


 

1 

ALBERTS KOZLOVS 

 

 

 

ELEKTRISKIE MĒRĪJUMI 

PAMATI 

 

 

  Mācību līdzekli izstrādāja Ventspils Tehnikuma enerģētikas un 

elektrotehnikas pedagogs Alberts Kozlovs 

 

Metodiskā materiāla vāka foto Edgarz Zviedrāns 

 

 

© Alberts Kozlovs 

E-pasts: alberts.kozlovs.pikc@gmail.com 

 

 

 

VENTSPILS 2020  

mailto:alberts.kozlovs.pikc@gmail.com


 

2 

SATURS 
 

IEVADS ............................................................................................... 3 

ELEKTRISKIE MĒRĪJUMI ..................................................................... 4 

MĒRĀMIE LIELUMI UN TO MĒRVIENĪBAS ........................................ 5 

MĒRINSTRUMENTU KLASIFIKĀCIJA .................................................. 6 

PIEŅEMTĀS ZĪMES UZ TIEŠĀS NOLASĪŠANAS MĒRAPARĀTIEM...... 9 

MĒRINSTRUMENTU KĻŪDAS UN PRECIZITĀTES KLASES ............... 11 

ELEKTRISKIE MĒRINSTRUMENI ....................................................... 16 

Digitālais universālais multimetrs ................................................... 16 

Īss multimetra raksturojums ............................................................ 19 

ELEKTRISKO LIELUMU MĒRĪŠANA .................................................. 20 

Sprieguma mērīšana .......................................................................... 20 

Strāvas mērīšana ................................................................................ 22 

Pretestības mērīšana ......................................................................... 26 

Zemējuma pretestības mērīšana ..................................................... 28 

Elektriskās ietaises izolācijas pretestības mērīšana 

megaommetrs ..................................................................................... 32 

Aktīvās jaudas mērīšana .................................................................... 35 

Elektroenerģijas skaitītājs ................................................................. 38 

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKST ........................................................... 42 

 



 

3 

IEVADS 
 

Metodiskais materiāls – Elektriskie mērījumi pamati - 

paredzēts izglītības programmas „Enerģētika un elektrotehnika” 

mācību moduļa „Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi” 

apguvei. 

Metodiskā materiālā ir apkopoti elektrisko mēraparātu 

iedalījums pēc to kvalifikācijas, darbības principa, veidi un 

konstrukcijas. Sprieguma, strāvas, pretestības, zemējumu 

pretestības, elektriskās ietaises izolācijas pretestības, aktīvās 

jaudas mērīšana un elektroenerģijas uzskaites  mērīšana dažādās 

elektriskās ķēdēs, slēgumu izveidojums un to prasības. 

Metodiskais materiāls ir paredzēts Enerģētikas nozares 

Elektrotehniķa specialitātes kvalifikācijas iegūšanai bez iepriekšējas 

specializētās sagatavotības.  
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ELEKTRISKIE MĒRĪJUMI 

 

Elektriskā lieluma mērīšanai nepieciešama sākotnējā 

informācija par mērinstrumentam nepieciešamo mērdiapazonu, 

mērījuma precizitāti, konkrēto mērīšanas metodi, iespējamām 

izmaksām, darba drošību un tml. Mērinstrumentam nepieciešamo 

mērdiapazonu nosaka mērāmā lieluma sagaidāmā skaitliskā 

vērtība. Šo vērtību var orientējoši noteikt pēc iekārtu pases vai 

tehniskajā dokumentācijā dotajiem nomināllielumiem, vai arī 

aprēķināt, zinot elektrisko ķēžu pamatlikumus, piem. 

𝑈 = 𝐼 ∗ 𝑅; 𝑅 = 𝑈/𝐼 un tml. 

Ja mērījumu izdara ar valsts elektrotīklu saistītā ķēdē, par 

sprieguma orientējošo vērtību jāpieņem elektrotīkla standarta 

spriegums 400V vai 230V maiņspriegums. Strāvas, jaudas un 

enerģijas konkrēto vērtību nosaka tīklam pieslēgtā slodze, 

elektroenerģijas patērētāja elektriskā pretestība. Praksē slodzes 

raksturošanai visbiežāk lieto jaudas jēdzienu. 

Organizējot mērīšanu, piem. tehnoloģiskā procesa norises 

kontrolei, kāda procesa vai objekta zinātniskai izpētei vai 

aprakstam, ļoti svarīgi ir saprātīgi noteikt mērījumiem 

nepieciešamo precizitāti. Jo augstākas prasības precizitātei, jo 

sarežģītāki un dārgāki mērinstrumenti un mērīšanas metodes, un 

lielākas mērījumu izmaksas. Elektrisko mērinstrumentu precizitāti 
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nosaka to precizitātes klase – kļūda procentos no pilnas skalas 

vērtības (mērdiapazona). Ir septiņas precizitātes klase. Šo skaitli, 

izņemot 4.klasi, uzrāda uz mērinstrumenta skalas. Piemēram piecu 

ampēru (5 A) pirmās precizitātes klases (1,0) absolūtā kļūda ir       

𝐼 = ±0,05𝐴 

 

MĒRĀMIE LIELUMI UN TO MĒRVIENĪBAS  
 

 

Spriegums, strāva un pretestība ir elektrības pamat lielumi. 

