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ANOTĀCIJA 

 

Metodiskais materiāls – praktiskie uzdevumi - paredzēts izglītības 

programmas „Enerģētika un elektrotehnika” mācību priekšmeta 

„Praktiskās mācības elektromontāžā” apguvei. 

 Metodiskajā materiālā apkopoti dažādi praktisko mācību 

uzdevumi par sekojošām tēmām:  

 Apgaismojuma montāža ar apgaismes instalācijas slēdžiem 

un tā automātiskā vadība ar laika relejiem un sensoriem; 

 Elektromagnētisko palaidēju vadība ar komandaparātiem 

un to automātiskā vadība ar laika relejiem; 

 Asinhrono dzinēju vadība manuāli ar komandaparātiem un 

to automātiskā vadība ar laika relejiem. 

 Metodiskajā materiālā katram mācību uzdevumam ir doti 

uzdevuma nosacījumi. Šajā metodiskajā materiālā ir apkopoti tie 

elektrisko shēmu elementu grafiskie apzīmējumi, kas nepieciešami 

praktisko mācību uzdevumu elektrisko shēmu izstrādei. Šajā 
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metodiskajā materiālā ir “Schneider Electric RE 17 RMMU”1 laika 

releja funkciju apraksti, kas palīdzēs praktisko mācību uzdevumu 

veikšanai. 

 Metodiskais materiāls ir paredzēts Enerģētikas nozares 

Elektrotehniķa specialitātes kvalifikācijas iegūšanai bez 

iepriekšējas specializētās sagatavotības. 

 Metodiskajā materiālā ir iekļauti elektrisko shēmu elementu 

grafiskie apzīmējumi, “Schneider Electric RE 17 RMMU” laika 

releja funkciju  skaidrojumi un praktisko mācību uzdevumu 

protokols. 

 

 

 

                                                      

 

1 Schneider Electric, Elektriķa rokasgrāmata. Schneider Electric 

Latvija 2015 
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PRAKTISKIE UZDEVUMI 

 

APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

1.UZDEVUMS 

Ar slēdzi pārslēdzi SL1, SL2 var ieslēgt un izslēgt kvēlspuldzi HL1 

no divām vietām. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

2.UZDEVUMS 

Ar slēdzi pārslēdzi SL1, SL2 un krustslēdzi SL3 var ieslēgt un 

izslēgt kvēlspuldzi HL1 no trim vietām. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

3.UZDEVUMS 

Ar zvanu pogas slēdžiem SL1, SL2 un impulsa releju IP kvēlspuldzi 

HL1 var ieslēgt un izslēgt no divām vietām. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

4.UZDEVUMS 

Ar zvanu pogas slēdžiem SL1, SL2, SL3  un impulsa releju IP 

kvēlspuldzi HL1 var ieslēgt un izslēgt no trim vietām. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

5.UZDEVUMS 

Uztverot kustību, nostrādā kustības sensora slēdzis SL1, kas ieslēdz 

kvēlspuldzi HL1. Ja ilgāku brīdi kustības sensora slēdzis SL1 

neuztver kustību, tad kvēlspuldze HL1 izslēdzas. Kustības sensoru 

noregulēt tā, lai tas uztvertu kustību diennakts gaišajā laikā. 

Savukārt krēslas slēdzis SL2 ieslēdz kvēlspuldzi HL2 tad, kad ir 

diennakts tumšais laiks, bet  diennakts gaišajā laikā kvēlspuldze 

HL2 izslēdzas. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

6.UZDEVUMS 

Ar slēdzi pārslēdzi SL1 var ieslēgt un izslēgt kvēlspuldzi HL1. Ar 

karšu slēdzi SL2, ievietojot tajā karti, kvēlspuldze HL1 ieslēgsies 

uz 20 sekundēm  neatkarīgi no tā, kādā pozīcijā atrodas slēdzis SL1, 

un pēc 20 sekundēm kvēlspuldze HL1  automātiski izslēgsies, ja 

vien slēdzis SL1 nav atstāts ieslēgšanas pozīcijā. Šajās 20 sekundēs 

ar slēdzi SL1 nevar ne ieslēgt, ne izslēgt, ne arī ietekmēt  

kvēlspuldzes HL1  ieslēgšanās ilgumu. Ja šajā laika periodā 

nepieciešams izslēgt kvēlspuldzi HL1, tad to ir iespējams izdarīt ar 

slēdzi SL2. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 
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 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Nevienā no pārslēgšanas cikliem kvēlspuldzes gaisma 

nedrīkst nomirgot. 
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APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

