRKNES SLĒGUMĀ 

Otrais Kirhofa likums izsaka spriegumu kritumu būtību virknes slēgumā. Noslēgtā 
elektriskās ķēdes kontūrā strāvas avota spriegums (elektrodzinējspēks — EDS) ir vienāds ar 
spriegumu kritumu algebrisko summu ārējā ķēdē. 

U = UR1 + UR2 + UR3 '   :
:
 V VI ;:: "         ,   : 

U = EDS — potenciālu starpība, ko rada gal-
vaniskais elements, baterija vai ģenerators. 

Spriegumu kritumu summa virknes 
slēgumā ir vienāda ar barošanas 

avota spriegumu. 

5.3. attek 

 

Ja ir nevis trīs pretestības ka iepriekšējā piemēra, bet cits skaits, tad jāraksta: 

U = UR1 + UR2 + ... + Upn, kur "n" ir  

pēdējā ķēdes pretestība. 

 

 

1. piemērs 
Dota daudzzaru griestu lustra ar 7 kvēlspuldzēm. Spuldzes ir saslēgtas virknē, un to pretestības 

ir vienādas. Cik liels ir sprieguma kritums uz katru no tām, ja lustra ir pieslēgta 230 V spriegumam? 

 

Atbilde. Sprieguma kritums uz katru no kvēlspuldzēm ir 33 V 

2. piemērs 
Aprēķināt kopējo sprieguma kritumu dotajai shēmai, ja pa kontūru plūst strāva I = 2 A un 

pretestību lielumi ir atšķirīgi. Spriegums Uļ pie 5 fl pretestības = 10 V. 

Spriegums pie 5Ω pretestības Uļ = 5 • 2 = 10 V. 

Analogs aprēķins citām pretestībām: 

U2 = 7-2 = 14V; U3 = 6-2 = 12V. 

Kopējais sprieguma kritums ir 

U=10V+14V+12V = 36V. Atbilde. U = 

36V. 
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Pretestības izmaiņas atkarībā no temperatūras 

Vadītāja pretestība pieaug, palielinoties tā temperatūrai. Piemēram, gaisvadu elektrolīniju 
pretestība karstā vasaras dienā ir lielāka nekā ziemā. Pretestības izmaiņas raksturo temperatūras 
koeficients, kas ir dots tabulā katra veida metāliskam vadītājam. Zinot šo koeficientu, aprēķinu 
izpilda pēc formulas: 

AR = RI-a-At°, 
kur RI — vadītāja pretestība 20° C; 

a — temperatūras koeficients Ω/K; At° — temperatūras 
pieaugums virs 20° C; K — kelvina grāds. 

1. piemērs 
350 m garam vara vadam 20° C pretestība ir 1,53 Ω. Cik daudz pieaugs pretestība, ja 

temperatūra palielināsies līdz 50° C? 
No 8.1. tabulas redzam, ka varam a = 0,0039 Ω/K. 

AR = Rr a • At° = 1,53 • 0,0039 • (50-20) = 0,179 Ω 

Vada pretestība 50° C ir: 

R2 = RI + AR = 1,53 + 0,179 = 1,709 Ω. 

 

 

 

1. tabula. Temperatūras koeficients cc dažādiem metāliem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretestība ir palielinājusies par 11,7%. Šāds pieaugums 
ir līdzvērtīgs stiprākai strāvai, kas izraisa šo pieaugumu. 
Pieņemsim, ka tas pats kabelis tiek izmantots nelielas 
graudu kaltes agregāta elektroapgādei. 

3. piemērs 

Graudu kaltēšanas agregātam ar jaudu 10 kW pretestība ir 5,29 Ω. Agregāts ir paredzēts 230 V 
barojošam spriegumam. Elektroapgādei nepieciešams 350 m garš vara kabelis. Pieņemsim, ka tā 
šķērsgriezums ir 4 mm

2
. Agregāts faktiski strādā ar 6016,5 W jaudu, un tādā gadījumā 

Metals  
Temperatūras 

koeficients, 
cc(Q/K)  

Alumīnijs  0,0039  

Svins  0,0039  

Zelts  0,0037  

Dzelzs  0,0052-0,0062  

Varš  0,0039  

Magnijs  0,0040  

Niķelis  0,0059  

Platīns  0,0036  

Sudrabs  0,0038  

Alva  0,0042  

Volframs  0,0044  
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nepieciešama 33,72 A stipra strāva. Šie parametri ir pie 20° C. Ja temperatūra pieaug par 30° C, 
pretestība palielinās no 1,53Ω līdz 1,709 Ω Strāva samazināsies līdz 32,86 A, un 
agregāta jauda būs 5712,67 W. Jaudai samazinoties, it kā samazinās ari raţotā siltuma daudzumu 

par 5 %, bet, pieaugot apkārtējai temperatūrai, tas nebūs jūtams. 

Secinājumi. Izvēlētais kabeļa šķērsgriezums piemērots graudu kaltēšanas agregāta 

elektroapgādes prasībām.  

    Veselība un vide Ja nederīgs kabelis ir jāizmet, no tā var iegūt metālisku varu, bet jāņem vērā, 

ka nedrīkst dedzināt veco izolāciju! 

Temperatūras un pretestības kopsakarība 

Ja izdotos sasniegt absolūto nulles punktu, varš būtu ideāls elektrības vadītājs, jo pie OK = -
273° C visiem vadītājiem pretestība būtu nulle. Šo teorētisko īpašību sauc par supravadāmību. 
Temperatūrai paaugstinoties, elektriskā vadītspēja samazinās. Tā tas ir vairākumam elektrības 
vadītāju. Izskaidrojums ir vienkāršs, temperatūrai augot, negatīvo elektronu plūsma vadā sastop 
pārējo elementārdaļiņu — neitronu, pozitronu — papildu pretestību, it sevišķi tuvāk vadītāja 
virsmai, kur norisinās galvenā vadāmība. Tātad elektriskajai strāvai ir jāpārvar papildu "šķēršļu 
josla". 

"TN   K=Kelvins, temperatūras mērvienība 

FTP 

Elektrības vadītājus, kuru pretestība palielinās, 
pieaugot temperatūrai, sauc par pozitīvajām 
termopretestībām. Tas ir raksturīgi elektrības vadītājiem, 
kuriem ir daudz brīvo elektronu. Saīsināti šos vadītājus 
apzīmē — FTP. Speciālā izpildījumā tos lieto kā iekārtu 
darba parametru regulēšanas līdzekli. 

Speciālu materiālu grupu, kur pretestība, tieši pretēji 

tikko minētajam, paaugstinoties temperatūrai samazinās, 

sauc par negatīvajam termopretestībam. Saīsināti — 

NTP. Tos sauc ari par termistoriem, tādējādi atšķirot no 

iepriekšminētajiem — kurus sauc arī par 

terniorezistoriem. Tie parasti ir pusvadītāji. 
 

5 attēls. Pretestības izmaiņas atkarībā no 
temperatūras divām materiālu grupām 

 

 

6. attēls. Termistora attēls shēmā 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

® 



 65 

Barošanas avots. 

Akumulatoru baterija. 

Akumulatoru baterija (turpmāk tekstā - akumulators) ir elektroenerģijas avots, kuras 

uzdevums ir uzkrāt līdzstrāvas elektroenerģiju un apgādāt ar strāvu elektroenerģijas patērētājus tad, 

kad ģenerators nedarbojas vai arī tā jauda darbojoties ir nepietiekama. 

Akumulators (latīniski: accumulator - savācējs) veic arī vairākas citas nozīmīgas funkcijas. 

Ja atvieno akumulatoru, tad 

• maiņstrāvas ģeneratori nespēj ierosināties un inducēt EDS, jo ierosmes ķēdē nav strāvas; 

• maiņstrāvas ģeneratora taisngrieţa radītās sprieguma pulsācijas netiek izlīdzinātas, kas 

loti traucē daţādu elektronisko sistēmu darbu; 

• sprieguma impulsi, kas rodas daţādu iekārtu komutācijas procesos, var sasniegt 

ievērojamus lielumus un sabojāt sistēmu pusvadītāju un mikroelektronikas elementus; 

• ģeneratora bojājumu rezultātā var pēkšņi pieaugt spriegums un sabojāt ieslēgtos 

patērētājus. 

Mūsdienu automobiļus galvenokārt apgādā ar svina - skābes, daudz retāk ar dzelzs - niķeļa 

jeb sārma akumulatoriem. 

Akumulators sastāv no virknē konstruktīvi un elektriski savienotiem akumulatoriem jeb 

sekcijām. Piemēram, parastais 12V automobiļa akumulators sastāv no sešām divvoltu sekcijām  

 

Virkne savienotas sekcijas akumulatora 

Praktiski akumulatoru spriegums nav tieši vienāds ar 12 V. Pilnīgi uzlādēts akumulators bez 

slodzes uzrāda spriegumu katrā sekcijā 2,1 V (kopumā 12,6 V), savukārt pilnīgi izlādēta 

akumulatora spriegums var nokrist pat līdz 10,5 V. 

