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Pašreiz vārdnīcās iekļauto terminu plašu lietojumu traucē 2 faktori: 

 nelielā metienā pirms daudziem gadiem izdotās vārdnīcas vairs nav 

iegādājamas; 

 dažādo elektroenerģētikas jomu termini atrodami tikai kādā vienā no 4 

vārdnīcas daļām, kas lietotājam dažkārt liek pārlapot vairākus vārdnīcas 

sējumus, lai vēlamo terminu atrastu, tā palielinot termina atrašanai 

nepieciešamo laiku. 

Tāpēc LEEA TK ar AS „Latvenergo” atbalstu organizēja Elektroenerģētikas 

pamatterminu skaidrojošās vārdnīcas pārstrādi elektroniskā formā ar mērķi:   

1. iepriekš izstrādātās un papīra formā izdotās skaidrojošās vārdnīcas apvienot 

vienā kopīgā elektroniskā terminu masīvā, tā atvieglojot un paātrinot 

vajadzīgā termina atrašanu ar elektronisko meklētāju datorā; 

2. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā oficiāli akceptētos 

elektroenerģētikas terminus bez maksas darīt pieejamus visplašākajam 

interesentu lokam, publicējot tos LEEA, Latvenergo uzņēmumu, augstāko 

un vidējo speciālo elektrotehnisko mācību iestāžu, kā arī citu ieinteresēto 

uzņēmumu interneta mājaslapās. 

Vārdnīcas elektroniskajā versijā izlabotas iepriekšējos gados pamanītās kļūdas 

un tā satur pavisam 6226 terminus ar skaidrojumu latviešu valodā un terminu 

analogiem angļu, krievu un vācu valodā. 

Angļu, krievu un vācu termini ņemti no starptautiskajiem terminoloģijas 

standartiem vai autoritatīvām vārdnīcām. Ar zvaigznīti (*) atzīmētos terminus 

darinājuši paši vārdnīcas sastādītāji. 
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Latviski Angliski Krieviski Vāciski Termina skaidrojums Daļa 
Nr. 
daļā 

1 2 3 4 5 6 7 

50-procentīgs izlādes 

spriegums 

fifty per cent disruptive 

discharge voltage 50 -ное разрядное 

напряжение 

50 %-Durchschlagspannung Pārbaudes sprieguma impula maksimālā vērtība, kura 

katra impulsa laikā caursit izolāciju ar 50% varbūtību. 

1 602 

 A balsts 

  

"A" pole А-образная опора A-Mast Balsts ar diviem statņiem, kuru virsotnes savienotas A 

burta veidā un kuriem ir kopīgs šķērsis. 

2 1 

A 

sk. ampērs 

  

        3 1 

AAI ierīce 

sk. automātiskās 

atkalieslēgšanas ierīce 

  

        3 2 

abonents 

  

subscriber абонент Vertragspartner des Lieferers Elektroenerģijas lietotājs, kas ir noslēdzis vienu vai 

vairākus elektroapgādes līgumus. 

2 2 

absolūtā dielektriskā 

caurlaidība, 

dielektriskā caurlaidība 

(apzīmējums: ) 

[absolute] permittivity [абсолютная] диэлектрическая 

проницаемостъ 

[absolute] Permittivität Skalārs lielums vai tenzors, kura reizinājums ar vides 

elektriskā lauka intensitāti E dod elektrisko indukcijuD: 

 

Piezīme. Izotropai videi dielektriskā caurlaidība ir skal

ārs lielums, bet anizotropai videi – tenzors. 

  

3 3 

absolūtā kļūda absolute error абсолютная погрешность absoluter Fehler Lieluma salīdzināšanas vērtības un aptuvenās vērtības 

algebriskā starpība. 

Piezīmes. 

1.       Mēraparāta absolūtā kļūda ir tā rādījuma 

vērtības un mērījamā lieluma patiesās 

vērtības starpība. 

2.       Mēra absolūtā kļūda ir tā nominālās 

vērtības un atveidotās vērtības starpība. 

3.       Mērreleja absolūtā kļūda ir algebriska 

starpība starp izmērīto nostrādes 

raksturlieluma vērtību un šī lieluma 

iestatījuma vērtību. 

  

3 4 

absolūtā magnētiskā 

caurlaidība, 

magnētiskā caurlaidība 

(apzīmējums: ) 

[absolute] permeability [абсолютная] магнитная 

проницаемостъ 

[absolute] Permeabilität Skalārs lielums vai tenzors, kura reizinājums ar vides 

magnētiskā lauka intensitāti H ir magnētiskā 

indukcija B: 

 

3 5 
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Piezīme. Izotropai videi dielektriskā caurlaidība ir skal

ārs lielums, bet anizotropai videi – tenzors. 

  

absolūtās selektivitātes 

aizsardzība 

unit protection защита с абсолютной 

селективностью 

Selektivschutz mit absoluter 

Selektivität 

Aizsardzība, kuras darbība un posmselektivitāte ir 

atkarīga no elektrisko lielumu vērtību salīdzināšanas 

aizsargājamā posma galos (sk. attēlu 

termina aizsardzība ar sakarkanālu skaidrojumā). 

  

3 6 

absolūtās selektivitātes 

aizsardzība ar sakarkanālu 

unit protection using 

telecommunication 

защита с абсолютной 

селективностью с 

использованием телеканала 

связи 

Schutzsystem mit absoluter 

Selektivität und 

Informationsübertragung 

Absolūtās selektivitātes aizsardzība, kurā salīdzināmie 

elektriskie lielumi tiek pārvadīti pa sakarkanālu no 

aizsargājamā posma viena gala uz otru galu (citiem 

galiem). 

3 7 

absolūti melns ķermenis 

sk. Planka starotājs 

  

        4 1 

absorbcijas koeficients 

(apzīmējums: α) 

  

absorptance коэффициент поглощения Absorptionsgrad Absorbētās starojuma vai gaismas plūsmas attiecība 

pret krītošo starojuma vai gaismas plūsmu. 

4 2 

absorbētājknaibles absorbing clamp поглощающие клещи Absorbzange Gar elektroierīces pievadu pārvietojama mērierīce šīs 

elektroieierīces izstarotās maksimālās radiofrekvenču 

jaudas noteikšanai. 

  

3 8 

adaptersavienotājs adaptor connector переходник Adaptersteckverbinder Detaļa vai mezgls, kas ļauj nodrošināt elektrisko 

savienojumu starp vairākiem savienotājiem, ja tos 

mehāniski tieši saistīt nav iespējams. 

  

4 3 

adaptīva vadība adaptive control адаптивное управление adaptive Regelung Vadības veids, kurā automātiski mainās vadošās 

sistēmas struktūra vai tās parametri, lai kompensētu 

mainīgus darbības apstākļus. 

  

3 9 

adaptīvā regulēšana 

  

adaptive control адаптивное регулирование adaptive Regelung Laikā mainīga sekundārā regulēšana uzdotā režīma 

parametru optimizēšanai. 

1 488 

aditīvais krāskairinājums additive mixture of colour 

stimulus 

аддитивное смешение 

цветовых стимулов 

additive Farbmischung Tāda vienlaicīga dažādu krāskairinājumu iedarbe uz acs 

tīkleni, ka nav iespējams katru krāskairinājumu uztvert 

atsevišķi. 

  

4 4 

aerodinamiskais nelīdzsvars aerodynamic unbalance аэродинамическийнебаланс* aerodynamische Unwucht Atsevišķu vējrata spārnu aerodinamiskās slodzes 

atšķirība, ko izraisījusi spārnu iestatījuma leņķa 

atšķirība vai neprecizitāte spārnu izgatavošanā. 

  

4 6 
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aerodinamiskā 

virpuļregulēšana 

aerodynamic stall control вихревое регулирование Strömungsabrißregelung, 

Stallregelung 

Vējturbīnas griezes momenta samazināšana, 

savirpuļojot gaisa plūsmu aiz vējrata spārna, vēja 

ātrumam pārsniedzot noteiktu vērtību. 

  

4 5 

agregāts 

  

set агрегат Satz Vairākas mašīnas vai citas iekārtas, kas apvienotas 

kopīgu uzdevumu veikšanai. 

1 1 

ahromatiska krāsa achromatic perceived colour ахроматическое цветовое 

ощущение 

unbunte Farbe Krāsu redzes izraisīta sajūta, kas nedod krāsas toņa 

izjūtu. Parasti šīs krāsu izjūtas apzīmēšanai izmanto 

tādus krāsu nosaukumus, kā balts, pelēks, melns vai 

gaismcaurlaidīgu objektu gadījumā – bezkrāsas un 

neitrāls. 

  

4 7 

ahromatisks krāskairinājums achromatic stimulus ахроматический стимул unbunter Farbreiz Krāskairinājums, kas, adaptējoties novērotāja redzei, 

izraisa ahromatiskas gaismas sajūtu. Ahromatiskie 

krāskairinājumi atšķiras tikai pēc gaišuma (baltuma 

pakāpes), kas ir subjektīvs krāsas spilgtuma 

raksturlielums. 

  

4 8 

aizbergrunts 

  

backfill обратная засыпка Wiederverfüllmaterial No būvbedres izraktā grunts, kas paredzēta būvbedres 

aizbēršanai pēc pamatu ierīkošanas. 

2 3 

aizdedzes plāksnīte starting strip полоска зажигания Zündstrich Vadītājmateriāla šaura sloksnīte, kas nostiprināta gar 

cauruļveida izlādspuldzes iekšējo vai ārējo sieniņu 

aizdedzes veicināšanai. 

  

4 9 

aizejošais pievienojums 

  

outgoing feeder присоединение отходящей 

линии 

Anbgangsfeld Sadalietaises pievienojums, pa 

kuru elektroenerģija no kopnēm tiek nodota sistēmā vai 

patērētājiem. 

1 459 

aizmugurmontāžas detaļa back-mounted component с внутренней стороны панели 

устанавливаемый компонент 

innen befestigtes Bauelement Detaļa vai sastāvdaļa, kuras montāžas atloka priekšējā 

virsma (raugoties no montāžas paneļa priekšpuses) 

paredzēta stiprināšanai montāžas paneļa mugurpusē. 

4 10 

aizņemtais stāvoklis 

  

busy condition состояние занятости Belegtzustand, Besetztzustand Ierīces stāvoklis, kurā tā izpilda attiecīgo funkciju vai ir 

rezervēta šīs funkcijas veikšanai pēc pieprasījuma. 

4 11 

aizpildītājs 

  

filler заполнитель Zwickelfüllung Vairākvadu kabelī – materiāls, ko lieto starpvadu 

spraugu aizpildīšanai. 

2 4 

aizsardzība ar atļāvējsignālu 

sk. atļāvumaizsardzība 

  

        3 10 

aizsardzība ar 

augstfrekvences kanālu 

power-line-carrier protection защита со связью по линии 

электропередачи, 

высокочастотная защита 

Schutzsystem mit 

Trägerfrequenzübertragung auf 

Hochspannungsleitungen 

Aizsardzība, kuras salīdzināmie elektriskie lielumi tiek 

pārvadīti pa augstfrekvences sakarkanālu no 

aizsargājamā posma viena gala uz otru. 

3 11 

aizsardzība ar bloķētājsignālu         3 12 
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sk. bloķējumaizsardzība 

  

aizsardzība ar 

gaismvadkanālu 

  

optical link protection защита со связью посредством 

световода 

Schutzsystem mit 

Lichtwellenleiter 

Aizsardzība, kurā kā sakaru kanālu izmanto optiskās 

škiedras gaismvadkanālu. 

3 13 

aizsardzība ar radiokanālu 

  

microwave link protection защита со связью по 

радиоканалу 

Schutzsystem mit Richtfunk Aizsardzība, kurā par sakarkanālu izmanto radiokanālu. 3 14 

aizsardzība ar sakarkanālu protection using 

telecommunication 

защита с использованием 

канала связи 

Schutzsystem mit 

Informationsübertragung 

Aizsardzība, kurai nepieciešams sakarkanāls starp 

aizsargājamā energosistēmas posma galiem (sk. attēlu). 

 

  

3 15 

aizsardzība ar 

savienotājvadiem 

  

pilot wire protection защита с контрольными 

проводами 

Schutzsystem mit Hilfsadern Aizsardzība, kurā kā sakarkanālu izmanto vadus. 3 16 

aizsardzība pret elektrošoku, 

aizsardzība pret 

elektrotriecienu 

  

protection against electric shock защита от электрического 

удара 

Schutz gegen elektrischen 

Schlag 

Pasākumu kopums, ar kuru iespējams samazināt 

elektrošoka risku. 

4 12 

aizsardzība pret 

elektrotriecienu 

sk. aizsardzība pret 

elektrošoku 

  

        4 13 

aizsardzības atteice failure to operate of protection отказ в функционировании 

защиты 

Unterfunktion des 

Selektivschutzes 

Aizsardzības nenostrāde apstākļos, kad tai ir jānostrādā. 3 17 

aizsardzības drošums 

  

reliability of protection надежность защиты Funktionszuverlässigkeit des 

Selektivschutzes 

Varbūtība, ka noteiktos apstākļos un noteiktā laikā 

aizsardzība izpildīs paredzētās funkcijas. 

3 18 

aizsardzības dzirksteļsprauga protective spark gap защитный искровой 

промежуток 

Schutzfunkenstrecke Pārspriegumaizsardzības ierīce, kas sastāv no virknē 

slēgtiem elektrodiem ar vienu vai vairākām gaisa 

spraugām. Viens malējais elektrods pievienots strāvas 

vadam, bet otrs - zemei. Ja ierīce izveidota no taisniem 

1 150 
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uz vienas ass izvietotiem elektrodiem, to sauc par 

stieņizlādni, bet, ja elektrodi ir izliekti, tad par 

ragizlādni. 

  

aizsardzības fāžselektivitāte 

  

phase selectivity of protection фазная селективность защиты Außenleiterselektivität des 

Selektivschutzes 

Aizsardzības spēja noteikt bojāto fāzi vai fāzes 

energosistēmā. 

3 19 

aizsardzības izvēles zona discriminating zone of protection зона избирательногодействия з

ащиты 

abschnittsbezogene 

Sammelschienenschutz-

Meßschaltung 

Kopņu vairākzonu aizsardzības selektīvā daļa, kas 

kontrolē vienā kopņu sekcijā ieplūstošo strāvu un no 

tās izplūstošo strāvu: ārējiem bojājumiem – strāvu 

starpību, iekšējiem bojājumiem – to summu. 

  

3 20 

aizsardzības jutība sensitivity of protection чувствительность защиты Empfindlichkeit eines 

Selektivschutzes 

Aizsardzības nostrādes spēja nelabvēlīgākajā 

elektrotīkla režīmā. To raksturo jutības koeficients – 

aizsardzības ieejas parametra vērtības attiecība pret šī 

parametra nostrādes vērtību. 

  

3 21 

aizsardzības kontroles zona check zone зона неизбирательного 

действия защиты 

anlagenbezogene 

Sammelschienenschutz-

Meßschaltung 

Kopņu vairākzonu aizsardzības neselektīvā daļa, kas 

parasti kontrolē pa visiem kopņu pievienojumiem 

plūstošo strāvu. 

  

3 22 

aizsardzības ķēde 

  

protective circuit цепь защиты Schutzstromkreis Elektriskā ķēde vai vadības ķēdes daļa, ko veido 

iekārtas aizsardzībai izmantotie elementi un ierīces. 

4 14 

aizsardzības mazspriegums protective extra low voltage, 

PELV 

защитное сверхнизкое 

напряжение 

Schutzkleinspannung, PELV Attiecīgas valsts normatīvajos materiālos noteiktas 

sprieguma vērtības, piemēram, maiņspriegumam – līdz 

50 V, līdzspriegumam – līdz 120 V, kas paredzētas 

paaugstinātas drošības elektroķēžu barošanai. Līdzīgi 

aizsardzības mazspriegumam šīs ķēdes elektriski 

jāatdala no maiņstrāvas barošanas avota, bet tās tiek 

zemētas. 

  

3 23 

aizsardzības nenostrādes 

drošums 

  

security of protection надежность несрабатывания 

защиты 

Selektivschutz-Sicherheit Varbūtība, ka noteiktos apstākļos un noteiktā laikā 

aizsardzība neveiks negribētas darbības. 

3 24 

aizsardzības nostrādes 

drošums 

  

dependability of protection надежность срабатывания 

защиты 

Selektivschutz-Zuverlässigkeit Varbūtība, ka noteiktos apstākļos un noteiktā laikā 

nenotiks aizsardzības darbības atteice. 

3 25 

aizsardzības pārklājumzona 

  

overlap of protection область перекрытия защит Selektivschutzüberlappung Zona, kuru aizsargā vairākas aizsardzības, kas 

paredzētas dažādiem energosistēmas elementiem. 

3 26 

aizsardzības posmselektivitāte section selectivity of protection секционная селективность 

защиты 

Abschnittselektivität des 

Selektivschutzes 

Aizsardzības jutība, ko nosaka maksimālā attiecība 

starp ieejas parametra vērtību un šī parametra nostrādes 

vērtību. 

3 27 
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aizsardzības robežjutība threshold of sensitivity of 

protection 

порог чувствительности 

защиты 

Empfindlichkeitsschwelle 

des Selektivschutzes 

Aizsardzības nostrādei nepieciešamā parametra 

minimālā vērtība. 

3 28 

aizsardzības selektivitāte selectivity of protection селективность защиты Selektivität des Selektivschutzes Aizsardzības spēja noteikt bojāto posmu un/vai fāzi 

energosistēmā. 

Piezīme. Vairāku virknē slēgtu maksimālstrāvas 

aizsardzību gadījumā ar selektivitāti saprot tās 

aizsardzības ātrāku nostrādi, kura atrodas tuvāk 

bojājuma vietai. 

  

3 29 

aizsardzības spriegummainis 

  

protective voltage transformer трансформатор напряжения 

для защиты 

Spannungswandler für 

Schutzzwecke 
Spriegummainis, kas paredzēts relejaizsardzības un 

vadības ierīču sprieguma ķēžu barošanai. 

2 5 

aizsardzības strāvjutība 

  

current sensitivity of protection чувствительность защиты по 

току 

Stromempfindlichkeit des 

Selektivschutzes 

Aizsardzības spēja izpildīt paredzēto funkciju, ja 

pievadītā strāva ir lielāka par robežjutības strāvu. 

3 30 

aizsardzības strāvmainis 

  

protective current transformer трансформатор тока для 

защиты 

Stromwandler für Schutzzwecke Strāvmainis, kas paredzēts relejaizsardzības un vadības 

ierīču strāvas ķēžu barošanai. 

2 6 

aizsargacenes safety spectacles, safety goggles защитные очки Schutzbrille Acenes ar trieciendrošām lēcām un sintētiska materiāla 

ietvaru, kas pasargā acis no ultravioletā starojuma un 

elektriskā loka iedarbības. 

Piezīme. Lēcas var būt bezkrāsainas vai tonētas. 

  

4 15 

aizsargājamais posms 

  

protected section защищаемый участок geschützter Abschnitt Energosistēmas vai elektroķēdes daļa, kuras 

aizsargāšanai ierīkota noteikta aizsardzība. 

3 31 

aizsargātais noplūdes ceļš protected creepage distance защищенная длина пути 

утечки 

geschützter Kriechweg Izolatora noplūdes ceļa daļa, kas, apgaismojot izolatoru 

900 (īpašos gadījumos 450) leņķī pret tā garenasi, paliek 

ēnā. 

  

2 7 

aizsargātais sildelements 

  

protected heating element защищенный нагревательный 

элемент 

geschütztes Heizelement Elektriskais sildelements, kura sildrezistors un tā 

izolācija ir aizsargapvalkā. 

4 16 

aizsargāts gaismeklis protected luminaire защищенный светильник geschützte Leuchte Gaismeklis ar aizsardzību pret putekļu un mitruma vai 

ūdens iekļūšanu tajā. 

Piezīme. Atbilstoši starptautiskajiem standartiem 

aizsargātības pakāpi raksturo ar diviem burtiem IP 

(iniciāļsaīsinājums no angļu valodas vārdiem 'Ingress' 

un 'Protection') un šiem burtiem sekojošiem diviem 

cipariem, no kuriem pirmais norāda aizsargātību pret 

svešķermeņu iekļūšanu, bet otrais – pret mitruma 

iekļūšanu. 

  

4 17 

aizsargcepure safety helmet защитный шлем, каска Schutzhelm Galvas mehāniskai aizsardzībai parasti no sintētiska 4 18 
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materiāla atbilstoši galvas izmēriem izgatavota 

galvassega, kurai parasti ir zem zoda sasienama lente. 

Piezīme. Aizsargcepure, kas izgatavota no sintētiska 

izolācijas materiāla, nodrošina aizsardzību arī pret 

tiešu saskari ar atklātām spriegumaktīvām daļām. 

  

aizsarggāze protective gas защитный газ Zündschutzgas Gāze, ar kuru rada paaugstinātu spiedienu apvalka 

iekšienē vai kuru izmanto sprādzienbīstamās gāzes vai 

tvaika sašķidrināšanai līdz koncentrācijai, kas ir 

ievērojami zemāka par sprāgstamības apakšējo robežu. 

Piezīme. Par aizsarggāzi izmanto gaisu, slāpekli vai 

jebkuru citu nedegošu gāzi vai šādu gāzu maisījumu. 

  

4 19 

aizsargierīce protection equipment устройство защиты Schutzeinrichtung Aizsardzības funkciju veikšanai paredzēta ierīce, kas 

sastāv no viena vai vairākiem aizsargrelejiem un, 

vajadzības gadījumā, arī no loģiskajiem elementiem. 

  

3 32 

aizsargneitrālvads, 

PEN vads 

protective earthing coductor, 

PEN conductor 

совмещенный нулевой 

рабочий и защитный 

проводник, PEN-проводник 

PEN-Leiter Zemēts vads, kas veic gan aizsargvada, gan neitrālvada 

funkcijas. 

Piezīme. Apzīmējums PEN iegūts, apvienojot divus 

saīsinātos apzīmējumus: aizsargvada apzīmējumu PE 

un neitrālvada apzīmējumu N. 

  

3 33 

aizsargrelejs 

  

protection relay реле защиты Schutzrelais Mērrelejs, kas patstāvīgi vai kopā ar citām ierīcēm veic 

aizsardzības funkcijas. 

3 34 

aizsargsistēma protection system система защиты Schutzsystem Aizsargierīču un citu aparātu kopums, kas paredzēts 

energosistēmas aizsardzības funkciju veikšanai. 

Piezīme. Aizsargsistēma var ietvert vienu vai vairākas 

aizsargierīces, mērmaiņus, savienotājvadus, 

atslēgšanas ķēdes, palīgbarošanas avotu (avotus) un, 

ja paredzēts, arī sakaru sistēmu, kā arī automātiskās 

atkalieslēgšanas iekārtas. 

  

3 35 

aizsargtinums 

  

armour winding защитная намотка Schutzspirale Piekarspailē ieliekamā vietā vadam uztīta metāla 

stieple. 

2 8 

aizsargtrose 

  

earth wire, shield wire молниезащитный трос Erdseil Dažos vai visos balstos zemēts vads, kas parasti uzkārts 

virs līnijas vadiem, lai aizsargātu tos no zibens izlādēm. 

2 9 

aizsargtrose, 

ekrāntrose 

  

overhead earth wire, shield wire, 

ground wire 

молниезащитный трос Erdseil Zemēts vai no zemes ar dzirksteļspraugu izolēts 

kailvads, kas novilkts virs gaisvadu līnijas fāzes 

vadiem, lai aizsargātu tos no tiešiem zibens spērieniem. 

1 22 

aizsargtroses aizsargleņķis angle of shade угол молниезащиты Erdseilschutzwinkel Leņķis starp vertikālu plakni, kas iet caur aizsargtrosi, 2 10 
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un plakni, kas iet caur aizsargtrosi un no zibensizlādes 

aizsargājamo vadu. 

  

aizsargvads, 

PE vads 

protective conductor, PE 

conductor 

защитный проводник, PE-

проводник 

Schutzleiter, PE-Leiter Vads, kas nepieciešams dažos pret elektrošoku vērstos 

aizsardzības pasākumos, lai elektriski savienotu: 

atklātās vadītājdaļas, ārējās vadītājdaļas, galveno 

zemēšanas spaili, zemētāju un barošanas avota neitrāli. 

  

3 36 

aizsargzābaki 

  

safety boots защитные ботинки Schutzstiefel Puszābaki ar izturīgiem purngaliem un cietām, 

necaurduramām un neslīdošām zolēm. 

4 20 

aizsargzemēšana 

  

protective earthing, protective 

grounding 

защитное заземление Schutzerdung Elektrotīkla elementu vai elektroiekārtu zemēšana, kas 

nepieciešama elektrodrošībai. 

4 21 

aizsargzona 

  

reach of protection область действия защиты Reichweite des Schutzes Zona, kurā, notiekot bojājumam, nostrādā aizsardzība. 3 37 

aizsprosts dam плотина Stauwerk Hidrotehniska būve, kas paredzēta pieplūstošā ūdens 

aizturēšanai un uzkrāšanai, lai to izmantotu 

elektroenerģijas ražošanai. 

  

1 23 

aizstājaizsardzība 

  

standby protection подменная защита Bereitschaftsschutz Aizsradzība, kas parastajos apstākļos nav darbstāvoklī, 

bet ko var ieslēgt, lai aizstātu citu aizsardzību. 

3 38 

aizstājmērīšanas metode substitution method of 

measurement 

метод измерения замещением Substitutionsmeßverfahren Salīdzinājummērīšanas metode, kurā mērījamā lieluma 

vērtību aizstāj ar tāda paša veida fizikāla lieluma 

zināmu vērtību, kas izvēlēta tā, lai šo abu lielumu 

ietekme uz mēraparātu būtu vienāda. 

  

3 39 

aiztures līnija delay line линия задержки Verzögerungsleitung Ierīce (parasti lineārs četrpols), kurā izejas signāls pēc 

formas atkārto ieejas signālu, bet atpaliek no tā laikā. 

  

3 40 

aizvēja puse 

  

leeward side, down-wind подветренная сторона Lee Vējturbīnas puse, no kuras aizplūst vējš. 4 22 

aizvērts ventiļa stāvoklis, 

ventiļa vadītnespējas stāvoklis 

off state of an electronic valve 

device, forward blocking state of 

an electronic valve device 

выключенное состояние 

вентиля, прямое блокирующее 

состояние вентильного 

прибора 

Vorwärts-Sperrzustand eines 

Ventilbauelements 

Stāvoklis, kādā slodzes strāva nevar plūst caur vadāmo 

elektronisko ventili vai ventiļa plecu tāpēc, ka nav 

padots tā atvēršanas vadības signāls. 

4 23 

akomodācija 

  

accommodation аккомодация Akkomodation Acs piemērošanās priekšmeta aplūkošanai dažādā 

attālumā. 

4 24 

aksiālais dzeses kanāls 

  

axial core duct аксиальный вентиляционный 

канал 

axialer Kühlmittelkanal Aksiāla eja magnētserdē, kas nodrošina dzesētājaģenta 

aksiālu plūsmu. 