7.UZDEVUMS  

Ievietojot karti karšu slēdzī SL1, ieslēdzas kvēlspuldze HL1. Pēc 5 

sekundēm izslēdzas kvēlspuldze HL1 un ieslēdzas kvēlspuldze 

HL2. Tad, kad ir ieslēgusies kvēlspuldze HL2, ar gaismas 

regulatoru (dimmera slēdzi) SL2  ir iespējams ieslēgt un izslēgt, kā 

arī regulēt kvēlspuldzes HL1 gaismas spilgtumu. Pēc 15 sekundēm 

no brīža, kad ieslēgusies kvēlspuldze HL2, tiek atslēgta 

apgaismojuma elektriskā ķēde. Ja nepieciešams atkārtot ciklu, tad 

to iespējams  izdarīt ar slēdzi SL1. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 
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 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Nevienā no pārslēgšanas cikliem kvēlspuldzes gaisma 

nedrīkst nomirgot. 
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APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

8.UZDEVUMS 

Visa elektriskās ķēdes patērētā jauda tiek uzskaitīta ar vienfāzes 

elektroenerģijas skaitītāju. Visa elektriskā ķēde ir jānodrošina ar 

drošību gan pirmsuzskaitē, gan pēcuzskaitē ar automātisko slēdzi, 

pie kam pēcuzskaites automātiskais slēdzis ir jāizvēlas tāds, kas 

nodrošinātu  aizsardzību no noplūdes strāvām. Tad, kad tiek 

iebarota elektriskā ķēde pēcuzskaitē, pēc 30 sekundēm automātiski 

visi patērētāji tiek pārslēgti pirmsuzskaites pusē un 

elektroenerģijas skaitītājs vairs neuzskaita patērēto jaudu. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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 Nevienā no pārslēgšanas cikliem kvēlspuldzes gaisma 

nedrīkst nomirgot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

9.UZDEVUMS 

Ievietojot karti karšu slēdzī SL1, tiek iebarota elektriskā ķēde. Ar 

slēdzi pārslēdzi SL2 ir iespējams izvelēties, kura kvēlspuldze 

ieslēgsies - HL1 vai HL2.  Kad attiecīgi ir veikta izvēle, tad 

jānospiež zvana pogas slēdzis SL3. Ja izvēlēts, ka ieslēgsies 

kvēlspuldze HL1, tad pēc 10 sekundēm kvēlspuldze HL1 izslēgsies  

un ieslēgsies kvēlspuldze HL2. Attiecīgi šo kvēlspuldzi izslēgt var 

ar slēdzi SL3. Ja tiek izvēlēts, ka ieslēgsies kvēlspuldze HL2, 

atkārtoti jānospiež slēdzis SL3, ja tas tika iepriekš atslēgts. 

Ieslēdzoties kvēlspuldzei HL2, šī kvēlspuldze ieslēgtā stāvoklī 

paliks 5 sekundes, un pēc piecām 5 sekundēm tiks atslēgts impulsa 

relejs IP, līdz ar to izslēgsies kvēlspuldze HL2. Ja nepieciešams 

atkārtot šo ciklu, tad atkārtoti jānospiež slēdzis SL3. Jebkurā brīdī 

var veikt pārslēgšanos ar slēdzi SL2, kas nosaka, kurai kvēlspuldzei 

ir jāieslēdzas. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 
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B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Nevienā no pārslēgšanas cikliem kvēlspuldzes gaisma 

nedrīkst nomirgot. 
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APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI  

 

10. PAŠKONTROLES UZDEVUMS 

Sastādīt uzdevumu, kur iekļauti sekojoši elektriskā shēmas 

elementi: vismaz 3 dažādi apgaismojuma instalācijas slēdži, 1 

automātiskais slēdzis, 1 laika relejs, 1 kvēlspuldze, 1 impulsa relejs 

un 1 kontaktrozete.  