Sprieguma pamata mērvienība ir 1 volts (1V). Strāvas pamata 

mērvienība ir 1 ampērs (1A). Pretestības pamat mērvienība ir 1 oms 

(1Ω). Ja mēs lietojam pamat mērvienību lielākus vai mazākus 

lielumus, kas ir izteikti decimālajā sistēmā, tiek lietoti atbilstošie 

nosaukumi un prievārdi   

M (mega = miljons = 1000000 = 1*106)  

Elektriskais 
lielums 

Apzīmējums Mērvienība Pamat formula 

Spriegums U V (volts) U = I ∗ R 

Strāvas 
stiprums 

I A (ampērs) 
 I = U/R 

Elektriskā 
pretestība 

R Ω (oms) 
 R = U/I 

Elektriskā jauda 
P W (vats) 

 P = U ∗ I 

Frekvence 
f Hz (herci) 

 f = 1/T 

Patērētā 
elektroenerģija 

E kWh (kilovatstundas) 
 E = P ∗ t 

Jaudas 
koeficients 

cosφ  Relatīva vienība 0 - 1  cosφ = P/S 
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k (kilo = 1000 =1* 103)  

m (mili = tūkstošdaļa = 0,001 = 1*10-3)  

µ (mikro = miljonā daļa =0,000001 = 1*10-6)  

Piemērs:  3,2 kΩ = 3200 Ω; 230V = 0,23 kV; 500 mA = 0,5A 

 

MĒRINSTRUMENTU KLASIFIKĀCIJA 

 

Elektriskos mēraparātus iedala divās pamat grupās: tiešās 

nolasīšanas mēraparātos, kurā ietilpst arī netiešās metodes un 

salīdzināšanas mērierīces. Tiešās nolasīšanas mēraparāti mērāmā 

lieluma skaitlisko vērtību parāda tieši (1. att.) — visbiežāk ar rādītāju 

uz skalas. Pie šīs grupas pieder voltmetri, ampērmetri, vatmetri, 

elektriskās enerģijas skaitītāji     u. c. 

 

1.att. Tiešs sprieguma mērījums 

 

Elektrotehniskos mērījumus pa lielākai daļai veic ar tiešas 

nolasīšanas mēraparātiem, jo tie ir vienkāršāki, lētāki, tiem mazāki 

izmēri, mērīšana izdarāma ērti un ātri.  
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 Netiešs mērījums ietver elektriskās ķēdes mērījumu caur 

patērējošo ierīci un sprieguma krišanos patērējošajā ierīcē, 

respektīvi vismaz ar diviem mēraparātiem veic aprēķinu, lai iegūtu 

trešo elektrisko lielumu elektriskajā ķēdē (2. att.). 

2.att. Netiešs pretestības mērījums  

 

Salīdzināšanas mērierīces ir mērtilti (3. att.) un 

kompensatori elektrisko parametru R, L, C u. c. vērtības 

noteikšanai, to salīdzinot ar mēru. Šo mērierīču precizitāte ir 

augstāka nekā tiešās nolasīšanas mēraparātiem, bet mērīšana 

saistīta ar lielāku laika patēriņu un pašas mērierīces ir ievērojami 

dārgākas. 

Līdzsvarotā režīma nosacījumi  

𝑅1 ∗ 𝑅4 = 𝑅2 ∗ 𝑅3 

𝑈𝑎𝑏 = 0 V 

𝐼1 = 𝐼3 =
𝑈

𝑅1 ∗ 𝑅3
 

𝐼2 = 𝐼4 =
𝑈

𝑅2 ∗ 𝑅4
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Pierādām līdzsvarotā režīma nosacījumus. Apejot kontūru pa 

norādīto virzienu no otrā Kirhofa likuma iegūstam: 

0 = −𝐼1 ∗ 𝑅1 + 𝐼2 ∗ 𝑅2 − 𝑈𝑎𝑏 

𝑈𝑎𝑏 = 0, 𝑗𝑜 𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑟 𝑙ī𝑑𝑧𝑠𝑣𝑎𝑟𝑜𝑡ā 𝑟𝑒žī𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑎𝑐ī𝑗𝑢𝑚𝑖 

𝐼1 ∗ 𝑅1 = 𝐼2 ∗ 𝑅2 

 

𝑈

𝑅1+𝑅3
∗  𝑅1 =

𝑈

𝑅2+𝑅4
∗ 𝑅2 

𝑅1
(𝑅2+𝑅4

𝑅1 + 𝑅3
=

𝑅2
(𝑅1+𝑅3

𝑅2 + 𝑅4
 

𝑅1 ∗ (𝑅2 + 𝑅4) = 𝑅2 ∗ (𝑅1 + 𝑅3) 

𝑅1 ∗ 𝑅2 + 𝑅1 ∗ 𝑅4 = 𝑅2 ∗ 𝑅1 + 𝑅2 ∗ 𝑅3  

𝑹𝟏 ∗ 𝑹𝟒 = 𝑹𝟐 ∗ 𝑹𝟑 − 𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟ā𝑑ī𝑡𝑠 𝑙ī𝑑𝑧𝑣𝑎𝑟𝑜𝑡ā 𝑟𝑒žī𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑎𝑐ī𝑗𝑢𝑚𝑠 

Tā tad:  

Ja 𝑅4− ?  𝑅1, 𝑅2 𝑖𝑟 𝑑𝑜𝑡𝑠 

𝑎𝑟 𝑅3,  kas ir maināmā pretestība piemeklē tādu vērtību, kad 

spriegums Uab = 0 V un piefiksē 𝑅3 vērtību, tad  

𝑹𝟒 =
𝑹𝟐

𝑹𝟏
∗ 𝑹𝟑 

Piemēram ja R1 regulējam un dotas ir R3, R4, un jāaprēķina R2 , tad 

𝑹𝟐 =
𝑹𝟒

𝑹𝟑
∗ 𝑹𝟏 

3.att. Tilta slēgums un aprēķins  
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Tiešās nolasīšanas mēraparātus klasificē pēc dažādām 

pazīmēm: pēc darbības veida, pēc mērāmā lieluma dabas, pēc 

strāvas veida, pēc precizitātes, pēc darbības principa utt.  

Pēc strāvas veida izšķir līdzstrāvas, maiņstrāvas un 

līdzsprieguma un maiņsprieguma mēraparātus. 