2 11 

aksiālais gultnis thrust bearing упорный подшипник Axialdrucklager Gultnis, kas ierobežo vārpstas aksiālu pārvietošanos un 

var uzņemt aksiālu slodzi. 

2 12 
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aksiālais ventilators 

  

axial flow fan осевой вентилятор Axiallüfter Ventilators, kurā gaiss pārvietojas paralēli tā rotācijas 

ass virzienam. 

4 26 

aksiālā ventilācija axial ventilation осевая вентиляция Axialbelüftung Elektrodzinēja ventilācija, kurā dzesējošais gaiss 

ieplūst pa vienu dzinēja galu un, izejot caur dzinēju, 

izplūst pa tā otru galu. 

  

4 25 

aksiālfiksācijas gultnis straight seated bearing подшипник, фиксированный в 

аксиальном направлении 

Lager mit festem Sitz Gultnis, kura korpuss ir cieši fiksēts aksiālā virzienā 

attiecībā pret nesošo konstrukciju. 

2 13 

aksiālsimetrisks gaismas 

stipruma sadalījums 

rotationally symmetrical 

luminous intensity distribution 

осесимметричное 

светораспределение 

rotationssymmetrische 

Lichtstärkeverteilung 

Gaismas avota gaismas stipruma sadalījums, kas iegūts, 

griežot gaismas stipruma polārā sadalījuma līkni ap šīs 

līknes plaknē esošu asi. 

4 27 

aktīvā enerģija 

  

active energy активная энергия Wirkarbeit, Wirkenergie Elektroenerģija, kuru var pārveidot cita veida enerģijā. 1 196 

aktīvā jauda 

(apzīmējums: P) 

active power активная мощность Wirkleistung Momentānās jaudas vidējā vērtība viena 

perioda T laikā: 

 

kur u un i – attiecīgi maiņsprieguma un maiņstrāvas 

momentānās vērtības. 

Piezīmes. 

1.    Sinusoidālam spriegumam un strāvai aktīvā 

jauda ir vienāda ar kompleksās jaudas S 

reālo daļu: 

 

kur  – fāžu nobīdes leņķis starp sprieguma 

un strāvas pamatharmonikām. 

2.    Nesinusoidālam spriegumam un strāvai 

aktīvā jauda ir vienāda ar visu harmoniku 

aktīvo jaudu Pksummu: 

 

  

3 41 

aktīvā pretestība resistance активное сопротивление Wirkwiderstand, Resistanz Kompleksās pilnās pretestības reālā daļa. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

3 42 
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aktīvā slogpārbaude unity power-factor test опыт при коэффициенте 

мощности, равным единице 

Prüfung mit Leistungsfaktor 

Eins 
Pārbaude, kurā, sinhronmašīnai darbojoties paralēli ar 

tīklu, ierosmes strāva ir ieregulēta tā, ka jaudas 

koeficients ir vienāds ar vienu. 

  

2 14 

aktīvā turbīna 

  

impulse type turbine активная гидротурбина Aktionsturbine Turbīna, kas darbībai pārsvarā izmanto šķidruma vai 

gāzes kinētisko enerģiju. 

1 684 

aktīvā vadītspēja conductance активная проводимость Wirkleitwert, Konduktanz Kompleksās pilnās vadītspējas reālā daļa. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

  

3 43 

aktīvās enerģijas skaitītājs active energy meter, watt-hour 

meter 

счетчик активной 

энергии, счетчик ватт-часов 

Wirkverbrauchszähler, 

Wattstundenzähler 

Mēraparāts aktīvās enerģijas mērīšanai, nosakot to kā 

aktīvās jaudas integrāli pēc laika. 

3 44 

aktīvs elektriskās ķēdes 

elements 

  

active circuit element активный элемент цепи aktives Stromkreiselement Elektriskās ķēdes elements, kura ekvivalentajā shēmā ir 

elektriskās enerģijas avots. 

3 45 

aktīvs tīkls 

  

active network активный многополюсник aktives Netz Tīkls ar sprieguma un/vai strāvas avotiem. 1 651 

akumlatoru avārijbaterija 

  

emergency secondary battery аварийная аккумуляторная 

батарея 

Notstrom-

Akkumulatorenbatterie 

Akumulatoru baterija, kas paredzēta elektroķēdes 

barošanai, ja ir pārtraukta šīs ķēdes normālā barošana. 

3 96 

akumulatora aktīvā masa active material of a secondary 

cell 

активная масса аккумулятора aktive Masse eines 

Akkumulators 

Viela, kas piedalās ķīmiskajā reakcijā, kurā, 

izlādējoties akumulatoram, tiek atbrīvota 

elektroenerģija, un kas akumulatora uzlādes laikā 

atjauno savas īpašības. 

  

3 46 

akumulatora bloktvertne 

  

monobloc container of a 

secondary cell 

моноблок аккумулятора Blockkasten eines Akkumulators Akumulatora tvertne ar vairākiem nodalījumiem, no 

kuriem katrā var ievietot plašu bloku. 

3 47 

akumulatora cauruļplate 

  

tubular plate of a secondary cell трубчатая пластина 

аккумулятора 

Röhrchenplatte eines 

Akkumulators 

Akumulatora pozitīvā plate, kas sastāv no porainām, ar 

aktīvo masu pildītām caurulītēm. 

3 48 

akumulatora cikls 

  

cycle of a secondary cell цикл аккумулятора Zyklus eines Akkumulators Akumulatora uzlādes un izlādes secīga mija noteiktos 

apstākļos. 

3 49 

akumulatora darbmūžs 

  

service life of a secondary cell срок службы аккумулятора Brauchbarkeitsdauer eines 

Akkumulators 

Akumulatora derīgā darba laiks noteiktos apstākļos. 3 50 

akumulatora divpakāpju 

uzlāde 

  

two-step charge of a secondary 

cell 

двухступенчатый заряд 

аккумулятора 

Zweischritt-Ladung eines 

Akkumulators 

Akumulatora uzlāde, kuru sāk ar noteiktu strāvu, bet 

pēc noteikta laika turpina ar samazinātu strāvu. 

3 51 
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akumulatora drošības vārsts vent valve of a secondary cell предохранительный клапан 

аккумулятора 

Zellenventil eines Akkumulators Akumulatora ventilācijas aizbāžņa detaļa, kas ļauj 

izplūst gāzēm iekšēja pārspiediena gadījumā, bet neļauj 

ieplūst akumulatorā ārējam gaisam. 

  

3 52 

akumulatora elektroatdeve charge efficiency of a secondary 

cell 

отдача аккумулятора по 

емкости 

Lade-Wirkungsgrad eines 

Akkumulators 

Akumulatora izlādes procesā atdotās elektrības 

daudzuma attiecība pret elektrības daudzumu, kas 

nepieciešams sākotnējā lādiņa atjaunošanai noteiktos 

apstākļos. 

  

3 53 

akumulatora elektrolīta 

līmeņrādis 

electrolyte level indicator of a 

secondary cell 

указатель уровня электролита 

аккумулятора 

Elektrolytstand-Anzeiger eines 

Akkumulators 

Ierīce, kas uzrāda elektrolīta līmeni akumulatorā. 3 54 

akumulatora energoatdeve energy efficiency of a secondary 

cell 

отдача аккумулятора по 

энергии 

Energie-Wirkungsgrad eines 

Akkumulators 

Akumulatora izlādes procesā atdotās elektroenerģijas 

attiecība pret enerģiju, kas nepieciešama sākotnējā 

lādiņa atjaunošanai noteiktos apstākļos. 

  

3 55 

akumulatora enerģija 

sk. ķīmiskā elektroenerģijas 

avota enerģija 

  

        3 56 

akumulatora forsētā uzlāde 

  

boost charge of a secondary cell форсированный заряд 

аккумулятора 

Starkladung eines Akkumulators Paātrināta daļēja īslaicīga akumulatora uzlāde ar 

palielinātu uzlādes strāvu. 

3 57 

akumulatora gāzizdale 

  

gassing of a secondary cell газовыделение аккумулятора Gasung eines Akkumulators Gāzu veidošanās akumulatora elektrolīta elektrolīzes 

procesā. 

3 58 

akumulatora izlāde discharging of a secondary cell разрядка аккумулятора Entladung eines Akkumulators Process, kura laikā akumulators, pārveidojot ķīmisko 

enerģiju elektriskajā enerģijā, atdod enerģiju ārējai 

ķēdei. 

  

3 59 

akumulatora izlādes beigu 

spriegums 

  

final voltage of a secondary cell конечное напряжение 

аккумулятора 

Entladeschlußspannung eines 

Akkumulators 

Sprieguma vērtība, kādu sasniedzot, akumulatora izlādi 

var uzlūkot par pabeigtu. 

3 60 

akumulatora kapacitāte 

sk. ķīmiskā elektroenerģijas 

avota kapacitāte 

  

        3 61 

akumulatora kapacitātes 

termiskais koeficients 

temperature coefficient of 

capacity of a secondary cell 

температурный коэффициент 

емкости аккумулятора 

Temperaturkoeffizient der 

Kapazität eines Akkumulators 

Temperatūras maiņas izraisītās akumulatora kapacitātes 

izmaiņas attiecība pret kapacitāti noteiktā temperatūrā. 

3 62 

akumulatora 

kompensētājuzlāde 

trickle charge of a secondary cell непрерывный заряд 

аккумулятора малым током 

Dauerladung eines 

Akkumulators 

Akumulatora nepārtraukta uzlāde, kas kompensē 

pašizlādi un uztur akumuklatoru gandrīz pilnīgas 

uzlādes stāvoklī. 

  

3 63 
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akumulatora kritiskā 

temperatūra 

critical temperature of a 

secondary cell 

критическая температура 

аккумулятора 

kritische Temperatur eines 

Akkumulators 

Temperatūra, kurā krasi sāk mainīties akumulatora 

raksturlielumi. 

3 64 

akumulatora lādiņnoturīgums charge retention of a secondary 

cell 

сохранность заряда, 

сохранность 

емкости [аккумулятором] 

Ladungserhaltung [eines 

Akkumulators] 

Akumulatora spēja saglabāt lādiņu noteiktos apstākļos, 

ja ārējā ķēde ir pārtraukta. 

3 65 

akumulatora negatīvā plate 

  

negative plate of a secondary 

cell 

отрицательная пластина 

аккумулятора 

negative Akkumulatorenplatte Akumulatora plate, kas izlādes procesā veic anoda 

funkcijas, bet uzlādes procesā – katoda funkcijas. 

3 66 

akumulatora pakešplate 

  

pocket type plate of a secondary 

cell 

ламельная пластина 

аккумулятора 

Taschenplatte eines 

Akkumulators 

Akumulatora plate, kas sastāv no perforētām ar aktīvo 

masu pildītām metāla paketēm. 

3 67 

akumulatora palaidspēja 

  

starting capability of a secondary 

cell 

способность аккумулятора к 

запуску 

Startleistung eines Akkumulators Akumulatora spēja nodrošināt elektrodzinēju ar tā 

palaidei nepieciešamo enerģiju. 

3 68 

akumulatora papilduzlādes 

režīms 

floating duty of a secondary cell режим подзарядааккумулятора Erhaltungslade-Betrieb eines 

Akkumulators 

Ilgstošs darba režīms, kurā akumulators pastāvīgi ir 

pieslēgts līdzsprieguma avotam, lai to nepārtraukti 

uzturētu gandrīz pilnīgas uzlādes stāvoklī. 

Piezīme. Šādā režīmā parasti darbina akumulatoru 

baterijas, kas paredzētas avārijbarošanai, ja atslēdzies 

galvenais barošanas avots. 

  

3 69 

akumulatora pašizlāde 

  

self-discharge of a secondary 

cell 

саморазряд аккумулятора Selbstentladung eines 

Akkumulators 

Patvaļīgu reakciju izraisīts ķīmiskās enerģijas zudums 

akumulatorā, ja no tā atslēgta ārējā ķēde. 

3 70 

akumulatora pilnuzlādes 

stāvoklis 

fully charged state of a 

secondary cell 

состояние полной 

заряженности аккумулятора 

Volladezustand eines 

Akkumulators 

Akumulatora stāvoklis, kurā visa tā aktīvā masa ir 

pārveidota pilna lādiņa ieguvei. 

3 71 

akumulatora pirmuzlāde initial charge of a secondary cell начальный заряд аккумулятора Erstladung eines Akkumulators Akumulatora ilgstoša uzlāde, ar kuru jauns akumulators 

tiek pilnīgi uzlādēts un sagatavots turpmākai normālai 

darbībai. 

  

3 72 

akumulatora plašu 

balstprizmas 

mudribs of a secondary cell ребра аккумулятора Prisma eines Akkumulators Akumulatora tvertnes apakšā izveidoti izciļņi vai īpaši 

izvietotas detaļas, uz kurām noteiktā augstumā no 

tvertnes pamatnes balstās plašu bloks. Tas ļauj aktīvās 

masas daļiņām, kas lietošanas laikā atdalās no platēm, 

nosēsties tvertnes apakšā, neradot starp platēm 

īsslēgumu. 

  

3 73 

akumulatora plašu bloks 

  

plate pack of a secondary cell блок пластин аккумулятора Plattenblock eines Akkumulators Akumulatora pozitīvo un negatīvo plašu grupu 

komplekts ar separatoriem. 

3 74 

akumulatora plašu grupa 

  

plate group of a secondary cell полублок пластин 

аккумулятора 

Plattensatz eines Akkumulators Kopā savienotas vienādas polaritātes plates 

akumulatorā. 

3 75 

akumulatora plašu nosegs baffle of a plate pack предохранительный щиток 

пластин аккумулятора 

Schwappschutz eines 

Akkumulators 

Izolācijas materiāla detaļa, kas novietota virs plašu 

bloka,, lai mazinātu gāzizdales vai cita iemesla izraisītu 

elektrolīta izšļakstīšanos, kā arī lai aizsargātu plates no 

3 76 
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nevēlamas, caur elektrolīta uzpildes atveri iekļuvušu 

svešķermeņu ietekmes. 

  

akumulatora plašu pāris 

  

plate pair of a secondary cell пара пластин аккумулятора Plattenpaar eines Akkumulators Akumulatora plašu komplekts, kuru veido viena 

pozitīvā un viena negatīvā plate. 

3 77 

akumulatora plate 

  

plate of a secondary cell пластина аккумулятора Akkumulatorenplatte Akumulatora elektrods, ko veido aktīvā masa. 3 78 

akumulatora pozitīvā plate 

  

positive plate of a secondary cell положительная пластинааккум

улятора 

positive Akkumulatorenplatte Akumulatora plate, kas izlādes procesā veic katoda 

funkcijas, bet uzlādes procesā – anoda funkcijas. 

3 79 

akumulatora pulverplate 

  

sintered plate of a secondary cell спеченная пластина 

аккумулятора 

Sinterplatte eines Akkumulators Sārma akumulatora plate, kuras aktīvās masas pamatu 

veido saķepināts metāla pulveris. 

3 80 

akumulatora reversēšana 

  

reversal of a secondary cell реверсированиеаккумулятора Umpolung eines Akkumulators Akumulatora polaritātes maiņa. 3 81 

akumulatora režģplate pasted plate of a secondary cell, 

grid type plate of a secondary 

cell 

решетчатая пластина 

аккумулятора 

Gitterplate eines Akkumulators Akumulatora plate, kurā aktīvās masas pamatu veido 

vadītjamateriāla režģis. 

3 82 

akumulatora separators separator of a secondary cell сепаратор аккумулятора Scheider eines Akkumulators Joncaurlaidīgas struktūras materiāls, kas nodrošina 

izolāciju starp akumulatora pretējas polaritātes platēm. 

Piezīme. Separatoru īpaši veidi ir membrānas un 

diafragmas. 

  

3 83 

akumulatora spailes 

  

terminals of a secondary cell зажимы аккумулятора Pole eines Akkumulators Vadītājmateriāla detaļas akumulatora savienošanai ar 

ārējo ķēdi. 

3 84 

akumulatora 

sprādzienaizsardzības 

aizbāznis 

  

flame-arrester vent plug of a 

secondary cell 

взрывобезопасная пробка 

аккумулятора 

Flammschutz-Stopfen eines 

Akkumulators 

Īpašas konstrukcijas ventilācijas aizbāznis, kas 

nodrošina akumulatora aizsardzību pret iekšēju 

sprādzienu, ko var izraisīt atklāta liesma vai dzirkstele. 

3 85 

akumulatora šķietamā iekšējā 

pretestība 

apparent internal resistance of a 

secondary cell 

кажущееся внутреннее 

сопротивление аккумулятора 

scheinbarer Innenwiderstand 

eines Akkumulators 

Akumulatora sprieguma izmaiņas un tai atbilstošās 

strāvas izmaiņas attiecība noteiktos apstākļos. 

3 86 

akumulatora termiskā lavīna thermal runaway of a secondary 

cell 

тепловой разгон аккумулятора thermische Instabilität eines 

Akkumulators 

Process, kas var rasties, ja, uzlādējot akumulatoru ar 

pastāvīgu spriegumu, strāva un temperatūra savstarpēji 

pastiprina viena otru, izraisot akumulatora sabrukšanu. 

  

3 87 

akumulatora tvertne container of a secondary cell бак аккумулятора Zellengefäß eines Akkumulators Pret elektrolīta ķīmisko iedarbību izturīgs trauks, kas 

paredzēts akumulatora plašu bloka ievietošanai un 

elektrolīta iepildīšanai. 

  

3 88 

akumulatora uzlāde 

  

charging of a secondary cell зарядка аккумулятора Ladung eines Akkumulators Process, kura laikā akumulators no ārējās ķēdes saņem 

elektroenerģiju un pārveido to ķīmiskajā enerģijā. 

3 89 
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akumulatora uzlādes 

koeficients 

charge factor of a secondary cell коэффициент заряда 

аккумулятора 

Ladefaktor eines Akkumulators Koeficients, ar kuru jāreizina izlādes procesā atdotais 

elektrības daudzums, lai noteiktu minimālo elektrības 

daudzumu, kāds nepieciešams akumulatora pilnai 

uzlādei. 

  

3 90 

akumulatora vāka 

blīvētājmasa 

lid sealing compound of a 

secondary cell 

герметизирующий компаунд 

крышки аккумулятора 

Dichtungsmasse eines 

Zellendeckels 

Skābjizturīgs materiāls, ko lieto akumulatora vāka 

blīvēšanai saskarē ar tvertni un izvadspailēm. 

3 91 

akumulatora vāks lid of a secondary cell крышка аккумулятора Zellendeckel eines 

Akkumulators 

Detaļa, ar kuru ir nosgta akumulatora tvertne un kurā 

parasti ir atveres elektrolīta ieliešanai, gāzu izplūdei un 

izvadspailēm. 

  

3 92 

akumulatora ventilācijas 

aizbāznis 

vent plug of a secondary cell вентиляционная пробка 

аккумулятора 

Entgasungsstopfen eines 

Akkumulators 

Detaļa, ar kuru tiek noslēgta akumulatora elektrolīta 

uzpildīšanas atvere un kuru vienlaikus izmanto arī 

akumulatora gāzu novadīšanai. 

  

3 93 

akumulatora virsuzlāde 

  

overcharge of a secondary cell перезаряд аккумулятора Überladung eines Akkumulators Uzlādes turpināšana pēc tam, kad akumulators ir pilnīgi 

uzlādēts. 

3 94 

akumulators secondary cell, [electrochemical] 

cell 

[электрический] аккумулятор [elektrischer] Akkumulator, 

Zelle 

Elektroķīmiska sistēma, kas spēj uzkrāt elektroenerģiju, 

pārveidojot to ķīmiskajā enerģijā, un atdot šo enerģiju 

patērētajam, pārveidojot to no ķīmiskās enerģijas 

elektriskajā enerģijā. 

Piezīme. Apzīmētāji, kas raksturo dažādus akumulatoru 

tipus, to īpašības un raksturlielumus, kā arī 

akumulatoru konstruktīvos elementus, daudzos 

gadījumos ir attiecināmi arī uz akumulatoru baterijām, 

piemēram, sārma akumulators (arī sārma akumulatoru 

baterija), akumulatora plate (arī akumulatoru baterijas 

plate) u. tml. 

  

3 95 

akumulatoru baterija secondary battery, rechargeable 

battery 

аккумуляторная батарея Akkumulatorenbatterie, Batterie Vairāki elektriski un konstruktīvi savienoti 

akumulatori, ko izmanto kā vienu elektroenerģijas 

avotu. 

Piezīme. Apzīmētāji, kas raksturo dažādus akumulatoru 

tipus, to īpašības un raksturlielumus, kā arī 

akumulatoru konstruktīvos elementus, daudzos 

gadījumos ir attiecināmi arī uz akumulatoru baterijām, 

piemēram, sārma akumulators (arī sārma akumulatoru 

baterija), akumulatora plate (arī akumulatoru baterijas 

plate) u. tml. 

  

3 97 

akumulatoru baterijas 

automātiskā uzlāde 

  

automatic charge of a secondary 

battery 

автоматическая зарядка 

аккумуляторной батареи 

automatisches Laden einer 

Akkumulatorenbatterie 

Akumulatoru baterijas uzlāde, kurā uzlādes strāvu 

automātiski maina atkarībā no baterijas stāvokļa, lai ar 

paātrinātu uzlādi saglabātu baterijas darbspēju. 

4 28 
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akumulatoru baterijas 

izlīdzinātājuzlāde 

  

equalizing charge of a secondary 

battery 

уравнительный заряд 

аккумуляторной батареи 

Ausgleichsladung einer 

Akkumulatorenbaterie 

Akumulatoru baterijas ilgstoša uzlāde, ar kuru panāk 

visu baterijas visu akumulatoru pilnīgu uzlādi. 

3 98 

akumulatoru baterijas 

izvadkabelis 

  

output cable of a secondary 

battery 

выходной кабель 

аккумуляторной батареи 

Endkabel eines Akkumulators Kabelis, ko izmanto akumulatoru baterijas elektriskai 

savienošanai ar slodzes vai uzlādes iekārtu. 

3 99 

akumulatoru blokbaterija 

  

monobloc secondary battery моноблочная аккумуляторная 

батарея 

Blockbatterie Akumulatoru baterija, kuras plašu bloki ievietoti 

atsevišķos kopējas tvertnes nodalījumos. 

3 100 

akumulatoru buferbaterija buffer battery буферная батарея Pufferbatterie Līdzstrāvas avotam paralēli pievienota akumulatoru 

baterija, kas paredzēta avota jaudas svārstību ietekmes 

samazināšanai. 

  

3 101 

akumulatoru savienotājvads 

  

intercell connector of a 

secondary battery 

межаккумуляторный 

соединитель 

Zellenverbinder Elektrisks vadītājs, kas savieno akumulatoru baterijas 

atsevišķus akumulatorus. 

3 102 

akumulatorvilce battery-electic traction аккумуляторная электрическая 

тяга 

batterieelektrische Zugförderung Elektrovilces sistēma, kurā vilces dzinējiem enerģiju 

pievada no pašā transportlīdzeklī vai tā piekabē 

uztādītas akumulatoru baterijas. 

  

4 29 

akumulatorvilces ritekļa 

resurss 

operating range of a battery-

electric vehicle 

рабочий диапазон 

аккумуляторного 

электрического подвижного 

состава 

Aktionsradius eines Batterie-

Fahrzeuges 

Maksimālais attālums, kādu var veikt akumulatorvilces 

riteklis līdz akumulatoru izlādei, ja braukšanas sākumā 

akumulatori ir pilnīgi uzlādēti. 

4 30 

akumulētais siltums 

  

stored heat аккумулированное тепло Speicherwärme Siltuma daudzums, ko pievada videi ar lielu 

siltumietilpību, lai šo siltumu varētu izmantot vēlāk. 

4 31 

aldreja vads 

  

all aluminium alloy conductor, 

AAAC 

провод из алюминиевого 

сплава 

E-AlMgSi-Seil, Aldrey-Seil Daudzstiepļu vads, kurā visas stieples izgatavotas no 

alumīnija, magnija un silīcija sakausējuma. 

2 15 

aldrejalumīnija vads alloy reinforced aluminium 

conductor, ACAR 

алюминиевый провод с 

сердечником из алюминиевого 

сплава 

Aluminium/E-AlMgSi-

Verbundseil, Aldrey-

Verbundseil 

Parastas konfigurācijas pastiprināts alumīnija stiepļu 

vads, kurā simetriski izvietota viena vai vairākas 

aldreja stieples. 

2 16 

alfa daļiņa alpha particle альфа-частица Alphateilchen 
Hēlija atoma kodols , ko izsviež radioaktīvie 

elementi atoma kodola spontānā radioaktīvās 

pārvēršanās procesā (alfa sabrukšanas procesā) un kas 

sastāv no cieši saistītiem diviem protoniem un diviem 

neitroniem. 

  

4 33 

alfa starojums 

  

alpha radiation альфа-излучение Alphastrahlung Jonizējošais starojums, ko veido alfa daļiņas. 4 34 

algoritms algorithm алгоритм Algorithmus Pilnīgi noteikta galīga darbību vai komandu secība, 

saskaņā ar kuru no ieejas mainīgo vērtībām var 

aprēķināt izejas mainīgo vērtības. 

3 103 
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alternatīva vadība alternative control альтернативное управление Ablöseregelung Vadība ar vairākiem regulētājelememtiem, kas 

iedarbojas uz vienu galējo regulētājelementu tā, ka šī 

galējā regulētājelementa iedarbes mainīgo nosaka katra 

atsevišķa regulētājelementa izejas mainīgā vai nu 

maksimālā vai minimālā absolūtā vērtība. 

  

3 104 

aluminizēts tēraudalumīnija 

vads 

aluminium clad steel reinforced 

aluminium conductor, 

ACSR/AC 

сталеалюминиевый провод с 

сердечником из 

алюминизированной стали 

Aluminium/Stalum-Seil Parastas konfigurācijas pastiprināts alumīnija stiepļu 

vads, kurā simetriski izvietota viena vai vairākas 

aluminizētas tērauda stieples. 

2 18 

alumīnija vads 

  

all aluminium conductor, AAC алюминиевый провод Aluminiumseil Daudzstiepļu vads, kurā visas stieples izgatavotas no 

alumīnija. 

2 17 

alvots vads 

  

tinned conductor луженая токопроводящая жила verzinnter Leiter Ar alvu pārklāts vads. 2 19 

ampērmetrs 

  

ammeter амперметр Strom-Meßgerät, Strommesser Mēraparāts elektriskās strāvas stipruma mērīšanai. 3 105 

ampērs, A ampere, A ампер, A Ampere, A SI elektriskās strāvas mērvienība, kas vienāda ar tādu 

nemainīgu strāvu, kas, plūstot pa katru no diviem 

vakuumā 1 m attālumā viens no otra izvietotiem 

taisniem, bezgalīgi gariem vadītājiem ar bezgalīgi 

mazu šķērsgriezuma laukumu, rada starp šiem 

vadītājiem 210-7 N lielu mijiedarbības spēku uz katru 

vadītāja garuma metru. 