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Nepieciešamības gadījumā drīkst izmantot arī vairāk 

elektriskās shēmas elementus. 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

1.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt elektromagnētisko palaidēju 

KM1. Ar spiedpogu SB3 var ieslēgt elektromagnētisko palaidēju 

KM2, bet tajā brīdī jāizslēdzas elektromagnētiskajam palaidējam 

KM1. Nospiežot atkārtoti spiedpogu SB2 ieslēdzas 

elektromagnētiskais palaidējs KM1 un izslēdzas 

elektromagnētiskais palaidējs KM2. Ja nepieciešams izslēgt  

elektromagnētiskos palaidējus KM1 vai KM2, tad tas izdarāms ar 

stop spiedpogu SB1. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

2.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt elektromagnētisko palaidēju 

KM1. Ar spiedpogu SB3 var ieslēgt elektromagnētisko palaidēju 

KM2 tikai tad, kad ar  stop spiedpogu SB1  izslēdz  

elektromagnētisko palaidēju KM1. Savukārt, ja nepieciešams 

ieslēgt abus elektromagnētiskos palaidējus KM1 un KM2 reizē, tad 

to var izdarīt ar spiedpogu SB4 pie nosacījuma, ja abi 

elektromagnētiskie palaidēji KM1 un KM2 atrodas izslēgtā 

stāvoklī. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

3.UZDEVUMS 

Ar spiedpogām SB1 un SB2  ir iespējams ieslēgt un izslēgt 

elektromagnētisko palaidēju KM1. Atkarībā no elektromagnētiskā 

palaidēja KM1 stāvokļa (ieslēgts vai izslēgts) par to signalizē 

signāllampiņas HL1 un HL2. Ja magnētiskais palaidējs KM1 atrodas 

izslēgtā stāvoklī, tad ir ieslēgusies signāllampiņa HL1, bet, ja 

elektromagnētiskais palaidējs KM1 atrodas  ieslēgtā stāvoklī, tad ir 

ieslēgusies signāllampiņa HL2. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

4.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt elektromagnētisko palaidēju 

KM1. Elektromagnētisko palaidēju KM1 varēs izslēgt ar stop 

spiedpogu SB1 tikai pēc 5 sekundēm. Savukārt, nospiežot 

spiedpogu SB3, ieslēgsies  elektromagnētiskais palaidējs KM1 un ar  

stop spiedpogu SB1 varēs izslēgt elektromagnētisko palaidēju KM1 

uzreiz. Jebkurā brīdī var pārslēgties ar spiedpogām SB2, SB3. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

5.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB3 ir iespējams ieslēgt elektromagnētisko palaidēju 

KM1,  ja pirms tam ir nospiesta spiedpoga SB1. Kad nostrādājis 

elektromagnētiskais palaidējs KM1, tad ir iespējams ar zvana pogas 

slēdzi SL1 ieslēgt un izslēgt signāllampiņu HL1. Ja signāllampiņu 

HL1 atstās ieslēgtu ilgāk par 10 sekundēm, tad ar spiedpogu SB1 

nebūs iespējams izslēgt magnētisko palaidēju KM1, bet to varēs 

izslēgt ar spiedpogu SB2. Ja atkārtoti nepieciešams ieslēgt 

elektromagnētisko palaidēju KM1, tad atkārtoti jānospiež 

spiedpoga SB1 un pēc tam spiedpoga SB3. Šajā laikā nevar izslēgt 

elektromagnētisko palaidēju KM1  ar spiedpogām SB1 vai SB2. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 
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 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

6.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt elektromagnētisko palaidēju 

KM1. Kad nostrādājis elektromagnētiskais palaidējs KM1, tad 

nostrādā elektromagnētiskais palaidējs KM2. No tā brīža, kad tiks 

izslēgts elektromagnētiskais palaidējs KM1 ar stop spiedpogu SB1, 

elektromagnētiskais palaidējs KM2 atradīsies ieslēgtā stāvoklī vēl 

10 sekundes un pēc 10 sekundēm tas atslēgsies. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Elektriskajā shēmā atļauts izmantot tikai šādus elektriskos 

aparātus: divus KM, vienu KT, divas SB. 
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 Obligāti jāizvēlas kādu no laika releja funkcijām ar vadības 

līniju (Y1). 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

7.UZDEVUMS 

Ievietojot karti karšu slēdzī SL1, pēc 5 sekundēm ar spiedpogu SB2 

būs iespējams ieslēgt elektromagnētisko palaidēju KM1. 