 

PIEŅEMTĀS ZĪMES UZ TIEŠĀS 
NOLASĪŠANAS MĒRAPARĀTIEM 
 

Apzīmējums Nosaukums 

Darbības principa apzīmējumi 

 
Magnētelektriskais mēraparāts 

 

Elektromagnētiskais mēraparāts 

 
Elektrodinamiskais mēraparāts 

 

Ferodinamiskais mēraparāts 

Strāvas, sprieguma, pretestības veida apzīmējumi 

 
Līdzstrāva 

 

 

 

Līdzspriegums 
 

 

 Maiņstrāva 

 



 

10 

 Maiņspriegums 

 

 
Līdzstrāva / maiņstrāva 

 

 
Līdspriegums / Maiņspriegums 

 

 
Trīsfāzu maiņstrāva/maiņspriegums 

 Pretestība 
 

Precizitātes klases, mēraparāta stāvokļa un izolācijas izturības 
apzīmējumi 

 Precizitātes klase piemēram 1 

 
Skala jānovieto slīpi 

 Skala jānovieto horizontāli 

 
Skala jānovieto vertikāli 

 
Izolācijas pārbaudes spriegums, piemēram 2 kV 

 
Dubultā izolācija 

Spaiļu apzīmējumi 

 Negatīvā spaile 

 
Pozitīvā spaile 

 Kopējā spaile 

 

 
Zemēšanas spaile 

 

 

 
Ģeneratora spaile 
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MĒRINSTRUMENTU KĻŪDAS UN 
PRECIZITĀTES KLASES  
 

Elektrisko mēraparātu raksturīgākā īpatnība ir precizitāte. 

Tomēr, lai cik rūpīgi arī neizgatavotu elektriskos mēraparātus, 

mērījumu rezultāti vienmēr vairāk vai mazāk atšķirsies no mērāmā 

lieluma patiesās vērtības. Par mērāmā lieluma patieso vērtību 

pieņem vērtību, ko uzrāda parauga mērs vai mēraparāts. Katrs 

mērījums neizbēgami ir saistīts ar  mērījuma kļūdu.  Pirms izvēlas 

mēraparātus un mērīšanas metodes, jāzina, kā tos lieto, lai kļūdas 

būtu minimālas. Tādējādi katram elektrotehniskajam mērījumam ir 

mazāka vai lielāka kļūda.  

Absolūtā kļūda  ir starpība starp mēraparāta rādījumu  un 

mērāmā lieluma patieso vērtību: 

∆𝑥= 𝑋𝑚ē𝑟 − 𝑋, kur 

∆𝑥=absolūtā kļuda 

𝑋𝑚ē𝑟=mēraparāta rādījums 

𝑋=mērāmā lieluma patiesā vērtība 

Piemērs: 

Aprēķināt rezistora absolūto kļūdu ja tā patiesā vērtība R= 

22Ω. Veicot mērījumu ar digitālo universālo multimetru tā 

mērījums Rmēr=22,6 Ω 
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Atrisinājums: 

∆𝑅= 𝑅𝑚ē𝑟 − 𝑅  

∆𝑅= 22,6 − 22 = 0,6Ω 

Absolūtā kļūda arī var būt ar pretējo zīmi, tad šādos 

gadījumus to sauc par 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑢 𝑘. 

Relatīvā kļūda, pēc kuras novērtē mērījuma kvalitāti, ir 

procentos izteikta absolūtās kļūdas attiecība pret mērāmā lieluma 

patieso vērtību: 

𝑌 =
∆𝑥

x
∗ 100, kur 

𝑌=relatīvā kļūda 

Piemērs: 

Ņemsim iepriekšējā uzdevuma parametrus un aprēķināsim 

relatīvo kļūdu. 

Atrisinājums: 

∆𝑅= 𝑅𝑚ē𝑟 − 𝑅  

∆𝑅= 22,6 − 22 = 0,6Ω 

𝑌 =
∆𝑅

𝑅
∗ 100 

𝑌 =
0,6

22
∗ 100 = 2,73% 

Iegūtos rezultātus ātri un vienkārši var pierakstīt kā: 
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Rmēr=22,6 Ω ± 0,6Ω  (Absolūtā kļūda) 

vai 

Rmēr=22,6 Ω ± 2,73%  (Relatīvā kļūda) 

Reducētā kļūda ir procentos izteikta absolūtās kļūdas 

attiecība pret mēraparāta mērapjomu, t. i., pret vislielāko vērtību, 

ko pieļauj mērīt mēraparāta skala: 

𝑌𝑟𝑒𝑑 =
∆𝑥

𝑋𝑛
∗ 100, kur 

𝑌𝑟𝑒𝑑=reducētā kļūda 

𝑋𝑛 = mēraparāta mērapjomu, pret vislielāko vērtību, ko pieļauj 

mērīt mēraparāta skala 

Piemērs: 

Dota voltmetra absolūta kļūda ∆ V=6. Mēraparāta 

mērapjoms 600V 

Atrisinājums: 

𝑌𝑟𝑒𝑑 =
∆𝑉

𝑉𝑛
∗ 100 

𝑌𝑟𝑒𝑑 =
6

600
∗ 100 = 1% 

Absolūto kļūdu var atrisināt izmantota arī šādu formulu: 

∆𝑥=
𝑋𝑛

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑡ā𝑡𝑒𝑠 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑒%
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Piemērs: 

Pieņemsim, ka dots, mēraparāta mērapjoms Vn=20 V, 

precizitāstes  klase = 1,5, Vmēr =6 V 

Šis skaitlis 1,5 = 1,5 %. 

Atrisinājums: 

∆𝑉=
20

1,5%
= 0.3𝑉 

 

Reducēto kļūdu, kas noteikta mēraparātam, tam atrodoties 

normālos darba apstākļos (mēraparāts novietots uz skalas 

norādītajā stāvoklī +20°C temperatūrā un nav pakļauts ārēja 

magnētiskā lauka iedarbībai, izņemot Zemes magnētismu), sauc 

par mēraparāta pamatkļūdu. Temperatūras maiņa, ārējie 

magnētiskie vai elektriskie lauki, mēraparāta nepareizs stāvoklis, 

frekvences maiņa u. c. rada papildkļūdas.  