  

3 106 

ampērstundu skaitītājs 

  

ampere-hour meter счетчик ампер-часов Amperstudenzähler Mēraparāts, ko lieto elektrības daudzuma mērīšanai, 

nosakot to kā strāvas integrāli pēc laika. 

3 107 

ampērvijumi 

  

ampere-turns ампер-витки Amperewindungen Izkliedēta vai koncentrēta tinuma vijumu skaita 

reizinājums ar strāvu šajā tinumā. 

  

2 20 

amplitudālā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: ) 

amplitude permeability амплитудная магнитнаяпрони

цаемость 

Amplitudenpermeabilität Relatīvā magnētiskā caurlaidība, kas noteikta kā ārējā 

lauka magnētiskās indukcijas un magnētiskā lauka 

intensitātes amplitūdu vērtību attiecība, ja lauka 

intensitāte laikā mainās periodiski tā, ka tās vidējā 

vērtība ir nulle un materiāls sākotnēji atrodas noteiktā 

atmagnetizētā stāvoklī. 

Piezīme. Izšķir divu veidu amplitudālās magnētiskās 

caurlaidības: 

-          magnētiskā caurlaidība, kas atbilst 

magnētiskās indukcijas un magnētiskā lauka 

intensitātes faktiskajām amplitūdu vērtībām; 

-          magnētiskā caurlaidība, kas atbilst 

3 108 
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magnētiskās indukcijas vai magnētiskā lauka 

intensitātes pamatharmonikām (šajā gadījumā 

jānorāda, kurš no šiem lielumiem mainās 

sinusoidāli). 

  

amplitudālās magnētiskās 

caurlaidības efektīvā vērtība 

(apzīmējums: ,eff) 

  

r. m. s. amplitude permeability дейстувующее значение 

амплитудной магнитной 

проницаемости 

Effektivwert-

Amplitudenpermeabilität 

Relatīvā magnētiskā caurlaidība, kas noteikta kā ārējā 

magnētiskā lauka indukcijas  reizes mazākas 

maksimālās vērtības attiecība pret ārējā magnētiskā 

lauka intensitātes efektīvo vērtību, ja magnētiskā 

indukcija laikā mainās periodiski tā, ka tās vidējā 

vērtība ir nulle un materiāls sākotnēji atrodas noteiktā 

atmagnetizētā stāvoklī. 

3 109 

amplitūda amplitude ампшлитуда Amplitude 1. Maksimālā absolūtā vērtība Am, ko harmoniskās 

svārstībās sasniedz kāds fizikāls lielums, ja tas laikā t 

mainās pēc sinusa (vai kosinusa) likuma: 

, 

kur leņķiskā frekvence;   sākumfāze. 

2. Puse no starpības starp periodiski mainīga lieluma 

maksimālo un minimālo vērtību. 

  

4 35 

amplitūdas modulācija amplitude modulation амплитудная модуляция Amplitudenmodulation Process, kurā pēc noteikta likuma tiek mainīta 

nesējviļņa amplitūda. 

Piezīme. Šī procesa rezultātā iegūst amplitūdmodulētu 

signālu. 

  

3 110 

amplitūdfrekvences 

raksturlīkne 

amplitude[-frequency] response амплитудно-частотная 

характеристика 

Amplitudengang Četrpola pastiprinājuma koeficienta kā leņķiskās 

frekvences  funkcijas grafiskais attēlojums 

(sk. attēlu termina frekvencdiagramma skaidrojumā). 

Piezīme. Parasti grafiski attēlo logaritmiskā 

pastiprinājuma koeficienta atkarību no leņķiskās 

frekvences. 

  

3 111 

amplitūdmodulācijas 

koeficients 

amplitude modulation factor коэффициент амплитудной 

модуляции 

Amplitudenmodulationsgrad Koeficients, ko amplitūdmodulētam signālam aprēķina 

ar formulu 

, 

kur amax, amin, avid – modulētā signāla apliecējas 

attiecīgi maksimālā, minimālā un vidējā vērtība. 

Piezīme. Šī definīcija nav attiecināma uz nesimetriskas 

modulācijas vai pārmodulācijas gadījumu. 

3 112 
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amplitūdmodulācijas 

kropļojums 

  

amplitude modulation distortion искажение амплитудной 

модуляции 

Amplitudenmodulations-

Verzerrung 

Amplitūdmodulēta signāla apliecējas un modulējošā 

signāla formas nesakritība. 

3 113 

amplitūdmodulēta signāla 

apliecēja 

envelope of an amplitude 

modulated signal 

огибающая амплитудно-

модулированного сигнала 

Hüllkurve eines 

amplitudenmodulierten Signals 

Nesējviļna ietvertā apgabala augšējā un apakšējā 

robežlīnija, kas attēlota kā laika funkcija, modulējošā 

signāla fāzei mainoties 3600 robežās. 

3 114 

amplitūdmodulētu signālu 

ģenerators 

amplitude modulated signal 

generator 

генератор сигналов с 

амплитудной модуляцией 

amplitudenmodulierter 

Signalgenerator 

Amplitūdmodulētu signālu avots, kura nesējfrekvence, 

spriegums un modulācijas koeficients var būt fiksēti vai 

noteiktās robežās maināmi. 

  

3 115 

analogais mēraparāts analog measuring instrument аналоговый измерительный 

прибор 

analoges Meßgerät Mēraparāts, kura izejas lielums ir mērījamā ieejas 

lieluma nepārtraukta funkcija. 

Piezīme. Šis termins attiecas uz rādījumu vai 

indikācijas uzrādīšanas veidu, bet ne uz mēraparāta 

darbības principu. 

  

3 116 

analogais signāls analog signal аналоговый сигнал analoges Signal Signāls, kura informatīvais parametrs mainās 

nepārtraukti un var pieņemt jebkuru vērtību noteiktā 

nepārtrauktā intervālā. 

  

3 117 

analogciparu pārveidošana 

  

analog-to-digital conversion аналого-цифровое 

преобразование 

Analog-Digital-Umsetzung Nepārtaukti mainīga fizikāla lieluma vai tam atbilstoša 

elektriska signāla pārveidošana ciparkodos. 

3 118 

analogciparu pārveidošanas 

mērogošana 

scaling for analog-to-digital 

conversion 

масштабирование для аналого-

цифрового преобразования 

Normierung für eine Analog-

Digital-Umsetzung 

Darbība, ko parasti veic pirms analogciparu 

pārveidošanas un ar ko tiek pastiprināts vai vājināts 

pārveidojamais signāls, lai tā maiņas diapazonu 

saskaņotu ar pārveidotājam paredzēto ieejas signāla 

diapzonu. 

  

3 119 

anizotropija 

  

anisotropy анизотропия Anisotropie Fizikālas vides (vielas, materiāla, ķermeņa) fizikālo 

īpāšību nevienādums dažādos virzienos. 

3 120 

anoda reakcija anodic reaction, electrochemical 

oxidation 

анодная реакция anodische 

Oxidation, elektrochemische 

Oxidation 

Elektroda reakcija, kurā elektrolīts kā lādiņnesēja vide 

uztur elektronu plūsmu no elektroda uz kādu ārēju ķēdi. 

3 121 

anods anode анод Anode Elektrods, no kura elektriskā strāva ieplūst vidē ar citu 

īpatvadītspēju. 

Elektroenerģijas avota pols, kam ir pozitīvs potenciāls 

attiecībā pret otru avota polu – katodu. 

Elektrisko aparātu un ierīču (elektrolītisko vannu, 

elektronu lampu u. c.) elektrods, kas savienots ar 

elektroenerģijas avota pozitīvo polu. 

3 122 
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antiferomagnētisms antiferromagnetism антиферромагнетизм Antiferromagnetismus Parādība, ko noteiktā vielā izraisa īpaši starpatomu 

spēki, kuri cenšas panākt elementāro magnētisko dipolu 

antiparalēlu orientāciju un tāpēc, ja nav ārējā 

magnētiskā lauka, vielai nav arī magnetizācijas. 

Antiferomagnētisms izpaužas dažām cietvielām 

temperatūru intervālā no absolūtās nulles līdz Neēla 

punktam. 

Piezīme.Vielas, kurām piemīt antiferomagnētisms, sauc 

par antiferomagnētiskām vielām jeb 

antiferomagnētiķiem. 

  

3 123 

antistatiķis antistatic антистатик Antistatikum Viela, ko uzklāj elektroizolācijas materiāla virsmai vai 

ievada materiālā, lai novērstu elektrostatisko lādiņu 

uzkrāšanos vai lai tos neitralizētu. 

  

4 37 

apakšstacijas ligzda bay of a substation ячейка электрической 

подстанции 

Feld einer Station Sadalietaises daļa, kurā izvietoti 

viena pievienojuma elementi (kopnes, komutācijas 

aparāti, mērmaiņi u.tml.). Pēc pievienojuma 

funkcionālās nozīmes arī ligzdām piešķir attiecīgus 

apzīmētājus: līnijas ligzda, transformatora ligzda, 

sajūgslēdža ligzda u.c. 

  

1 349 

apakšstacijas 

nesējkonstrukcijas 

  

substation structures несущие конструкции 

подстанции 

Gerüste Konstrukciju kopums strāvu vadošo daļu, komutācijas 

un citu aparātu nostiprināšanai. 

1 390 

apakšstacijas releju telpa 

  

substation relay room помещение релейной защиты 

подстанции 

Relaisraum einer Station Apakšstacijas telpa, kurā centralizēti izvietotas releju 

aizsardzības un automātikas ierīces. 

1 646 

apakšstacijas tālvadības telpa substation telecontrol room помещение телеуправления 

подстанции 

Fernwirkraum einer Station Apakšstacijas telpa, kurā izvietoti apakšstacijas 

tālvadībai nepieciešamie informācijas saņemšanas un 

pārraides tehniskie līdzekļi. 

  

1 647 

apakšstacijas vadības telpa 

  

substation control room помещение управления 

подстанции 

Wartenraum einer Station Telpa, kurā izvietotas apakšstacijas iekārtu kontroles 

un vadības ierīces. 

1 648 

apakšstacijas vietējā rezerves 

aizsardzība 

  

substation local backup 

protection 

местная резервная защита 

подстанции 

örtlicher Reserveschutz in der 

Station 

Rezerves aizsardzība, kuras mērmaiņi atrodas tajā pašā 

apakšstacijā, kur pamataizsardzības mērmaiņi, bet tie ir 

ieslēgti citā primārajā ķēdē. 

3 124 

apaļais galvaniskais elements 

  

round primary cell круглый гальваническийэлеме

нт 

Rund-Primärzelle Galvaniskais elements ar koncentriskos slāņos 

novietotiem elektrodiem. 

3 125 

aparatūra 

  

hardware аппаратура, аппаратное 

обеспечение 

Hardware Datu apstrādes sistēmas fiziskā daļa, kurā ietilpst 

elektriskās, elektroniskās un elektromehāniskās 

4 38 
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shēmas, ierīces un to savienojumi, kā arī konstruktīvie 

elementi. 

  

aparatūras komplekta 

aizvirtnis 

shutter of an assembly заслонка комплекта Blende Komutācijas un vadības aparatūras komplekta kustīgā 

daļa, kas ļauj izbīdāmās daļas darba stāvoklī 

kustīgajiem kontaktiem savienoties ar nekustīgajiem 

kontaktiem, bet izbīdāmās daļas pārbaudes vai remonta 

stāvoklī aizsedz nekustīgos kontaktus. 

  

2 21 

aparatūras komplekta apvalks 

  

enclosure of an assembly оболочка комплекта Kapselung, Gehäuse Komutācijas un vadības aparatūras komplekta daļa, kas 

nodrošina nepieciešamo aparatūras aizsardzības pakāpi 

pret apkārtējās vides iedarbību, pieskaršanos 

spriegumam pieslēgtām vai rotējošām daļām. 

  

2 22 

aparatūras komplekta 

atdalāmā daļa 

  

removable part of an assembly выдвижная отделяемая часть herausnehmbarer Einschub Komutācijas un vadības aparatūras komplekta daļa, 

kuru var atdalīt, izbīdot no komplekta, un iebīdīt 

atpakaļ arī tad, ja galvenā ķēde ir pievienota 

spriegumam. 

  

2 23 

aparatūras komplekta 

neatdalāmā daļa 

withdrawable part of an 

assembly 

выдвижная неотделяемая 

часть 

Trennteil Komutācijas un vadības aparatūras komplekta izbīdāmā 

daļa, kas, paliekot mehāniski saistīta ar komplektu, var 

tikt pārvietota vienā vai vairākos stāvokļos, kuros 

kontakti tiek pārtraukti ar izolētājspraugu vai 

norobežoti ar metāla aizvirtni. Kontaktu pārtraukšana 

ar izolētājspraugu vai norobežošana ar metāla aizvirtni 

vienmēr attiecas uz galveno ķēdi. Uz palīgķēdēm un 

vadības ķēdēm tā var gan attiekties, gan neattiekties. 

  

2 24 

aparatūras komplekta 

nodalījums 

compartment of an assembly отсек комплекта Schottraum, Abteil Komutācijas un vadības aparatūras komplekta noslēgta 

daļa, neieskaitot atvērumus, kas nepieciešami 

elektriskiem savienojumiem, vadībai vai ventilācijai. 

  

2 25 

aparatūras komplekta 

starpsiena 

  

partition of an assembly перегородка комплекта Zwischenwand Komutācijas un vadības aparatūras komplekta daļa, kas 

atdala vienu nodalījumu no citiem. 

2 26 

aparāta pols pole of an equipment полюс аппарата Pol eines Gerätes Noteikta tipa iekārtas, piemēram, komutācijas aparāta, 

daļa, kas atbilst maiņstrāvas vienai fāzei vai līdzstrāvas 

vienai polaritātei. Atbilstoši polu skaitam aparātus sauc 

par vienpolīgiem, divpolīgiem utt. aparātiem. 

  

1 466 

aparātatteice 

  

hardware failure аппаратный отказ Gerätefehler Nepareiza aparāta darbība kāda tā elementa atteices dēļ. 1 71 
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apejas kopnes, 

apejas kopņu sistēma 

transfer busbar обходная система шин Umgehungssammelschiene Palīgkopņu sistēma, kurai var pieslēgt 

jebkuru sadalietaises pievienojumu, neizmantojot 

šī pievienojumaligzdas aparātus (jaudas slēdzi, 

mērmaiņus); pievienojuma vadības funkcijas 

pārņem apejslēdzis. Apejas kopņu sistēmu parasti 

neiekļauj sadalietaises kopņu sistēmu skaitā. 

  

1 323 

apejas kopņu sistēma 

sk. apejas kopnes, apejas 

kopņu sistēma 

  

        1 555-3 

aperiodiskā laika konstante aperiodic time constant постоянная времени 

апериодической 

составляющей 

aperiodische Zeitkonstante Strāvas aperiodiskās komponentes laika konstante, šai 

komponentei mainoties eksponenciāli, vai 

eksponenciāli mainīgas aptverošās līknes laika 

konstante rimstošai strāvai ar izteikti periodisku 

raksturu. 

2 27 

apgaisme lighting, illumination освещение Beleuchtung Process, kurā izmanto gaismu, lai priekšmetus un/vai to 

apkārtni padarītu redzamus. 

Piezīme. Sarunvalodā šo terminu bieži nepareizi lieto 

‘apgaismes ietaises’ vai ‘apgaismes sistēmas’ nozīmē. 

  

4 39 

apgaismes ietaises gaismas 

plūsmas blīvums 

  

installation flux density плотность потока 

осветительной установки 

flächenbezogener Lichtstrom der 

Beleuchtungsanlage 

Apgaismes ietaises gaismekļu gaismas plūsmu summas 

attiecība pret apgaismojamās telpas laukumu. 

4 40 

apgaismes ietaises 

gaismizmantojuma koeficients 

(apzīmējums: U) 

utilance of an installation коэффициент использования 

светового потока 

осветительной установки 

  

Raumwirkungsgrad einer 

Beleuchtungsanlage 

Uz aplēses virsmu krītošās gaismas plūsmas attiecība 

pret apgaismes ietaises visu gaismekļu gaismas plūsmu 

summu. 

4 41 

apgaismes ietaises īpatnējais 

gaismizmantojuma koeficients 

reduced utilance of an 

installation 

частный коэффициент 

использования светового 

потока осветительной 

установки 

spezifischer Raumwirkungsgrad 

einer Beleuchtungsanlage 

Aplēses virsmas vidējā apgaismojuma attiecība pret 

apgaismes ietaises gaismas plūsmas blīvumu. 

4 42 

apgaismes tarifs 

  

lighting tariff осветительный тариф Lichttarif Tarifs, ko piemēro galvenokārt apgaismē izmantojamai 

elektroenerģijai. 

2 28 

apgaismes tehnika 

  

illuminating engineering техника освещения Beleuchtungstechnik Gaismtehnikas apakšnozare, kas pētī gaismas enerģijas 

izmantošanu apgaismei. 

4 43 

apgaismojuma samazinājuma 

koeficients 

light loss factor коэффициент спада 

освещенности 

Beleuchtungsverminderungsfakt

or 

Pēc noteikta apgaismes ietaises lietošanas laika mērīta 

darba virsmas vidējā apgaismojuma attiecība pret 

vidējo apgaismojumu, kas mērīts tādos pašos apstākļos 

laikā, kad apgaismes ietaise vēl ir uzskatāma par jaunu. 

Piezīme. Šis koeficients ievēro netīrumu nosēšanos uz 

4 44 
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spuldzēm, gaismekļa virsmas un telpas sienām, kā arī 

spuldzes nolietojumu. 

  

apgaismojuma vienmērīguma 

koeficients 

ratio of illuminance uniformity коэффициент равномерности 

освещенности 

Gleichmäßigkeitsgrad der 

Beleuchtungsstärke 

Virsmas mazākā apgaismojuma attiecība pret tās pašas 

virsmas vidējo apgaismojumu. 

Piezīme. Apgaismojuma vienmērīguma raksturošanai 

izmanto arī minimālā apgaismojuma attiecību pret 

maksimālo apgaismojumu vai arī abu minēto lielumu 

apgrieztās vērtības. 

  

4 45 

apgaismojums 

(apzīmējums: Ev) 

illuminance освещенность Beleuchtungsstärke Attiecība starp gaismas plūsmu dΦv, kas krīt uz virsmas 

elementu, kurā ir dotais punkts, un šī elementa 

laukumu dA: 

. 

  

4 46 

apkalpe maintenance обслуживание Instandhaltung Visas tehniskās un organizatoriskās darbības, ieskaitot 

uzraudzības darbības, kas vērstas uz tāda stāvokļa 

saglabāšanu vai atjaunošanu, kurā objekts var veikt 

prasīto funkciju. 

  

2 29 

apkalpe 

sk. apkalpošana, apkalpe 

  

        1 46-1 

apkalpes apakšstacija manned substation подстанция с обслуживающим 

персоналом 

besetzte Station Apakšstacija, kuru apkalpo tajā pastāvīgi strādājošais 

personāls. 

1 26 

apkalpojamība maintainability обслуживаемость Instandhaltbarkeit Objekta spēja būt pieejamam apkalpes veikšanai un 

noteiktos apstākļos saglabāt vai atjaunot stāvokli, kurā 

tas var veikt prasīto funkciju, ja apkalpe izdarīta 

saskaņā ar dotajiem nosacījumiem un izmantojot 

noteiktas procedūras un resursus. 

  

2 30 

apkalpošana, 

apkalpe 

  

maintenance, service обслуживание Wartung, Bedienung Uzturēšana aktīvā darba vai darbam sagatavotā kārtībā. 1 47 

apkārtējā gaisa temperatūra ambient air temperature температура окружающего 

воздуха 

Umgebungstemperatur Noteiktiem nosacījumiem atbilstoša komutācijas 

aparātus vai drošinātājus aptverošā gaisa temperatūra. 

Apvalkā ietvertiem komutācijas aparātiem vai 

drošinātājiem tā ir gaisa temperatūra ārpus apvalka. 

  

2 31 

apkārtējā temperatūra ambient temperature температура окружающей Umgebungstemperatur Gaisa vai citas apkārtējās vides temperatūra, kādā tiek 3 126 
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  среды izmantota elektroiekārta. 

apkārtējā vide 

  

surrounding medium, ambient 

medium 

окружающая среда umgebendes Medium Šķidra vai gāzveida vide, kas aptver iekārtu. 2 32 

apkārtnes apstākļi environmental conditions внешние условия Umgebungsbedingungen Apkārtējās vides raksturlielumi (augstums, 

temperatūra, mitrums, spiediens u. c.), kas var iespaidot 

attiecīgās elektroierīces darbību. 

  

3 127 

apledojuma slodze 

  

ice load гололедная нагрузка Eislast Jebkura elektrolīnijas elementa apledojuma radīta 

papildslodze. 

2 33 

aplēse calculation расчет Berechnung Kāda fizikāla lieluma, tehniska parametra vai 

konstrukcijas aprēķins, izmantojot analītiskas, grafiskas 

vai citas metodes. 

  

1 48 

aplēses pieskarspriegums prospective touch voltage расчетное напряжение 

прикосновения 

zu erwartende 

Berührungsspannung 

Maksimālais pieskarspriegums, kāds var rasties 

elektroietaisē, notiekot bojājumam ķēdē ar 

neievērojami mazu pretestību. 

  

3 128 

aplēses robežslodze 

  

ultimate design load предельная расчетная нагрузка Bemessungsgrenzlast Slodze, kas jāiztur visiem elektrolīnijas elementiem 

noteiktu laiku. 

2 34 

aplēses vērtība 

  

design value расчетное значение Rechenwert Lieluma vērtība, kas iegūta aprēķinu ceļā, pieņemot 

noteiktus nosacījumus. 

3 129 

aplēses virsma 

  

reference surface расчетная плоскость Bezugsfläche, Meßfläche Virsma, uz kuras tiek normēts vai uz kuras jāmērī 

apgaismojums. 

4 47 

aploces ātrums 

(apzīmējums: va) 

peripheral speed окружная скорость Umfangsgeschwindigkeit Rotējoša ķermeņa virsmas punkta ātrums, kas vienāds 

ar noietā loka garumu l laika vienībā t: 

. 

  

4 48 

aplodēšana tinning лужение Verzinnen Lodējamā materiāla virsmas slapināšana un pārklāšana 

ar izkausētu metālu, ļaujot tam uz virsmas kristalizēties 

un sacietēt. 

Piezīme. Tā kā aplodēšanas materiāls ir alva vai 

dažādi alvas sakausējumi, praksē termina ‘aplodēšana’ 

vietā parasti lieto terminu ‘alvošana’. 

  

4 49 

appinums 

  

braid оплетка Umflechtung Vada vai kabeļa aizsargpārklājums no metāla vai 

nemetāla diegu pinuma. 

2 35 

apraidkomanda broadcast command циркулярная команда Befehl an alle Komanda, kas adresēta vairākiem vai visiem operatīvo 

iekārtu vadības punktiem tālvadības tīklā. 

3 130 
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aprautais zibensizlādes 

sprieguma standartimpulss 

  

chopped lighting impulse срезанный стандартный 

грозовой импульс напряжения 

abgeschnittene 

Blitzstoßspannung 

Zibensizlādes sprieguma standartimpulss, kura ilgumu 

ierobežojusi strauja izlāde. 

1 618 

aprāvumstrāva cut-off current, let-through 

current 

ток обрыва Durchlaßstrom Strāvas lielākā momentānā vērtība, kas tiek sasniegta 

komutācijas aparātā vai drošinātājā tā atslēgšanas laikā. 

Šim jēdzienam ir būtiska nozīme 

strāvierobežotājaparātos un drošinātājos, kuri darbojas 

tā, ka neietekmētā maksimumstrāva netiek sasniegta. 

  

2 36 

aprāvumstrāvas raksturlīkne cut-off current characteristic, let-

through current characteristic 

характеристика тока обрыва Durchlaßstromkennlinie Raksturlīkne, kas noteiktos apstākļos attēlo 

aprāvumstrāvas atkarību no neietekmētās strāvas. 

2 37 

apslēptais siltums 

sk. latentais siltums 

  

        4 50 

apslēpts bojājums 

  

latent fault скрытая неисправность latenter Fehlzustand Bojājums, kas pastāv, bet vēl nav konstatēts. 2 38 

apspaidčaula 

  

crimp barrel гильза для соединения 

обжатием 

Crimphülse Čaula, kas paredzēta vairāku vadu apspaidsavienojuma 

veidošanai, izmantojot speciālu instrumentu. 

4 51 

apspaide crimping обжатие Crimpen Neizjaucama savienojuma iegūšana, ar spiedienu 

deformējot savienojamo vadu aptverošo čaulu un 

tādējādi nodrošinot elektrisku un mehānisku 

savienojumu. 

  

4 52 

apspaidknaibles 

  

crimping tool обжимной инструмент Crimpwerkzeug Mehāniska ierīce apspaidsavienojuma veidošanai. 4 53 

apspaidkontakts crimp contact контакт под обжатие Crimpkontakt Kontaktdetaļa ar čaulveida uzgali, kas izveidots tā, lai 

vadītāju detaļai var pievienot ar apspaidi. 

Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' 

bieži apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

4 54 

apspaidsavienojums crimped connection обжимное соединение Crimpverbindung Elektriskais savienojums, ko veido ar apspaidi. 

Piezīme. Praksē šādu savienojumu bieži sauc arī par 

pressavienojumu vai spiedsavienojumu. 

  

4 55 

apstarojums 

sk. starojuma plūsmas 

blīvums 

  

        4 56 

apsteidzes leņķis angle of lead угол опережения Voreilungswinkel Leņķis, kas norāda viena elektriska lieluma (parasti 3 131 
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strāvas vai sprieguma) vektora apsteidzi attiecībā pret 

cita elektriska lieluma vektoru. 

  

aptinumkontakts wrap contact контакт под навивку Wickel-Kontakt Kontaktdetaļa, kas paredzēta vada pievienošanai, to 

aptinot ap šo kontaktdetaļu. 

Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' 

bieži apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

4 57 

aptinumsavienojums 

  

wrapped connection навивное соединение Wickelverbindung Elektrisks savienojums, kas veidots, aptinot 

vienstieples vadu ap stieņveida izvadu. 

4 58 

aptures komanda 

  

stop command команда останова Stop-Befehl Komanda, kas izraisa operatīvās iekārtas apturi. 3 132 

apvalkreaktors 

  

shell-type reactor броневой реактор Manteldrosselspule Reaktors, kurā tinumus aptver magnētserdes sānu jūgi. 2 39 

apvalktransformators 

  

shell-type transformer броневой трансформатор Manteltransformator Transformators, kurā tinumus aptver magnētserdes 

sānu jūgi. 

2 40 

apvērsta elektromašīna 

  

inverted machine обращенная машина vertauschte Maschine Elektromašīna, kurā nekustīgo un rotējošo daļu parasti 

veicamās elektromagnētiskās funkcijas ir samainītas. 

  

2 41 

apvienotās energosistēmas 

  

interconnected systems объединенные энергосистемы Verbundnetze Vairākas ar starpsistēmu saitēm savienotas 

energosistēmas, kas darbojas paralēli. 