Elektromagnētiskais palaidējs KM1 izslēgsies automātiski pats pēc 

5 sekundēm tad, kad no karšu slēdža SL1 izņems karti. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Elektriskajā shēmā atļauts izmantot tikai šādus elektriskos 

aparātus: vienu KM, vienu KT, vienu SB, vienu SL. 

 Obligāti jāizvēlas kādu no laika releja funkcijām ar vadības 

līniju (Y1). 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

8.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt elektromagnētisko palaidēju 

KM1. Kad nostrādājis elektromagnētiskais palaidējs KM1, tad uz 5 

sekundēm ieslēdzas signāllampiņa HL1. Ar stop spiedpogu SB1 ir 

iespējams izslēgt elektromagnētisko palaidēju KM1. Kad tiks 

izslēgts  elektromagnētiskais palaidējs KM1, tad ieslēgsies 

signāllampiņa HL1 uz 5 sekundēm. Un šajās 5 sekundēs iespējams 

ar spiedpogu SB3 ieslēgt  elektromagnētisko palaidēju KM2. Ja 

šajās 5 sekundēs netiek ieslēgts elektromagnētiskais palaidējs 

KM2, tad to nevarēs ieslēgt ar spiedpogu SB3. Lai ieslēgtu 

elektromagnētisko palaidēju KM2 atkārtoti, jāieslēdz un jāizslēdz 

elektromagnētiskais palaidējs KM1 un 5 sekunžu laikā varēs ieslēgt 

elektromagnētisko palaidēju KM2. Kad tiks ieslēgts 

elektromagnētiskais palaidējs KM2, tad pēc 3 sekundēm ieslēgsies 

signāllampiņa HL2, šī signāllampiņa būs ieslēgta vēl 3 sekundes 

pēc elektromagnētiskā palaidēja KM2 izslēgšanas ar spiedpogu 

SB4. 
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A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Elektriskajā shēmā atļauts izmantot tikai šādus elektriskos 

aparātus: divus KM, divus KT, četras SB, divas HL. 

 Obligāti jāizvēlas kādu no laika releja funkcijām ar vadības 

līniju (Y1). 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

9.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB1 var ieslēgt elektromagnētisko palaidēju KM1, 

kas paliek ieslēgts 5 sekundes. Pēc 5 sekundēm 

elektromagnētiskais palaidējs KM1 izslēdzas. Kad nostrādājis 

elektromagnētiskais palaidējs KM1, ieslēdzas elektromagnētiskais 

palaidējs KM2. Pēc 10 sekundēm, kad nostrādājis 

elektromagnētiskais palaidējs KM2, ieslēdzas elektromagnētiskais 

palaidējs KM3, kas atkārtoti ieslēdz elektromagnētisko palaidēju 

KM1 un ieslēdz signāllampiņu HL1. Pēc 5 sekundēm 

elektromagnētiskais palaidējs KM1 atslēdzas. Elektromagnētiskie 

palaidēji KM2 un KM3 atslēgsies automātiski pēc 25 sekundēm 

kopš brīža, kad nostrādāja elektromagnētiskais palaidējs KM3. Lai 

atkārtotu ciklu, jānospiež spiedpoga SB1. Spiedpoga SB1 paredzēta 

tikai elektriskās ķēdes ieslēgšanai. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 
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C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

10.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 var ieslēgt elektromagnētisko palaidēju KM1. Ja 

elektromagnētiskais palaidējs atrodas ieslēgtā stāvoklī ilgāk par 10 

sekundēm, tad to nevar atslēgt ar stop spiedpogu SB1, bet jānospiež 

spiedpoga SB3, kas ieslēgs elektromagnētisko palaidēju KM2. Tas 

dos iespēju izslēgt elektromagnētisko palaidēju KM1 ar stop 

spiedpogu SB1, un elektromagnētiskais palaidējs KM1 atslēgsies 

pēc 10 sekundēm. Savukārt  elektromagnētiskais palaidējs KM2 

atslēgsies uzreiz. Ja pirmo nospiedīs spiedpogu SB3, tad nostrādās 

abi elektromagnētiskie palaidēji KM1 un KM2 reizē. Tos varēs 

atslēgt jebkurā brīdī ar stop spiedpogu SB1, un tie atslēgsies abi 

reizē. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  
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D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ELEKTROMAGNĒTISKAIS  PALAIDĒJS 

 

11.PAŠKONTROLES UZDEVUMS 

Sastādīt uzdevumu, kur iekļauti sekojošie elektriskās shēmas 

elementi: vismaz 3 elektromagnētiskie palaidēji, 4 spiedpogas, 1 

automātiskais slēdzis, 1 laika relejs, 2 signāllampiņas.  