Saskaņā ar valsts standartu tiešās nolasīšanas mēraparātus, 

izņemot elektoenerģijas skaitītājus, pēc precizitātes iedala astoņās 

precizitātes klasēs:  0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. Precizitātes 

klases skaitlis izsaka dotā mēraparāta maksimāli iespējamo 

pamatkļūdu procentos, un tas ir uzrādīts uz mēraparāta skalas.  

Piemērs: 
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Ampērmetram ar mērapjomu 10 A precizitātes klase ir 1,5, 

Aprēķināt maksimāli iespējamā absolūtā kļūda Imax, ko garantē 

izgatavotāja rūpnīca. 

∆𝑚𝑎𝑥= ±𝑋𝑛 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑡ā𝑡𝑒𝑠 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑒

100
 , kur 

∆𝑚𝑎𝑥= maksimāli iespējamā absolūtā kļūda 

 

Atrisinājums: 

∆𝐼𝑚𝑎𝑥 = ±𝐼𝑛 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑡ā𝑡𝑒𝑠 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑒

100
 

∆𝐼𝑚𝑎𝑥 = ±10 ∗
1,5

100
= ±0.15𝐴 

 

Uzdevums zināšanu pārbaudīšanai: 

 

Aprēķināt elektriskās kvēlspuldzes jaudu P, pretestību R un 

to relatīvās kļūdas, ja uz spuldzes spailēm (izvadiem) ir spriegums 

U = 110 V, bet tajā plūst strāva I = 0,1 A. Mērījumus veic ar 

mēraparātiem, kuriem precizitātes klase ir 1,5 un 2 (reducēta kļūda 

Yred U = 1,5%  Yred I = 2%) un mērapjomi Un = 130 V un In = 0,5 A. 
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ELEKTRISKIE MĒRINSTRUMENI 
 

Ar elektriskajiem mēraparātiem mēra elektriskos lielumus: 

strāvu, spriegumu, jaudu, enerģiju, frekvenci, cosϕ u. c. Elektriskie 

mēraparāti ir vienkārši, precīzi, darbā droši, lēti un ar savu klātbūtni 

netraucē ietaises normālu darbu.  

 

Digitālais universālais multimetrs 
 

Digitālais universālais mēraparāt 4. att. Ir viegli pielietojams 

un ar to ir iespējams mērīt vairākus elektriskos, kā arī neelektriskos 

mērījumus piemēram temperatūru.  

 

 

 

 

 

4.att. Digitālais universālais multimetrs -testris 

 

Papildus iepriekšminētajiem parametriem multimetri ir 

aprīkoti ar papildu mērīšanas funkcijām, kas ļauj pārbaudīt 

tranzistorus, vadus un kabeļus, pārbaudīt diožu darbību, utt.  
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Multimetrs ir pārnēsājama ierīce, kas palīdz savlaicīgi atklāt 

elektroinstalācijas, elektrisko komponentu darbību elektriskajā 

ķēdē.  Sadzīves vajadzībām ir iespējams iegādāties bez paplašinātu 

funkciju sarakstu, kas arī ietekmēs mēraparāt cenu.  

Viena no testēšanas ierīces izšķirošajām īpašībām ir kļūda. 

Multimetri ar precizitāti līdz 3% ir piemēroti sadzīves vajadzībām. 

Būtisks faktors ir multimetra elektrodrošības klase, kas tiek 

uzskatīta par būtisku multimetra raksturlielumu. CAT III multimetri 

ir piemēroti āra vadu, kabeļu uzraudzībai, CAT II testeri tiek 

izmantoti, lai pārbaudītu mājsaimniecības elektriskās ķēdes, CAT I 

ierīces tiek izmantotas zemsprieguma tīklu uzraudzībai. 5. att. 

 

 
6.att. Elektrodrošības klases atspoguļojums  uz multimetru 

 

Mērierīces ierīces iedalās divās grupās: analogajos un 

digitālajos. Šīs ierīces atšķiras pēc funkcionalitātes, mērījumu 

precizitātes, uzbūves kvalitātes un mērīšanas iespējām.  



 

18 

Analogajos mēraparātos mērījumu rezultāts tiek parādīts ar 

normālu bultiņu uz skalas. Dažreiz šādas analogās ierīces darbība 

nav pilnīgi piemērota – iesācējam, jo šādu mēraparātu nolasot ir 

jāveic aprēķins: iestādīto mērapjomu dala ar visas skalas iedaļu 

skaitu iedaļas) un reizina ar uzrādīto iedaļu skaitu skaitlisko vērtību. 

7. att. 

 

                                                          𝑃𝑉 =
20

40
∗ 15 = 7,5𝑉 

 

 

7.att. Ana logā mēraparāta  mērāmā elektriskā lieluma vērtības aprēķināšana  

 

Digitālais multimetrs parāda mērījuma rezultātus uz LCD 

displeja, ko pieņem par patieso vērtību .Tas nodrošina maksimālu 

ierīces darbības vieglumu, novērš kļūdas, kas saistītas ar mērījuma 

nolasīšanu no analogā mēraparāta skalas un nav nepieciešams 

veikt aprēķinu, ņemot vērā skalas mērapjoma vērtību.  
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Īss multimetra raksturojums 
 