1 193 

apžilbums glare блескость Blendung Redzes apstākļi, kuros spožuma nevēlama sadalījuma 

vai pārāk liela kontrasta dēļ rodas diskomforta sajūta 

vai samazinās spēja saskatīt apkārtējos priekšmetus. 

  

4 59 

ar atdalītāju sekcionētas 

sadalkopnes 

disconnectable busbars система шин, 

секционированная 

разъединителем 

Sammelschiene mit 

Längstrennung 

Sadalkopnes, kuru sekciju savienošanai un 

pārtraukšanai lieto atdalītāju. 

1 324 

ar jaudas slēdzi sekcionētas 

sadalkopnes 

switchable busbars система шин, 

секционированная 

выключателем 

Sammelschiene mit 

Längskupplung 

Sadalkopnes, kuru sekciju savienošanai un 

pārtraukšanai izmantots jaudas slēdzis. 

1 325 

aretējams mēraparāts instrument with locked device измерительный прибор с 

блокировочным устройством 

Meßgerät mit Zeigerarretierung Mēraparāts ar ierīci, kas ļauj tā kustīgo daļu fiksēt 

nekustīgā stāvoklī, lai novērstu iespējamos bojājumus, 

ko varētu izraisīt nejauši triecieni. 

3 138 

aritmētiskais vidējais, 

vidējā aritmētiskā vērtība 

mean [value], [arithmetic] mean, 

[arithmetic] average 

среднее арифметическое [arithmetischer] Mittelwert Skaitlis a, ko iegūst, vairāku skaitļu a1, a2,…,an summu 

dalot ar to skaitu n: 

 

4 62 

armēts balstizolators pedestal post insulator опорный изолятор с шапкой и Stielflansch-Stützisolator Balstizolators ar divām metāla daļām: izolatora 2 50 
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гнездом augšdaļu aptverošu uzvāku ar vītņotiem urbumiem un 

izolatora pamatni balstošu atloku ar stiprināšanas 

skrūvēm paredzētiem gludiem urbumiem. 

  

asimetrisks gaismeklis 

  

asymmetrical luminaire асимметричный светильник asymmetrische Leuchte Gaismeklis, kas attiecībā pret noteiktu asi vai plakni 

rada asimetrisku gaismas stipruma sadalījumu. 

4 64 

asinhrona darbība 

  

asynchronous operation асинхронный режим asynchroner Lauf Elektromašīnas darbība ar rotācijas frekvenci, kas nav 

vienāda ar sinhrono rotācijas frekvenci. 

2 53 

asinhrona saite 

  

asynchronous link асинхронная связь asynchrone Verbindung Starpsistēmu saite, kas savieno divas energosistēmas ar 

dažādām frekvencēm. 

1 536 

asinhronais 

frekvenčpārveidotājs 

induction frequency convertor асинхронный преобразователь 

частоты 

Drehfeldumformer, 

Induktionsfrequenzumformer 
Fāžrotora asinhrondzinējs, kurā frekvences 

pārveidošana notiek, izmantojot mijindukciju starp 

relatīvi rotējošu primāro un sekundāro tinumu, turklāt 

sekundārais tinums atdod jaudu ar frekvenci, kura 

proporcionāla magnētiskā griezes lauka un rotora 

relatīvajai rotācijas frekvencei. 

  

2 56 

asinhronais 

kondensatordzinējs 

capacitor motor конденсаторный двигатель Kondensatormotor Vienfāzes asinhrondzinējs, kurā strāvas fāzes nobīdi 

palīgtinuma ķēdē nodrošina tajā ieslēgts kondensators. 

  

2 57 

asinhronā aktīvā pretestība asynchronous resistance асинхронное активное 

сопротивление 

Asynchron-Widerstand Simetriskam un sinusoidālam tīkla spriegumam 

pieslēgtas sinhronmašīnas sprieguma aktīvās 

komponentes dalījums ar tādas pašas frekvences strāvu 

mašīnas asinhronā darba režīmā. 

  

2 52 

asinhronā induktīvā pretestība asynchronous reactance асинхронное индуктивное 

сопротивление 

Asynchron-Reaktanz Simetriskam un sinusoidālam tīkla spriegumam 

pieslēgtas sinhronmašīnas sprieguma reaktīvās 

komponentes dalījums ar tādas pašas frekvences strāvu 

mašīnas asinhronā darba režīmā. 

  

2 54 

asinhronā pilnā pretestība asynchronous impedance полное асинхронное 

сопротивление 

Asynchron-Impedanz Simetriskam un sinusoidālam tīkla spriegumam 

pieslēgtas sinhronmašīnas tinuma fāzes sprieguma 

dalījums ar tādas pašas frekvences strāvu šajā tinumā 

mašīnas asinhronā darba režīmā. 

  

2 55 

asinhrondzinējs ar darba un 

palaides kondensatoru 

  

two value capacitor motor однофазный асинхронный 

двигатель с рабочим и 

пусковым конденсатором 

Motor mit Anlauf- und 

Betriebskondensator 
Asinhronais kondensatordzinējs, kura palīgtinuma ķēdē 

palaides un darba režīmā ir ieslēgti dažādas kapacitātes 

kondensatori. 

2 58 

asinhrondzinējs ar pastāvīgu 

kondensatoru 

capacitor start and run motor однофазный асинхронный 

двигатель с постоянно 

включенным конденсатором 

Motor mit Betriebskondensator Asinhronais kondensatordzinējs, kurā palīgtinuma ķēde 

tiek barota kā palaides, tā darba režīmā. 

2 59 
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asinhrondzinēju darba 

kondensators 

  

asynchronous motor running 

capacitor 

рабочий конденсатор 

асинхронных двигателей 

Motorbetriebskondensator Spēka kondensators, kas darba laikā palielina dzinēja 

griezes momentu un, darbojoties kopā ar palaides 

kondensatoru, palielina palaides momentu. 

4 65 

asinhrondzinēju palaides 

kondensators 

  

asynchronous motor starting 

capacitor 

конденсатор для запуска 

асинхронных двигателей 

Motoranlaufkondensator für 

Asynchronmotoren 

Spēka kondensators, ko lieto strāvas fāzes nobīdes 

radīšanai asinhrondzinēja palīgtinumā un ko atslēdz pēc 

dzinēja palaišanas. 

4 66 

asinhronģenerators 

  

induction generator асинхронный генератор Induktionsgenerator Indukcijas mašīna, kas pievienota reaktīvās enerģijas 

avotam un darbojas ģeneratora režīmā. 

2 60 

asinhronmašīna asynchronous machine асинхронная машина Asynchronmaschine Maiņstrāvas mašīna, kurā slogrežīma rotācijas 

frekvences un ar mašīnu saistītā tīkla frekvences 

attiecība nav konstants lielums. 

  

2 61 

asinhronmašīnas īsslēguma 

raksturlīkne 

locked-rotor impedance 

characteristic of an 

asynchronous machine 

характеристика короткого 

замыкания асинхронной 

машины 

Kurzschlußkennlinie einer 

Asynchronmaschine 
Primārā tinuma strāvas atkarība no sprieguma 

asinhronmašīnai ar nobremzētu rotoru un īsslēgtu 

sekundāro tinumu. 

2 62 

askarels askarel аскарель Askarel Sintētisks ugunsizturīgs šķidrs elektroizolācijas 

materiāls, kas, sadaloties elektriskā loka ietekmē, izdala 

galvenokārt nedegošus gāzu maisījumus. 

  

4 67 

assbalstpakares vilces dzinējs axle-hung traction motor тяговый двигатель с опорно-

осевой подвеской 

Tatzlagerfahrmotor Vilces dzinējs, kura viens gals balstās uz dzenošās ass 

gultņiem, bet otrs gals – uz šasijas rāmja speciāla 

balsteņa. 

4 68 

astatiskais mēraparāts astatic measuring instrument астатический измерительный 

прибор 

astatisches Meßgerät Mēraparāts, kura mērmehānisms izveidots tā, lai tā 

rādījumus neietekmētu homogēni ārējie magnētiskie 

lauki. 

  

3 140 

astē aprauts sprieguma 

impulss 

  

impulse chopped on the tail импульс напряжения, 

срезанный на хвосте 

im Rücken abgeschnittene 

Stoßspannung 

Pēc maksimālās vērtības aprauts sprieguma impulss. 1 236 

atbildīgais par elektroietaisi nominated person in control of 

an electrical installation 

ответственный за 

электроустановку* 

Anlagenverantwortlicher Persona, kas tieši atbild par elektroietaises (elektrotīkla, 

elektroiekārtas, elektroinstalācijas) ekspluatāciju. 

4 69 

atbilstības kontrole 

  

correspondence checking контроль соответствия* Übereinstimmungskontrolle Kontrole, ko veic, lai noskaidrotu, vai iekārtas stāvoklis 

atbilst operatīvās vadības noteiktajam stāvoklim. 

4 70 

atdalāmās daļas atdalīts 

stāvoklis 

removed position of a removable 

part 

отделенное положение 

отделяемой части 

Außenstellung eines 

herausnehmbaren Teiles 
Komutācijas un vadības aparatūras komplekta 

atdalāmās daļas stāvoklis, kurā tā mehāniski un 

elektriski atdalīta no komplekta. 

  

2 63 

atdalāmās daļas darbstāvoklis service position of a removable 

part 

рабочее положение 

отделяемой части 

Betriebsstellung eines 

herausnehmbaren Teiles 
Komutācijas un vadības aparatūras atdalāmās daļas 

stāvoklis, kurā tā ir pilnīgi pievienota un gatava 

paredzēto funkciju izpildei. 

2 64 
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atdalāmās daļas zemēts 

stāvoklis 

  

earthing position of a removable 

part 

заземленное положение 

отделяемой части 

Erdungsstellung eines 

herausnehmbaren Teiles 
Komutācijas un vadības aparatūras atdalāmās daļas 

stāvoklis, kurā mehāniska komutācijas aparāta 

ieslēgšana galvenajā ķēdē izraisa tās īssavienošanu un 

iezemēšanu. 

  

2 65 

atdalīšana disconnection разъединение Trennung Kādas ierīces vai ķēdes pilnīga elektriska atvienošana 

no citas ierīces vai ķēdes, parasti radot redzamu 

pārtraukumu. 

Piezīme. Angļu valodā šo jēdzienu apzīmē arī ar 

terminu “isolation”. 

  

3 142 

atdalītājkondensators 

  

blocking capacitor блокирующий конденсатор Trennkondensator Kondensators pulsējošās strāvas pastāvīgās koponentes 

aizturēšanai. 

3 141 

atdalītājs 

  

disconnector разъединитель Trennschalter Mehānisks komutācijas aparāts bez loka dzēšanas 

ierīcēm redzamu izolējošu pārtraukumu radīšanai. 

1(2) 54 (6
6) 

atdalītājs ar drošinātājiem, 

drošinātājatdalītājs 

  

disconnector-fuse разъединитель-

предохранитель 

Trennschalter mit Sicherungen Atdalītājs, kura vienam vai vairākiem poliem virknē 

slēgti drošinātāji, kas kopā ar atdalītāju veido vienu 

veselumu. 

2 67 

atdotā jauda 

  

output power отдавемая мощность abgegebene Leistung Jauda, ko enerģijas avots noteiktā veidā (elektriskā, 

mehāniskā u. tml.) atdod patērētājam. 

3 143 

atgriezeniskā saite feedback обратная связь Rückkopplung Signāla padeve no vadības sistēmas izpildelementa uz 

šīs sistēmas vadības elementu, lai koriģētu 

izpildelementa darbību, vai četrpola izejas signāla 

padeve uz tā ieeju, lai pastiprinātu vai vājinātu izejas 

signālu. 

  

4 71 

atgriezeniskās saites mainīgais feedback variable переменная обратной связи Rückführgröße No vadāmā mainīgā tieši atkarīgs mainīgais, kas tiek 

pārvadīts uz salīdzinātājelementu (sk. attēlu 

termina vadības sistēma skaidrojumā). 

  

3 144 

atgriezeniskās saites signāls 

  

feedback signal сигнал обратной связи Rückführsignal Signāls, kas ir atkarīgs no vadāmā mainīgā un tiek 

pārvadīts atpakaļ uz salīdzinātājelementu. 

3 145 

atgriezeniski nesaistīta vadība open loop control управление без обратной связи Steuerung Vadība, kurā viens vai vairāki ieejas mainīgie ietekmē 

izejas mainīgos atbilstoši sistēmas likumiem un 

raksturlīknēm, un izejas mainīgie ietekmē iedarbes 

mainīgos tikai noteiktos mainīgos apstākļos. 

  

3 146 

atgriezeniski saistīta vadība closed loop control, feedback 

control 

управление с обратной связью Regelung Vadība, kurā atgriezeniskās saites mainīgo salīdzina ar 

atsauces mainīgo un to starpību izmanto vadošā 

3 147 
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sistēmā, lai iedarbes mainīgo salāgotu ar atgriezeniskās 

saites mainīgo un atsauces mainīgo. 

  

atgriezes magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: rec) 

  

recoil permeability магнитная проницаемость 

возврата 

Permeabilität der rückläufigen 

Schleifen 

Magnētiskā caurlaidība, kas atbilst magnētiskās 

histerēzes cilpas atmagnetizēšanas zaram. 

3 148 

atgriezes moments 

  

restoring moment возвращающий момент Rückstellmoment Moments, kas nepieciešams darbinātājelementa vai 

kontaktmezgla atgriezei izejas stāvoklī. 

2 68 

atgriezes sliežķēde 

  

track return system система возврата через 

ходовые рельсы 

Schienenrückleitung Elektrovilces atgriezes ķēdes daļa, ko veido gaitas 

sliedes. 

4 72 

atgriezes spēks 

  

restoring force возвращающее усилие Rückstellkraft Spēks, kas nepieciešams darbinātājelementa vai 

kontaktmezgla atgriezei izejas stāvoklī. 

2 69 

atjaunojams maināmais 

ieliktnis 

  

renewable fuse-link восстанавливаемый 

заменяемый элемент 

instandsetzbarer 

Sicherungseinsatz 
Maināmais ieliktnis, kuru pēc nostrādes, izmantojot 

rezerves detaļas, var atjaunot turpmākai darbībai. 

2 70 

atjaunojošā apkalpe corrective maintenance текущее обслуживание Instandsetzung, korrektive 

Instandhaltung 
Apkalpe, ko veic pēc bojājuma konstatēšanas, lai 

atjaunotu objekta stāvokli, kurā tas spēj veikt prasīto 

funkciju. 

  

2 71 

atjaunošana 

  

recovery восстановление Wiederkehr Iepriekšējās vērtības atgūšana. 1 58 

atkabnis release расцепитель Auslöser Ar mehānisku komutācijas aparātu mehāniski savienota 

ierīce, kas atbrīvo noturētājsprūdu un padara iespējamu 

komutācijas aparāta atslēgšanos vai ieslēgšanos. 

  

2 72 

atkarīgs sprieguma avots 

  

controlled voltage source зависимый источникнапряжен

ия 

gesteuerte Spannungsquelle Sprieguma avots, kura spriegums ir atkarīgs no citiem 

ķēdes spriegumiem vai strāvām. 

3 149 

atkarīgs strāvas avots 

  

controlled current source зависимый источник тока gesteuerte Stromquelle Strāvas avots, kura strāva ir atkarīga no citiem ķēdes 

spriegumiem vai strāvām. 

3 150 

atkārtotas ieslēgšanas 

bloķētājierīce 

  

anti-pumping device устройство против повторного 

включения 

Wiedereinschaltsperre Ierīce, kas, pastāvot ieslēgšanas komandai, novērš 

atkārtotu ieslēgšanu pēc ieslēgšanas-atslēgšanas cikla. 

2 73 

atkārtotājrelejs slave relay реле-повторитель Folgerelais Papildu relejs, kas atkārto pamatreleja darbību, ja 

pamatrelejam nav nepieciešamā kontaktu skaita, lai 

izpildītu visas paredzētās funkcijas. 

  

3 151 

atklāta apakšstacija open-type substation открытая подстанция Station in offener Bauweise Apakšstacija, kurā izolāciju starp fāzēm, kā arī starp 

fāzēm un zemi veido atmosfēras spiediena gaiss, un 

1 27 
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strāvu vadošās daļas nav aizsargātas pret tiešu 

pieskaršanos. Atklātas var būt gan iekštelpu 

apakšstacijas, gan āra apakšstacijas. 

  

atklāta strāvvadoša daļa exposed conductive part открытая токопроводящая 

часть 

berührbares leitfähiges Teil Tiešai pieskarei pieejama strāvvadoša daļa, kas parasti 

nav pievienota spriegumam, bet tajā spriegums var 

rasties bojājuma gadījumā. Tādas atklātas strāvvadošas 

daļas ir elektroiekārtu metāla apvalki, vadības rokturi 

u.tml. 

  

2 74 

atklāta vadītājdaļa exposed conductive part открытая проводящая часть offenes leitfähiges Teil Pieskarei pieejama elektroiekārtas vadītājdaļa, kas 

normālos apstākļos nav spriegumaktīva, bet var par 

tādu kļūt bojājuma gadījumā. 

Piezīme. Par atklātu vadītājdaļu netiek uzlūkota tāda 

iekārtas spriegumneaktīva vadītājdaļa, kas par 

spriegumaktīvu var kļūt, tikai bojājoties citai atklātai 

spriegumneaktīvai daļai. 

  

3 152 

atkritējdrošinātājs drop-out fuse откидывающий 

предохранитель 

Ausfall-Sicherung Drošinātājs, kura maināmā ieliktņa turētājs, pārdegot 

kūstošajam elementam, automātiski atgriežas stāvoklī, 

kas nodrošina nepieciešamo atdalītājspraugu. 

  

2 75 

atkvēlināšana annealing отжиг Glühen Termiskās apstrādes process, kurā metālu vai 

sakausējumu (parasti tēraudu, čugunu) sakarsē virs 

kristalizācijas temperatūras vai virs kritiskās 

temperatūras, iztur šajā temperatūrā un lēnām atdzesē. 

Ar atkvēlināšanu likvidē iekšējos spriegumus, samazina 

cietību un palielina plastiskumu. 

  

4 73 

atkvēlinātais stikls 

  

annealed glass отожженное стекло nichtvorgespanntes Glas Speciāli apstrādāts stikls, lai likvidētu tajā iekšējos 

mehāniskos spriegumus. 

2 76 

atlaides sliekšņstrāva let-go threshold current пороговый ток отпускания* Loslaß-Schwellenstrom Caur cilvēka ķermeni plūstošās strāvas maksimālā 

vērtība, kuras izraisītie muskuļu krampji nav lieli un 

cilvēks vēl var atbrīvoties no spriegumaktīvās daļas. 

  

4 74 

atlaides strāva releasing current, let-go current ток расслабления Loslaßschwelle Caur cilvēka ķermeni plūstošās strāvas vērtība, kuras 

radītie muskuļu krampji nav lieli un cietušais var 

atbrīvoties no strāvu vadošās daļas. 

  

1 627 

atlaidināšana tempering отпуск Anlassen Termiskās apstrādes process, kurā rūdītu materiālu 

(parasti tēraudu) sakarsē līdz temperatūrai, kas zemāka 

par kritisko temperatūru, iztur šajā temperatūrā un 

4 75 
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lēnām atdzesē. Ar atlaidināšanu samazina iekšējos 

spriegumus, cietību un stiprību, bet palielina 

plastiskumu. 

  

atlodēšana 

  

unbrazing, unsoldering распайка Ablöten Lodsavienojuma izjaukšana, karsējot to temperatūrā, 

kas pārsniedz lodmetāla kušanas temperatūru. 

4 76 

atlokvārpsta 

  

stub shaft фланцевой вал Flanschwelle Atsevišķa vārpsta bez sava gultņa, kas cieši sajūgta ar 

elektromašīnas vārpstu. 

2 77 

atļautā maksimālā jauda authorized maximum demand разрешенная максимальная 

мощность 

bereitgestellte Leistung Elektroenerģijas lietotāja iepriekš pieprasītā un 

elektroapgādes uzņēmuma atļautā maksimālā jauda, 

kura var tikt nodrošināta līguma darbības laikā. Ar 

automātisko slēdzi var novērst elektroenerģijas 

lietotājam atļautās jaudas maksimuma pārsniegšanu. 

  

2 78 

atļautā maksimuma slodze permissible peak load разрешенная нагрузка 

максимума 

zugelassene Maximumbelastung Slodzes vērtība (pusstundas vidējā 

slodze) energosistēmas slodzes maksimuma laikā, ko 

lietotājs saskaņā ar līgumu nedrīkst pārsniegt. 

  

1 568 

atļautā slodze permitted connecte load разрешенная нагрузка zugelassene Belastung Slodzes vērtība, ko lietotājs elektropiegādes 

līgumā uzrādītajā laika periodā saskaņā ar līgumu 

nedrīkst pārsniegt. 

  

1 567 

atļāvējsignāls 

  

enabling signal разрешающий сигнал Freigabesignal Signāls, kas atļauj veikt darbības, lai izraisītu 

notikumu. 

3 153 

atļāvumaizsardzība, 

aizsardzība ar atļāvējsignālu 

  

permissive protection защита с разрешающим 

сигналом 

Selektivschutz mit Freigabe Aizsardzība (parasti distantaizsardzība), kurā signāla 

saņemšana no aizsargājamā posma pretējā gala atļauj 

tai veikt atslēdzējdarbību. 

3 154 

atmagnetizēšana demagnetizing размагничивание Abmagnetisieren Magnetizēta materiāla magnētiskās indukcijas 

samazināšana. 

Piezīme. Šo definīciju parasti attiecina uz 

pastāvīgajiem magnētiem. 

  

3 155 

atmagnetizēšanas koeficients 

(apzīmējums: N) 

demagnetization factor коэффициентразмагничивания Entmagnetisierungsfaktor Homogēni magnetizēta ķermeņa pašatmagnetizējošā 

lauka intensitātes attiecība pret magnetizāciju. 

Piezīme.Vispārīgā gadījumā nehomogēni magnetizētam 

ķermenim atmagnetizēšanas koeficienta vērtību var 

vidējot, ja tiek norādīti vidējošanas nosacījumi. 

  

3 156 

atmagnetizēšanas līkne demagnetization curve кривая размагничивания Entmagnetisierungskurve Histerēzes cilpas daļa, kurā, monotoni samazinot ārējā 

magnētiskā lauka intensitāti, magnētiskā indukcija 

samazinās no piesātinājumindukcijas vērtības līdz 

3 157 
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nullei. 

  

atmiņas osciloskops 

  

storage oscilloscope запоминающий осциллоскоп Speicheroszilloskop Osciloskops, kurā informācija tiek saglabāta ar citiem 

līdzekļiem nekā osciloskopā ar pēcspīdes ekrānu. 

3 158 

atoma kodols 

  

atomic nucleus ядро атома Atomkern Atoma centrālā daļa ar pozitīvu elektrisko lādiņu un 

masu, kas praktiski vienāda ar atoma masu. 

3 159 

atomelektrostacija 

  

nuclear [thermal] power station атомная электростанция Kernkraftwerk Termoelektrostacija, kurā siltumu iegūst atomu kodolu 

dalīšanās procesā. 

1 160 

atomnumurs 

(apzīmējums: Z) 

  

atomic number атомное число Kernladungszahl Elementu periodiskās sistēmas ķīmiskā elementa kārtas 

skaitlis, kas vienāds ar protonu skaitu atoma kodolā vai 

elektronu skaitu neitrāla atoma elektronu apvalkā. 

3 160 

atoms atom атом Atom Ķīmiskā elementa vismazākā daļiņa, kam vēl piemīt 

visas elementa īpašības un kas ķīmiski tālāk vairs nav 

sadalāms. 

Piezīme. Atoms sastāv no viena kodola un elektroniem, 

kuru skaits atbilst protonu skaitam kodolā. 

  

3 161 

atsaiste 

  

decoupling развязка Entkopplung Nevēlamu saišu likvidēšana starp atsevišķiem sistēmas 

mainīgajiem, izmantojot atbilstošus līdzekļus. 

3 163 

atsaišbalsts 

  

stayed support опора с оттяжками abgespannter Stützpunkt Balsts, kura stabilitāti nodrošina atsaites. 2 80 

atsaite 

  

stay оттяжка Abspannung Spriegota tērauda trose vai stienis, kas savieno balstu ar 

enkurojumu vai viena balsta divus statņus. 

2 81 

atsauces mainīgais reference variable переменная обращения Führungsgröße Vadošās sistēmas salīdzinātājelementa ieejas mainīgais, 

kas vadāmajam mainīgajam piešķir vēlamo vērtību. 

  

3 164 

atsevišķs vads 

  

single conductor одиночный провод Einfachleiter Vads, kas veido vienu elektrolīnijas fāzi vai vienu polu. 2 82 

atslēdzamā slodze interruptible load отключаемый 

электроприемник 

unterbrechbare Last Slodze, kuru atbilstīgi starp elektroenerģijas 

piegādātāju un lietotāju noslēgtajam līgumam drīkst uz 

ierobežotu laiku atslēgt. 

  

1 569 

atslēdzējaizsardzība 

  

tripping protection защита с действием на 

отключение 

abschaltende Selektivschutz Aizsardzība, kuras nostrāde izraisa jaudas slēdža 

atslēgšanos. 

3 165 

atslēgšana 

  

tripping, opening отключение Ausschalten Slēdža kontaktu pārtraukšana elektriskajā ķēdē. 1 62 

atslēgšanas elektromagnēts tripping solenoid электромагнит отключения Auslösemagnet Elektromehāniska ierīce, kas sastāv no tērauda serdes, 

enkura un tinuma. Plūstot tinumā vadības strāvai, 

3 166 
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enkurs pievelkas serdei un ar starpmehānismu 

nodrošina slēdža atslēgšanu. 

  

atslēgšanas ķēde 

  

trip circuit цепь отключения Auslösestromkreis Elektroķēde vadības signāla pārraidei no releja 

kontaktiem līdz slēdža atslēgšanas elektromagnētam. 

3 167 

atslēgšanas strāva 

  

breaking current ток отключения Ausschaltstrom Strāva komutācijas aparāta polā vai drošinātājā tajā 

atslēgšanas brīdī, kad rodas loks. 

2 83 

atslēgtā slodze 

  

cut-off load отключенная нагрузка ausgeschaltete Leistung Elektroenerģijas lietotāja slodze tieši pirms atslēgšanas 

brīža. 

1 570 

atslēgtspēja breaking capacity отключающая способность Ausschaltvermögen Neietekmētās atslēgšanas strāvas vērtība, kādu 

komutācijas aparāts vai drošinātājs spēj atslēgt 

noteiktos apstākļos un dotā sprieguma tīklā. 

Komutācijas aparātu atslēgtspējas noteikšanā var tikt 

ievērots atslēdzamās strāvas un elektropatērētāja veids, 

piemēram, neslogotas līnijas atslēgtspēja, neslogota 

kabeļa atslēgtspēja, atsevišķas kondensatoru baterijas 

atslēgtspēja u.tml. 