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Obligāti jāizvēlas kādu no laika releja funkcijām ar vadības 

līniju (Y1). 
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ASINHRONAIS DZINĒJS  

 

1.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt asinhrono dzinēju M. Shēmā 

tiek izmantoti divi elektromagnētiskie palaidēji KM11 un KM2. 

Elektromagnētiskais palaidējs KM1 nodrošina to, lai tiktu saslēgta 

spēka ķēde, bet elektromagnētiskais palaidējs KM2 nodrošina to, 

lai asinhronā dzinēja M statora trīsfāžu tinumi saslēdzas zvaigznes 

slēgumā. Ar stop spiedpogu SB1 pārtrauc vadības ķēdi, un 

asinhronais dzinējs M tiek izslēgts. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

E. Veikt  zvaigznes slēguma analīzi 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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 Asinhronais dzinējs jānodrošina ar aizsargierīci pret 

ilgstošu pārslodzi. 
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ASINHRONAIS DZINĒJS  

 

2.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams palaist asinhrono dzinēju M. Shēmā 

tiek izmantoti divi elektromagnētiskie palaidēji KM1 un KM2. 

Elektromagnētiskais palaidējs KM1 nodrošina to, lai tiktu saslēgta 

spēka ķēde, bet elektromagnētiskais palaidējs KM2  nodrošina to, 

lai asinhronā dzinēja M statora trīsfāžu tinumi saslēdzas trīsstūra 

slēgumā. Ar stop spiedpogu SB1 pārtrauc vadības ķēdi, un 

asinhronais dzinējs M tiek izslēgts. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

E. Veikt trīsstūra slēguma analīzi. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 
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 Asinhronais dzinējs jānodrošina ar aizsargierīci pret 

ilgstošu pārslodzi. 
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ASINHRONAIS DZINĒJS  

 

3.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt asinhrono dzinēju M. Lai 

ieslēgtu asinhrono dzinēju M pretējā griešanās virzienā, jānospiež 

spiedpoga SB3. Shēmā tiek izmantoti divi elektromagnētiskie 

palaidēji KM1 un KM2. Elektromagnētiskais palaidējs KM11 

nodrošina, lai asinhronais dzinējs M tiktu ieslēgts, bet 

elektromagnētiskais palaidējs KM2 nodrošina automātisku 

asinhronā dzinēja M pārslēgšanos pretējā griešanās virzienā. 

Jebkurā brīdī var veikt pārslēgšanos ar spiedpogām SB2, SB3, kas 

nosaka asinhronā dzinēja M griešanās virzienu. Ar stop spiedpogu 

SB1 pārtrauc vadības ķēdi, un asinhronais dzinējs M tiek izslēgts. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 
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 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Asinhronais dzinējs jānodrošina ar aizsargierīci pret 

ilgstošu pārslodzi. 
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ASINHRONAIS DZINĒJS  

 

4.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt asinhronā dzinēja M statora 

trīsfāžu tinumus zvaigznes slēgumā. Kad asinhronais dzinējs M ir 

uzņēmis nepieciešamo ātrumu (5-7 sekundes), tā statora trīsfāžu 

tinumi  automātiski tiek pārslēgti trīsstūra slēgumā. Shēmā tiek 

izmantoti trīs elektromagnētiskie palaidēji KM1, KM2 un KM3. 