1. LCD displejs 

2. Maiņsprieguma mērīšanas sektors 

3. Līdzstrāvas un maiņstrāvas mērīšanas sektors 

4. Pārrāvuma testa režīms 

5. Diodes mērīšanas sektors 

6. Pretestības mērīšanas sektors 

7. Līdzsprieguma mērīšanas sektors 

8. Pretestības, sprieguma max 600 V, pārrāvuma testa režīma 

mērīšanas spaile, DC gadījumā pozitīvā spaile  

9. Kopējā spaile, DC gadījumā negatīvā spaile  

10. Strāvas mērīšanas spaile mA, max 200 mA 

11. Strāvas mērīšanas spaile A, max 10A 

12. Izslēgšanas sektors 

13. Sektoru izvēles svira 
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ELEKTRISKO LIELUMU MĒRĪŠANA 

 

Lai varētu precīzi izmērīt tādus elektriskos lielumus kā 

spriegums, strāva un pretestība tiek lietoti mērinstrumenti, kas ir 

speciāli paredzēti vajadzīgajam elektriskam lielumam. Piemēram 

elektriskā strāva tiek mērīta ar ampērmetru, aktīvā jauda ar 

vatmetru, elektriskā pretestība ar ommetru u.t.t. 

Mūsdienās lielāku atsaucību ir guvis digitālais universālais 

mērinstruments – multimetrs vai testeris. Šie universālie 

mēraparāti iedalās digitālajos un analogajos. Mērot ar multimetru 

ir jāievēro konkrētie mērinstrumentu ieslēgšanas noteikumi. Mērot 

strāvas stiprumu tas ir jāieslēdz virknē, mērot spriegumu – paralēli 

patērētājam, bet mērot pretestību ir jāievēro, ka multimetram 

pretestības mērīšanai ir savs sprieguma avots. Tātad patērētāj 

jāatslēdz no strāvas avota tīkla, lai netiktu sabojāts mēraparāts. 

 

Sprieguma mērīšana  
 

 Spriegums – ir potenciāla starpība starp diviem elektriskās 

ķēdes punktiem. 

Voltmetra nosacītais grafiskais apzīmējums. 
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 Spriegums tiek mērīts ar voltmetru (PV), voltmetru 

elektriskā ķēdē ieslēdz paralēli slodzei vai barošanas avotam. 

Pirms mērīt spriegumu ar multimetru, multimetra vienu 

vadu (melno) iestiprināt kontaktā COM vai zeme. Savukārt sarkano 

vadu iestiprina kontaktā V vai V/Ω. Tad instrumenta pārslēdzi 

pagriež, izvēloties vajadzīgo režīmu, tātad līdzsprieguma vai 

maiņsprieguma mērīšanas sektoru un izvēloties mērīšanas 

diapazonu. Mērot nezināmu spriegumu  jāsāk ar lielāko  

mērapjomu. Nepieļaut situāciju, kad mērāmā sprieguma lielums ir 

lielāks par skalas pieļaujamo diapazonu, jo pretējā gadījumā var 

sabojāt mēraparātu. Mērot līdzspriegumu neaizmirsti ievērot 

polaritāti, ka melnais vads jāpieslēdz “-“ pusei jeb COM, bet 

sarkanais “+” pusei, jeb V/Ω. 8.,9. att. 

 

 

8.att Spailes pieslēgums mutlimetram mērot līdzspriegumu vai  
maiņspriegumu 
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9.att. Līdzsprieguma un maiņsprieguma mērīšana 

 

Strāvas mērīšana 
 

Elektriskā strāva – ir lādiņu plūsma vadā, kas izplūst caura 

vada vadītāja šķērsgriezuma laukuma vienā laika vienībā. 

Ampērmetra nosacītais grafiskais apzīmējums. 

 

 

Elektriskā strāva, elektriskajā ķēdē tiek mērīta ar 

ampērmetru (PA), ampērmetru elektriskajā ķēdē ieslēdz virknē ar 

slodzi, respektīvi  ampērmetru ieslēgt strāvas plūšanas pamat 

ķēdē.10. att. 
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10.att. Multimetra ieslēgšana elektriskajā ķēdē mērot strāvu.  

 

Pirms mērīt strāvu ar multimetru, multimetra vienu vadu 

(melno) iestiprināt kontaktā COM vai zeme. Savukārt sarkano vadu 

iestiprina kontaktā mA vai A, atkarībā mērāmā lieluma vērtības 

diapazona. Mērot nezināmu strāvu  jāsāk ar lielāko  

mērapjomu. Nepieļaut situāciju, kad mērāmā strāvas lielums ir 

lielāks par skalas pieļaujamo diapazonu, jo pretējā gadījumā var 

sabojāt mēraparātu. Mērot līdzstrāvu neaizmirsti ievērot polaritāti, 
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ka melnais vads jāpieslēdz “-“ pusei jeb COM, bet sarkanais “+” 

pusei, jeb mA/A. 11. att. 

 

 

11.att Spailes pieslēgums mutlimetram mērot strāvu ampēros A  

 

Šobrīd ir pieejami arī modernāki strāvas mērīšanas instrumenti. 

Šāda viena no izplatītākajām ierīcēm ir “strāvas knaibles”. Šis 

mērinstruments strāvas mērīšanai izmanto apkārt vadam esošo 

magnētisko lauku, ja pa vadu plūst elektriskā strāva. Tādejādi nav 

nepieciešams pārraut elektrisko ķēdi, lai izmērītu elektriskās 

strāvas stiprumu. 12. att. 



 

25 

 
12.att. Strāvas mērīšana ar strāvas stangām  

 

Kā izmantot strāvas stangas: 13. att. 

¶ Iestatiet vajadzīgo diapazonu uz mēraparāta. 

¶ Nospiediet pogu, lai atvērtu magnētisko ķēdi. 

¶ Uzņemiet vienu vadu maiņstrāvas vai līdzstrāvas tīklā 

¶ Novietojiet strāvas skavu perpendikulāri stieples 

virzienam. 