  

2 (3) 84 
(168) 

atslodzaizsardzība load-shedding protection автоматическая разгрузка Lastabwurfschutz Aizsardzība, kas samazina sistēmas slodzi, ja rodas 

sistēmas nenormāls režīms, piemēram, ja pazeminās 

frekvence. 

  

3 169 

atsperīgais gultnis spring loaded bearing пружинный подшипник angestelltes Lager Lodīšu gultnis ar atsperi, kura nodrošina pastāvīgu 

kontaktu starp lodītēm un gultņa iekšējo un ārējo 

gredzenu, tādējādi novēršot gultņa spēles ietekmi 

mašīnās ar lodīšu gultņiem abos tās galos. 

  

2 85 

atsperkontakts resilient contact упругий контакт federnder Kontakt Kontaktdetaļa, kas izgatavota no elastīga materiāla, lai, 

savienojoties ar otru kontaktdetaļu, elastības spēks 

radītu nepieciešamo kontaktspiedienu. 

Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' 

bieži apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

4 82 

atspriegotājs 

  

tension puller оттяжное устройство Abspannvorrichtung Ierīce vai darbarīks, kas paredzēts vada mehāniskai 

atslogošanai, nomainot izolatorus. 

4 83 

atstarojuma optiskais blīvums 

(apzīmējums: Dρ) 

  

reflectance optical density оптическая плотность по 

отражению 

optische Dichte bei Reflexion Atstarošanas koeficientam apgrieztā lieluma 

decimāllogaritms: 

. 

4 84 

atstarošana reflection отражение Reflexion Starojuma virzīšana atpakaļ no kādas virsmas vai vides, 

nemainot monohromatiskā starojuma spektrālo sastāvu. 

4 85 
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Piezīmes. 

1.       Daļa starojuma, kas krīt uz kādu vidi, tiek 

atstarota no vides virsmas (virsmiskā 

atstarošana), bet otru daļu var atstarot no vides 

iekšienes (tilpumiskā atstarošana). 

2.       Starojuma frekvence pēc atstarošanas nemainās 

tikai tad, ja nav Doplera efekta, ko var izraisīt 

atstarojošā ķermeņa kustība. 

  

atstarošanas koeficients 

(apzīmējums: ρ) 

  

reflectance коэффициент отражения Reflexionsgrad Atstarotās starojuma plūsmas vai gaismas plūsmas 

attiecība pret krītošo plūsmu noteiktos apstākļos. 

4 86 

atstarotais apžilbums glare by reflection отраженная блескость Reflexblendung Apžilbums, ko rada redzes laukā esošas gludas virsmas, 

kas novērotāja skata virzienā atstaro spīdošu objektu, 

piemēram, gaismas avotu, starojumu. 

  

4 88 

atstarotais saules starojums 

  

reflected solar radiation отраженное солнечное 

излучение 

reflektierte Globalstrahlung Kopējais saules starojums, ko atstaro zemes virsma vai 

jebkura cita virsma, uz kuru krīt šis starojums. 

4 89 

atstarotā gaismas plūsma 

  

indirect luminous flux отраженный световой поток indirekter Lichtstrom Gaismas plūsma, kas krīt uz noteiktu virsmu pēc 

atstarošanās no citām virsmām. 

4 87 

atstarotājs, 

reflektors 

  

reflector отражатель Reflektor Ierīce, kas, izmantojot gaismas atstarošanas spēju, 

maina gaismas avota radītās gaismas plūsmas telpisko 

sadalījumu. 

4 90 

atsūcējtransformators 

sk. drenāžas transformators 

  

        4 91 

attālums 

  

clearance расстояние Abstand Taisnes nogriežņa garums starp diviem punktiem. 1 66 

attālums līdz objektam clearance to obstacles расстояние до препятствий minimaler Abstand zu Objekten Minimālais attālums starp jebkurām elektrolīnijas 

daļām, kas pievienotas spriegumam, un jebkuru 

objektu, kam ir zemes potenciāls. 

  

2 86 

attālums starp fāzi un zemi 

  

phase-to-earth clearance воздушный промежуток 

между фазой и землей 

Abstand Leiter-Erde Minimālais attālums starp strāvu vadošajām daļām un 

zemētajām konstrukcijām. 

1 67 

atteice 

  

failure отказ Ausfall Aplūkojamā elementa daļējs vai pilnīgs savu funkciju 

izpildes spēju zaudējums. 

1 70 

atteices slodze 

  

failure load разрушающая нагрузка Versagenslast Slodze, kas var izsaukt jebkura elektroiekārtas 

elementa atteici. 

2 87 

atvasinātais lielums derived quantity производная величина abgeleitete Größe Lielums, kas fizikālo lielumu sistēmā ar fizikālo 3 171 
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lielumu vienādojumu ir noteikts kā šīs sistēmas 

pamatlielumu funkcija. 

  

atvasinātā mērvienība 

  

derived unit производная единица abgeleitete Einheit Atvasinātā lieluma mērvienība mērvienību sistēmā. 3 170 

atverama elektroinstalācijas 

kanāla posms 

  

trunking length отрезок открываемого канала 

для электропроводки 

zu öffnender 

Elektroinstallationskanalabschnit

t 

Atverama elektroinstalācijas kanāla galvenā sastāvdaļa 

ar pamatni un noņemamu vāku. 

4 92 

atvērts ventiļa stāvoklis, 

ventiļa vadītspējas stāvoklis 

on state of an electronic valve 

device, conducting state of an 

electronic valve device 

включенное состояние 

вентильного прибора, 

проводящее состояние 

вентильного прибора 

Durchlaßzustand eines 

Ventilbauelements, leitender 

Zustand eines Ventilbauelements 

Stāvoklis, kādā strāva plūst caur elektronisko ventili 

vai ventiļa plecu. 

4 93 

atzarojuma jauda tapping power мощность ответвления Anzapfungsleistung Transformatora tinuma kāda atzarojuma pilnās jaudas 

pieņemta vērtība, ko garantē izgatavotājs un ko 

nepieciešamības gadījumos izmanto pārbaudēm. 

  

2 88 

atzarojuma koeficients tapping factor коэффициент ответвления Anzapfungsfaktor Transformatora tinuma kāda atzarojuma tukšgaitas 

sprieguma attiecība pret šī tinuma nominālo spriegumu, 

ja tinumam bez atzarojuma pievienots nominālais 

spriegums. Šis koeficients var būt izteikts daļas veidā 

vai procentos. 

  

2 89 

atzarojuma raksturlielumi tapping quantities величины ответвления Anzapfungsgröen Transformatora raksturlielumi, kuru skaitliskās vērtības 

nosaka atzarojuma režīms. Tinumam un katram 

atzarojumam tie ir: atzarojuma spriegums, atzarojuma 

jauda, atzarojuma strāva. 

  

2 90 

atzarojuma režīms tapping duty режим ответвления Anzapfungsbetrieb Transformatora kāda atzarojuma skaitlisko vērtību 

(spriegumu, strāvu u.tml.) kopums, ko garantē 

izgatavotājs un ko nepieciešamības gadījumā izmanto 

pārbaudēm. 

  

2 91 

atzarojuma spriegums tapping voltage напряжение ответвления Anzapfungsspannung Spriegums starp vairākfāžu transformatora tinuma 

līnijizvadiem vai starp vienfāzes transformatora tinuma 

izvadiem transformatora tukšgaitas režīmā, ja ieslēgts 

noteikts tinuma atzarojums. 

  

2 92 

atzarojuma strāva tapping current ток ответвления Anzapfungsstrom Strāva, kas plūst caur transformatora tinuma 

līnijizvadiem un ko aprēķina no atzarojuma jaudas un 

atzarojuma sprieguma, ievērojot fāžu skaitu. 

  

2 93 

atzarojuma transformācijas tapping voltage ratio коэффициент трансформации Anzapfungsübersetzung Transformatora nominālā transformācijas koeficienta 2 94 
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koeficients ответвления reizinājums ar augstākā sprieguma tinuma atzarojuma 

koeficientu vai dalījums ar zemākā sprieguma tinuma 

atzarojuma koeficientu. 

  

atzarojumu diapazons tapping range диапазон ответвлений Anzapfungsbereich Atzarojuma koeficienta maiņas diapazons, kas izteikts 

procentos. Ja šis koeficients mainās no 100+a līdz 100-

b, atzarojuma diapazons ir: +a%, -b% vai a%, ja a=b. 

  

2 95 

atzarojumu solis 

  

tapping step ступень регулирования Anzapfungsstufe Transformatora tinuma divu blakusatzarojumu 

atzarojuma koeficientu starpība. 

2 96 

augstas dzirksteļdrošības 

elektroiekārta, 

"ia" kategorijas 

elektroiekārta 

  

apparatus of category "ia" оборудование категории "ia" Betriebsmittel der Kategorie "ia" Dzirksteļdroša elektroiekārta, kas neizraisa 

uzliesmošanu ne normālā darba režīmā, ne viena vai 

divu jebkurā veidā kombinētu bojājumu gadījumā. 

4 94 

augstākā harmonika 

  

harmonic component высшая гармоника [harmonische] Oberschwingung Furjē rindā izvirzīta periodiska lieluma augstākas kārtas 

loceklis. 

  

3 172 

augstākā sprieguma tinums 

  

high-voltage winding обмотка высшего напряжения Oberspannungswicklung Transformatora tinums ar lielāko nominālo spriegumu. 2 97 

augstāko frekvenču filtrs 

  

high-pass filter фильтр верхних частот Hochpassfilter Filtrs, kura vienīgā caurlaides josla laiž cauri tikai tās 

frekvences, kas pārsniedz robežfrekvenci. 

  

3 173 

augstfrekvence high frequency высокая частота Hochfrequenz Frekvence, kas lielāka par 10 kHz un mazāka par vai 

vienāda ar 300 MHz. 

Piezīme. Šādu no frekvences vērtības atkarīgu 

apzīmējumu parasti lieto tikai elektrotermijā. 

  

4 95 

augstfrekvences metināšana high frequency welding высокочастотная сварка Schweißen durch HF-

Erwärmung 

Metināšana, ko veic, karsējot savienojamo detaļu 

saskares vietas ar augstfrekvences magnētiskā lauka 

inducētu strāvu. 

  

4 96 

augstizturīga tērauda 

elektroinstalācijas caurule 

  

extra-heavy duty rigid steel 

conduit, EHDRS 

труба для электропроводки из 

высокопрочной стали* 

Stahlpanzer[elektroinstallations]r

ohr 

Apaļa šķērsgriezuma slēgta elektroinstalācijas kanāla 

daļa, kas izgatavota metinātas tērauda konstrukcijas 

veidā un kas ļauj aizsargāt vadus un kabeļus pret 

sevišķi lielām mehāniskām slodzēm. 

4 97 

augstsprieguma izvads 

  

high-voltage terminal вывод высокого напряжения Hochspannungsanschluß Transformatora vai spriegummaiņa izvads, kas 

paredzēts augstākā sprieguma pievienošanai. 

2 98 

augstsprieguma lietotājs 

  

high-voltage consumer потребитель высокого 

напряжения 

Hochspannungs-Kunde Elektroenerģijas lietotājs, kuru apgādā ar 

augstsprieguma elektroenerģiju. 

2 99 
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augstsprieguma tarifs 

  

high-voltage tariff тариф для высокого 

напряжения 

Preisregelung für Hochspannung Tarifs, ko piemēro elektroapgādei, izmantojot 

augstspriegumu. 

2 100 

augstspriegumregulēšana 

  

high-voltage regulation регулирование высоким 

напряжением 

Hochspannungssteuerung Vilces dzinējiem pievadītā sprieguma regulēšana, 

mainot spriegumu transformatora augstsprieguma pusē. 

4 98 

augstspriegums 

  

high voltage, HV высокое напряжение Hochspannung Vispārīgajā nozīmē - spriegums, kas lielāks par 1000 

V. 

1 589 

augsttemperatūras 

cauruļstarotājs 

high temperature tubular [clear] 

emitter 

высокотемпературный 

трубчатый [прозрачный]излуч

атель 

[durchsichtiger] Rohrstrahler für 

hohe Temperatur 

Ierīce, kas sastāv no hermētiskas caurspīdīgas caurules, 

kurā ir inertā gāze un volframa kvēldiegs. 

4 99 

augstvakuuma ventilis 

  

high vacuum valve device высоковакуумный вентильный 

прибор 

Hochvakuum-Ventilbauelement Elektroniskais ventilis, kurā augstā vakuuma dēļ 

praktiski nenotiek jonizācija. 

4 100 

aukla 

sk. elektroaukla 

  

  

  

  
  2 101 

auklslēdzis 

  

cord switch шнуровой [проходной] 

выключатель* 

Schnurschalter Elektroauklā vai tās galā tieši montējams slēdzis ar 

atsevišķu korpusu. 

4 101 

aukstaizdedzes spuldze 

  

cold-start lamp лампа с зажиганием в 

холодном состоянии 

Kaltstartlampe Izlādspuldze, kuras aizdedze notiek bez iepriekšējas 

elektrodu karsēšanas. 

4 102 

aukstās rezerves jauda cold reserve неоперативный резерв 

мощности 

Kaltreserve To rezerves ģeneratoragregātu kopējā rīcības jauda, 

kuru iegriešanai, pieslēgšanai sistēmai un slogošanai 

nepieciešamas vairākas stundas. 

  

1 265 

aukstkatoda spuldze cold cathode lamp лампа с холодным катодом Kaltkathodenlampe Izlādspuldze, kurā gaismu rada gāzizlādes pozitīvais 

stabs. 

Piezīme. Šādas spuldzes barošanas ķēdē parasti ieslēdz 

ierīci, kas bez īpašiem palīglīdzekļiem nodrošina 

spuldzes aizdedzei nepieciešamo spriegumu. 

  

4 103 

autobloķēšana 

  

automatic block автоблокировка* Selbstblock Sliežu ceļa bloķēšanas sistēma, kurā blokiecirkņa 

signālus iedarbina garāmbraucošais vilciens. 

4 104 

automatizācija automation автоматизация Automatisation Tehnisku, organizatorisku un citu pasākumu 

komplekss, kas rada priekšnoteikumus procesa norisei 

bez tiešas cilvēka līdzdalības. 

  

3 182 

automātiska slēgierīce automatic switching equipment устройство автоматического 

управления коммутационных 

аппаратов 

Schaltautomatik, 

Schaltautomatik-Einrichtung 

Automātiska ierīce, kas paredzēta apakšstacijas 

komutācijas aparātu (jaudas slēdžu un/vai atdalītāju) 

automātiskai darbināšanai iepriekš noteiktā secībā. 

3 175 

automātiska vadība 

  

automatic control автоматическое управление automatische Steuerung Operācijas vadība bez cilvēka līdzdalības, iestājoties 

iepriekš uzdotiem nosacījumiem. 

2 102 
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automātiskais vagonu 

elektrosavienotājs 

electric automatic coupler of 

vehicles 

электрическая автосцепка 

вагонов 

automatische elektrische 

Fahrzeugkupplung 

Ierīce, kas automātiski savieno atsevišķas vilciena 

vagonu elektriskās ķēdes, izmantojot kontaktus, kurus 

darbina ar tiem saistītās mehāniskās sakabes ierīces; šie 

kontakti, sakabināšanās laikā vagoniem saduroties, 

automātiski saslēdzas. 

  

4 106 

automātiskā atkalieslēgšana, 

AAI 

  

automatic reclosing автоматическое повторное 

включение, АПВ 

automatische 

Wiedereinschaltung 

Slēdža automātiska ieslēgšana pēc neilgas (parasti 

dažas sekundes) elektrotīkla bojājuma izraisītas 

atslēguma pauzes, sagaidot, ka strāvas pārtraukuma 

laikā bojājums būs pašnovērsies. 

1 61 

automātiskā frekvences 

atslodze 

automatic frequency load 

shedding 

автоматическая частотнаяразг

рузка 

automatische 

Frequenzentlastung 

Iepriekš noteiktu elektropatērētāju atslēgšana no 

elektrotīkla, lai sekmētu frekvences atjaunošanos tīklā, 

ja tīkla frekvence pazeminās zem noteiktas vērtības. 

  

3 174 

automātiskā vilciena kustības 

drošības sistēma 

automatic train protection 

system 

автоматическая система 

обеспечения безопасности 

движения поезда* 

Zugsicherungssystem Sistēma, kas, izmantojot signālrādījumus, ātruma 

kontroles ierīces un lokomotīves vadītāja modrības 

ierīci, nepieļauj vilciena kustību, ja signāli liek 

vilcienam apstāties un/vai samazināt ātrumu. 

4 105 

automātiskās atjaunošanas 

ierīce 

automatic restoration equipment устройство автоматического 

восстановления 

Einrichtung zur automatischen 

Wiederherstellung von 

Netzverbindungen 

Ierīce, kas paredzēta jaudas slēdžu vai citu komutācijas 

aparātu automātiskai atkalieslēgšanai noteiktā secībā ar 

laikizturi vai bez tās. Šo ierīci parasti izmanto 

elektrostacijās sprieguma daļējai vai pilnīgai 

atjaunošanai pēc ievērojamiem bojājumiem. 

  

3 176 

automātiskās atkalieslēgšanas 

bezsprieguma pauzes laiks 

autoreclose dead time время обесточения линии 

электропередачи или фазыпри 

АПВ 

resultierende 

Unterbrechungsdauer bei 

automatischer 

Wiedereinschaltung 

Laika intervāls automātiskās atkalieslēgšanas procesā, 

kad elektrolīnija vai tās viena fāze nav spriegumaktīva 

(sk. attēlu termina automātiskās atkalieslēgšanas 

ierīce skaidrojumā). 

Piezīme. Radiālām elektrolīnijām bezsprieguma pauzes 

laiks ir vienāds ar bezstrāvas pauzes laiku. 

  

3 177 

automātiskās atkalieslēgšanas 

bezstrāvas pauze 

  

dead time during automatic 

reclosing 

бестоковая пауза при 

автоматическом повторном 

включении 

Pausenzeit beim automatischen 

Wiederschließen 
Laika intervāls starp pilnīgu loka nodzišanu atslēgšanas 

laikā komutācijas aparāta pēdējā polā un strāvas 

rašanos pirmajā polā nākošās ieslēgšanas laikā. 

2 103 

automātiskās atkalieslēgšanas 

bezstrāvas pauzes laiks 

autoreclose open time время бестоковой паузы при 

АПВ 

Unterbrechungsdauer 

bei automatischerWiedereinschal

tung 

Laika intervāls automātiskās atkalieslēgšanas procesā, 

kad jaudas slēdža kontakti ir pārtraukti. Šajā laikā 

ietilpst arī slēdža kontaktspraugas caursites un 

lokdedzes laiks (sk. attēlu termina automātiskās 

atkalieslēgšanas ierīce skaidrojumā). 

  

3 178 

automātiskās atkalieslēgšanas 

gatavības laiks 

autoreclose reclaim time время готовности АПВ Sperrdauer bei 

automatischerWiedereinschaltun

g 

Laika periods no automātiskās atkalieslēgšanas līdz 

brīdim, kad automātiskās atkalieslēgšanas ierīce ir 

gatava veikt nākošo ieslēgšanu energosistēmas jauna 

3 179 
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  bojājuma gadījumā. 

automātiskās atkalieslēgšanas 

ierīce, 

AAI ierīce 

automatic reclosingequipment, A

RE 

устройство автоматического 

повторного включения, 

устройство АПВ 

Wiedereinschaltautomatik Automātiska ierīce, kas paredzēta jaudas slēdža 

atkārtotai ieslēgšanai pēc tam, kad aizsardzība 

bojājuma dēļ izraisījusi šī slēdža atslēgšanu (sk. attēlu). 

 

no 0 līdz t1 – bojājuma strāvas atslēgšanas laiks C galā; 

no 0 līdz t3 – bojājuma strāvas atslēgšanas laiks D galā; 

no t1 līdz t2 – C gala jaudas slēdža automātiskās 

atkalieslēgšanas ierīces bezstrāvas pauzes laiks; 

no t3 līdz t4 – D gala jaudas slēdža automātiskās 

atkalieslēgšanas ierīces bezstrāvas pauzes laiks; 

no t3 līdz t2 – automātiskās atkalieslēgšanas ierīces 

bezsprieguma pauzes laiks; 

no t1 līdz t4 – automātiskās atkalieslēgšanas ierīces 

bezstrāvas pauzes laiks. 

  

3 180 

automātiskās atkalieslēgšanas 

pārtraukuma laiks 

autoreclose interruption time время перерыва питания при 

АПВ 

Wiedereinschalt-

Unterbrechungsdauer 

Laiks automātiskās atkalieslēgšanas procesā, kad 

elektrolīnija vai tās viena fāze nevar pārvadīt 

elektroenerģiju. Šajā laikā ietilpst bezsprieguma pauzes 

laiks un bezstrāvas pauzes laiks, kā arī slēdža 

kontaktspraugas caursites un lokdedzes laiks (sk. attēlu 

termina automātiskās atkalieslēgšanas 

ierīceskaidrojumā). 

Piezīme. Radiālām elektrolīnijām bezsprieguma pauzes 

laiks ir vienāds ar bezstrāvas pauzes laiku. 

  

3 181 

automātisks vadības slēdzis pilot switch автоматический выключатель 

цепей управления 

Hilfsstromschalter als Regler Nemanuāli darbināms vadības slēdzis, kuru noteiktos 

apstākļos iedarbina kāds fizikāls lielums (spiediens, 

temperatūra, ātrums, šķidruma līmenis, laiks u.c.). 

2 104 

autonoma vēja elektrostacija stand alone wind power station автономная 

ветроэлектрическая станция* 

netzunabhängiges 

Windkraftwerk 

Ar noteiktas frekvences elektroapgādes tīklu vai citām 

elektrostacijām nesaistīta vēja elektrostacija. 

4 108 

autonomā vagonu apgaisme 

  

individual coach lighting автономное освещение 

вагонов 

Einzelwagenbeleuchtung Apgaismes veids, kurā katrs vagons aprīkots ar 

autonomu apgaismes tīklu. 

4 107 
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autotransformatora kopējais 

tinums 

  

common winding of a 

autotransformer 

общая обмотка 

автотрансформатора 

Parallelwicklung eines 

Spartransformators 
Autotransformatora tinuma kopējā daļa. 2 105 

autotransformatorpalaide auto-transformer starting автотрансформаторный пуск Anlauf über Spartransformator Maiņstrāvas dzinēja palaide ar samazinātu spriegumu, 

pieslēdzot primāro tinumu tīklam vispirms caur 

autotransformatoru, bet pēc tam tieši tīkla nominālajam 

spriegumam. 

  

2 106 

autotransformatorpalaidējs auto-transformer starter автотрансформаторный 

пускатель 

Starter mit Spartransformator Palaidējs asinhronajam elektrodzinējam, kura palaidei 

tiek izmantots viens vai vairāki no autotransformatora 

iegūstami pazemināti spriegumi. 

  

2 107 

autotransformators auto-transformer автотрансформатор Spartransformator Transformators ar vienu tinumu, kas ir augstākā 

sprieguma tinums, bet šī tinuma daļa vai daļas veido 

zemākā sprieguma tinumu. 

  

2 108 

autotransformatorslēguma 

magnētiskais pastiprinātājs 

  

auto-transductor магнитный усилитель с 

совмещенными обмотоками 

Transduktor in Sparschaltung Magnētiskais pastiprinātājs, kurā vieni un tie paši 

tinumi tiek izmantoti gan kā darba tinumi, gan kā 

vadības tinumi, turklāt vadības tinumi ir darba tinumu 

daļas. 

3 183 

avārija 

  

incident авария Störungsanlaß Ārēju vai iekšēju cēloņu izraisīts elektroiekārtas 

vai elektrotīkla normālās darbības traucējums. 

1 77 

avārijapgaisme 

  

emergency lighting аварийное освещение Notbeleuchtung Apgaisme, kuru izmanto, ja noticis bojājums 

darbapgaismes tīklā. 

4 109 

avārijas režīma komponente emergency condition component составляющая аварийногореж

има 

Notbetriebskomponent Komponente, kuru nosaka no elektriskā lieluma 

summārās bojājuma vērtības atņemot šī lieluma 

pirmsbojājuma vērtību. 

  

3 184 

avārijpierakstes oscilogrāfs disturbance recorder, 

perturbograph 

аварийный осциллограф Störungsaufzeichnungsgerät, 

Störungsschreiber 

Ilgdarbības mērierīce ar atmiņu, kas 

paredzēta elektrotīkla režīma parametru maiņas 

grafiskai fiksēšanai pirms avārijas un avārijas laikā. 

  

1 407 

avārijremonta ilgums 

  

repair duration продолжительность 

аварийного ремонта 

Reparaturdauer Laika intervāls, kas nepieciešams energosistēmas 

elementa remontam pēc bojājuma. 

1 223 

avārijsignalizācijas sistēma 

  

alarm system система аварйной 

сигнализации 

Schadenmeldesystem Signalizācijas sistēma, kas darbojas avārijas situācijās, 

brīdinot par elektriskā tīkla elementu atslēgšanos. 

3 185 

aviobrīdinājuma zīme 

  

aircraft warning marker предупредительная 

маркировка 

Flugwarnmarker Dienā redzama brīdinājuma zīme, kas nostiprināta uz 

elektrolīnijas vadiem vai aizsargtrosēm. 

2 109 

Avogadro konstante, 

Avogadro skaitlis 

Avogadro constant постоянная Авогадро Avogadro-Konstante Fizikāla konstante, kas vienāda ar elementārdaļiņu 

skaitu noteiktas vielas parauga vienā molā. Tās 

3 186 
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(apzīmējums: NA) 

  

aptuvenā vērtība ir 6,02211023 mol-1. 

Avogadro skaitlis 

sk. Avogadro konstante 

  

        3 187 

avota gaismas centrs, 

gaismas centrs 

  

light centre [of a source] световой центр [источника] Lichtschwerpunkt [einer 

Lichtquelle] 

Gaismas avota punkts, kuru fotometriskos mērījumos 

un aprēķinos pieņem par atskaites punktu. 

4 110 

avots 

  

source источник Quelle, Erzeuger Tehnikā - ietaise, ar kuras palīdzību iegūst kādu 

fizikālu lielumu (gaismu, spriegumu, strāvu u.c.). 

1 79 

āķstienis 

  

hook stick штанга с крючкообразным 

наконечником 

Allesgreifer-Stange Darbarīks, ko lieto, lai uzstādītu, noņemtu vai saturētu 

ar osām vai cilpām aprīkotas elektroiekārtas daļas. 

4 32 

āmurlodēšana 

sk. lodēšana ar lodāmuru 

  

        4 36 

āra apakšstacija, 

brīvgaisa apakšstacija 

  

outdoor substation наружная подстанция Freiluftstation Apakšstacija, kas paredzēta darbam āra apstākļos. 1 28 

āra balstizolators 

  

outdoor post insulator опорный изолятор наружной 

установки 

Freiluft-Stützisolator Balstizolators, kas pakļauts atmosfēras apstākļu 

iedarbībai. 