Elektromagnētiskais palaidējs KM11 nodrošina to, lai tiktu saslēgta 

spēka ķēde, savukārt elektromagnētiskais palaidējs KM2 nodrošina 

to, lai asinhronā dzinēja M statora trīsfāžu tinumi saslēgtos 

zvaigznes slēgumā, kad asinhronais dzinējs M ir uzņēmis 

nepieciešamo ātrumu. Elektromagnētiskais palaidējs KM3 

nodrošina to, lai asinhronā dzinēja M statora trīsfāžu tinumi 

saslēgtos trīsstūra slēgumā, vienlaicīgi jāatslēdzas 

elektromagnētiskajam palaidējam KM2. Ar stop spiedpogu SB1 

pārtrauc vadības ķēdi, un asinhronais dzinējs M tiek izslēgts. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 
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B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Asinhronais dzinējs jānodrošina ar aizsargierīci pret 

ilgstošu pārslodzi. 
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ASINHRONAIS DZINĒJS  

 

5.UZDEVUMS 

Ar spiedpogām SB2 un SB3 izvēlas griešanās virzienu, ieslēdzot 

asinhrono dzinēju M.  Kad ir veikta izvēle, tad asinhronā dzinēja 

M  statora trīsfāžu tinumi tiek saslēgti zvaigznes slēgumā. Kad 

asinhronais dzinējs M ir uzņēmis nepieciešamo griešanās ātrumu 

(5-7 sekundes), tā statora trīsfāžu tinumi  automātiski tiek pārslēgti 

trīsstūra slēgumā. Shēmā tiek izmantoti pieci elektromagnētiskie 

palaidēji KM1, KM2, KM3, KM4 un KM5. Elektromagnētiskie 

palaidēji KM11 un KM2 nosaka to, uz kuru griešanās virziena pusi 

tiks ieslēgts asinhronais dzinējs M. Elektromagnētiskais palaidējs 

KM5 nodrošina to, lai asinhronā dzinēja M statora trīsfāžu tinumi 

saslēdzas zvaigznes slēgumā, bet elektromagnētiskie palaidēji 

KM3 un KM4 nodrošina to, lai asinhronā dzinēja M statora trīsfāžu 

tinumi saslēgtos trīsstūra slēgumā atbilstoši asinhronā dzinēja M 

griešanās virzienam. Ar stop spiedpogu SB1 pārtrauc vadības ķēdi, 

un asinhronais dzinējs M tiek izslēgts. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 
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B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa  pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Asinhronais dzinējs jānodrošina ar aizsargierīci pret 

ilgstošu pārslodzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ASINHRONAIS DZINĒJS  

 

6.UZDEVUMS 

Ar spiedpogu SB2 ir iespējams ieslēgt asinhrono dzinēju M. 

Izslēgšanas brīdī ar stop spiedpogu SB1 asinhronā dzinēja statora 

trīsfāžu divos tinumos tiek padots līdzspriegums, kas asinhronā 

dzinēja rotācijas ātrumu apturēs uzreiz. Shēmā tiek izmantots 

elektromagnētiskais palaidējs KM11, kas nodrošina to, lai tiktu 

palaists asinhronais dzinējs M. Ar stop spiedpogu SB1 pārtrauc 

vadības ķēdi, un asinhronais dzinējs M tiek izslēgts un ar 

līdzstrāvas palīdzību tiek sabremzēts. 

A. Uzzīmēt elektriskās shēmas skici atbilstoši uzdevuma 

noteikumiem. 

B. Pēc skices samontēt elektrisko shēmu atbilstoši 

elektromontāžas noteikumiem. 

C. Noformēt darbu, uzrasējot elektrisko shēmu atbilstoši katra 

shēmas elementa pieņemtajiem apzīmējumiem.  

D. Aprakstīt shēmas darbību. 

E. Izskaidrot dinamiskās bremzēšanas darbības principu. 
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 Visa elektriskā ķēde jānodrošina ar aizsargierīci, kas 

pasargās elektrisko ķēdi no pārslodzes un īssavienojuma. 

 Asinhronais dzinējs jānodrošina ar aizsargierīci pret 

ilgstošu pārslodzi. 
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ELEKTRISKO ELEMENTU GRAFISKIE 

APZĪMĒJUMI ELEKTRISKAJĀ SHĒMĀ 

 

APGAISMOJUMA INSTALĀCIJAS SLĒDŽI   

 

 

Slēdzis pārslēdzis (SL) 

 

Viena taustiņa slēdzis (SL) 
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Gaismas regulators (Dimmeris) (SL) 

 

Zvana pogas slēdzis (SL) 

 

Divu taustiņu slēdzis (SL) 
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Triju taustiņu slēdzis (SL) 

 

Krustslēdzis (SL) 

 

Karšu slēdzis (SL) 
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Krēslas slēdzis (SL) 

 

Kustības sensora slēdzis (SL) 

 

ELEKTROMAGNĒTISKAIS PALAIDĒJS 

 

 

Elektromagnētiskā palaidēja spole (KM) 
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Elektromagnētiskā palaidēja spēka kontakti   

(KM 1..3) 

 

Elektromagnētiskā palaidēja saslēdzošais 

kontakts (KM 13.14.) 