Svina - skābes akumulatoram piemīt šādas īpatnības: 

• pēc enerģijas izlietošanas to var uzlādēt; 

• akumulatora šķidrais elektrolīts ir atšķaidīta sērskābe, kas ir bīstama acīm, rokām, 
apģērbam, kā arī automobiļa metāla virsmām;  

• akumulatora lādēšanas laikā no elektrolīta izdalās skābeklis un ūdeņradis. Šo gāzu 

maisījums ir sprāgstošs, tāpēc akumulatora lādēšanas laikā tuvumā nedrīkst rīkoties 

ar atklātu uguni vai smēķēt; 

• svina savienojumi arī ir indīgi, tāpēc, rīkojoties ar akumulatoru, jāievēro vajadzīgā 

piesardzība;  

• akumulatora  ekspluatācijas  laikā no  tā  izdalās  gāzes  (izņemot nedaudzus 

akumulatorus), tāpēc ir nepieciešams tam periodiski pieliet destilētu ūdeni. 

Akumulatorā aktīvai ķīmiskai reakcijai, kuras rezultātā izdalās enerģija, nepieciešami divi 

daţādi vadītāji - plates, kuras iegremdētas strāvu vadošā šķīdumā - elektrolītā. 
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Plates izgatavo reţģu veidā no svina ar antimona piejaukumu, un sekcijā tās ir vairākas. 

Reţģi piepilda ar porainu aktīvu masu, kura sastāv galvenokārt no svina oksīda. Sagatavojot 

akumulatoru darbam, tajā iepilda elektrolītu - ķīmiski tīras sērskābes šķīdumu destilētā ūdenī. Starp 

sērskābi un svina platēm noris ķīmiska reakcija, kuras rezultātā plašu virsma pārklājas ar svina 

sulfāta kārtiņu.  

Akumulatora uzlādēs procesā elektroenerģija tiek pārveidota ķīmiskajā enerģijā un uzkrājas 

akumulatorā. Šajā procesā svina oksīds uz pozitīvajām platēm kļūst par svina dioksīdu (šokolādes 

krāsā), bet uz negatīvajām platēm - par poraino svinu (pelēka krāsā). Elektrolītā palielinās sērskābes 

koncentrācija, tā blīvums un līdz ar to akumulatora EDS. 

Ja uzlādētam akumulatoram pievieno spuldzi, tad tajā plūst strāva un tā deg, kā rezultātā no 

elektrolīta izdalās ūdens, akumulatora plates saistās ar sērskābi un pārklājas ar svina sulfāta kārtiņu, 

bet elektrolīta blīvums un EDS samazinās. Šo procesu sauc par akumulatora izlādi. 

Lai novērstu īsslēgumu akumulatorā, starp pozitīvajām un negatīvajām platēm ievieto 

izolācijas starplikas, kuras sauc par separatoriem. Separatorus agrāk izgatavoja no koka vai 

porainas gumijas, bet tagad tos izgatavo no mikroporainas plastmasas, papīra vai šo materiālu 

kombinācijas ar stikla šķiedru Separators ievietots ar rievoto pusi pret pozitīvo plati, lai neaizkavētu 

elektrolīta piekļūšanu tās aktīvajai masai, jo ķīmiskie procesi tajā notiek intensīvāk. 

 Akumulatoru korpusu agrāk izgatavoja no ebonīta vai karbolīta, bet tagad to izgatavo no 

termoplastiska polipropilēna - viegla un izturīga materiāla, kurš ir arī caurspīdīgs, caur to ir ērti 

sekot līdzi elektrolīta līmenim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separatori 
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Iekšējās pretestības aprēķins sekcijā 

 

No iekšējas pretestības lieluma atkarīgs strāvas stiprums ķēdē. Ja ir liela iekšēja pretestība, 
attiecīgi strāva būs mazāka. Citiem vārdiem — baterijas iekšējā pretestība raksturo baterijas darba 
stāvokli. 

 
Iekšējo pretestību var izrēķināt šādi: 

a) vispirms izmēra baterijas EDS uz spailēm, ja baterija ir slogota; 
b) ar slodzi, piemēram, 10 Ω vienlaikus mēra strāvu un spriegumu uz spailēm. 

Sprieguma starpība starp baterijas EDS un spaiļu spriegumu ar slodzi ir tiešā sakarībā ar 
iekšējo pretestību. 

 

 

Izmantojot izmērīto strāvu, var iegūt iekšējo pretestību 

 

Baterijas EDS ir 1,62 V. Slogojot bateriju ar pretestību 10 Ω, spaiļu spriegums ir 1,48 V. Cauri 

pretestībai un ķēdei plūst 4,6 A stipra strāva. Sprieguma kritums uz iekšējo pretestību: 

 

 

 

 

 

Tātad iekšēja pretestība šai baterijai ir 30 mΩ, un var secināt, ka baterija ir uzlādēta. 

Līdzīgs piemērs. 
Dotajai baterijai EDS ir samazinājies no 1,62 līdz 1,2 V un I = 0,5 A. Kāda ir iekšējā 

pretestība? 
  

 

  

 

 

 

 

Ka redzams, baterija ir galīgi iztukšojusies (izlādējusies). 
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Īsslēgums 

Sabojājoties separatoram un sadrūpot plašu aktīvajai masai, vispirms samazinās 

akumulatora ietilpība, tad darbības procesā krasi samazinās spriegums, līdz pēc kāda laika motoru 

nav iespējams iedarbināt bez papildu akumulatora pieslēgšanas. 

īsslēgumu veicinošie faktori ir šādi: 

• pārāk ilga uzlādē pie sprieguma, lielāka par 15 V, un par 30°C augstākā temperatūrā; 

• elektrolīta sasalšana; 

• regulāra ilgstoša izlāde ar maksimālo strāvu; 

• asi triecieni, krasas vibrācijas, pārmērīgs sagāzums. 

Ja bojāta kāda akumulatora sekcija, tad tajā var novērot mazāku elektrolīta blīvumu nekā 

citās sekcijās un samazinātu kopējo akumulatora spriegumu, jo ar kopīgu vāku nosegtām sekcijām 

atsevišķas sekcijas spriegumu nevar izmērīt. Akumulatoru uzlādējot ar ģeneratora vai uzlādēšanas 

ierīces palīdzību, bojātā sekcija pārmērīgi karst. Tā kā pārējām sekcijām ir jākompensē bojātās 

sekcijas darbs, tās ātrāk izlādējas, progresējoši nolietajās, līdz ar to nepieciešami jauni izdevumi. 

Lai nepārslogotu akumulatoru, starteri nevajadzētu darbināt nepārtraukti ilgāk par 10 -=- 15 

sekundēm, pēc vismaz 40 -=- 60 sekunţu ilgas pauzes un ne vairāk par 3 līdz 5 neveiksmīgiem 

mēģinājumiem.  

Ļoti būtiski akumulatora kalpošanas ilgumu ietekmē stingrs tā nostiprinājums, jo 

akumulatori ir loti neizturīgi pret triecieniem un vibrācijām, piemēram, ātri var pārlūzt starpsekciju 

savienojumi, kas ir samērā plāni. 

Sulfatizācija 

Normālas izlādes laikā uz akumulatora platēm veidojas mikroskopiski svina sulfāta 

kristāliņi. Akumulatoru uzlādējot, tie pārvēršas svinā un skābes atlikumā. Ja akumulatoru ilgu laiku 

atstāj neuzlādētu, tad no šiem kristāliņiem veidojas jau lielāki balti kristāli, kas spējīgi aizsprostot 

poras un pārklāt plašu virsmu. Līdz ar to elektrolīta saskare ar plašu aktīvo masu pasliktinās, kā 

rezultātā akumulatora ietilpība samazinās, iekšējā pretestība palielinās, kas noved līdz paātrinātai 

elektrolīta sasilšanai uzlādēs laikā. 

Nelielu sulfatizāciju var novērst, veicot akumulatora ilgstošu uzlādi ar mazas uzlādēs strāvu, 

taču smagākos gadījumos process ir neatgriezenisks. 

Sulfatizāciju veicina 

• akumulatora ilgstoša glabāšana bez uzlādēs; 

• liels elektrolīta blīvums; 

• liela pašizlāde; 

• plašu saskare ar gaisu; 

• nepietiekama uzlādē ekspluatācijas laikā; 

• netīrs elektrolīts u.tml. 

Sulfatizācijas pazīmes:  

• lielāks uzlādēs spriegums un iekšējā pretestība; 

• mazāks izlādes spriegums un ietilpība; 

• uzlādēs laikā strauji paaugstinās temperatūra, intensīvi izdalās gāzes, bet elektrolīta 

blīvums nepalielinās.  
 

Vairāku akumulatoru vienlaicīga izmantošana 

Divus virknes slēgumā saslēgtus akumulatorus izmanto sprieguma paaugstināšanai - no 

diviem 12V akumulatoriem iegūst 24V līdzstrāvas avotu. Virknes slēgumā saslēgtu akumulatoru 

kopējā ietilpība ir vienāda ar viena akumulatora ietilpību. Piemēram, virknes slēgumā savienojot 

divus 12V/70Ah akumulatorus, iegūst 24V/70Ah elektroenerģijas avotu. 
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Divus paralēlā slēgumā saslēgtus akumulatorus izmanto ietilpības (jaudas) palielināšanai. 

Akumulatoru paralēlā slēgumā spriegums nemainās. 

Piemēram, savienojot paralēlajā slēgumā divus 12V/70Ah akumulatorus, iegūst 

12V/140Ah elektroenerģijas avotu. Šajā gadījumā iegūtā lielākā kopējā ietilpība var nodrošināt 

automobiļa motora efektīvu iedarbināšanu un ilgstošu mazākas jaudas patērētāju barošanu. 