2 42 

āra caurvadizolators outdoor bushing проходной изолятор наружной 

установки 

Freiluft-Durchführung Caurvadizolators, kura abi gali atrodas atmosfēras 

spiediena gaisā un ir pakļauti atmosfēras apstākļu 

iedarbībai. 

  

2 43 

āra komutācijas aparatūra outdoor switchgear коммутационная аппаратура 

наружной установки 

Freiluft-Schaltgeräte Komutācijas aparatūra, kas derīga uzstādīšanai āra 

apstākļos, resp., kas ir noturīga pret vēju, lietu, sniegu, 

piesārņojumu, kondensāciju, ledu un sarmu. 

  

2 45 

āra vadības aparatūra outdoor controlgear аппаратура управления 

наружной установки 

Freiluft-Steuergeräte Vadības aparatūra, kas derīga uzstādīšanai āra 

apstākļos, resp., kas ir noturīga pret vēju, lietu, sniegu, 

piesārņojumu, kondensāciju, ledu un sarmu. 

  

2 46 

āra-iekštelpu caurvadizolators outdoor-indoor bushing проходной изолятор наружно-

внутренней установки 

Freiluft-Innenraum-

Durchführung 
Caurvadizolators, kura abi gali atrodas atmosfēras 

spiediena gaisā un viens no galiem ir pakļauts āra 

apstākļu iedarbībai, bet otrs – nē. 

2 44 

ārdzeses elektromašīna frame surface cooled machine машина с поверхностным 

охлаждением 

oberflächengekühlte Maschine Slēgta elektromašīna, kuras korpusa ārējo virsmu dzesē 

apkārtējā vide. Mašīnas virsma var būt gluda vai ribota. 

2 47 

ārēja bojājuma strāva 

  

through fault current ток внешнего повреждения Durchgangsstrom bei äußerem 

Fehlzustand 

Ārēja bojājuma radīta strāva, kas plūst pa aizsargājamo 

posmu. 

3 133 
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ārēja vadītājdaļa extraneous conductive part сторонняя проводящая часть fremdes leitfähiges Teil Spriegumneaktīva vadītājdaļa, kas nepieder 

elektroietaisei un var ienest potenciālu (parasti zemes 

potenciālu). 

  

3 134 

ārējais fotoefekts 

sk. fotoelektroniskais efekts 

  

        3 135 

ārējais pārspriegums external overvoltage внешнее перенапряжение äußere Überspannung Kvazistacionārais vai pārejas pārspriegums, 

kuru elektrotīklā izraisa tieša zibensizlāde vai tās 

inducēts EDS. 

  

1 436 

ārējais 

traucējumneuzņēmīgums 

external immunity внешняя невосприимчивость äußere Störfestigkeit Ierīces, iekārtas vai sistēmas spēja darboties, 

nepasliktinoties raksturojumiem, kad 

elektromagnētiskie traucējumi tajā iekļūst citādi nekā 

no ievadspailēm vai antenām. 

  

3 136 

ārējais vads external conductor внешний провод äußerer Leiter Jebkurš kabelis, elektroaukla, kabeļa dzīsla vai kabeļa 

vads, kas ir saistīts ar elektroierīci, bet nav tās 

sastāvdaļa, piemēram, barošanas pievads vai ierīces 

atsevišķu daļu savienošanas vads. 

  

4 61 

ārējā izolācija external insulation внешняя изоляция äußere Isolierung Gaisa sprauga vai cieta izolācija gaisā 

starp elektroiekārtas strāvu vadošām daļām, kas 

pakļautas ārējo apstākļu - mitruma, piesārņojuma u.tml. 

iedarbībai. 

  

1 249 

ārējā raksturlīkne 

  

voltage regulation characteristic внешняя характеристика Spannungskennlinie Ģeneratora sprieguma atkarība no slodzes strāvas 

noteiktos apstākļos. 

2 48 

ārējā zibensaizsardzības 

sistēma 

external lightning protection 

system 

внешняя система 

молниезащиты* 

äußere Blitzschutzsystem Zibensaizsardzības sistēmas sastāvdaļa vai atsevišķa 

sistēma, kurā ir zibensuztvērējs, zibensaizsardzības 

zemētājvads un zemētājs. 

  

4 60 

ārēji nosacītas darbnespējas 

stāvoklis 

external disabled state неработоспособное состояние 

по внешним причинам 

Unbrauchbarkeit wegen externer 

Ursachen 
Tāds darbnespējas stāvoklis, kad objekts ir darbspējīgs, 

bet tam nepietiek nepieciešamo ārējo resursu, vai arī tas 

ir darbnespējīgs sakarā ar plānotiem pasākumiem, kas 

nav saistīti ar apkalpi. 

2 49 

ārējs energosistēmas bojājums 

  

power system external fault внешнее повреждение в 

энергосистеме 

externer Netzfehlzustand Bojājums ārpus energosistēmas aizsargājamā posma. 3 137 

ārpusjoslas starojums out-of-band emission внеполосное излучение Nebenband-Aussendung Starojums frekvencē vai frekvencēs, kas tieši piekļaujas 

vajadzīgajai frekvenču joslai un ir modulācijas procesa 

rezultāts; šis starojums neietver blakusstarojumus. 

3 139 
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ārpusmaksimuma tarifs 

  

off-peak tariff внепиковый тариф Sperrzeittarif Ierobežota perioda tarifs, ko piemēro, kad 

elektroenerģijas patēriņš atļauts tikai ārpusmaksimuma 

laikā. 

2 51 

ārvides ietekmes external influences влияния внешней среды äußere Einflüße Apkārtējās vides raksturlielumu kopums, kas ietekmē 

elektroierīces darbību, piemēram, mitruma un eļļas 

klātbūtne, augsta un zema temperatūra, korozīvas un 

ķīmiski agresīvas vielas, saules radiācija u. c. 

Piezīme. Atsevišķos gadījumos ārvides ietekmes var 

ietvert arī ārējas mehāniskās iedarbes. 

  

4 63 

ātrais neitrons 

  

fast neutron быстрый нейтрон schnelles Neutron Neitrons, kura kinētiskā enerģija ir no 100 keV līdz 20 

MeV. 

4 77 

ātraizdedzinošais maisījums 

  

most incendive mixture наиболее воспламеняющая 

смесь 

zünddurchschlagfähigstes 

Gemisch 

Maisījums, kura liesma noteiktos apstākļos saskarē ar 

apkārtējo vidi visvieglāk to aizdedzina. 

4 78 

ātrdarbīga automātiskā 

atkalieslēgšana 

high speed automatic reclosing быстродействующее АПВ automatische 

Schnellwiedereinschaltung 

Automātiskā atkalieslēgšana, kuras bezstrāvas pauzes 

ilgumu nosaka tikai ieslēgšanas automātikas un jaudas 

slēdža darbības laiks. 

  

3 162 

ātro neitronu kodolreaktors 

  

fast reactor реактор на быстрых нейтронах schneller Kernreaktor Kodolreaktors, kurā kodolu dalīšanās kēdes reakciju 

izraisa ātrie neitroni. 

4 79 

ātrpārtrauces savienotājs 

  

quick disconnect connector быстрорасчленяемый 

соединитель 

Steckverbinder mit 

Schnellentkupplung 

Spraudsavienotājs ar fiksatoru, kas nodrošina relatīvi 

ātru atvienošanu. 

4 80 

ātruma devējs speed detecting element датчик скорости Geschwindigkeitsgeber, 

Geschwindigkeitsfühler 

Mērpārveidotājs, kas tieši reaģē uz mērījamo ātrumu un 

veido tā vērtībai atbilstošu signālu, ko pievada 

mērierīcei, piemēram, tahogrāfam. 

  

4 81 

ātruma raksturlīkne 

  

speed regulation characteristic скоростная характеристика Drehzahlkennlinie Elektrodzinēja rotācijas frekvences atkarība no slodzes 

strāvas noteiktos apstākļos. 

2 79 

B 

sk. bels 

  

        4 111 

bajonetcokols bayonet cap, bayonet base штифтовой цоколь Bajonettsockel Spuldzes cokols, kura virsmā izveidoti divi vadizciļņi, 

kas paredzēti ievietošanai un nostiprināšanai attiecīgās 

ietveres rievās vai izgriezumos. 

Piezīme. Starptautiskais apzīmējums B. 

  

4 112 

baktericīdspuldze 

  

bactericidal lamp бактерицидная лампа Entkeimungslampe Dzīvsudraba zemspiediena spuldze, kuras kolba labi 

laiž cauri UV-C diapazona ultravioleto starojumu. 

4 113 
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balansēšanas pārbaude 

  

balance test балансировочное испытание 

ротора 

Prüfung des Wuchtzustandes Pārbaude, kurā kontrolē rotora balansējumu. 2 110 

ballistiskais galvanometrs ballistic galvanometer баллистическийгальванометр ballistisches Galvanometer Elektrības daudzuma mērīšanai paredzēts 

galvanometrs, kura kustīgajai daļai ir palielināts inerces 

moments, lai varētu nolasīt rādītāja pirmās novirzes 

maksimumvērtību, kas proporcionāla galvanometra 

spolei cauri plūstošajam elektrības daudzumam. 

  

3 188 

balsta mezgls slack bus опорный узел Potentialknoten, Slack Elektrotīkla mezgls, kas vienlaikus ir: bezgalīgas 

jaudas kopnes ar uzdotu spriegumu, bāzes 

mezgls un līdzsvara mezgls. 

  

1 375 

balsta pagarinātājposms 

  

body extension дополнительная секция опоры Mastverlängerung Torņbalsta daļa, ar kuru papildina balsta apakšējo daļu, 

lai palielinātu balsta augstumu. 

2 111 

balsta pamata kape 

  

muff of a foundation верхняя часть фундамента Fundamentkappe Balsta statnes piramīdveida daļa, kas atrodas virs grunts 

līmeņa un paredzēta ūdens novadīšanai. 

2 112 

balsta pamata pēda 

  

pad of a foundation плита фундамента Grundplatte einer Pilzgründung Balsta pamata paplašināta daļa, kas nostiprināta gruntī, 

lai nodrošinātu nepieciešamo slodzes sadalījumu. 

2 113 

balsta pamata statnis 

  

chimney of a foundation стойка фундамента Schaft einer Gründung Balsta pamata daļa, parasti ar mazāku šķērsgriezumu, 

kurā iebetonē enkurskrūves vai balsta kājas. 

2 114 

balsta pamats 

  

foundation of a tower фундамент опоры Gründung eines Mastes Gruntī izveidota konstrukcija, kurai piestiprināta balsta 

pamatne un kura iztur visas slodzes. 

2 115 

balsta pēda foot of a tower пята опоры Mastfu Torņbalsta daļa starp balsta statni un pamatu (sk. 

att. Režģu torņbalsts, 16.poz.). 

2 116 
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balsta pēdstatnis 

  

stub of a support закладной уголок Mastfu eines Stützpunktes Elements balsta kājas savienošanai ar pamatu. 

  

2 117 

balsta statnis tower body ствол опоры Mastschaft Torņbalsta vertikālā daļa (sk. att. Režģu 

 torņbalsts, 2.poz.). 

2 118 
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balstenis, 

kronšteins 

  

bracket кронштейн Befestigungsteile Konsolveida konstruktīvs elements horizontāli izvirzītu 

daļu atbalstīšanai un nostiprināšanai. 

2 119 

balstizolatora elements post insulator unit элемент опорного изолятора Stützisolatorelement Balstizolatora sastāvdaļa, kas ar metāla vai nemetāla 

armatūru cieši saistīta ar citām balstizolatora daļām. 

  

2 120 

balstizolators post insulator опорный изолятор Stützisolator Izolators, kas tiek izmantots kādas strāvvadošas daļas 

ciešai nostiprināšanai un tās izolēšanai no citas 

strāvvadošas daļas vai zemes. Balstizolators var 

sastāvēt no vairākiem elementiem. 

  

2 121 

balstplaknes diagonālprofils 

  

diagonal leg profile профиль в диагональной 

плоскости опоры 

Diagonalprofil am Maststandort Zemes virsmas vertikāla griezuma kontūrs pa torņbalsta 

balstplaknes diagonāli. 

2 122 

balststrāvmainis 

  

support type current transformer опорный трансформатор тока Stützerstromwandler Strāvmainis, kas tiek izmantots arī kā balsts primārās 

ķēdes vadiem. 

2 123 
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baltais troksnis white noise белый шум weißes Rauschen Gadījumtroksnis, kuram noteiktā frekvenču joslā ir 

nepārtraukts spektrs un pastāvīgs jaudas spektrālais 

blīvums. 

  

3 189 

barjera 

  

obstacle барьер Hindernis Daļa, kas novērš netīšu tiešu saskari, bet neaizsargā no 

tiešas saskares tīšas darbības rezultātā. 

3 190 

Barkhauzena efekts Barkhausen effect эффект Баркгаузена Barkhausen-Effekt Magnētiskās indukcijas lēcienveidīga maiņa 

magnetiskajā materiālā, ja ārējā magnētiskā lauka 

intensitāte mainās laideni. 

Piezīme. Barkhauzena efekts magnētiskajās ķēdēs rada 

elektromagnētisko troksni, ko sauc par Barkhauzena 

troksni. 

  

3 191 

barojošā līnija feeder питающая линия Speiseleitung Elektrolīnija, kas no barojošās apakšstacijas apgādā 

ar elektroenerģiju vienu vai vairākas barojamās 

apakšstacijas. 

  

1 357 

barošana 

  

supply питание Versorgung Tehnikā - enerģijas patērētāja apgāde ar enerģiju. 1 85 

barošanas avota atgriezeniski 

nesaistīta stabilizācija 

  

open loop stabilization of supply 

apparatus 

стабилизация без обратной 

связи источника питания 

Stabilisierung des Netzgerätes 

durch Steuerung 

Barošanas avota stabilizācijas veids, kad stabilizējamā 

izejas lieluma vērtību ieregulē un uztur ar ārējiem 

līdzekļiem, neizmantojot starpību starp izejas lieluma 

faktisko un vēlamo vērtību. 

3 192 

barošanas avota atgriezeniski 

saistīta stabilizācija 

  

closed loop stabilization of 

supply apparatus 

стабилизация с обратной 

связью источника питания 

Stabilisierung des Netzgerätes 

durch Regelung 

Barošanas avota stabilizācijas veids, kad stabilizējamā 

izejas lieluma vērtību salīdzina ar bāzes vērtību un šo 

divu vērtību starpību izmanto par vadības signālu, lai 

ieregulētu izejas lieluma vēlamo vērtību. 

3 193 

barošanas avota sekotājrežīms slave operation of supply 

apparatus 

работа источника питания в 

управляемом режиме 

abhängiger Betrieb eines 

Netzgerätes 

Barošanas avota režīms, kurā tiek panākta savstarpēji 

savienotu stabilizētu barošanas avotu koordinēta 

vadība, iedarbojoties ar vadības signālu tikai uz vienu 

no tiem. 

Piezīme. Šāds režīms nodrošina praktiski visu avotu 

izejas lielumu proporcionālu maiņu. 

  

3 194 

barošanas avotu paralēla 

darbība 

parallel operation of supply 

apparatus 

работа при параллельном 

включении источников 

питания 

Netzgeräte-Parallelbetrieb Stabilizētu barošanas avotu darbības režīms, kurā 

savienotas visu avotu vienas polaritātes izejas spailes 

un tādējādi kopējā slodze sadalās pa visiem avotiem. 

3 195 

barošanas avotu sērijdarbība series operation of supply 

apparatus 

работа при последовательном 

включении источников 

питания 

Netzgeräte-Serienbetrieb Stabilizētu barošanas avotu darbības režīms, kurā visu 

avotu izejas spailes savienotas virknē un tādējādi 

kopējais izejas spriegums ir vienāds ar atsevišķo avotu 

spriegumu summu. 

3 196 

barošanas punkts point of supply пункт питания электрической Übergabestelle Elektrotīkla vieta, kurā tiek noteikti piegādājamās 1 477 
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энергией elektroenerģijas tehniskie un ekonomiskie rādītāji. Tā 

var nesakrist ar elektroapgādes uzņēmuma un lietotāja 

piederības robežu ne arī ar vietu, kurā tiek 

mērītielektroenerģijas parametri. 

  

barošanas spriegums supply voltage напряжение у потребителя Versorgungsspannung Sprieguma vērtība, ko elektroapgādes 

uzņēmums uztur barošanas punktā. Ja barošanas 

spriegums ir stingri noteikts, piemēram 

fiksēts elektroenerģijas piegādes līgumā, to var saukt 

par līgumspriegumu. 

  

1 590 

baterija 

  

battery батарея Batterie Vispārīgā nozīmē - vairāki vienveidīgi elementi, kas 

apvienoti kopīgai darbībai. 

1 91 

bāzaizsardzība 

  

basic protection базовая защита Basisschutz Aizsardzība pret elektrošoku normālos apstākļos, kad 

nav bojājuma. 

4 114 

bāzes apakšstacija master substation опорная подстанция Leitstation Apkalpes apakšstacija, no kuras tiek vadītas un 

pārlūkotas tālvadāmās apakšstacijas bez pastāvīga 

dežūrpersonāla. 

  

1 29 

bāzes avots reference source опорный источник Referenzquelle Ierīce elektriska vai magnētiska lieluma vērtības 

atveidošanai ar noteiktu pielaidi, šo lielumu vērtības 

pieņemot par bāzes vērtībām. 

  

3 197 

bāzes elektrods reference electrode электрод сравнения Bezugselektrode, 

Referenzelektrode 

Elektrods ar precīzi noteiktu un pastāvīgu līdzsvara 

potenciālu, attiecībā pret kuru var izmērīt vai aprēķināt 

cita elektroda potenciālu. 

  

3 198 

bāzes etalons 

  

reference standard исходный эталон Bezugsnormal Sekundārais etalons, ar kuru salīdzina mazākas 

precizitātes etalonu. 

3 199 

bāzes mezgls 

  

reference node базисный узел Bezugsknoten Elektrotīkla punkts, kura sprieguma vektora fāzi 

kompleksā plaknē izvēlas brīvi un attiecībā pret kuru 

tiek izteiktas pārējo tīkla režīma vektoriālo parametru 

fāzes. 

  

1 376 

bāzes slodzes 

ģeneratoragregāts 

base load set базисный генерирующий 

агрегат 

Grundlast-Generatorsatz Ģeneratoragregāts, kuru paredzēts darbināt ar 

nominālajai slodzei tuvu slodzi tik ilgi, cik tas ir 

ekonomiski izdevīgi. 

  

1 2 

bels, B bel, B бел, Б Bel, B Mērvienība, ar kuru elektrotehnikā, radiotehnikā vai 

akustikā divu enerģiju vai jaudu attiecību mērī ar šīs 

attiecības decimāllogaritmu. Praksē šo lielumu parasti 

4 115 
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izsaka decibelos (dB). Divu lielumu līmeņu attiecība ir 

1 B = 10 dB, ja šie lielumi atšķiras 10 reizes. 

  

belžņdrošinātājs 

  

striker fuse предохранитель с ударником Schlagstift-Sicherung Drošinātājs, kuram ir belznis, kas atslēdz komutācijas 

aparātu pēc drošinātāja nostrādes. 

2 124 

beta daļiņa beta particle бета-частица Betateilchen Elektrons vai pozitrons, kas rodas radioaktīvo elementu 

atoma kodola spontānā radioaktīvās pārvēršanās 

procesā (beta sabrukšanas procesā), šim kodolam 

pārvēršoties par cita elementa kodolu. 

  

4 116 

beta starojums 

  

beta radiation бета-излучение Betastrahlung Jonizējošais starojums, ko veido beta daļiņas. 4 117 

bezapkalpes akumulatoru 

baterija 

  

service-free secondary battery безуходная аккумуляторная 

батарея 

wartungsfreie Batterie Akumulatoru baterija, kurai visā tās darbmūžā nav 

nepieciešama apkalpe, ja ievēroti visi lietošanas 

noteikumi. 

3 200 

bezapkalpes apakšstacija unmanned substation подстанция без 

обслуживающего персонала 

unbesetzte Station Apakšstacija, kurā apkalpojošais personāls pastāvīgi 

neatrodas. 

1 30 

bezatteicība reliability безотказность Funktionsfähigkeit Objekta spēja veikt prasīto funkciju noteiktos apstākļos 

dotajā laika intervālā. Parasti pieņem, ka laika intervāla 

sākumā objekts var veikt šo prasīto funkciju. 

  

2 125 

bezdimensijas lielums quantity of dimension one, 

dimensionless quantity 

безразмерная величина dimensionslose Größe Atvasināts lielums, kura visi pamatlielumu dimensiju 

kāpinātāji ir vienādi ar nulli un tādējādi šī lieluma 

dimensija ir vienāda ar 1, piemēram, berzes koeficients, 

relatīvā magnētiskā caurlaidība u. tml. 

3 201 

bezēnu gaismeklis 

  

softlight luminaire светильник бестеневого 

диффузного света 

schattenlose Leuchte Gaismeklis, kas rada izkliedētu starojumu bez 

noteiktām ēnu robežām. 

4 118 

bezgalīgas jaudas kopnes infinite bus шины бесконечной мощности starrer Knoten Elektrotīkla mezgls, kurā ir uzdota un tiek uzlūkota par 

nemainīgu sprieguma amplitūda, fāze un frekvence, 

neatkarīgi no slodzes izmaiņām tīklā. 

  

1 326 

bezhisterēzes magnetizēšanas 

līkne 

  

anhysteretic magnetization curve безгистерезисная кривая 

намагничивания 

anhysteretische 

Magnetisierungskurve 

Magnetizēšanas līkne, kuras katrs punkts atbilst 

bezhisterēzes stāvoklim. 

3 202 

bezhisterēzes stāvoklis anhysteretic state безгистерезисное состояние anhysteretischer Zustand Magnētiskā materiāla stāvoklis, kas iegūts, pastāvīgam 

ārējam magnētiskam laukam uzklājot maiņlauku, kura 

indukcijas amplitūdu sākumā palielina līdz vērtībai, kas 

izraisa piesātinājumu, bet pēc tam pakāpeniski 

samazina līdz nullei. 

  

3 203 

bezkontaktu relejs solid-state relay бесконтактное реле kontaktloses Relais Relejs, kas ķēdes komutācijai izmanto nevis 3 204 
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mehāniskus kontaktus, bet komutējamā ķēdē ieslēgtās 

bezkontaktu ierīces pretestības lēcienveidīgu maiņu. 

  

bezkušņu lodēšana fluxless brazing бесфлюсовая пайка flußmittelloses Löten Lodēšana, kurā oksidācijas novēršanai izmanto gāzu 

vidi vai vakuumu vai arī oksīda kārtiņu noņem ar 

ultraskaņu vai cietmateriālu daļiņām. 

  

4 119 

bezskrūves spaile screwless-type terminal безвинтовой зажим schraubenlose Klemme Spaile divu vai vairāku vadu savienošanai un 

atvienošanai, tieši vai netieši tos saspiežot ar atsperi, 

ķīli vai citā līdzīgā veidā. 

  

4 120 

bezsprieguma miera stāvoklis 

  

rest and de-energized state отключенное неподвижное 

состояние машины 

spannungsloser Ruhezustand Elektromašīnas nekustīgs stāvoklis, kad tai pilnīgi 

atslēgts spriegums un tās vārpstai nav pievadīts 

mehāniskais moments. 

  

2 126 

bezstartera luminiscences 

spuldze 

  

starterless fluorescent lamp люминесцентная лампа без 

стартерного зажигания 

Leuchtstofflampe für starterlosen 

Betrieb 

Aukstaizdedzes vai karstaizdedzes luminiscences 

spuldze, kuras ātrai iedarbināšanai izmanto nevis 

starteri, bet citu palaides ierīci. 

  

4 121 

bezsuku mašīna 

  

brushless machine бесщеточная машина bürstenlose Maschine Elektromašīna, kurā netiek izmantoti slīdošie suku 

kontakti. 

2 127 

bezūdens galvaniskā baterija 

  

non-aqueous primary battery водонесодержащаягальваниче

ская батарея 

nichtwäßrige Elektrolytprimärba

tterie 

Galvaniskā baterija, kurā elektrolīts ir ūdeni nesaturošs 

šķīdums. 

3 205 

bifilārs tinums bifilar winding бифилярная обмотка bifilare Wicklung Tinums, kas induktivitātes samazināšanai tīts no diviem 

virknē savienotiem un blakus esošiem izolētiem 

vadiem. 

  

3 206 

bilance 

  

balance баланс Bilanz Divu vienādās mērvienībās izsakāmu lielumu 

kvantitatīvs līdzsvars. 

1 94 

bilances mezgls 

  

balancing bus балансирующий узел Bilanzknoten Elektrotīkla mezgls, kurā regulē pievadīto jaudu, lai tā 

kopā ar pārējām tīklam pievadītajām un aizvadītajām 

jaudām, kā arī ievērojot jaudas zudumus tīklā, summā 

dod nulli. 

  

1 377 

bimetāla mēraparāts 

  

bimetallic instrument биметаллический 

измерительный прибор 

Bimetall-Meßgerät Elektrotermiskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir 

bimetāla elementa deformācija, ko izraisa tā tieša vai 

netieša sildīšana ar elektrisko strāvu. 

  

3 207 

bimetāla vads 

  

metal-clad conductor биметаллическая 

токопроводящая жила 

metallumhüllter Leiter Vads, kurā katras stieples iekšējā un ārējā daļa 

izveidota no dažādiem metalurģiski saistītiem 

materiāliem. 

2 128 
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binārais loģikas elements binary-logic element двоичный логическийэлемент binäres Verknüpfungsglied Kombinatorikas ķēdes elements, kas vienā vai divās 

stadijās izpilda loģiskās pamatoperācijas. 

Piezīme. Loģiskās pamatoperācijas binārajiem 

mainīgajiem x un y ir: negācija jeb loģiskais 

papildinājums (“ne x”), konjunkcija jeb loģiskais 

reizinājums (“x un y”), disjunkcija jeb loģiskā summa 

(“x vai y”), implikācija jeb loģiskais saistījums (“ja x, 

tad y”), kā arī konjunkcijas papildinājums (“ne 

x un y”) un disjunkcijas papildinājums (“ne x vai y”) . 

  

3 209 

binārais signāls 

  

binary signal двоичний сигнал binäres Signal Signāls, kura informatīvais parametrs var pieņemt tikai 

vienu no divām diskrētām vērtībām. 

3 210 

binārā stāvokļinformācija 

  

binary state information двухпозиционная информация 

о состоянии 

binär dargestellte 

Zustandsinformation 

Pārrauginformācija, kas atspoguļo vienu no diviem 

iespējamiem operatīvās iekārtas stāvokļiem, piemēram, 

ieslēgts vai atslēgts. 

  

3 208 

bioloģiskais ekrāns biological shield биологический экран biologischer Schild, biologische 

Abschirmung 

Ekrāns, kas šķir starojuma avotu no cilvēku uzturēšanās 

zonas, samazinot starojuma intensitāti līdz bioloģiski 

pieļaujamam līmenim. 

  

4 122 

bipolārais strāvas veida 

pārveidotājs 

  

double converter двухкомплектный 

преобразователь 

Doppelstromrichter Reversīvais strāvas veida pārveidotājs, kurā līdzstrāva 

var plūst abos virzienos. 