 

Elektromagnētiskā palaidēja atslēdzošais 

kontakts (KM 31.32.) 
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LAIKA RELEJS  

 

 

Laika releja spole (KT) 

 

Daudzfunkciju laika releja spole ar vadības līniju 

Y1 (KT) 

 

Laika releja saslēdzošais kontakts ar laika 

kavējumu pie nostrādes (KT 15.16.) 
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Laika releja saslēdzošais kontakts ar laika 

kavējumu pie atgriezes (KT 15.16.) 

 

Laika releja atslēdzošais kontakts ar laika 

kavējumu pie nostrādes (KT 17.18.) 

 

Laika releja atslēdzošais kontakts ar laika 

kavējumu pie atgriezes (KT 17.18) 
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AUTOMĀTISKIE SLĒDŽI  

 

Automātiskais slēdzis 1P (SF) 

 

Automātiskais slēdzis 3P (SF) 

 

Strāvas noplūdes slēdzis 2P (∆Q) 
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Strāvas noplūdes slēdzis 4P (∆Q) 

 

Slēdzis manuālai dzinēju palaišanai ar 

automātisko slēdzi vienā korpusā 3P (SF)  

 

Kombinētais strāvas noplūdes slēdzis ar 

automātisko slēdzi vienā korpusā 2P (∆Q) 
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SPIEDPOGAS 

 

 

Spiedpoga ar saslēdzošo kontaktu (SB) 

 

Spiedpoga ar atslēdzošo kontaktu (SB) 

 

Stop spiedpoga (SB) 

 

Dubultspiedpoga ar saslēdzošo un atslēdzošo 

kontaktu (SB) 
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Bloķejošā spiedpoga ar saslēdzošo kontaktu (SB)  

 

Bloķejošā spiedpoga ar atslēdzošo kontaktu (SB) 

 

Bloķējošā spiedpoga ar saslēdzošo un atslēdzošo 

kontaktu (SB) 

 

Avārijas spiedpoga (SB) 
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Avārijas poga ar saslēdzošo un atlēdzošo 

kontaktu (SB) 

 

GALA SLĒDŽI  

 

 

Gala slēdža saslēdzošais kontakts (SQ) 

 

Gala slēdža atslēdzošais kontakts (SQ) 
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Gala slēdzis ar saslēdzošo un atslēdzošo kontaktu 

(SQ) 

 

IMPULSRELEJS 

 

 

Impulsa relejs (IP) 
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SIGNĀLLAMPIŅA UN KVĒLSPULDZE  

 

 

Kvēlspuldze (HL) 

 

Signāllampiņa (HL) 

 

TERMORELEJS 

 

 

Termorelejs (KK) 
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Termoreleja atslēdzošais kontakts (KK 31.32) 

 

Termoreleja saslēdzošais kontakts (KK 33.34) 

 

KONTAKTROZETES  

 

 

Rozete vienfāzu (XS) 

 

Rozete vienfāzu ar zemi (XS) 
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Rozete trīsfāzu ar zemi (XS) 

 

Rozete trīsfāzu (XS) 

 

TRĪSFĀZU DZINĒJS 

 

 

Trīsfāzu dzinējs (M) 
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TRANSFORMATORS 

 

 

Vienfāzes transformators (TR) 

 

TAISNGRIEZIS 

 

 

Taisngriezis (Tg) 
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SCHNEIDER ELECTRIC RE 17 RMMU 

LAIKA RELEJA FUNKCIJAS 

 

Funkcija A 

 

Padodot spriegumu uz laika releja spoli, sākas laika atskaite T. Pēc 

laika atskaites T laika releja saslēdzošais  kontakts saslēdzas un 

atslēdzošais kontakts atslēdzas. Kontakti atgriežas sākuma 

stāvoklī, kad tiek pārtraukta sprieguma padeve uz laika releja spoli. 