Šādā veidā var slēgt akumulatorus tikai ar vienādiem parametriem. 
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Iedarbināšanas sistemas pārbaude. 
Starteris.  

Startera galvenais uzdevums ir, izmantojot akumulatoru, iegriezt kloķvārpstu motora 

iedarbināšanas laikā, bet, motoram uzsākot darbību patstāvīgi, mehāniski atvienoties no motora. 

Startera galvenās sastāvdaļas ir startera motors, pārvadu mehānisms un vadības iekārtas. Startera 

motors, pārvadu mehānisms un ieslēgšanas relejs ir apvienoti vienā agregātā, bet vadības iekārtas 

pārējās sastāvdaļas ir novietotas atsevišķi. 
 

 

 

 

Startera motoru konstrukcijas 

Startera motora enkuri ar radiālo un aksiālo kolektoru Daţādas ierosmes tinumu 

konstrukcijas ir parādītas 
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Ierosmes tinumi: A — dalītās konstrukcijas ierosmes 

tinums; B — nedalītās konstrukcijas ierosmes tinums 

A gadījumā parādīti dalītās konstrukcijas ierosmes tinumi, kas savā starpā saslēgti paralēli. 

B gadījumā nedalītās konstrukcijas ierosmes tinums aptver visu statoru un tam nav iekšēju 

savienojumu. Šī tinuma viens izvads ir savienots ar startera korpusu, bet pie otra izvada ir 

piestiprinātas divas sukas, kurām ir kontakts ar kolektoru (šajā gadījumā - ar radiālo). 

Startera sukas tiek novietotas kolektora pusē speciālā vākā - suku turētājā. Suku turētāji 

startera enkuriem ar radiālo un aksiālo kolektoru. Aksiālā kolektora četru suku turētājā divas sukas 

ir savienotas ar ierosmes tinumu un divas sukas - ar korpusu. Radiālā kolektora suku turētāja sukas 

ir pārklātas ar bakelītu. 

Jauktas ierosmes tinums tiek izveidots no četrām spolēm. Trīs ierosmes tinumu spoles 

ieslēdz virknē ar enkura tinumu, bet ceturto spoli, kas izgatavota no tievāka vara vada, - paralēli. 

Šāda jauktā ierosme samazina enkura rotācijas frekvenci tukšgaitā, kā arī aldziņas sajūga un gultņu 

dilšanu Startera virknes un virknes - paralēlā slēguma ierosmes tinumu iekšējie savienojumi.  

Uz katra startera motora korpusa ir doti apzīmējumi, kas sniedz nepieciešamas ziņas par 

startera parametriem. Firmas BOSCH starteriem lieto šādus apzīmējumus: 

G F (R) 12V 0,6 kW, 

kur G - korpusa diametrs; 

F - (vai B, D, E, G) - konstrukcijas tips; 

R - (vai L) enkura griešanās virziens (R - pulksteņa rādītāju virzienā, L - pretēji 

pulksteņa rādītāju virzienam); 12V - startera 

motora nominālais spriegums voltos; 0,6kW - 

startera motora nominālā jauda kilovatos. 

Startera pārbaude 

Ja startera darbībā rodas traucējumi, tad, nenoņemot to no automobiļa, jāveic vairākas 

pārbaudes. Akumulatoram ir jābūt pilnīgi uzlādētam. Šī nosacījuma izpildi pārbauda, ar areometru 

izmērot elektrolīta blīvumu vai ar slogdakšu nosakot spriegumu starp akumulatora spailēm. 

Pārbauda visu kontaktu stiprinājumus, īpašu uzmanību veltot pulverveida oksīdu nosēdumiem uz 

akumulatora spailēm. Nepieciešamības gadījumā kontakti un spailes jānotīra. 

Ja, ieslēdzot starteri, dzirdams raksturīgs ievilcējreleja ieslēgšanās troksnis, bet starteris 

nedarbojas, tad tā releja un ievilcējreleja strāvas ķēdes ir darba kārtībā un bojājuma iemesls ir 

jāmeklē startera strāvas ķēdē. Jāpārbauda akumulatora un tā spaiļu stāvoklis, akumulatora vada 

pievienojums starterim, ievilcējreleja jaudas kontaktu stāvoklis, kā arī masas stiprinājuma drošums 

starp automobiļa korpusu un motoru. Ja minēto bojājumu nav, tad var būt netīrs vai bojāts startera 

kolektors, iesprūdušas vai nodilušas sukas, pārrāvums startera tinumos. 



 72 

Ja, ieslēdzot starteri, motors grieţas lēni, tas var norādīt uz bojājumiem akumulatorā vai 

starterī, pārmērīgiem sprieguma zudumiem vados vai savienojumos. Pārbauda spriegumu un 

sprieguma zudumus startera jaudas kontaktos. Līdz startera ieslēgšanai spriegumam uz startera ir 

jābūt vienādam ar akumulatora spriegumu, t.i., apmēram 12 V, bet startera ieslēgšanas laikā - 10 V 

robeţās (elektrolīta temperatūra apmēram 20 °C). Spriegumu zudumiem savienojumos startera 

ieslēgšanas laikā ideālā variantā jākļūst vienādiem ar nulli, bet nekādā gadījumā tie nedrīkst būt 

lielāki par 0,25 V. Par 0,25 V lielāki sprieguma zudumi norāda uz kontaktu palielinātu pretestību, 

tāpēc šāds ievilcējrelejs netiek remontēts un to nomaina. 

Ja nedarbojas ievilcējrelejs, tad pārbauda spriegumu uz tā tinumu vadības pieslēgspailes 50, 

kas nevar būt mazāks par 8 V. Ja spriegums uz šīs spailes ir mazāks, tad ir jāpārbauda startera ķēdē 

ietilpstošo vadu un savienojumu stāvoklis. 

Savieno startera jaudas kontaktu pieslēgspaili ar ievilcēlreleja tinumu pieslēgspaili. Startera 

ieslēgšanās šajā gadījumā liecina, ka nedarbojas palīgrelejs; tam var būt bojāti kontakti, pārrāvumi 

vai īssavienojums tinuma ķēdē. 

Ja, savienojot startera strāvas un ievilcējreleja vadības pieslēgspailes, ievilcējrelejs 

neieslēdzas, tad ir bojāta ievilcējtinuma ķēde. Ja pārrāvums vai īsslēgums ir tikai noturētājtinumā, 

tad ievilcējrelejs gan periodiski ieslēdzas, gan izslēdzas, jo pēc ievilcējreleja ieslēgšanās strāva caur 

ievilcējtinumu vairs neplūst. Šāda periodiska pārtraukta ievilcējreleja darbība ir novērojama arī, kad 

ir zems akumulatora spriegums, jo noturētājtinumā plūstošā strāva nav pietiekama, lai tā 

elektromagnētiskais spēks noturētu ievilcējreleja enkuru ieslēgtā stāvoklī. 

Ja starteris ieslēdzas un iedarbina motoru, bet neiziet no sazobes, radot ievērojamu troksni 

startera zonā, tad par iemeslu tam var būt sakabes zobrata vai vadības sviras ieķīlēšanās.  
 

Bojājumi un to novēršana. 

Startera ieķīlāšanās. 

Daţreiz startera zobrats var palikt sazobē ar spararata zobratu. Tam par iemeslu var būt kā 

startera, tā spararata zobratu nodilums. Ja tas ir noticis, tad ieslēdz 4. vai 5. pārnesumu, neaizmirstot 

izslēgt aizdedzi, un mēģina pastumt automobili uz priekšu un atpakaļ. Parasti ar to pilnīgi pietiek, 

lai sakabes zobrats atgrieztos savā vietā. 

Var arī mēģināt izkustināt startera vārpstu, pagrieţot to ar atslēgu aiz vārpstas kvadrātveida 

gala (ja tāds ir izveidots un pieejams). Ja starterim nav izveidots vārpstas kvadrātveida gals, tad 

atlaiţ startera korpusa savilkšanas skrūves un mēģina pabīdīt tā enkuru uz priekšu un atpakaļ. Ja arī 

tas nepalīdz, tad noņem starteri un veic startera un spararata zobratu detalizētu pārbaudi. 

Sukas. 

Noņemot starteri no automobiļa, vispirms jāatslēdz akumulators. Pēc tam noņem vāku no 

startera kolektora un izņem sukas no to turētāja. Tad izmēra suku augstumu. Ja tas ir mazāks par 

norādīto, tad sukas ir jānomaina. 

Sakabes zobrata pārvads. 

Netīrumi pārvadā palielina ieķīlēšanās iespēju, un sakabes zobrats slikti ieies vai vispār 

neieies sazobē. Pārvadu mazgā ar benzīnu vai metilspirtu, lietojot suku, kamēr tā detaļas sāk viegli 

pārvietoties. Startera enkura vārpstas galu viegli ieeļļo ar šķidru eļļu, slīdrievas atstājot sausas un 

tīras. Labu rezultātu dod darba virsmu ierīvēšana ar svinu. Šķidra vai konsistenta ziede uztvers ceļa 

putekļus, kas var izraisīt sajūga darbības traucējumus. 

Gultņi. 

Gultņu izdilums rada enkura vārpstas radiālo brīvkustību. Lai nomainītu gultņus, 

nepieciešams izņemt enkuru un izpresēt vecos ieliktņus. Tos nomaina ar jauniem metālkeramiskiem 

vai bronzas ieliktņiem, kurus pirms ievietošanas ieeļļo ar motoreļļu. 
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Elektriskās ķēdes. 