¶ Nolasīt rādījumu no displeja. 
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13.att. Strāvas mērīšana ar strāvas stangām  sadalnē 

 

Bieži vien, izmantojot strāvas mērīšanas knaibles, ir grūtības 

izolēt vienu vadu: mēģinot nolasīt vērtību no parastā kabeļa, kas 

nāk no kontaktligzdas, ekrānā jāparādās nullei. Tas ir tāpēc, ka fāzes 

vadītāja un neitrālā vadītāja strāvas lielumi ir vienādi un pretēji 

virzienā. Tādējādi to radītās magnētiskās plūsmas tiek savstarpēji 

kompensētas. Tāpēc mērījumiem jums jāatrod vieta, kur vadi ir 

atdalīti. Tā vietā jūs varat izmantot sadalni. Tomēr tas nevienmēr ir 

iespējams, kas ierobežo strāvas mērīšanas knaibles. 

 

Pretestības mērīšana 
 

Elektriskā pretestība – tā ir spēja pretoties elektriskais 

strāvai un spriegumam, jeb elektronu plūsmai un spriegumam 

izdarītajam elektriskajam spiedienam. 
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Pretestība tiek mērīta ar ommetru, ommetru elektriskajā ķēdē 

ieslēdz paralēli slodzei pie nosacījuma, kad ir atslēgta elektrības 

padeve no patērētāja.  

Pirms mērīt pretestību ar multimetru, multimetra vienu 

vadu (melno) iestiprināt kontaktā COM vai zeme. Savukārt sarkano 

vadu iestiprina kontaktā  Ω , V/Ω vai OHM. Tad instrumenta 

pārslēdzi pagriež, izvēloties vajadzīgo režīmu, tātad pretestības 

mērīšanas sektoru un izvēloties mērīšanas diapazonu. 14., 15.  att. 

 

 

14.att. Pretestības mērīšana ar multimetru  

 

 

15.att Spailes pieslēgums mutlimetram mērot pretestību  
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Zemējuma pretestības mērīšana 
 

Zemējums -  ir tehniskās ierīces vai objekta elektrisks 

savienojums ar zemējumietaisi. Mākslīgais iezemējums sastāv no 

iezemētāja un zemējumvada, kas savieno zemējumietaisi ar 

zemētāju. Zemētājs var būt vienkāršs metāla stienis vai sarežģīts 

speciālās formas elementu komplekss. Kā zemējumvadu izmanto 

speciālu vara stiepli vai sloksni. 

Pie dabīgā zemējuma ir pieņemts attiecināt tās 

konstrukcijas, kuru uzbūve paredz pastāvīgu atrašanos zemē. 

Dabīgā zemējuma pretestība netiek regulēta un tās nozīmei netiek 

izvirzītas nekādas prasības. Dabīgā zemējuma sistēmas nevar 

izmantot kā elektroiekārtu iezemējumu. Pie dabīgiem zemētājiem 

attiecas pazemes komunikācijas, ūdensvada caurules, 

dzelzsbetona konstrukciju armatūra. 

Zemējumu ir nepieciešams uzstādīt uz visa maiņstrāvas un 

līdzstrāvas elektriskā aprīkojuma ar spriegumu līdz 1 kV un vairāk. 

Tas palīdz nodrošināt drošu un savlaicīgu elektroaizsardzības 

iekārtu nostrādāšanu īssavienojuma rašanās gadījumā uz 

aprīkojuma korpusa. Elektrodrošības noteikumos ir kopējās 

prasības zemējuma sistēmām un cilvēku aizsardzībai pret 

ievainojumiem ar elektrisko strāvu elektriskā aprīkojuma izolācijas 

bojājumu gadījumos. 
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Zemējuma pretestība  

Zemējuma pretestība ir sprieguma uz zemējumietaisi 

attiecība pret strāvu, kura aiziet no zemētāja zemē. Zemējuma 

pretestības mērvienība ir Oms, un tam jābūt minimāli zemam 

lielumam. 

Viss elektriskais aprīkojums un elektronika tiek veidoti, 

pielietojot zemējuma pretestības normētus lielumus = 0,5, 1, 2, 4, 

8, 10, 20, 30 un 60 Omi. 

¶ privātmājās, kas ir pieslēgtas pie elektrotīkla ar spriegumu 

220 volti/380 volti, ir nepieciešams lokālais zemējums ar 

pretestību ne vairāk par 30 Omi; 

¶ privātmājas gadījumā jāuzstāda standarta zemējums ar 30 

Omiem. Izmantojot bīstamu aprīkojumu (gāzes katlu), ir 

nepieciešams izmantot lokālu zemējumu ar pretestību ne 

vairāk par 10 Omiem; 

¶ zemējuma pretestībai zibens uztvērēju pieslēgšanai jābūt 

ne vairāk par 10 Omiem; 

¶ strāvas avota (ģeneratora vai transformatora) zemējuma 

pretestībai jābūt ne lielākai kā 2, 4 un 8 Omi; 

¶ telekomunikāciju pieslēgumu zemējuma pretestībai jābūt 

ne lielākai par 2 vai 4 Omiem. 

Zemējumietaises pārbaude ietver: 

¶ zemējuma sistēmas vizuālu apskati; 
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¶ zemējumietaises atbilstības pārbaudi projektam un 

normatīvai dokumentācijai; 

¶ zemējumietaises elementu pretestības mērīšanu; 

¶ cilpas “fāze – nulle” pilnās pretestības mērīšanu; 

¶ zemējuma kontūra pretestības mērīšanu. 

Izņemot zemējuma mērīšanu, tiek veikta zemējuma redzamo daļu 

vizuāla apskate un vadu izolācijas pretestības mērījumi. Šādi 

diagnostiskie pasākumi ir jāveic ne mazāk kā divas reizes gadā. 