4 123 

bistabilais relejs bistable relay двустабильное реле bistabiles Relais Elektriskais relejs, kas maina savu stāvokli, ja tam 

pievada iedarbes lielumu, un neatgriežas iepriekšējā 

stāvoklī, ja šo lielumu noņem. Lai releju atgrieztu 

iepriekšējā stāvoklī, nepieciešama cita iedarbe. 

  

3 211 

bīstama spriegumaktīva daļa 

  

hazardous live-part опасная токоведущая часть gefährliches aktives Teil Spriegumaktīva daļa, kas noteiktu ārēju apstākļu 

ietekmē var izraisīt elektrošoku. 

3 212 

blakusstarojums spurious emission побочное излучение Nebenwellen-Aussendung Starojums frekvencē vai frekvencēs, kas ir ārpus 

vajadzīgā frekvenču joslas platuma un tādā līmenī, ko 

var pazemināt, neiespaidojot atbilstošās informācijas 

pārraidi. Blakusstarojums ietver harmoniku un 

parazītiskos starojumus, intermodulācijas un 

frekvences pārveidojumus, bet neietver ārpusjoslu 

starojumus. 

  

3 213 

blāvstikla spuldzes kolba 

  

opal bulb of a lamp колба лампы из молочного 

стекла 

Trübglaslampenkolben Spuldzes kolba, kuras materiāls izkliedē gaismu visā 

tās sieniņas biezumā. 

4 124 

blīvēts savienotājs sealed connector газонепроницаемый gasdichter Steckverbinder Spraudsavienotājs ar iekšēju blīvējumu, kas atbilst 4 125 
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соединитель, 

герметизированный 

соединитель 

noteiktām gāznecaurlaidības normām. 

blīvvads compacted conductor уплотненная токопроводящая 

жила 

verdichteter Leiter Savērpts vads, kurā atstarpes starp stieplēm 

samazinātas, mehāniski saspiežot, izstiepjot vai 

izvēloties atbilstošu stiepļu formu un izvietojumu. 

  

2 129 

Bloha siena Bloch wall блоховская стенка Blochwand Domēna siena, kurā šīs sienas plaknei perpendikulārā 

magnētiskā momenta komponente ir nemainīga gan 

pašā sienā, gan tās abās pusēs. 

  

3 214 

bloktarifs block tariff блочный тариф Blocktarif, Zonentarif Tarifs, kurā izmantota virkne dažādu cenu par 

elektroenerģijas vienību secīgiem noteikta apjoma 

elektroenerģijas patēriņiem (blokiem) noteiktā laika 

periodā. Bloka apjoms var būt: 

         fiksēts, piemēram, pirmās 50 kWh mēnesī par 

cenu p1, nākošās 50 kWh mēnesī par cenu p2, 

pārējais mēneša patēriņš par cenu p3; 

         mainīgs atkarībā no telpām, kuras tiek apgādātas 

ar elektroenerģiju (telpu skaits, to platība utt.), 

piemēram, vienai telpai pirmās 200 kWh gadā par 

cenu p1, pārējais gada patēriņš par cenu p2; divām 

telpām pirmās 300 kWh gadā par cenu p1, pārējais 

gada patēriņš par cenu p2; 

         mainīgs atkarībā no slodzes un citiem 

parametriem, piemēram, 100 kWh uz vienu 

pasūtītās jaudas kVA par cenu p1, pārējais mēneša 

patēriņš par cenu p2. 

Bloku apjoms un maksa par kilovatstundu noteiktos 

gadījumos var mainīties pa sezonām (piemēram, ziema, 

vasara). 

  

2 130 

bloķējumaizsardzība, 

aizsardzība ar bloķētājsignālu 

  

blocking protection защита с блокирующим 

сигналом 

Selektivschutz mit Sperrung Aizsardzība (parasti distantaizsardzība), kurā signāla 

saņemšana no aizsargājamā posma pretējā gala bloķē 

tās atslēdzējdarbību. 

3 215 

bloķēšana pret šūpošanos swing blocking блокировка от качаний Pendelsperrung Distantaizsardzības vai citas asinhronā režīmā darboties 

spējīgas aizsardzības papildināšana ar bloķētājierīci, 

kas aizsargā pret šūpošanos, nodrošinot minēto 

aizsardzību darbību tikai īsslēguma gadījumā. 

  

3 217 

bloķēšanas ķēde interlock circuit цепь блокировки Verriegelungsstromkreis Elektriskā ķēde, kas savieno mehāniskās, elektriskās un 

citas ierīces (piemēram, ar palīgkontaktu starpniecību), 

4 126 
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lai panāktu vienu iekārtas daļu darbības atkarību no 

citas vai vairāku citu daļu stāvokļa. 

  

bloķētājierīce interlocking device устройство блокировки Verriegelungseinrichtung Ierīce, kas komutācijas aparāta nostrādi dara atkarīgu 

no viena vai vairāku citu iekārtas elementu stāvokļa vai 

nostrādes. 

  

2 131 

bloķētājkontakts 

  

locking contact блок-контакт Verriegelungskontakt Elektriskais kontakts, ko izmanto, lai novērstu kāda 

mezgla vai aparāta darbību noteiktos apstākļos. 

4 127 

bloķētājsignāls 

  

interlock signal сигнал блокировки Verriegelungssignal Signāls, kas bloķē kāda signāla pārraidi, elementa 

darbību vai komandas izpildi. 

3 216 

Bodē diagramma 

sk. frekvencdiagramma 

  

        3 220 

bojājuma atslēgšana fault clearance отключение повреждения Fehlerbeseitugung Elektrotīkla bojātā elementa manuāla vai 

automātiska atslēgšana, lai atjaunotu vai saglabātu 

pārējās elektrotīkla daļas elektroapgādi. 

  

1 63 

bojājuma diagnosticēšana 

  

fault diagnosis диагностицирование 

неисправности 

Fehlerdiagnose Operācijas, ko veic bojājuma konstatēšanai, bojājuma 

vietas un rašanās cēloņu noteikšanai. 

2 132 

bojājuma izraisīta sprieguma 

pāreja 

accidental voltage transfer аварийный переход 

напряжения 

fehlerbedingter 

Spannungsübertritt 

Tīkla frekvences pārspriegums, kas zemākā sprieguma 

elektrotīklā radies caursites vai galvaniskas 

saskares dēļ ar augstāka sprieguma tīklu. 

  

1 431 

bojājuma konstatēšana 

  

fault recognition установление неисправности Fehlererkennung Notikums, kad tiek atklāts bojājums. 2 133 

bojājuma meklētājs 

  

fault locator искатель повреждения Fehlerortungsgerät Aparāts bojājuma vietas noteikšanai. 1 373 

bojājuma novēršana fault correction устранение неисправности Fehlerbehebung Operācijas, ko veic pēc bojājumu vietas noteikšanas, lai 

atjaunotu bojātā objekta spēju veikt prasīto funkciju. 

  

2 134 

bojājuma novēršanas ilgums 

  

fault clearance time время отключения 

повреждения 

Fehlerbeseitigungsdauer Laika intervāls no bojājuma rašanās līdz tā novēršanas 

brīdim. 

1 224 

bojājuma novēršanas laiks fault clearance time время отключения 

повреждения 

Fehlerbeseitigungsdauer Laika intervāls no bojājuma sākuma līdz tā pilnīgai 

novēršanai (sk. attēlu termina automātiskās 

atkalieslēgšanas ierīce skaidrojumā). 

  

3 218 

bojājuma strāvas atslēgšanas 

laiks 

fault current interruption time время отключения тока 

повреждения 

Kurzschlußstrom-

Ausschaltdauer 

Laika intervāls no bojājuma sākuma līdz pilnīgai slēdža 

atslēgšanai. Tas sastāv no aizsardzības darbības laika 

3 219 



56 
 

un slēdža atslēgšanas laika (sk. attēlu 

termina automātiskās atkalieslēgšanas 

ierīce skaidrojumā). 

  

bojājuma vietas noteikšana 

  

fault location определения места 

повреждения 

Fehlerortung Bojājuma vietas noteikšana elektriskajā ķēdē, 

izmantojot noteiktas mēriekārtas un mērīšanas metodes. 

1 400 

bojājuma vietas pretestība fault impedance сопротивление в месте 

замыкания 

Fehlerimpedanz Pilnā pretestība bojājuma vietā - starp bojāto fāzi un 

zemi vai starp bojātām fāzēm, piemēram, elektriskā 

loka pretestība. 

  

1 469 

bojājums fault повреждение, неисправность Fehler Iekārtas defekts vai neparedzēts stāvoklis, kas var 

izraisīt šīs iekārtas vai ar to saistīto ierīču darbspēju 

traucējumu. 

  

1 99 

bojājums ar darbspējas 

traucējumu 

damage fault повреждение с нарушением 

работоспособности 

Fehler mit Schadenfolge Bojājums, kura novēršanai nepieciešams remonts vai 

iekārtas nomaiņa. 

1 100 

bojājums bez darbspējas 

traucējuma 

non-damage fault повреждение без нарушения 

работоспособности 

Fehler ohne Schadenfolge Bojājums, kura novēršanai nav nepieciešams remonts 

vai iekārtas nomaiņa. 

1 101 

bolometrs bolometer болометр Bolometer Optiskā starojuma mērīšanas ierīce, kurā daļas, kas 

absorbē starojumu, sasilstot maina termouztvērēja 

elektrisko pretestību. 

  

4 128 

Bora magnetons 

(apzīmējums: B) 

Bohr magneton магнетон Бора Borsches Magneton Fizikāla konstante, ko lieto elektrona magnētiskā 

momenta izteikšanai un kuru nosaka ar formulu: 

, 

kur e – elektrona lādiņš; h – Planka konstante; me –

 elektrona masa miera stāvoklī. 

Piezīme. Bora magnetona aptuvenā 

vērtība 
Am. 

  

3 221 

bremzējumpārbaude brake test испытание торможением Bremsprüfung Pārbaude, kurā elektromašīnas atdoto jaudu dzinēja 

režīmā nosaka, izmērot vārpstas griezes momentu ar 

bremzi vai dinamometru un izmērot rotācijas frekvenci, 

vai arī, ar dinamometru izmērot vārpstai pievadīto 

griezes momentu mašīnai, kas darbojas ģeneratora 

režīmā. 

  

2 135 

bremzēšanas kontaktors 

  

braking contactor тормозной контактор Bremsschütz Kontaktors, ko lieto vilciena elektriskās bremzēšanas 

ķēdēs. 

4 129 
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bremzēšanas reaktors 

  

braking reactor тормозной реактор Bremsdrossel Reaktors, kas ieslēgts vilciena elektriskās bremzēšanas 

ķēdē. 

4 130 

bremzēšanas rezistors 

  

braking resistor тормозной резистор Bremswiderstand Rezistors, ko ieslēdz vilces dzinēja ķēdē elektriskās 

bremzēšanas laikā, lai uzņemtu šī dzinēja ģenerēto 

elektrisko enerģiju. 

  

4 131 

bremzētājmoments braking torque тормозной момент Bremsmoment Elektrodzinēja jebkurā brīdī attīstītais griezes moments, 

kura ietekmē samazinās dzinēja rotācijas frekvence. 

  

2 136 

brīvais elektrons free electron свободный электрон freies Elektron Elektrons, kas nav cieši aistīts ar atomu vai molekulu 

un tāpēc var brīvi pārvietoties ārēja elektriskā lauka 

ietekmē. 

  

3 222 

brīvais lādiņnesējs 

  

free charge carrier свободный носитель заряда freier Ladungsträger Lādiņnesējs, kas brīvi spēj pārvietoties ārēja elektriskā 

lauka ietekmē. 

3 223 

brīvatkabes mehānisks 

komutācijas aparāts 

trip-free mechanical switching 

device 

контактный коммутационный 

аппарат со свободным 

расцеплением 

mechanisches Schaltgerät mit 

Freiauslösung 
Mehānisks komutācijas aparāts, kura kustīgie kontakti 

atgriežas pārtrauktā stāvoklī un paliek tajā, ja 

atslēgšanas komanda padota ieslēgšanas operācijas 

laikā, pat tad, ja ieslēgšanas komanda vēl turpinās. 

2 137 

brīvā konvekcija 

sk. dabiskā konvekcija 

  

        4 132 

brīvās svārstības 

  

free oscillation свободные колебания freie Schwingung Svārstības, kas rodas svārstību sistēmā, izjaucot tās 

līdzsvara stāvokli, ja šī sistēma nav pakļauta ārējai 

iedarbei. 

4 133 

brīvgaisa apakšstacija 

sk. āra apakšstacija, brīvgaisa 

apakšstacija 

  

        1 30-1 

brīvie izvadi 

  

loose leads незакрепленные выводы freie Wicklungsenden Elektroierīces izvadi, kas izveidoti no nenostiprinātiem 

lokaniem vadiem. 

  

2 138 

brīvplūsmas vēja ātrums 

  

freestream wind speed скорость свободного потока 

ветра* 

Windgeschwindigkeit der freien 

Anströmung 

Netraucētas dabiskās gaisa plūsmas ātrums, ko 

vējratam parasti nosaka tā rumbas augstumā. 

4 134 

bruto jauda 

  

gross output мощность брутто Bruttoleistung Jauda, ko attīsta viens enerģijas avots vai 

vairāki enerģijas avoti kopā. 

1 266 

Buhholca aizsardzība 

sk. gāzaizsardzība 

  

        3 224 
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Būla operācija 

sk. loģiskā operācija 

  

        3 225 

būstermašīna booster вольтодобавочная машина Zusatzmaschine, Booster Elektromašīna, kura ķēdē ieslēgta tā, ka tās spriegums 

tiek summēts ar spriegumu vai atņemts no sprieguma, 

kas iegūts no cita avota. 

  

2 139 

būstertransformatora ierosmes 

tinums 

energizing winding of a booster 

transformer 

обмотка возбуждения 

вольтодобавочного 

трансформатора 

Erregerwicklung eines 

Zusatztransformators 
Būstertransformatora tinums, kas paredzēts enerģijas 

pārnesei uz virknes tinumu. 

2 140 

būstertransformators booster transformer линейный регулировочный 

трансформатор 

Zusatztransformator Transformators, kura viens tinums slēgts virknē ar tīklu 

sprieguma regulēšanai, bet otrs ir ierosmes tinums. 

2 141 

būvbedre 

  

excavation котлован Aushub Gruntī izrakta bedre būves vai elektrolīnijas balsta 

pamata ierīkošanai. 

2 142 

būvbedres ieplašinājums excavation bell, undercut уширение котлована Unterschneidung Būvbedres sānu daļa, kas apakšdaļā paplašināta tā, ka 

plātni veidojošais betons balstās neskartās grunts 

struktūrā. 

  

2 143 

būvdobums building void строительная пустота baulicher Hohlraum Ēkas konstrukcijā vai tās daļā izveidota tukša telpa, kas 

pieejama tikai noteiktos punktos, piemēram, 

būvdobumi starpsienās, dubultgrīdās, piekargriestos, 

dažu tipu logu rāmjos, durvju rāmjos un arhitrāvos. 

Piezīme. Īpaši veidotu dobumu ēkas būvelementā 

dažreiz sauc arī par kanālu. 

  

3 226 

caurdursavienojums insulation piercing connection соединение прокалыванием 

изоляции* 

Durchdringverbindung Nelodēts elektriskais savienojums, ko veido, caurdurot 

izolāciju ar šim nolūkam paredzētu atbilstošu 

instrumentu, kurš, deformējot vadu vai iespiežoties 

tajā, nodrošina kontaktu. 

  

4 135 

caurdursavienotājs insulation piercing connecting 

device, IPCD 

электрический соединитель с 

прокалыванием изоляции* 

Durchdringverbinder Elektroinstalācijas piederums vadu pievienošanai vai 

divu vai vairāku vadu savstarpējai savienošanai, 

savienojumu veidojot ar izolācijas caurduršanu, 

caururbšanu, pārgriešanu vai citādu tās atkailināšanu 

bez iepriekšējas izolācijas noņemšanas. 

  

4 136 

caurlaides josla 

  

pass-band полоса пропускания Durchlaßband Filtra frekvenču josla, kuras robežās ieejas lieluma 

slāpēšana ir mazāka par noteiktu līmeni. 

3 227 

caurlaides joslas filtrs band-pass filter полосовой пропускающий 

фильтр 

Bandpaßfilter Filtrs, kura vienīgā caurlaides josla ierobežota ar divām 

robežfrekvencēm, kuru vērtība nav nulle vai bezgalība. 

  

3 228 
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caurplūdes tvaika katls once-through boiler прямоточный котел Dampferzeuger mit erzwungener 

Zirkulation 

Atvērta cikla tvaika katls, kurā iesūknētā ūdens 

iztvaikošana un tvaika pārkarsēšana notiek vienā un 

tajā pašā caurulē. 

  

1 290 

caurredzama vide translucent medium просвечивающая среда durchscheinendes Medium Vide, kas laiž cauri visu vai praktiski gandrīz visu 

redzamo starojumu, bet objekti caur šo vidi ir 

saskatāmi neskaidri. 

  

4 137 

caursildīšana 

  

through heating сквозной нагрев Durchwärmung Ķermeņa sildīšana, panākot iespējami vienmērīgāku 

temperatūras sadalījumu visā tā tilpumā. 

4 138 

caursites kanāls 

  

puncture канал пробоя Durchschlagkanal Cietā vielā radies caursites ceļš, kas var izraisīt 

paliekošu bojājumu. 

4 139 

caurspīdīga spuldzes kolba 

  

clear bulb of a lamp прозрачная колба лампы Klarglaslampenkolben Spuldzes kolba, kas laiž cauri redzamo starojumu. 

  

4 140 

caurspīdīga vide transparent medium прозрачная среда durchsichtiges Medium Vide, kurā notiek galvenokārt virzītā starojuma pārvade 

ar pietiekami lielu pārvades spēju noteiktā spektra 

diapazonā, un redzamā starojuma diapazonā priekšmeti 

caur šo vidi ir skaidri saskatāmi. 

  

4 141 

caurteces hidroelektrostacija 

  

run-of-river power station гидроэлектростанция на 

бытовом стоке 

Laufwasserkraftwerk Hidroelektrostacija, kas ūdeni izmanto tā, kā tas 

pieplūst; tā darbojas ar mazu ūdenskrātuvi un praktiski 

bez noteces regulēšanas. 

  

1 161 

cauruļizlādnis 

  

expulsion type arrester трубчатый разрядник Rohrableiter Izlādnis ar lokdzēses kameru, kurā strāvu pārtrauc no 

kameras loka iedarbībā izdalītās gāzes. 

  

1 241 

cauruļvada spiedienkabelis pipe-type cable кабель в трубопроводе Rohrdruckkabel Spiedienkabelis, kura dzīslas ievilktas iepriekš 

ieguldītā, parasti tērauda caurulē un kurā ekspluatācijas 

procesā atrodas saspiests šķidrums vai gāze. 

  

2 144 

caurums 

sk. vadītspējas caurums 

  

        3 229 

caurumu pusvadītājs, 

P pusvadītājs 

  

P-type semiconductor дырочный полупроводник, 

полупроводник P-типа 

Löcherhalbleiter, P-Halbleiter Piejaukumu pusvadītājs,kurā ir akceptoru tipa 

kristālrežģa defekti un kurā caurumu blīvums pārsniedz 

brīvo elektronu blīvumu un elektrovadītspēju nosaka 

caurumu kustība. 

4 143 

caurumu vadītspēja hole conduction дырочная проводимость Löcherleitfähigkeit, 

Löcherleitung 

Elektrovadītspēja, ko pusvadītājā rada caurumi, 

pārvietojoties pa kristālisko režģi elektriskā lauka 

ietekmē. 

4 144 
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caurvada stieņstrāvmainis bar primary bushing type current 

transformer 

проходной стержневой 

трансформатор тока 

Dürchführungsstromwandler Stieņstrāvmainis, kura konstrukcija ļauj to izmantot kā 

caurvadu. 

2 145 

caurvadčaula grommet крепежная втулка [кабеля] Durchführungsdichtung Ierīces sastāvdaļa vai atsevišķa detaļa, ko izmanto vadu 

vai kabeļu nostiprināšanai un aizsardzībai, izvadot tos 

caur sienu, ierīces apvalku, korpusu u. tml. To var 

izmantot arī, lai novērstu mitruma un netīrumu 

iekļūšanu ierīcē. 

  

4 145 

caurvadizolators bushing проходной изолятор, ввод Durchführung Ierīce viena vai vairāku vadītāju izolēšanai, izvadot 

caur sienu, aparāta apvalku, tvertni u.tml. Vadītājs 

caurvadizolatorā var būt cieši nostiprināts vai brīvi 

izvadīts caur izolatora centrālo atvērumu. Pēc izolācijas 

veida var būt: šķidrumpildījuma, šķidrumizolēti, 

gāzpildīti, gāzizolēti, eļļpiesūcināta papīra, sveķsaistīta 

papīra, sveķpiesūcināta papīra, keramikas, stikla, lietas 

izolācijas un kombinētas izolācijas caurvadizolatori. 

  

2 146 

caurvilces caurvadizolators draw lead bushing проходной изолятор с 

протягиваемым проводником 

Durchsteck-Durchführung Caurvadizolators, kura centrālajā atvērumā tiek ievilkts 

kabelis vai vads un nostiprināts vienā izolatora galā tā, 

lai būtu ērti demontējams, nomainot izolatoru. 

2 147 

caurvilces tinums 

  

pull-through winding обмотка, укладываемая в 

протяжку 

Durchziehwicklung Tinums, kuru rievās ievieto, ievelkot aksiālā virzienā. 2 148 

cd 

sk. kandela 

  

        3 230 

Celsija temperatūra 

(apzīmējums:  

  

Celsius temperature температура Цельсия Celsius-Temperatur Lielums, kas izteikts kā starpība starp termodinamisko 

temperatūru un temperatūru 273,15 K. 

Piezīme. Celsija temperatūru izsaka Celsija grādos 

(0C). 

3 231 

ceļa posma bloķētājsignāls 

  

railway block signal сигнал путевой блокировки Eisenbahnblocksignal Dzelzceļa signāls, kas aizsargā vilcienu sliežu ceļa 

blokposmā. 

4 147 

ceļa releja nostrādes 

pretestība 

drop shunt of a track circuit сопротивление срабатывания 

путевого реле рельсовой 

цепи* 

Abfallwiderstand des 

Gleisstromkreises 

Sliežu ķēdes šuntējumpretestības maksimālā vērtība, ar 

kādu vēl iespējama ceļa releja nostrāde. 

4 148 

ceļa relejs track relay путевое реле Gleisrelais Relejs, kuru darbina sliežu elektroķēdē plūstošā strāva 

un ar kuru ieslēdz vai atslēdz indikācijas ierīci, 

piemēram, attiecīgas krāsas luksofora signālu, kas 

uzrāda, vai blokposms ir brīvs vai aizņemts. 

  

4 149 

CENELEC         4 150 
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sk. Eiropas Elektrotehnikas 

standartizācijas komiteja 

  

centralizētā vagonu apgaisme multiple coach lighting централизованное освещение 

вагонов 

Allgemeinwagenbeleuchtung Apgaismes veids, kurā vagonu apgaismes ierīces baro 

no kopēja apgaismes tīkla, kas ierīkots visa vilciena 

garumā. 

  

4 152 

centrālā kontaktsliede 

  

centre conductor rail центральный контактный 

рельс 

Mittelstromschiene Kontaktsliede, kas novietota starp divām gaitas 

sliedēm. 

4 151 

centrālā slodzes regulēšana 

  

centralized telecontrol of loads централизованное управление 

нагрузкой 

zentrale Laststeuerung Regulētājslodzes ieslēgšana un atslēgšana no centrāla 

vadības punkta, izmantojot tālvadību. 

1 489 

centrbēdzes ventilators, 

radiālais ventilators 

  

radial flow fan центробежный вентилятор Radiallüfter Ventilators, kurā gaiss pārvietojas radiālā virzienā. 4 153 

centrētājizcilnis spigot центрирующий выступ Zentrierzapfen Vairāktapu kontaktspraudņa izcilnis vai izvirzījums, 

kura garums pārsniedz spraudtapu garumu un kurš 

kopā ar atbilstoši izveidotu vadotni kontaktligzdas 

pamatnē atvieglo ievietošanu kontaktligzdā. 

Centrētājizcilnim var būt aksiāls fiksators, un 

atsevišķos gadījumos to var izmantot arī elektriska 

kontakta radīšanai. 

  

4 154 

cenu regulēšanas noteikums price adjustment clause статья об изменении тарифов Preisanpassungsklausel, 

Preisänderungsklausel 
Noteikums, saskaņā ar kuru dažas vai visas tarifa cenas 

pārskatāmas atkarībā vai nu no citām (kurināmā, darba 

algas utt.) cenām, vai no noteiktu cenu indeksa maiņas, 

vai no specifiskā elektroenerģijas indeksa. 

  

2 149 

cerezīns ceresin церезин Zeresin No dabiska naftas produkta – ozokerīta – iegūts mīksts, 

oranžs vai dzeltens, mehāniski neizturīgs materiāls, ko 

lieto galvenokārt papīra kondensatoru piesūcināšanai 

un vizlas kondensatoru aizliešanai. 

  

4 155 

ceturtdaļstundas vidējā jauda quarter-hourly demand четверть-часовая мощность Viertelstundenleistung Vidējā jauda, kura noteikta vienu ceturtdaļstundu ilgā 

laika periodā, kurš definēts tarifā un pieņemts par 

jaudas summēšanas periodu. 

  

2 150 

ceturtdaļviļņa sprostfiltrs stop quarter-wave filter четвертьволновый 

заграждающий фильтр 

Viertel-Wellen Sperrfilter Vadu aptveroša pārvietojama koaksiāla ierīce, kas 

noskaņota uz noteiktu frekvenci un ko lieto, lai 

ierobežotu vada izstarotājdaļas garumu dotajā 

frekvencē. 

  

3 232 
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cēlējspēks buoyant force, lift подъемная сила Auftriebskraft Aerodinamisks spēks, kas darbojas perpendikulāri gaisa 

plūsmas virzienam. Tas rodas, gaisa plūsmai virzotie 

gar spārna abām pusēm ar atšķirīgu ātrumu. 

  

4 146 

CIE fotometriskais 

standartnovērotājs 

CIE standard photometric 

observer 

стандартный фотометрический 

наблюдатель МКО 

photometrischer 

Normalbeobachter CIE 

Ideāls novērotājs, kura relatīvās spektrālās jutības 

līknes atbilst attiecīgajām standartizētajām dienas un 

nakts redzes līknēm. 

4 156 

CIE standartizētie gaismas 

avoti 

CIE standard sources стандартные источники МКО CIE-Normlichtquellen Startautiskās apgaismes komisijas (CIE) noteikti 

mākslīgie gaismas avoti, kuru starojums aptuveni 

atbilst CIE standartizētajiem A, B un C starojumu 

iluminantiem. 