Starterī statora un enkura tinumi ir savienoti virknē. Strāva starterī plūst caur galveno spaili, 

pēc tam pa ierosmes tinumiem, tad caur suku un kolektoru ieplūst enkurā un pa tā tinumiem, caur 

otro kolektora suku pāri aizplūst uz masu. 
Ierosmes tinumus izgatavo no alumīnija vai vara sloksnes. Pārbauda ierosmes tinumu izolāciju 

attiecībā pret startera korpusu. Pēc tam pārbauda ar megommetru pretestību starp galveno 

spaili un startera korpusu. Pretestībai ir jābūt bezgalīgai vai,  

apdegušas izolācijas. Nedaudzos gadījumos tinumu izdosies salabot, nomainot bojāto 

sloksni. Pēc tam to nepieciešams aptīt ar izolācijas lentu un pārklāt ar laku. 

Kolektors. 

Rūpīgi apskata kolektora plāksnītes. Lodalvas pilieni uz enkura virsmas norāda uz to, ka 

enkurs ir bijis pārkarsēts. Enkura tinumus pie kolektora plāksnītēm iespējams pielodēt no jauna, 

sekojot līdzi tam, lai ar lodalva nesaslēgtu īsi blakus esošās plāksnītes. 

Mazus aksiālā kolektora defektus var novērst, lietojot smalko smilšpapīru, bet lielākus 

bojājumus var no virpot. Radiālā tipa kolektoru var nomazgāt ar metilspirtu, tam smilšpapīrs nav 

nepieciešams. 
 

Enkurs. 

Enkura bojājums var rasties, ja tiek pārsniegta tā rotācijas frekvence. Pats nopietnākais tāda 

veida bojājums notiek tad, ja centrbēdzes spēku ietekmē enkura tinums tiek izsviests ārā no rievām. 

Remonts šādos gadījumos nav iespējams, tāpēc enkurs ir jānomaina. 

Nav remontējams arī enkurs, kuram ir bojāta izolācija starp tinumiem un serdi. 
Enkura tinuma īsslēgtos vijumus var atklāt ar speciālu ierīci). Ja enkuru ievieto ierīces V veida 

magnētvadā un ierīci ieslēdz, tad tā sāk ģenerēt mainīgu magnētisko lauku, kas iedarbojas uz enkura 

tinumiem. Enkura tinumi sāk darboties kā sekundārie transformatora tinumi, kuros inducējas 

sekundārās strāvas, pie kam lielākās sekundārās strāvas rodas tieši īsslēgtajos vijumos. To var 

samērā viegli atklāt, uzliekot uz enkura virsmas šauru tērauda plāksni, kas īsslēguma vietā sāks 

stipri vibrēt, īsslēguma iemesls var būt metāla uzklāšanās vai grafīta pulvera nosēšanās no sukām, 

tāpēc var mēģināt nomazgāt un notīrīt īsslēguma vietu. Ja tas nepalīdz, tad nāksies bojāto enkuru 

nomainīt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja nav ierīces enkura īsslegto vijumu noteikšanai, tad noteikt īsslēguma vietu enkura tinumā 

ir loti grūti tinuma nelielās pretestības dēļ. Daţreiz bojājuma vietu ir iespējams noteikt, enkuru 

vienkārši apskatot. Taču, ja acīmredzamu bojājumu nav, tad, lai izmērītu pretestību starp blakus 

esošām kolektora plāksnītēm, ir nepieciešams loti jutīgs ommetrs. 

Enkura tinumā īsslēgtos vijumus ir iespējams noteikt ar apmēram 10A stipru strāvu. Pie 

enkura sukām pievada 10A strāvu un ar jutīgu voltmetru izmēra sprieguma zudumus uz atbilstošiem 

plāksnīšu pāriem. Izmērīto sprieguma lielumu atšķirība norādīs īsslegto vijumu.Izolāciju starp 

tinumu vijumiem un enkura serdi var pārbaudīt, izmantojot 6W kontrolspuldzi, ko slēdz virknē ar 

12V akumulatoru, vai ar multimetra palīdzību, kuru ieslēdz ommetra reţīmā  
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Elektroenerģijas apgādes sistēmas pārbaude. 

Elektroapgādes sistēmas elementi. 

Automobiļa elektroenerģijas apgādes sistēmā ģenerators raţo, bet akumulatoru baterija 

uzkrāj elektroenerģiju patērētāju barošanai  

Kad automobiļa motors darbojas ar pietiekami lielu kloķvārpstas rotācijas frekvenci, 

ģeneratora spriegums ir lielāks par akumulatoru baterijas spriegumu un tad ģenerators baro 

patērētājus un uzlādē akumulatoru bateriju. Ja motora kloķvārpstas rotācijas frekvence samazinās, 

ģeneratora spriegums kļūst mazāks par akumulatoru baterijas spriegumu un šajā gadījumā, kā arī 
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tad, kad motors nedarbojas, visus patērētājus baro akumulatoru baterija. 

Motors un ari ģenerators darbojas plaša rotācijas frekvences diapazona, tāpēc ģenerators ir 

jāapgādā ar regulatoru, kurš nodrošinātu vairāk vai mazāk pastāvīgu spriegumu tā izejā visos darba 

reţīmos. Akumulatoru lādēšanai ir nepieciešama līdzstrāva, tāpēc automobilis ir jāapgādā ar 

līdzstrāvas vai maiņstrāvas ģeneratoru, bet tikai kopā ar taisngriezi. 

Ģeneratoru uzbūve 

Maiņstrāvas ģeneratora galvenās sastāvdaļas ir rotors ar ierosmes tinumu, stators ar trijiem 

fāţu tinumiem un kontaktgredzeni ar sukām un piespiedēj atsperēm. Ģeneratoru uzbūve ir līdzīga, 

atšķirības var būt detaļās. 

Mūsdienu maiņstrāvas ģeneratoru BOSCH un LUCAS tipiskākās konstrukcijas. 

Ģeneratoru LUCAS ACR izmēru rinda raţošanas procesā ir izstrādāta rūpīgi un to apzīmē ar 

indeksu A. Ģeneratora modelis AI27 izstrādāts loti viegls, tas gandrīz neprasa apkopi. 

 
ACR 

Ģeneratora LUCAS ACR uzbūve: 

l - aizmugurējais vāks; 2 - kondensators radiotraucejumu slāpēšanai; 3 - taisngrieţa bloks; 4 - 
aizsardzības diode; 5 - sprieguma regulators; 6 - korpuss; 7 - stators; 8 - korpusa 
priekšējais vāks; 9 - rotors 
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LUCAS AI27 ģeneratora uzbūve: 

l - kondensators radiotraucejumu slāpēšanai; 2 - sprieguma regulators; 3 - korpuss; 4 - taisngrieţa 
bloks; 5 - rotors; 6 - stators ;7 - korpusa priekšējais vāks; 8 - ventilators; 9 - piedziņas 
skriemelis 

 

 

 

 

Ģeneratora pārbaudes veidi un izmantojamās ierīces 

Ģenerators neprasa bieţas apkopes, bet būtu vēlams periodiski pārbaudīt slīdkontaktu 

stāvokli un suku garumu. 

Elektroapgādes sistēmas darbības traucējumu iemesli var būt šādi: 

• bojāta akumulatoru baterija; 

• pārrauti vadi vai slikts kontakts uz spailēm vadu savienojumos; 

• nenospriegota ģeneratora piedziņas siksna; 

• bojāti ģeneratora tinumi vai taisngrieţu bloks; 

• bojāts sprieguma regulators; 

• bojājums palīgsistēmās: ierosmes strāvas relejā, akumulatoru baterijas lādēšanas 

signālspuldzē, signalizācijas vadības sistēmā.  

Uzsākot sistēmas detalizētu pārbaudi, ieteicams pārbaudīt piedziņas siksnas stāvokli un 

spriegojumu), korozijas pazīmes uz akumulatoru baterijas spailēm, pievērst uzmanību pastiprinātai 

gāzes izdalīšanai akumulatoru baterijā utt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja iepriekš minētā apskate neko nav devusi, tad pārbaudi turpina. Tālākai 

pārbaudei nepieciešamas šādas ierīces: 

• līdzsprieguma voltmetrs ar mērījumu diapazonu 0 -=- 20V vai 0 -=- 40V; 

• līdzstrāvas ampērmetrs ar mērījumu diapazonu 0 -=- 10A un 0 -=- 100A; 

• ommetrs; 

• areometrs; 

• akumulatoru baterijas izlādēšanas- lādēšanas ierīce. 

Pārbaudēs veicamie darbi 

Akumulatoru baterijas pārbaude 

Pārbauda akumulatoru baterijas uzlādēšanas pakāpi, ieslēdzot tuvās gaismas. Ja motors 

nedarbojas, tad voltmetram jāuzrāda spriegums ķēdē 12V un nedaudz vairāk. Ja voltmetra rādījumi 

ir zemāki par minētajiem, tad akumulatoru baterija ir jāuzlādē. Vadu pārbaude 

Pārbauda ģeneratoram pievienoto vadu stāvokli, tad atvieno savienojumu uz ģeneratora, 

noņem no tā vadus. Neiedarbinot motoru, ieslēdz aizdedzi un ar voltmetru pārliecinās, vai uz 

visiem trim vadu kontaktiem voltmetrs uzrāda akumulatoru baterijas spriegumu  
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Aizdedzes slēdzis _ 

Savienojošais vads 

 
Vadu pārbaude uz pārrāvumu Ģeneratoru pārbaude pie slodzes 

Ja uz IND izvada sprieguma nav, tad, iespējams, ir bojāts signālspuldzes kvēldiegs. 