 

 

16.att. Zemējuma pretestības mērierīce 

 

Kā zemējums aizsargā cilvēku  

Ārkārtas situācijā, kas saistīta ar elektroinstalācijas izolācijas 

slāņa sabrukšanu, uz bojātās ierīces korpusa parādās bīstams 

spriegums un caur PE vadītāju plūst caur zemes cilpu līdz zemes 

potenciālam. 17. att. Sakarā ar to uz nevadošajām detaļām 

pārnestā sprieguma vajadzētu samazināties līdz drošam līmenim, 
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kas nespēj izraisīt elektriskās strāvas triecienu personai, kura caur 

zemi saskaras ar bojātu iekārtu. 

 

17.att Strāvas ceļš caur zemējuma kontūras bojātas izolācijas gadījumā 

 

Kad PE vads vai zemes cilpa nepastāv, tad nav strāvas aizplūšanas 

ceļa un strāva izies cauri cilvēka ķermenim, kas atrodas starp 

bojātas ierīces potenciālu un zemi. 18. att. Tāpēc, darbojoties ar 

elektroiekārtām, ir svarīgi uzturēt zemējumu labā stāvoklī un 

uzraudzīt tās stāvokli ar periodiskiem elektriskiem mērījumiem. 

 

 

18.att Strāvas ceļš caur cilvēka bojātas izolācijas gadījumā 

https://electrohomepro.com/lv/main/fakty/1223-soprotivlenie-tela-cheloveka-ot-chego-zavisit-i-kak-mozhet-izmenyatsya.html
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Elektriskās ietaises izolācijas pretestības 
mērīšana megaommetrs 
 

Elektriskās ietaises darba drošība lielā mērā atkarīga no 

ietaises elektroizolācijas, t. i., no izolācijas starp vadiem ar 

dažādiem potenciāliem un no vadu izolācijas pret zemi. 

Elektroizolāciju kvalitatīvi raksturo tās elektriskā pretestība. Tā kā 

izolācijas materiālu īpašības ar laiku izmainās, tad elektrisko ietaišu 

izolācijas pretestība saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem 

pārbaužu biežums lielākajai daļai parasto sabiedrisko, biroju un 

ražošanas ēku tiek noteikts vismaz reizi trīs gados. Īpaši bīstamām 

telpām un āra elektriskajām instalācijām, kā arī celtņiem, liftiem un 

elektriskajām krāsnīm vismaz reizi gadā, pārvietojamām un 

pārnēsājamām elektroietaisēm - reizi gadā. Metināšanas mašīnu 

pārbaude jāveic vismaz 1 reizi 6 mēnešos.. 

Elektrisko ietaišu ar spriegumu līdz 1000 V izolācijas pretestību 

pārbauda (mēra) ar megommetru 18. att. 

Elektriskos mērījumi un testi, ietver: 

¶ instalācijas izolācijas pretestības mērīšanu; 

¶ elektrisko kabeļu izolācijas pretestības mērīšanu; 

¶ transformatoru izolācijas pretestības mērīšanu; 

¶ elektrodzinēju izolācijas pretestības mērīšanu; 

¶ ģeneratoru statoru tinumu izolācijas pretestības mērīšanu. 
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18.att. Megaommetri 

 

Izolācijas pretestības pārbaudes būtība ir analizēt kabeļu un 

vadu stāvokli, kas veido elektrisko tīklu. Megommetrs nosūta testa 

spriegumu pāri kabeļa serdeņiem. Pēc tam nolasa pretestību starp 

katru serdi attiecībā pret otru. Tas ļauj novērtēt vadu un kabeļu 

izolācijas apvalka pašreizējo stāvokli. 

Parasti jauniem kabeļiem un vadiem izolācijas pretestības 

vērtība pārsniedz 1000 MΩ. Kabeļu un vadu minimālā pretestības 

vērtība ir 500 kΩ. Ja mērījumu rezultātā iegūtā vērtība ir pie 

zemākās robežas, tas nozīmē pēc nepieciešamību nomainīt kabeli. 
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Kabeļu un vadu darbība ar pretestību tuvu apakšējai robežai ir 

pieļaujama, taču tā jau rada nopietnas briesmas. 

Dažādiem elektrisko tīklu elementiem līdz 1000 V ir noteiktas 

minimālās vērtības. Elektriskajiem izstrādājumiem un aparatūrai ir 

jābūt izmērītām vērtībām, kuras norāda ražotājs, bet ne mazākām 

par 0,5 MΩ. Elektriskos izstrādājumus un ierīces ar spriegumu no 

100 līdz 2500 V pārbauda atkarībā no izstrādājuma nominālā 

sprieguma. Pusvadītāju ierīces, kas var būt ierīču un elektrisko 

izstrādājumu daļa, ir jānoņem, lai novērstu bojājumus. Pārmiju, 

sadales paneļu un vadītāju testēšana tiek veikta ar spriegumu 

1000-2500 V. Jāpārbauda katra sadales ierīces sadaļa. Minimālajai 

vērtībai jābūt vismaz 1 MΩ. Pārbaudot elektrisko vadu, ieskaitot 

apgaismojuma tīklus, spriegumu iestata 1000 V, vērtībai jābūt 

vismaz 0,5 MΩ. Ar megommetru tīkla izolācijas pretestību mēra 

tikai tad, kad tīkls atslēgts no sprieguma. Tīkla izolācijas pretestības 

mērīšanas laikā visām kvēlspuldzēm jābūt izskrūvētām, 

elektrodzinējiem un citiem patērētājiem, kā arī transformatoriem 

jābūt atvienotiem no vadiem, bet visiem drošinātājiem un slēdžiem 

jābūt ieslēgtiem. 
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Aktīvās jaudas mērīšana 

 

Aktīvās jaudas mērīšanai lieto vatmetru 19. att.  