Funkcija H 

 

Padodot spriegumu uz laika releja spoli, laika releja saslēdzošais 

kontakts saslēdzas, un atslēdzošais kontakts atslēdzas. Pēc laika 

atskaites T kontakti atgriežas sākuma stāvoklī. 
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Funkcija B 

 

Laika relejs tiek vadīts ar Y1 ieeju. Laika releja spolei jāatrodas 

patstāvīgi  zem sprieguma. Padodot spriegumu uz laika releja Y1 

ieeju, laika releja saslēdzošais  kontakts saslēdzas, un atslēdzošais 

kontakts atslēdzas. Pēc laika atskaites T kontakti atgriežas sākuma 

stāvoklī. Laika atskaitē T sprieguma izmaiņas uz Y1 ieeju 

neietekmē laika releja darbību. 

Funkcija C 

 

Laika relejs tiek vadīts ar Y1 ieeju. Laika releja spolei jāatrodas 

patstāvīgi  zem sprieguma. Padodot spriegumu uz laika releja Y1 

ieeju, laika releja saslēdzošais  kontakts saslēdzas, un atslēdzošais 
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kontakts atslēdzas. Laika atskaite T sākas tad, kad tiek pārtraukta 

sprieguma padeve uz laika releja Y1 ieeju, un pēc laika atskaites T 

laika releja kontakti atgriežas sākuma stāvoklī. 

Funkcija DI 

 

Padodot spriegumu uz laika releja spoli, laika releja saslēdzošais  

kontakts saslēdzas, un atslēdzošais kontakts atslēdzas uz T laiku. 

Pēc T laika kontakti atgriežas sākuma stāvoklī uz T laiku, un pēc T 

laika atkal turpinās cikla darbība līdz brīdim, kad tiek pārtraukta 

sprieguma padeve uz laika releja spoli. 

Funkcija AC 
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Laika relejs tiek vadīts ar Y1 ieeju. Laika releja spolei jāatrodas 

patstāvīgi zem sprieguma. Padodot spriegumu uz Y1 ieeju, sākas 

laika atskaite T, un pēc laika atskaites T laika releja saslēdzošais 

kontakts saslēdzas, un atslēdzošais kontakts atslēdzas. Tad, kad 

tiek atslēgts spriegums no laika releja Y1 ieejas, tad sākas laika 

atskaite T, un pēc laika atskaites T laika releja kontakti atgriežas 

sākuma stāvoklī. 

Funkcija BW 

 

Laika relejs tiek vadīts ar Y1 ieeju. Laika releja spolei jāatrodas 

patstāvīgi  zem sprieguma. Padodot spriegumu uz laika releja Y1 

ieeju, laika releja saslēdzošais  kontakts saslēdzas, un atslēdzošais 

kontakts atslēdzas, pēc laika atskaites T kontakti atgriežas sākuma 

stāvoklī. Tad, kad tiek pārtraukta sprieguma padeve uz laika releja 

Y1 ieeju, tad laika releja saslēdzošais  kontakts saslēdzas, un 

atslēdzošais kontakts atslēdzas, pēc laika atskaites T Kontakti 

atgriežas sākuma stāvoklī. 
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PRAKTISKO MĀCĪBU UZDEVUMU 

PROTOKOLS 

 

Paraugs 

 

 

(Vārds, uzvārds, grupa)  

 

Datums:__________ 

 

Laboratorijas darbs Nr.____ 

 

1. Laboratorijas darba mērķis.  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Darba uzdevums.  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. Nepieciešamais aprīkojums un materiāli. 

3.1.  

3.2.  

3.3.  
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4. Teorētiskais pamatojums. 

4.1.Uzdevumā  izmantotie saīsinājumi, grafiskie 

apzīmējumi  un to skaidrojumi. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4.2.Uzdevumā izmantoto iekārtu darbības apraksts.   

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 



75 

 

4.3.Veiktie aprēķini. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

  

5. Dotā uzdevuma principiālā shēma.(Piemērs.) 

*

*
R1

L

Z
~U
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6. Mērījumi. 

     

     

     

     

     

 

7. Secinājumi un analīze. 

 

 

 

Vērtējums_____________     

  

 

Pasniedzējs__________________________________________ 

(paraksts un datums) 