Ģeneratora izejas parametru pārbaude 

Pārbaudot, vai akumulatoru baterija tiek lādēta, jāizmanto voltmetrs ar mērījumu 

diapazonu 0 -=- 20V, kuru pieslēdz paralēli akumulatoru baterijas spailēm. Tad iedarbina motoru 

un uz 3 -=- 5 minūtēm ieslēdz gandrīz visus patērētājus, palielina motora apgriezienus apmēram 

līdz 3000 minūtē. Pēc pāris minūtēm spriegumam uz akumulatoru baterijas ir jāsasniedz 13,5V. 
 

Ja minētais spriegums netiek sasniegts, tad akumulatoru baterija ir kartība, bet ģeneratoram ir kāds 

bojājums.  

Šo pārbaudi var izpildīt arī ar ampērmetra palīdzību, izmērot ģeneratora maksimālo strāvu. 

Šim nolūkam vispirms atslēdz akumulatoru bateriju, tad labi savieno ampērmetru ar ģeneratora un 

akumulatoru baterijas «+» spaili, jo slikta savienojuma gadījumā var tikt caursistas taisngrieţa 

diodes. Ar atsevišķu vadu savieno ģeneratora IND kontaktu ar signālspuldzes kontaktu 

savienojumā. Tad pieslēdz akumulatoru, ieslēdz atkal patērētājus un palielina motora apgriezienus 

apmēram līdz 3000 minūtē. Ampērmetram šajā gadījumā ir jāuzrāda strāvas vērtība, kas ir loti tuva 

tai, kura norādīta konkrētā ģeneratora tehniskajos datos. Ja ampērmetra rādījumi ir daudz mazāki 

par ģeneratora tehniskajā pasē norādītajiem, tad ģenerators ir bojāts. 

Pēc pārbaudes pabeigšanas atslēdz akumulatoru bateriju un atjauno savienojumus. 

Sprieguma zudumi ķēdē 

Sprieguma zudumi ķēdē parasti saistās ar sliktu kontaktu stāvokli. 

Voltmetra negatīvo spaili pieslēdz pie akumulatora baterijas pozitīvās spailes, bet pozitīvo 

spaili - pie ģeneratora pozitīvā izvada. Motora apgriezienus palielina apmēram līdz 3000 minūtē, 

tad ieslēdz maksimāli visus patērētājus un nolasa voltmetra rādījumus. Sprieguma zudumi šajā 

gadījumā nedrīkst pārsniegt 0,5 V. Ja tie ir lielāki, tad ir jāmeklē kontaktu slikta savienojuma vieta. 

Līdzīgā veidā pārbauda sprieguma kritumu starp negatīvo akumulatora baterijas spaili un 

ģeneratora korpusu. Arī šeit sprieguma zudumi nedrīkst pārsniegt 0,5V. 

Pārbauda akumulatora baterijas savienojumu ar automobiļa korpusu, kā arī ģeneratora 

savienojumu ar korpusu  
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Uzturēt 
motoram 
~3000 apgr./min 

Sprieguma zudumu pārbaude 

Regulatora pārbaude 

Motoru darbina 3-=-5 minūtes ar apmēram 3000 apgr/min, tad izmēra spriegumu uz 

akumulatoru baterijas spailēm. Akumulatoru baterijas spriegumam ir jāpalielinās līdz 13,6-=-14,4V 

un jāpaliek apmēram šajā līmenī, ja tiek izmantoti LUCAS ģeneratori. Ja spriegums neatrodas šajā 

diapazonā vai pastāvīgi mainās, tad jānomaina regulators. 

Uzrādītais sprieguma diapazons, motoram darbojoties, ir tipisks daudziem regulatoru tipiem 

un automobiļu modeļiem. Precīzus skaitļus var uzzināt no tehniskās literatūras (piemēram, 

"Automobiļa tehniskie dati", kuru izdod ik gadus). 

 

Regulatora iestatījumu mērīšana 

Pārbaudi nepieciešams veikt pie nebojātas, pilnīgi uzlādētas akumulatoru baterijas un pie 

normālas motora darba temperatūras. Motoram darbojoties, lādēšanas strāvai pakāpeniski ir 

jāsamazinās līdz 10A un pēc tam nav jāmainās, pat mainot motora apgriezienus. 

Saslēdz shēmu Ieslēdz gabarītapgaismojumu un palielina motora apgriezienus līdz 3000 

apgr./min. Ķēdē ieslēgtam voltmetram, izmantojot ģeneratoru 10/11 AC, ir jāuzrāda šādi regulatoru 

uzstādījumu rādījumi: 13,9 -^ 14,3V (12-voltu sistēmā) vai 27,9 -^ 28,3V (24 voltu sistēmā). 

Uz aizdedzes 
slēdzi Uz 
ievilcējreleju 
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Pārbaude ar oscilogrāfu 

Ja iespējams izmantot oscilogrāfu, tad izsmeļošu informāciju par sistēmas darbu var iegūt, 

novērojot oscilogrammu formas. oscilogrammu formas, sistēmai pareizi darbojoties, kā arī 

bojājumu gadījumā. 
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Apgaismojuma sistēmas pārbaude. 
Lukturu uzstādes pārbaude un regulēšana. 

Pareizi noregulēta luktura gaismas kūlis vienmēr vērsts nedaudz uz leju. Gaismas staru 

noliekumu pret horizontu izsaka procentos, un tā lielumu nosaka lukturu augstums no brauktuves 

virsmas. Automobiļiem lukturu noliekumu pret horizontu parasti norāda automobiļa lietošanas 

instrukcijā vai arī lukturu tuvumā motora nodalījumā: vieglajiem automobiļiem tas ir l - 1,5 %, 

kravas automobiļiem un autobusiem - apmēram 3%. 

Eiropas tipa tālās un tuvās gaismas lukturus (CR, HCR) pārbauda un regulē pēc tuvās 

gaismas. Četrlukturu optiskajai sistēmai atsevišķi jāpārbauda un jāregulē gan ārējie tuvās gaismas 

(C, HC) lukturi, gan iekšējie tālās gaismas (R, HR) lukturi. 

Amerikas tipa lukturus pārbauda un regulē pēc tālās gaismas. 

Praksē izmanto vairākas lukturu stāvokļa pārbaudes un regulēšanas metodes. Lai pārbaudes 

rezultāti būtu ticami un regulēšana pareiza, jāveic nepieciešamie sagatavošanas darbi: 

• automobilis jānovieto uz līdzenas, horizontālas pamatnes ar cietu segumu; 

• vadāmie riteņi jānostāda taisnvirziena kustībai atbilstošā stāvoklī; 

• jāpārbauda un nepieciešamības gadījumā jākoriģē gaisa spiediens automobiļa riepās; 

• pirms pārbaudes vēlams pašūpot automobiļa priekšdaļu, lai visi balstiekārtas 

elementi ieņemtu normālu darba stāvokli; 

• ja automobilis nav aprīkots ar distances vadības lukturu stāvokļa koriģēšanas ierīci, 

tad vēlams automobili noslogot tā, kā to izmanto vairumā gadījumu. 

Lai panāktu kvalitatīvu gaismas ierīču stāvokļa pārbaudi un regulējumu, jāizmanto 

pārbaudes ekrāns vai optiskās pārbaudes ierīces - optiskās kameras. 

Pārbaudes ekrāns parādīts attēlā. Automobili parasti novieto 5 m attālumā no ekrāna 

perpendikulāri tam un ieslēdz pārbaudāmā luktura vajadzīgo gaismu. 

 

 

 

. Luktura stāvokļa pārbaude un regulēšana, izmantojot pārbaudes 

ekrānu 

tola  gaisma 



Lukturu stāvokļa pārbaudes ekrāns: 

a - Eiropas tipa divlukturu sistēmas tuvās un tālās gaismas lukturu 
pārbaudes ekrāns; b - miglas lukturu pārbaudes ekrāns; 
c - Eiropas tipa četrlukturu sistēmas lukturu 
pārbaudes ekrāns; d - Amerikas tipa tuvās un tālās 
gaismas lukturu pārbaudes ekrāns; A - gaismas kūlu 
noliekums pret horizontu, mm; B - lukturu centru 
attālums no automobiļa viduslīnijas; 
C - četrlukturu sistēmas iekšējo lukturu centru attālums no automobiļa 
viduslīnijas; D - četrlukturu sistēmas iekšējo - tālās gaismas lukturu (arī 
Amerikas tipa lukturu) gaismas kūlu noliekums pret horizontu, mm 

Eiropas tipa tuvās (C, HC), kā arī tuvās un tālās (CR, HCR) gaismas lukturus pārbauda 
pēc tuvās gaismas. Katru lukturi pārbauda atsevišķi, pārējos aizklājot ar necaurspīdīgu ekrānu. 
Pareiza luktura stāvokļa gadījumā tā radītajiem gaismas kūļiem ekrāns jāizgaismo, kā parādīts 
Eiropas tipa luktura tuvās gaismas norobeţojošajai līnijai (vienlaikus arī kūla augšējai robeţai) 
jāsakrīt ar attiecīgā vietā uzzīmēto lauzto līniju uz ekrāna. 