 

 

19.att. Vatmetrs a)Digitālais vatmetrs, b) kompakts jaudas mērītājs, c) analogais vatmetrs 

 

Vatmetra ieslēgšanas noteikums: strāvas spoli (izvadi 1-2, 

2O. att. a, b) ieslēdz virknē ar slodzi, pie kam spoles sākumam (ar 

zvaigznīti apzīmētā spaile) jābūt avota pusē; pēc tam sprieguma 

spoli (izvadi 3-4) pieslēdz paralēli avotam vai slodzei, pie kam 

spoles sākums jāpieslēdz tam vadam, kurā ieslēgta vatmetra 

strāvas spole. Papildus varam izmanto netiešo mērīšanas metodi 

izmantojot  ampērmetru un voltmetra mērinstrumentus un izmērīt 

strāvu un spriegumu. Tādā gadījumā jaudu var aprēķināt ar zināmo 

formulu - P = U*I. 
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20.att. Vatmetra ieslēgšana: a) Grafiskais apzīmējums, b) slēguma shēma 

 

Aktīvās jaudas mērīšana trīsvadu trīsfāzu ķēdēs. Trīsvadu 

trīsfāzu ķēdes jaudu mēra ar diviem vatmetriem (21. att.). Visas 

ķēdes jauda ir divu vatmetru rādījumu algebriska summa:  

PWkop = PW1 + PW2  

 

 

21.att. Vatmetru ieslēgšanas shēma aktīvās jaudas mērīšanai trīsvadu trīsfāzu ķēdēs 

 

Aktīvās jaudas mērīšana trīsvadu trīsfāzu ķēdēs pie 

simetriskas slodzes. Trīsvadu trīsfāzu ķēdes jaudu mēra ar vienu 

vatmetru kuru ieslēdz jebkurā līnijā (22.att.). Visas ķēdes jauda ir 

vatmetru rādījumu reizinājums ar 3:  

PWkop = PW*3 

 



 

37 

 

 

 

22.att. Vatmetru ieslēgšanas shēma aktīvās jaudas mērīšanai trīsvadu trīsfāzu ķēdēs 

Aktīvās jaudas mērīšana četrvadu trīsfāzu ķēdēs. Ja 

patērētāji saslēgti zvaigznē ar neitrālo vadu, tad jaudu var izmērīt 

ar trīs vatmetru metodi (23. att.). Vatmetrus katrā fāzē ieslēdz, 

ievērojot tos pašus noteikumus, kā vienfāzes ķēdē. Visas ķēdes 

jauda i vatmetru rādījumu summa: 

PW = PW1 + PW2 + PW3 

 

 

23.att. Vatmetru ieslēgšanas shēma aktīvās jaudas mērīšanai četrvadu trīsfāzu ķēdēs 
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Elektroenerģijas skaitītājs 

 

Katrā dzīvoklī vai privātmājā izmanto elektroenerģiju. 

Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no izmantotās ierīces jaudas un no 

laika, cik ilgi tā darbojas. Ikdienā strāvas veikto darbu dēvē par 

patērēto elektroenerģiju E. Elektroenerģijas skaitītāji 24. att. tiek 

izmantotie vienfāzu gan trīsfāzu tīklos, tikai nedaudz atšķiras to 

konstruktīvais izpildījums. Mehāniskie jeb indukcijas tipa skaitītāji 

ir paši lētākie un to izpildījums ir vienkāršs. Indukcijas, jeb 

mehānisko skaitītāju pamatā ir magnētiskā lauka darbības princips. 

Šādiem skaitītājiem ir samērā neprecīza enerģijas uzskaite saistībā 

ar to mehānisko izpildījumu, kā arī nevar veikt attālinātu 

tarifikācijas uzskaiti un rādījumu nolasīšanu.  

Tagad strauji ienāk elektroniskie, digitālie elektroenerģijas 

skaitītāji, kuriem ļoti būtiski ir izmainīta iekšējā. Elektroniskajiem 

skaitītājiem darbības pamatā vairs netiek izmantots magnētiskais 

lauks. To precizitāte ir ļoti augsta. Šādiem skaitītājiem iekšienē tiek 

izmantoti elektroniski vadības moduļi, visi rādījumi tiek parādīti 

elektroniski uz digitālā LCD ekrāna. Kā arī ir iespējams attālināti 

ieprogrammēt un nosūtīt informāciju par tā darbību un 

elektroenerģijas uzskaiti. 
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24.att. Elektroenerģijas skaitītājs a) 1fāzu elektroniskais skaitītājs, b) 3 fāzu elektroniskais skaitītājs, 

c) mehāniskais skaitītājs 

 

Aktīvās elektroenerģijas skaitītāja nosacītais grafiskais 

apzīmējums. 

 

 

Vienfāzes elektroenerģijas skaitītāja pieslēgšana 

 

Pieslēgt elektroenerģijas skaitītāju (25. , 26.  att) nav nemaz 

tik grūti, galvenais ir zināt elektroenerģijas skaitītāja izvadu spaiļu 

nozīmi. Elektrības skaitītāja pieslēgšanas princips ir līdzīgs vatmetra 

pieslēgšanai. Tātad, jāatceras sekojoša pieslēgšanas nosacījums: 

„TPTP”- Tīkls_Patērētājs_Tīkls_Patērētājs. 

Nosacījums „TPTP”norāda sekojošo: 
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1. Pirmā skaitītāja izvadspaile ir jāpieslēdz no Tīkla pienākošajam 

fāzes vadam; 

2. Otrā skaitītāja izvadspaile jāpieslēdz uz Patērētāju aizejošam 

fāzes vadam; 

3. Trešā skaitītāj izvadspaile jāpieslēdz no Tīkla pienākošajam nulles 

vadam; 

4. Ceturtā skaitītāja slēdz izvadspaile jāpieslēdz uz Patērētāju 

aizejošam nulles vadam. 

 

 

25.att. 1 Fāzu elektroenerģijas skaitītāja pieslēguma shēma 
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26.att. 3 Fāzu elektroenerģijas skaitītāja pieslēguma shēma 
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