Amerikas tipa tuvās un tālās gaismas lukturus regulē pēc tālās gaismas ar tādu aprēķinu, 
lai tālās gaismas kūlu centri būtu vērsti punktos O Tuvās gaismas reţīmā kūlu augšējā robeţa 
nedrīkst būt augstāk par līniju H-H. 

Līdzīgi regulē Eiropas tipa četrlukturu optiskās sistēmas tālās gaismas lukturus, vēršot 
gaismas kūlu centrus ar maksimālo gaismas stiprumu punktos E Pareizi noregulētu miglas 
lukturu gaismas kūlu augšējā robeţa nedrīkst būt augstāk par tādā pašā augstumā novietotu un 
noregulētu tuvās gaismas lukturu gaismu norobeţojošās līnijas horizontālo  

Pārbaudot lukturu 
stāvokli ar kontroles ekrāna 
palīdzību, darbu veikšanai 
nepieciešama liela platība. 
Izmantojot optiskās lukturu 
pārbaudes ierīces - optiskās 
kameras, šo platību iespējams 
samazināt līdz minimumam. 
Optiskas kameras konstruktīvais 

izveidojums un darbības 

princips: a - optiskā shēma; b - 

elektriskā shēma; c - lukturu 

pārbaude pēc gaismas kūla un ekrāna ierīces skatlodziņā; l - Eiropas tipa tuvās gaismas 

pārbaude; 2 - tālās gaismas pārbaude; 3 - miglas gaismas 

 

Optisko kameru darbības princips pamatojas uz lukturu radītā gaismas kūla koncentrāciju ar 

savācēj lēcas palīdzību. Daţādu marku optiskās kameras atšķiras galvenokārt ar principu, pēc 

kāda ierīces optisko asi orientē attiecībā pret automobili un tā lukturiem. Daţām optiskajām 

kamerām papildus uzstāda fotoelektrisku mērīšanas iekārtu, ko izmanto tuvās un tālās gaismas 

stipruma noteikšanai. Par atskaites bāzi optisko kameru orientācijai parasti izmanto automobiļa 

priekšējo vai pakaļējo riteņu asis, automobiļa simetrijas asi vai arī uz virsbūves divus simetriski 

izvietotus punktus. Pareizu ierīces orientāciju panāk, izmantojot atbalststieņus -distancerus vai 

elektrooptisko metodi Mērierīci iespējams orientēt pietiekami precīzi arī bez minētajām 

papildierīcēm. 
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Optisko kameru orientēšanas paņēmieni: a - elektrooptiskais; b - 
mehāniskais: l - optiskā kamera; 2 un 3 - gaismas stari; 4 - 
atbaststienis; 5 - šķērsstienis 

Sagatavošanas darbi, izmantojot optisko kameru, ir tādi paši, kā lietojot iepriekš 

aprakstītās metodes. Pārbaudes tehnoloģija, izmantojot optisko kameru, parasti ir šāda: 

• ierīces optisko asi novieto vienādā augstumā ar luktura optisko asi; 

• ar optiskās kameras telpiskā stāvokļa orientēšanas ierīci vai bez tās panāk, lai 

sakristu optiskās kameras un luktura optiskās asis. 

Eiropas tipa lukturi ieslēdz tuvās gaismas reţīmā un pēc tā gaismas kūla attēla atrašanās 

vietas uz mērierīces ekrāna (attiecībā pret gaismu norobeţojošās līnijas kontūru) un gaismas 

stipruma sprieţ par luktura stāvokļa atbilstību normatīviem un derīgumu tālākai ekspluatācijai. 

Ja lukturu gaismas kūli apgaismo pārbaudes ekrānu vai optiskās ierīces skatlodziņu 

neatbilstošās vietās, jāveic lukturu stāvokļa regulēšana, virzot gaismas kūļus vajadzīgajā 

virzienā. 

 

Atsevišķu ķēžu elementu bojājumi 

Ja bojātā strāvas ķēdē atrodas atsevišķs elements, tad vispirms pārbauda to un pēc tam — 

atbilstošo drošinātāju. Bojājumu noteikšanai izmanto loģisku pieeju. Piemēram, ja nedeg tikai 

viena 

spuldzīte, tad pārbauda drošinātāju, slēdzi, kā arī vadu kūli, jo bieţi vien tie ir galvenie bojājumu 

avoti. 

Turpmāk ir aprakstīti atsevišķu elementu atteices četri galvenie cēloņi un pārbaudes secība. 

1. Nav sprieguma 

Ieslēdz barošanas ķēdi un pārliecinās par sprieguma esamību uz pārbaudāmā elementa. Ja 

sprieguma uz elementa nav, tad turpina sprieguma pārbaudi strāvas ķēdē, pakāpeniski virzoties 

pa 

shēmu no elementa uz drošinātāju. Sasniedzot ķēdē punktu, kurā spriegums ir, noskaidrojas, ka 

bojājums atrodas starp elementu un pēdējo pārbaudes punktu. 

Sprieguma pārbaude ar indikatoru: 

1 — montāţas panelis ar kūstošiem drošinātājiem un ieslēgšanas relejiem; 2 — drošinātājs; 

3 — stopsignāla slēdzis; 4 — indikators; 5 — stopsignāla indikācijas spuldze; 6 — stopsignāla 

ķēdes savienojums ar masu; 7 — akumulators 

2. Nav kontakta ar masu 

Par šo bojājumu var pārliecināties, izmantojot divus paņēmienus: 

_ pieslēdz pārbaudāmo ķēdi barošanas avotam un ar voltmetru izmēra spriegumu 

starp elementu un korpusu; tas nedrīkst pārsniegt 0,3 V; 

_ atslēdz pārbaudāmo ķēdi no barošanas avota un ar ommetru izmēra pretestību starp 

elementu un korpusu; pretestības lielumam ir jāatrodas tuvu ―0‖. 
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Sprieguma krituma mērīšana galveno lukturu spuldţu 

ķēdē: 

spuldţu gaisma blāva, un, izmērot sprieguma kritumu 

starp vada pievienošanas spaili un masu, 

voltmetrs uzrāda — 1,6 V; B — notīrot un atjaunojot 

vada savienojumu ar masu, voltmetrs uzrāda 

sprieguma kritumu 0,2 V un spuldţu gaisma kļūst 

spilgta; 1 — montāţas panelis ar kūstošiem 

drošinātājiem un ieslēgšanas relejiem; 2 — drošinātājs 

— 7,5 A; 3 — drošinātājs — 7,5 A; 4 — 

gaismas spuldze; 5 — tālās un tuvās gaismas spuldze; 6 

— apgaismojuma ķēdes savienojums 

ar masu; 7 — korpuss; 8 — voltmetrs 

Elementa bojājums 

Pārbaudi elementiem, kuri darbojas ar pilnu 

akumulatora spriegumu, var veikt, izmantojot ar 

drošinātājiem apgādātus savienotājvadus un izmērot to 

pretestības vai spriegumu uz tiem. 

 

 

 

 

Stopsignāla slēdţa pārbaude ar 

ommetru: 

a — bremzes pedālis nav 

nospiests, stopsignāla slēdţa 

kontakti ir atslēgti, tāpēc tā 

pretestība ir 

bezgalīga; b —bremzes pedālis 

ir nospiests, stopsignāla slēdţa kontakti ir saslēgti, un tā pretestība 

ir nulle 

4. Vada bojājums 

Par to var pārliecināties ar diviem 

paņēmieniem: 

_ nepieslēdzot vadu barošanas 

avotam, pārbauda tā pretestību ar 

ommetru, parasti ķēde 

tiek uzskatīta par nepārtrauktu, ja 

tās pretestība nav lielāka par 1 Ω; 

_ pieslēdzot ķēdi barošanas avotam 

un izmērot sprieguma kritumu tajā. 

Bojājumi, kas saistīti ar 

elementu grupu 

Ja bojājums rodas vienlaicīgi 

elementu grupā, tad vispirms ir 

jāpārbauda spriegums tajā 

līnijas punktā, kurā ir pieslēgta 

barošana, kas parasti ir drošinātāju blokā vai vadā ar maģistrālo 

drošinātāju. Pārbauda drošinātājus, maģistrālo drošinātāju un slēdţus. Ja šie elementi ir bojāti, 

tad 
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jāatrod punkts, kurā notiek ķēdes īsslēgums; ja elementi nav bojāti, tad cēlonis parasti ir vada 

pārrāvums vai nedrošs savienojums. 

Īsslēguma noteikšana ķēdē: 

a — ar ommetru; b — ar voltmetru; 1 — montāţas panelis ar kūstošiem drošinātājiem un 

ieslēgšanas relejiem; 2 — drošinātājs izņemts; 3 — īsslēguma vieta, kurā vads savienojas ar 

masu; 

4 — aizmugurējā stikla sildītāja sildelements 

Ja iespējams, obligāti jāiegādājas sava automobiļa instalācijas shēmas un uzmanīgi tās 

jāizpēta, noskaidrojot, kur tiek pievadīta barošana noteiktai ķēdei, ar kādiem drošinātājiem tā ir 

aizsargāta, kādi slēdţi un/vai releji tajā ir uzstādīti un kā ieslēdzas elementi šajā ķēdē. Jāatrod 

visi 

tie elementi, kuri norādīti automobiļa elektriskā tīkla shēmā. Daţreiz elementu grupa var tikt 

vadīta 

ar divām vai vairākām barošanas ķēdēm. Jāpārliecinās, ka šajās ķēdēs uzstādītie slēdţi nav 

bojāti. 
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Aizdedzes sistēmas pārbaude. 

AIZDEDZES SISTĒMAS 

Aizdedzes sistēma ir viena no svarīgākajām motora sistēmām. Tās agregātu atteices 

noved līdz transporta līdzekļa kustības pārtraukšanai, bet kļūmes ietekmē motora darbības 

vienmērīgumu, ekonomiskumu un atgāzu toksiskumu. Daţāda rakstura bojājumu dēļ degvielas 

patēriņš var palielināties pat līdz 30%, bet aizdedzes sistēmas tehniskajai apkopei un tās 

agregātu profilaksei jāpatērē līdz 30% no minēto darbu apjoma motoram kopumā. 

Aizdedzes sistēmas uzdevums ir nodrošināt degmaisījuma stabilu aizdedzināšanu 

motora cilindros daţādos darba reţīmos, daţādos motoru noslodzes un ekspluatācijas apstākļos. 

Šīs sistēmas darbības pamatā ir enerģijas uzkrāšana un elektriskās izlādes nodrošinājums starp 

aizdedzes sveces elektrodiem. 

Aizdedzes sveces elektriskās izlādes enerģijai ir jābūt pietiekamai degmaisījuma 

aizdedzināšanai. Normāla degmaisījuma, kurā uz l kg benzīna ir 15 kg gaisa, aizdedzināšanai 

nepieciešamā dzirksteles enerģija sastāda 0,2 mJ. Degvielas aizdedzināšanai nepieciešamās 

enerģijas daudzumu ietekmē degmaisījuma sastāvs, spiediens cilindrā, motora darba reţīms utt. 

Iesildītam motoram degmaisījuma stabilai aizdedzināšanai jau nepieciešama ap 5 mJ 

liela enerģija. Uzskata, ka motora stabilai darbībai neatkarīgi no nosacījumiem un motora 

darbības reţīmiem (motora iedarbināšana, darbība ar liesu degmaisījumu, strauja paātrinājuma 

reţīmi, pilnas slodzes reţīmi u.c.) nepieciešamajai dzirksteles enerģijai ir jābūt ar rezervi, ne 

mazākai kā 30 + 100 mJ, reizēm pat l J vai vairāk. 

Ir izveidotas tādas aizdedzes sistēmas, kuras spēj radīt pat 30MJ un lielāku enerģiju, kas 

nodrošina normālu motora darbību, tam darbojoties ar ļoti liesu degmaisījumu - atsevišķos 

reţīmos tā gaisa pāruma koeficients X = 3,33 (Toyota 2.0 l 16V DOHC motors ar tiešo benzīna 

iesmidzināšanas sistēmu). Līdz šim uzskatīja, ka efektīvi var sadedzināt degmaisījumu, kura 

gaisa pāruma koeficients X < 1,9. 

Dzirkstelei nepieciešamo enerģiju uzkrāj aizdedzes spoles magnētiskajā lauka (induktīva 

uzkrāšana) vai kondensatorā (kapacitīvā uzkrāšana). Pirmajā gadījumā augstspriegums 

inducējas, pārtraucot primāro ķēdi, otrajā - kondensatoram izlādējoties caur aizdedzes spoles 

primāro tinumu. 

Aizdedzes sistēmai jānodrošina atkārtota enerģijas uzkrāšana loti īsā laika posmā: līdz 

2000 un vairāk reiţu minūtē. Četrtaktu četrcilindru motora aizdedzes sistēmai pie 4500 apgr/min 

jānodrošina 9000 augstsprieguma impulsu minūtē, bet astoņcilindru motoram -18000 impulsu 

minūtē. Vienlaikus jānodrošina nepieciešamais dzirksteles degšanas ilgums -apmēram 0,5 -=- 

2ms. Tāpēc mehānisko aizdedzes sistēmu detaļas strādā smagos apstākļos. Dzirksteles degšanas 

ilgumu būtiski ietekmē izmantotās enerģijas daudzums. 

Aizdedzes sistēmas atšķiras pēc 

• enerģijas uzkrāšanas veida; 

• strāvas pārtraukšanas veida primārajā ķēdē; 

• augstsprieguma impulsu sadalīšanas veida pa cilindriem; 

• aizdedzes momenta regulēšanas veida; 

• aizdedzes sistēmas radīto radiotraucējumu novēršanas veida. 

 

Klasiskas aizdedzes  

Klasiskas aizdedzes sistēmas galvenie elementi ir zemsprieguma strāvas avots, aizdedzes 

spole, zemsprieguma strāvas pārtraucējs, augstsprieguma strāvas sadalītājs, augstsprieguma 

aizdedzes sveces, zemsprieguma un augstsprieguma vadi. 

Klasiskā aizdedzes sistēma sastāv no divām ķēdēm: 

• primārās un 

• sekundārās. 
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Primāras jeb zemsprieguma ķēdes galvenās sastāvdaļas ir akumulators, pārtraucēja 

kontakts un aizdedzes spoles primārais tinums. Aizdedzes sistēmas primārā ķēdē virknē ar 

aizdedzes spoles primāro tinumu slēdz papildu rezistoru jeb balasta pretestību, kas ierobeţo 

strāvas stiprumu tajā. 

Sekundārās jeb augstsprieguma ķēdes galvenās sastāvdaļas ir aizdedzes spoles 

sekundārais tinums, sadalītājs, sveču vadi un aizdedzes sveces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasiskas aizdedzes sistēmas principiāla shēma: 

l - akumulators; 2 - aizdedzes slēdzis; 3 - startera releja jeb startera kontakti; 4 - 
papildrezistors; 

5 - aizdedzes spole; 6 - pārtraucējs; 7 - pārtraucēja kustīgais kontakts; 
8 - pārtraucēja nekustīgais kontakts; 9 - izcilnripa; 10 - sadalītājs; 11 - rotors; 

12 - kontaktligzda sveces vada pievienošanai; 13 - aizdedzes sveces; 14 - kondensators 
 

Kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis 

 

Kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis ir sadalītāja izciļņu ripas pagrieziena leņķis, kurā 

pārtraucēja kontakti atrodas slēgtā stāvoklī viena aizdedzes cikla laikā  
 

Regulējot atstarpi starp kontaktiem, maina to saslēgta stāvokļa leņķi: l — kontaktu 

saslēgšanās; 2 — kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis; 3 — kontaktu atvēršanās 
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Šī lieluma ieregulešanai ir loti svarīga nozīme, jo tas ir 

vajadzīgais laiks, lai aizdedzes spole rastos pietiekami spēcīgs magnētiskais lauks. Kontaktu 

atstarpes palielināšana noved pie leņķa samazināšanās, un otrādi  

 
Aizdedzes leņķis: a — liela kontaktu 

atstarpe; b — maza kontaktu atstarpe 

Ja kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis ir pārāk mazs un pārtraucēja kontaktu atstarpe ir 

pārāk liela, tad aizdedzes spoles primārajā tinumā strāva nespēj sasniegt vajadzīgo līmeni un 

aizdedzes sistēma (īpaši pie palielinātiem apgriezieniem) darbosies ar kļūmēm. Ja kontaktu 

saslēgtā stāvokļa leņķis ir pārāk liels un pārtraucēja kontaktu atstarpe ir pārāk maza, tas var būt 

par cēloni kontaktu dzirksteļošanai un apdegšanai. 

Kā kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķim, tā arī pārtraucēja kontaktu atstarpei ir jāatrodas 

robeţās, kuras ir noteicis izgatavotājs. Ja abas šīs prasības vienlaicīgi izpildīt nevar, tas nozīmē, 

ka pārtraucējs ir bojāts. 

Kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķa izmaiņa ir skaitliski vienāda ar aizdedzes apsteidzes 

leņķa izmaiņu. Ja, piemēram, kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis regulēšanas rezultātā izmainījās 

par 12°, tad tas nozīmē, ka kontaktu atvēršanas punkts pārvietojas par 6° no izciļņu ripas 

pagrieziena leņķa, bet sadalītāja vārpstas pagrieziena leņķim par 6° atbilst kloķvārpstas 

pagrieziena leņķis par 12°. Tas nozīmē, ka pēc kontaktu regulēšanas ir jāregulē arī aizdedzes 

apsteidzes leņķis. 
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Mainoties kontaktu saslēgta stāvokļa leņķim, mainas ari aizdedzes apsteidzes leņķis 

Kontaktu saslēgta stāvokļa leņķi var izteikt ne tikai grādos, bet ari procentos no sadalītajā 

vārpstas pilna apgrieziena  

 

Kontaktu saslēgta stāvokļa leņķa izteikšana grādos 

Četrcilindru motora izcilnripa ar četriem izciļņiem sadala sadahtajvarpstas pilnu 

apgriezienu četros vienādos sektoros, kurā katrs ir 90° (360°°: 4). Attēlā parādītajā gadījumā 

kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis ir 54°, bet kontaktu atvērtā stāvokļa leņķis - 36°. Kontaktu 

saslēgtā stāvokļa leņķi var izteikt procentos: 

54° leņķis ir tipisks kontaktu saslēgta stāvokļa leņķis Četrcilindru motoriem. Šo leņķi 

ieteicams izteikt procentos, jo tad tā lielums nav atkarīgs no motora cilindru skaita. 

Precīzai kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķa mērīšanai ir izgatavoti speciāli aparāti. 

Rādījumi no mēraparāta skalas jānolasa uzmanīgi, jo viena skala ir domāta motoriem ar daţādu 

cilindru skaitu. Piemēram, ja aparāts parāda aizdedzes leņķi 60%, tad motoriem ar daţādu 

cilindru skaitu rezultāts grādos būs pilnīgi atšķirīgs:  

.   viencilindra motoram : 60 % : 100 % x 360° = 216°; .   

Četrcilindru motoram : 60 % : 100 % x 90° = 54°; .   

sešcilindru motoram : 60 % : 100 % x 60° = 36°. 
 

 

 

 

Lai atgrieztos pie leņķa mērvienībām, veic šādu pārrēķinu: 
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Aizdedzes apsteidzes leņķa regulēšana  

 

Aizdedzes apsteidzes leņķa regulēšana. Karburatormotora darbību manāmi ietekmē 

darbmaisījuma aizdedzināšanas moments. Aizdedzes apsteidze jāizvēlas ar tādu aprēķinu, lai 

gāzu spiediens cilindrā maksimālo vērtību sasniegtu darba gājiena sākumā, kad virzulis atrodas 

10°... 15° pēc AMP sasniegšanas, jo tad motors attīsta vislielāko jaudu. Ja darbmaisījumu 

aizdedzina pārāk vēlu, tad gāzu spiediens uz virzuli samazinās un līdz ar to samazinās arī motora 

jauda un ekonomiskums. Turklāt motors pārkarst un trokšņa slāpētājā rodas sprādzieni, jo deg-

šana norisinās lēni un cilindrā nesadegušais darbmaisījums uzliesmo karstajā trokšņa slāpētājā. 

Ja turpretī darbmaisījumu aizdedzina pārāk agri, tad tas sadeg jau kompresijas gājiena beigās un 

gāzu spiediens kavē virzuļa kustību uz augšu. Līdz ar to ne tikai samazinās motora jauda un 

ekonomiskums, bet palielinās arī kloķa-klaņa mehānisma nolietošanās, jo tas saņem 

prettriecienus. Turklāt pārāk agra aizdedze rada darbmaisījuma detonāciju.  

Par aizdedzes apsteidzes leņķi sauc kloķvārpstas pagrieziena leņķi no dzirksteles pārlēkšanas 

momenta līdz brīdim, kad virzulis sasniedz AMP. 

Aizdedzes apsteidzi ieregulē atkarībā no motora kloķvārpstas griešanās frekvences, motora 

slodzes, degvielas sadegšanas ātruma un degvielas oktānskaitļa. 

Motoru iedarbinot un tam darbojoties ar mazu kloķvārpstas griešanās frekvenci, virzuļa 

kustības ātrums ir mazs. Tāpēc darbmaisījums jāaizdedzina, kad virzulis atrodas AMP. 

Kloķvārpstas griešanās frekvencei pieaugot, virzuļa kustības ātrums palielinās un darbmaisījums 

jāaizdedzina jau pirms A/vļp sasniegšanas, lai līdz darba gājiena sākumam darbmaisījums 

paspētu pilnīgi uzliesmot. Atkarībā no kloķvārpstas griešanās frekvences aizdedzes apsteidzes 

leņķi automātiski regulē pārtraucēja korpusā iebūvēts centrbēdzes regulators. 

Motora slodzei samazinoties, droseļvarsts tiek pievērts un ierobeţota svaigā degmaisījuma 

ieplūde cilindrā. Līdz ar to darbmaisījuma sastāvā atliku gāzu daudzums procentuāli palielinās 

un darbmaisījums deg lēnāk. Tāpēc darbmaisījums jāaizdedzina agrāk. Turpretī, slodzei 

palielinoties, droseļvarsts tiek atvērts un cilindra pildījums uzlabojas. Līdz ar to darbmaisījuma 

degšanas ātrums palielinās un darbmaisījums jāaizdedzina vēlāk. Aizdedzes apsteidzes leņķi 

atkarībā no motora slodzes automātiski regulē vakuutnregulators, kuru piestiprina pārtraucēja 

korpusam. 

Aizdedzes apsteidzes leņķi atkarībā no degvielas īpašībām regulē ar oktānkorektoru. Tā, 

piemēram, ja sāk lietot degvielu ar zemāku oktān-skaitli, ar oktānkorektoru jāieregulē vēlāka 

aizdedze, jo pretējā gadījumā notiks darbmaisījuma detonācija. 

Aizdedzes apsteidzes leņķa centrbēdzes regulatoru iebūvē pār- 

traucēja-sadalītāja korpusā, un tas saista pārtraucēja vārpstu ar izcilņ- 

ripu. 

Pārtraucēja vārpstai piestiprina plāksni 39  uz kuras ar šarnīrsavienojumiem nostiprina divus 

centrbēdzes atsvarus 35. Atsperes 36 notur atsvarus sakļautā stāvoklī. Pārtraucēja izciļņripas 13 

uzmavai savukārt piestiprina traversu 40 ar izgriezumiem. Ja uzmavu uzmauc uz vārpstas 15 

gala, tad atsvaru tapiņas ieiet traversas izgriezumos. Tāpēc, pārtraucēja vārpstai grieţoties, līdz 

ar atsvariem grieţas ari izcilņripa 13. Ja kloķvārpstas griešanās frekvence ir maza., atsvari visu 

laiku paliek sakļauti un aizdedzes apsteidzes leņķis ir 0 ... 2°. 

Griešanās frekvencei pārsniedzot 400 min^
1
, centrbēdzes spēks, kas darbojas uz atsvariem, 

pārvar atsperu pretestību un atvirza atsvarus. Atsvari ar tapiņām pagrieţ traversu, kā ari uzmavu 

un izciļņripu vārpstas griešanās virzienā. Līdz ar to pārtraucēja kontakti pārtraucas agrāk un 

aizdedzes apsteidzes leņķis palielinās. Izciļņripas uzmavu eļļo tās augšgalā iemontētais filca 

spilventiņš. 

Vakuumregulators   sastāv no divdaļīga korpusa 25  , starp kura abām daļām iespīlē elastīgu 

diafragmu 48. Stiepnītis 51 diafragmu saista ar pārtraucēja kontaktu disku 9. Kontaktu 

diskuuzmontē uz lodīšu gultņa, kuru savukārt iemontē pārtraucēja korpusampiestiprinātā 

atbalstdiskā. No otras puses uz diafragmu iedarbojas atspere 47. Atsperes telpa ir hermētiski 
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noslēgta un veido regulatora vakuumkameru, kuru aurulīte savieno ar karburatora droseļvārsta 

telpu. 

Samazinoties motora slodzei, droseļvārstu piever un retinājums aiz tā pieaug. Tāpēc pieaug 

retinājums arī regulatora vakuumkamerā, atmosfēras spiediens izliec diafragmu uz 

vakuumkameras pusi un pagrieţ kustīgo kontaktu disku 9 kopā ar pārtraucēja kontaktiem pretēji 

pārtraucēja vārpstas griešanās virzienam. Līdz ar to pārtraucēja kontakti pārtraucas agrāk un 

aizdedzes apsteidzes leņķis palielinās. Slodzei palielinoties, droseļvārstu atver, retinājums 

vakuumkamerā samazinās un atspere 47 ar stiepnīti pagrieţ pārtraucēja kontaktu disku 

pārtraucēja vārpstas griešanās virzienā. Tāpēc apsteidzes leņķis samazinās. ' 

Pārejot no slodzes uz brīvgaitu, droseļvārstu gandrīz pilnīgi aizver. Tā kā vakuuma caurulītes 

urbums atrodas virs droseļvārsta, kur praktiski nekāda retinājuma nav, regulatora atspere 

nostāda pārtraucēja kontaktu disku vēlās aizdedzes stāvoklī. Centrbēdzes regulators un 

vakuumregulators darbojas neatkarīgi viens no otra. Tāpēc faktiskais aizdedzes apsteidzes leņķis 

ir vienāds ar abu regulatoru iestatīto apsteidzes leņķu algebrisko summu. 

 

 

Aizdedzes sistēmas sastāvdaļas: 
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a — kondensators, b, c un g — pārtraucējs-sadalītājs P4-B, d un h — pārtraucējs-

sadalltājs PI25-.U, e un f — aizdedzes sveces; l — regulēšanas skrūve, 2, 39, 44, 45 un 

55 — plāksnes, 3 — aslte, 4 — svira, 5 — sprostskrūve, 6 un 7 — kontakti, S un 50 — 

eļļotāji, 9 un 42 — diski, 10 — spaile. l! un 12 — elektrodi, 13 un 59 — izciļņripas, 14 

un 60 — kondensatori, 15 un 52 — vārpstas, 16. 18, 25, 49 un 61 — korpusi, 17 — 

blīvgredzens, 19 — hermētika, 20 — stienītis, 21 un 46 — skrūves, 22 — izolators, 23 

— zieţtrauciņš, 24 — vads, 26 — cinka kārtiņa, 27 — lentes, 28 un 29 — kontakti, 30 — 

oglīte, 31 — vāciņš, 32 un 57 — rotējošie kontakti, 33 un 41 — rotori, 34 — skava, 35, 

53 un 58 — centrbēdzes atsvari, 36, 37 un 47 — atsperes, 38 — uzgrieţņi, 40 — 

traversa, 42 — disks, 43 un Sl — stiepņi, 48 — diafragmas, 54 — tapiņa, 56 — rezistors, 

62 — gredzens. 
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