  

4 157 

CIE standartizētie iluminanti CIE standard illuminants стандартные излучения МКО CIE-Normlichtarten A, B, C, D65 un citi D starojumu mērtehniskie 

iluminanti, kuru relatīvo spektrālo starojumu 

reglamentējusi Starptautiskā apgaismes komisija (CIE). 

Piezīme. Skaidrojumā minētie starojumi nozīmē: A – 

Planka starojums, kas atbilst aptuveni 2856 K 

temperatūrai; B – tiešais saules starojums; C – 

vidējotais dienasgaismas starojums; D65 – 

dienasgaisma, ieskaitot ultravioleto starojumu. 

  

4 158 

cieši zemētas neitrāles tīkls solidly earthed [neutral] system электрическая сеть с 

глухозаземленной нейтралью 

Netz mit starrer 

Sternpunkterdung 

Elektrotīkls, kurā dažu vai visu galveno iekārtu 

(ģeneratoru, transformatoru) neitrāles ir tieši savienotas 

ar zemi. 

1 652 

ciešs īsslēgums, 

metālisks īsslēgums 

  

dead short металлическое короткое 

замыкание 

satter Kurzschluß Īsslēgums, kura pretestību starp dažāda 

potenciāla strāvu vadošām daļām bojājuma vietā var 

pieņemt vienādu ar nulli. 

1 257 

cietā kopne 

sk. stingrā kopne, cietā kopne 

  

        1 326-1 

cietelektrolīta galvaniskā 

baterija 

solid electrolyte primary battery гальваническая батарея с 

трвердым электролитом 

Feststoffelektrolyt-

Primärbatterie 

Galvaniskā baterija ar cietu elektrolītu, kuram piemīt 

jonu vadītspēja. 

3 233 

cietinātājs 

  

hardening agent, hardener отвердитель Härtungsmittel, Härter Viela, kas stimulē vai regulē sveķu cietēšanas reakciju. 4 159 

cietlodēšana hard soldering, hard brazing пайка твердым припоем Hartlöten Lodēšana ar tādu lodmateriālu, kura kušanas 

temperatūra ir zemāka par savienojamo detaļu kušanas 

temperatūru, bet parasti pārsniedz 450 0C. 

  

4 160 

ciets izolācijas materiāls solid insulating material твердый изоляционный 

материал 

fester Isolierstoff Ciets neievērojami mazas elektrovadītspējas materiāls, 

ko izmanto dažāda potenciāla vadītājdaļu atdalīšanai. 

Piezīme. Angļu terminu 'insulating material' bieži 

4 161 
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izmanto šaurākā nozīmē, saprotot ar to tikai cietu 

izolācijas materiālu. 

  

cietstikla spuldzes kolba 

  

hard glass bulb of a lamp колба лампы из тугоплавкого 

стекла 

Hartglaslampenkolben Īpaša sastāva spuldzes kolba ar augstu kušanas 

temperatūru un lielu termoizturību. 

4 162 

cikcakslēgums 

  

zigzag connection соединение зигзагом Zickzackschaltung Trīsfāžu transformatora tinumu savienojums, kurā 

katras fāzes tinuma viens gals pievienots kopējam 

neitrālpunktam, un katrs fāzes tinums sastāv no divām, 

parasti vienādām daļām. Šīs daļas novietotas uz 

dažādiem magnētserdes stieņiem un tajās inducējas 

fāzē nobīdīti spriegumi. 

  

2 151 

cikl[o]pārveidotājs cycloconverter прямой преобразователь 

частоты 

Hüllkurvenumrichter, Frequenz-

Direktumrichter 

Tiešdarbības frekvences pārveidotājs, ar kuru, formējot 

noteiktas frekvences un noteikta ilguma secīgus 

maiņsprieguma impulsus, var iegūt paaugstinātu vai 

pazeminātu frekvenci. 

  

4 163 

cikliska sprieguma maiņa cyclic voltage variation циклическое изменение 

напряжения 

zyklische Spannungsänderung Slodzes maiņas un sprieguma regulēšanas iekārtu 

izraisīta lēna kvaziperiodiska sprieguma maiņa 

dotajā elektrotīkla punktā ar diennakts, nedēļas vai 

gada maiņas ciklu. 

  

1 371 

cikliskā komutācijvadība cyclic on-off switching control управление путем 

периодического включения и 

выключения питания 

periodische Ein-Aus-Steuerung Jaudas vadība, atkārtoti ieslēdzot un atslēdzot iekārtas 

barošanu. 

3 234 

cikliskās komutācijas spēja limiting cycling capacity предельная способность 

циклического пекрключения 

Schaltvermögen bei 

Schaltspielen 

Lielākā strāva, ko komutācijas aparāts secīgi var ieslēgt 

un atslēgt noteiktos apstākļos (spriegums, ciklu skaits, 

jaudas koeficients, laika konstante u. c.). 

  

3 235 

cikliskās magnetizēšanas 

koercitīvais spēks 

  

cyclic coercivity циклическая коэрцитивная 

сила 

Wechselfeld-Koerzitivfeldstärke Materiāla koercitīvā lauka intensitātes vērtība, ja 

magnētiskā indukcija, magnētiskā polarizācija vai 

magnetizācija cikliski mainās ar amplitūdu, kas atbilst 

histerēzes robežcilpai. 

3 236 

ciklisks režīms 

  

periodic duty периодический режим Aussetzbetrieb Režīms, kurā cikli atkārtojas pēc vienādiem laika 

intervāliem. 

2 152 

cilindriskais cokols shell cap, shell base цилиндрический цоколь Hülsensockel Spuldzes cokols ar gludu cilindrisku korpusu. 

Piezīme. Starptautiskais apzīmējums S. 

  

4 164 

cilindriskais savienotājs 

  

circular connector цилиндрический соединитель Rundsteckverbinder Apaļas formas spraudsavienotājs ar cilindrisku 

savienojamo kontaktvirsmu. 

4 165 

cilindrisks balstizolators cylindrical post insulator цилиндрический опорный zylindrischer Stützisolator Gandrīz cilindriskas formas balstizolators, kas sastāv 2 153 
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изолятор no viena vai vairākiem armētiem izolētājelementiem. 

Armatūru var veidot uzvāks, atloks vai ieliktnis ar 

vītņotiem vai gludiem urbumiem stiprināšanas 

skrūvēm. 

  

cilpsaisteņa savienojums 

  

clevis and tongue coupling соединение серьга-проушина Gabel-Laschen-Verbindung Piekarizolatoru savienojumu elements, ko veido 

saistenis, cilpa un kustību ierobežojošs 

savienotājpirksts. 

2 154 

cilptinums lap winding петлевая обмотка Schleifenwicklung Divslāņu tinums, kurā visu spoļu vijumi, kas atrodas 

zem viena pola, ir slēgti virknē, un visas viena polu 

pāra spoļu grupas ir vienādi savstarpēji savienotas. 

  

2 155 

cinka hlorīda galvaniskā 

baterija 

zinc chloride primary battery гальваническая батареяхлорид

а цинка 

Zinkchlorid-Primärbatterie Galvaniskā baterija, kuras elementu pozitīvais elektrods 

ir izgatavots no mangāna dioksīda, negatīvais – no 

cinka, bet elektrolīts ir cinka hlorīda šķīdums. 

  

3 237 

cinka-oglekļa galvaniskā 

baterija 

  

zinc-carbon primary battery гальваническая батареяцинка-

углерода 

Kohlenstoff-Zink-Primärbatterie Leklanšē galvaniskās baterijas un cinka hlorīda 

galvaniskās baterijas kopējais nosaukums. 

3 238 

ciparampērmetrs digital ammeter цифровой амперметр Digitalamperemeter, 

Digitalstrommesser 

Ampērmetrs, kas mērījamo strāvu ar analogciparu 

pārveidošanu automātiski pārvērš kodā un, kodu tālāk 

pārvēršot skaitliskā vērtībā, uzrāda strāvas vērtību 

cipardatu veidā. 

  

3 239 

ciparanalogu pārveidošana digital-to-analog conversion цифро-аналоговое 

преобразование 

Digital-Analog-Umsetzung Ar ciparkodu izteikta ciparsignāla pārveidošana tam 

atbilstošā analogā signālā. 

3 240 

ciparindikācijas pārpilde overflow of a digital indication переполнение цифровой 

индикации 

Überlauf der Digitalmeßgeräte-

Anzeige 

Ciparmēraparāta izvadierīces stāvoklis, kurā izejas 

lieluma vērtība pārsniedz attiecīgajā skaitīšanas sistēmā 

pieļaujamo maksimālo vērtību. 

  

3 241 

ciparmēraparāta izvades 

izšķirtspēja 

representation unit of a digital 

instrument output 

единица представления 

цифрового измерительного 

прибора 

Auflösung des Ausgangs eines 

Digitalmeßgerätes 

Minimālā starpība starp ciparmēraparāta diviem 

secīgiem izvadkadriem. 

3 242 

ciparmēraparāts digital measuring instrument цифровой измерительный 

прибор 

digitales Meßgerät Elektroniskais mēraparāts, kas mērījamo lielumu ar 

analogciparu pārveidotāju automātiski pārvērš kodā un, 

kodu tālāk pārvēršot skaitliskā vērtībā, dod iespēju 

mērījumu rezultātus ar ciparindikācijas ierīci attēlot 

cipardatu veidā vai izdrukāt. 

Piezīme. Šis termins attiecas uz rādījumu vai 

indikācijas uzrādīšanas veidu, bet ne uz mēraparāta 

darbības principu. 

  

3 243 
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ciparommetrs digital ohmmeter цифровой омметр Digitalohmmeter, 

Digitalwiderstandsmesser 

Ommetrs, kas mērījamo pretestību ar analogciparu 

pārveidošanu automātiski pārvērš kodā un, kodu tālāk 

pārvēršot skaitliskā vērtībā, uzrāda pretestības vērtību 

cipardatu veidā. 

  

3 244 

ciparsignāls digital signal дискретный сигнал digitales Signal Signāls, kura informatīvais parametrs var mainīties 

tikai pārtraukumaini un pieņemt jebkuru vērtību no 

galīgas diskrētu vērtību kopas. 

  

3 245 

ciparvoltmetrs digital voltmeter цифровой вольтметр Digitalvoltmeter, 

Digitalspannungsmesser 

Voltmetrs, kas mērījamo spriegumu ar analogciparu 

pārveidošanu automātiski pārvērš kodā un, kodu tālāk 

pārvēršot skaitliskā vērtībā, uzrāda sprieguma vērtību 

cipardatu veidā. 

  

3 246 

cirkulators circulator циркулятор Zirkulator Pasīva elektromagnētiska ierīce, kurai ir trīs vai vairāk 

pieslēgvietas un kurā jebkurai pieslēgvietai pievadītā 

enerģija noteiktā secībā tiek pārnesta uz citām 

pieslēgvietām. 

Piezīme. Mainot magnetizējošā lauka virzienu, mainās 

enerģijas pārneses secība. Šo īpašību var izmantot 

elektromagnētiskās enerģijas pārvades virziena maiņai. 

  

3 247 

cirkulācijas strāva circulating current циркулирующий ток Ausgleichstrom Strāva, kas plūst caur slogregulatora 

strāvierobežotājelementu laikā, kad transformatora 

tinuma divi atzarojumi pārslēgšanas brīdī ir savienoti. 

Šo strāvu nosaka spriegumu starpība starp 

atzarojumiem un ķēdes pretestība. 

  

2 156 

cokola kontaktplāksnīte contact plate of a cap контактная пластина цоколя Bodenkontakt, Kontaktplättchen No spuldzes cokola cilindriskās daļas izolēta metāla 

detaļa, kas nodrošina spuldzes viena ievada kontaktu ar 

ārējo elektrisko ķēdi. 

  

4 166 

cokola tapiņa pin of a cap, post of a cap штырек цоколя Sockelstift Cilindriskas vai citas formas metāla detaļa, kas 

nostiprināta spuldzes cokola galā tā, lai to varētu 

ievietot atbilstošā ietveres izgriezumā, tādējādi 

nodrošinot spuldzes stiprinājumu ietverē un/vai 

elektrisko kontaktu ar ārējo elektrisko ķēdi. 

  

4 167 

cokols 

sk. spuldzes cokols 

  

        4 168 

četrkvadrantu pārveidotājs four-quadrant converter четырехквадрантный Vierquadrant-Stromrichter Strāvas veida pārveidotājs vai līdzstrāvas pārveidotājs 4 169 
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преобразователь ar diviem dažādiem iespējamiem enerģijas virzieniem, 

ko panāk, mainot gan strāvas virzienu, gan sprieguma 

polaritāti līdzstrāvas pusē. 

  

četrpola shēma two-port network, two-terminal-

pair network 

схема четырехполюсника Zweitor, Vierpol Elektriskā shēma ar divām pieslēgvietām, kas veido 

divas ieejas. 

3 248 

četrpola shēmas ieejas 

immitance 

  

input immitance of a two-port 

network 

входной иммитансчетырехпол

юсника 

Eingangsimmitanz eines 

Zweitores 

Immitance, kas noteikta attiecībā pret shēmas ieejas 

pieslēgspailēm. 

3 249 

četrpola shēmas izejas 

immitance 

  

output immitance of a two-port 

network 

выходной иммитансчетырехпо

люсника 

Ausgangsimmitanz eines 

Zweitores 

Immitance, kas noteikta attiecībā pret shēmas izejas 

pieslēgspailēm. 

3 250 

četrslēdžu gredzenkopņu 

sadalietaise 

four-switch mesh substation with 

mesh opening disconnectors 

распределительное устройство 

с кольцевой системой шин и 

четырмя выключателями 

Vier-Schalter-

Ringsammelschienen-Station mit 

zusätzlicher Längstrennung 

Gredzenkopņu sadalietaise, kas peredzēta 

4 transformatoru un 4 elektrolīniju pievienošanai. Starp 

katriem diviem jaudas slēdžiem pievienota 

viena līnija un viens transformators. 

1 522 

četrstūra [shēmas] sadalietaise four-switch mesh substation распределительное устройство 

по схеме четырехугольника 

Vier-Schalter-

Ringsammelschienen-Station 

Gredzenkopņu sadalietaise ar četriem pievienojumiem 

un četriem jaudas slēdžiem, no kuriem katrs izvietots 

starp diviem blakus pievienojumiem. 

1 523 

četrvadu kūļvads 

  

quard bundle фаза, расщепленная на четыре 

провода 

Viererbündel Kūļvads, kas sastāv no četriem vadiem. 2 157 

D elements 

sk. diferencētājelements 

  

        3 251 

dabiskais troksnis 

  

natural noise естественный шум natürliches Rauschen Elektromagnētiskais troksnis, kura avots ir dabas 

parādības, nevis cilvēka radītas ierīces. 

3 252 

dabiskā dzese 

  

natural cooling естественное охлаждение natürliche Kühlung Dzeses sistēma, kurā gaisa kustību rada konvekcija vai 

ķermeņa pārvietošanās, neizmantojot ventilatoru. 

4 170 

dabiskā eļļas cirkulācija natural oil circulation естественная циркуляция 

масла 

natürliche Ölströmung Eļļas cirkulācija transformatora tvertnē vai dzeses 

sistēmā, ko izraisa tikai konvekcija, neizmantojot eļļas 

sūkni. 

  

4 171 

dabiskā konvekcija, 

brīvā konvekcija 

  

[thermal] natural convection естественная [тепловая] 

конвекция 

natürliche Konvektion Konvekcija, kurā gāzes vai šķidruma kustību izraisa 

vides atsevišķo apgabalu blīvumu starpība. 

4 172 

dabiskā vēdināšana natural ventilation естественная вентиляция natürliche Belüftung Vēja plūsmas un/vai temperatūras gradienta izraisīta 

gaisa kustība, kurā tiek nodrošināta svaiga gaisa 

pieplūde. 

  

4 173 

dabiskās cirkulācijas tvaika natural circulation boiler котел с естественной Dampferzeuger mit natürlicher Tvaika katls, kurā ūdens cirkulāciju rada konvekcija un 1 291 
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katls 

  

циркуляцией Zirkulation ūdens atdalīšana no tvaika notiek trumulī. 

dabiskās raksturlīknes ātrums 

sk. vilciena ieskrejas beigu 

ātrums 

  

        4 174 

dabiskie sveķi natural resin природная смола natürliches Harz, Naturharz Organiska viela, kas izdalās kā dažu augu vielmaiņas 

galaprodukts šķidrā veidā un gaisā cietē. No priežu 

sveķiem ražo, piemēram, kolofoniju, ko savukārt 

izmanto par kušņiem lodēšanā un par piedevu 

kabeļeļļām. 

  

4 175 

dakškontakts tuning fork contact контакт-лира Gabel-Kontakt Atsperīga dakšveida kontaktdetaļa ar diviem zariem, no 

kuriem katrs rada savstarpēji pretēja virziena 

kontaktspiedienu. 

Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' 

bieži apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

4 176 

dalītais atdalītājs divided support disconnector разъединитель с раздельными 

опорами 

geteilter Trennschalter Augstsprieguma atdalītājs, kuram katra pola kustīgā un 

nekustīgā kontaktdetaļa neatrodas uz vienas kopīgas 

pamatnes, piemēram, pantogrāfiskais vai 

puspantogrāfiskais atdalītājs. 

  

2 158 

dalītais ieliktņa gultnis 

  

split sleeve bearing разъемный подшипник geteiltes Ringlager Slīdgultnis ar divdaļīgu gultņa ieliktni. 2 159 

dalītais kontakts bifurcated contact раздвоенный контакт geschlitzter Kontakt Ar garenisku iegriezumu divās daļās sadalīta plakana 

kontaktdetaļa, kuras katra daļa rada vienā virzienā 

vērstu neatkarīgu kontaktspiedienu. 

Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' 

bieži apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

4 177 

dalītais pamats 

  

separate footing foundation разделенный фундамент aufgeteilte Gründung Balsta pamats, kas speciāli projektēts tā, lai izturētu 

katras balsta kājas slodzi. 

2 160 

dalītais zemētājslēdzis divided support earthing switch заземлитель с раздельными 

опорами 

geteilter Erdungsschalter Augstsprieguma zemētājslēdzis, kuram katra pola 

kustīgais un nekustīgais kontakts neatrodas uz vienas 

kopīgas pamatnes. 

  

2 161 

dalītājmēraparāts 

  

quotient-meter измеритель отношения Quotienten-Meßgerät Mēraparāts divu dažāda veida lielumu attiecības 

mērīšanai. 

3 253 

dalīti atgriezeniskā vadība distributed feedback control управление с помощью 

распределенной обратной 

Regelung mit verteilten Rückfüh

rungen 

Vadības veids, kurā vienu vai vairākus vadāmos 

mainīgos izmanto kā atgriezeniskās saites mainīgos. 

3 254 



68 
 

связью 

daļēja atteice 

  

partial failure частичный отказ Teilausfall Atteice, kas rada objekta nespēju veikt dažas, bet ne 

visas prasītās funkcijas. 

  

2 162 

daļējās izlādes 

sākumsprieguma pārbaude 

  

partial discharge inception test опыт по определению порога 

частичного разряда 

Teilentladungs-Einsatzprüfung Pārbaude, lai noteiktu mazāko spriegumu, ar kuru 

notiek daļēja izlāde pa vadītāja virsmu vai izolācijas 

virskārtu. 

2 163 

daļējs bojājums 

  

partial fault частичная неисправность partieller Fehlzustand Bojājums, ko raksturo objekta nespēja veikt dažas, bet 

ne visas prasītās funkcijas. 

2 164 

daļpildīta izlādēta 

akumulatoru baterija 

discharged drained secondary 

battery 

частично залитая разряженная 

аккумуляторная батарея 

entleerte entladene Batterie Akumulatoru baterija, ko uzglabā ar izlādētām platēm 

un nelielu elektrolīta daudzumu, kura lielāko daļu 

absorbējuši separatori un plates. 

3 255 

daļpildīta uzlādēta 

akumulatoru baterija 

charged drained secondary 

battery 

частично залитая заряженная 

аккумуляторная батарея 

entleerte geladene Batterie Akumulatoru baterija, ko uzglabā ar uzlādētām platēm 

un nelielu elektrolīta daudzumu, kura lielāko daļu 

absorbējuši separatori un plates. 

3 256 

daļskaitļa tinums 

  

fractional slot winding обмотка с дробным числом 

пазов на полюс и фазу 

Bruchlochwicklung Izkliedēts tinums, kuram rievu skaits uz polu un fāzi ir 

daļskaitlis. 

2 165 

darba cikls 

  

duty cycle рабочий цикл Betriebsart Elektroierīces vai elektroiekārtas secīgu darba stāvokļu 

kopums. 

3 257 

darba etalons working standard рабочий эталон Arbeitsnormal Etalons, kura vērtību nosaka, salīdzinot ar bāzes 

etalonu, un kuru lieto mazākas precizitātes mērlīdzekļu 

verificēšanai. 

  

3 258 

darba etalonspuldze 

  

working standard lamp рабочая эталонная лампа Arbeitsnormallampe Spuldze, kuru paredzēts izmantot kā fotometrisko darba 

etalonu. 

4 178 

darba kopnes, 

darba kopņu sistēma 

  

main busbar рабочая система шин Hauptsammelschiene Kopņu sistēma sadalietaisē, kas paredzēta darbam 

normālos apstākļos. 

1 327 

darba kopņu sistēma 

sk. darba kopnes, darba 

kopņu sistēma 

  

        1 555-4 

darba platforma work platform рабочая платформа Arbeitsbühne Paceļama iežogota platforma, kurā var stāvēt 

strādājošie un kuru var pārvietot nepieciešmā stāvoklī, 

veicot dažādus montāžas, remonta, pārbaudes u. c. 

darbus. 

  

4 179 

darba platformas 

cēlējkonstrukcija 

extending structure of a platform подъемник платформы Hubeinrichtung der 

Arbeitsbühne 

Transportlīdzekļa šasijai pievienota konstrukcija, uz 

kuras balstīta darba platforma, ko var pacelt 

nepieciešamā augstumā. 

4 180 
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darba uzraugs nominated person in control of a 

work activity 

надзиратель работ* Arbeitsverantwortlicher Persona, kas tieši atbild par darba pareizu veikšanu 

darba vietā. 

4 181 

darba vieta work location рабочее место Arbeitsstelle Elektroietaisē – uz paredzēto darbu izpildes laiku īpaši 

sagatavota vieta, kurā veikti nepieciešamie tehniskie un 

organizatoriskie darbi, kas nodrošina dzīvībai un 

veselībai nekaitīgus darba apstākļus. 

  

4 182 

darba virsma work[ing] plane рабочая поверхность Nutzebene Aplēses virsma, kas definēta kā virsma, uz kuras parasti 

izpilda darbu. 

Piezīme. Iekštelpu apgaismē, ja nav noteikts citādi, par 

darba virsmu pieņem virsmu, kas atrodas 

0,85 maugstumā virs grīdas. ASV šis augstums noteikts 

0,76 m, Krievijā – 0,8 m. 

  

4 183 

darbapgaisme 

  

working lighting рабочее освещение Arbeitsbeleuchtung Vispārējā un/vai vietējā apgaisme, kas paredzēta 

ilgstoša darba veikšanai. 

4 184 

darbarīks, 

instruments 

  

tool инструмент Werkzeug Tehnisks izstrādājums, kas paredzēts dabas priekšmetu 

apstrādei vai citu tehnisku izstrādājumu izgatavošanai, 

pārveidošanai vai montāžai. 

1 115 

darbattālums working distance рабочее расстояние Arbeitsabstand Darba vietā mērīts īsākais attālums, kuram, veicot 

spriegumaktīvos darbus, jānodrošina minimālais 

izolācijas līmenis. Šī attāluma ievērošanu nodrošina ar 

mehāniskiem līdzekļiem vai ar stingrām instrukcijām. 

  

4 185 

darbatteice 

  

  

failure to operate неработоспособность Funktionsversagen Iekārtas stāvokļa saglabāšanās, neraugoties uz 

komandu šo stāvokli mainīt. 

1 72 

darbgatavība 

  

availability готовность элемента 

энергосистемы 

Verfügbarkeit Elementa stāvoklis, kurā tas var izpildīt tam paredzētās 

funkcijas. 

1 118 

darbgatavības ilgums up duration продолжительность 

работоспособного состояния 

Verfügbarkeitsdauer Rezervgatavības ilguma un darbības ilguma summa 

noteiktā laika periodā. 

1 225 

darbgatavības koeficients 

  

availability factor коэффициент готовности к 

работе 

Verfügbarkeitsgrad Darbgatavības ilguma attiecība pret aplūkojamo laika 

periodu. 

1 300 

darbinātājelements actuator орган управления Bedienteil Ierīces darbinātājsistēmas daļa, kurai tiek pielikts ārējās 

iedarbes spēks. Tai var būt roktura, pogas, rullīša, 

virzuļa vai cita forma. 

  

2 167 

darbinātājelements, actuator исполнительный орган Steller Ierīce signāla pārveidošanai notekta rakstura kustībā. 3 259 
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izpildelements 

  

darbinātājmoments 

  

actuating moment момент воздействия Betätigungsmoment Moments, ar kādu jāiedarbojas uz darbinātājelementu, 

lai veiktu paredzēto operāciju. 

2 168 

darbinātājspēks 

  

actuating force сила воздействия Betätigungskraft Spēks, ar kādu jāiedarbojas uz darbinātājelementu, lai 

veiktu paredzēto operāciju. 

2 169 

darbizolācija operational insulation рабочая изоляция Betriebsisolierung Elektroierīces drošai darbībai nepieciešamā izolācija 

starp ierīces spriegumaktīvajām daļām, kuru potenciāli 

ir atšķirīgi. 

  

4 186 

darbība operation работа Betrieb Tehnikā - cilvēka vai tehniskas iekārtas mērķtiecīga 

kustība. Tā ietver sevī mērķi, līdzekļus, rezultātu un 

pašu darbības procesu. 

  

1 119 

darbība pēc grafika scheduled operation работа по графику Betrieb nach Programm Iekārtas (ģeneratora, transformatora u.tml.) darbība pēc 

noteiktam laika periodam uzdota konstanta vai 

pakāpeniski mainīga jaudas grafika. 

  

1 120 

darbības ilgums 

  

operating duration продолжительность работы Betriebsdauer Laiks, kurā elements aplūkojamā perioda ietvaros veic 

tam paredzētās funkcijas. 

1 226 

darbības indikators 

  

in progress indicator указатель действия устройства Laufanzeige Ierīce, kas signalizē par kādas iekārtas darbību. 2 166 

darbnegatavība 

  

unavailability неготовность элемента Nichtverfügbarkeit Elementa stāvoklis, kurā tas nevar izpildīt tam 

paredzētās funkcijas. 

1 130 

darbnegatavības ilgums down duration продолжительность 

нереботоспособного состояния 

Nichtverfügbarkeitsdauer Laiks, kurā elements aplūkojamā perioda ietvaros 

nespēj izpildīt tam paredzētās funkcijas. 

1 227 

darbnegatavības koeficients 

  

unavailability factor коэффициент неготовности к 

работе 

Nichtverfügbarkeitsgrad Darbnegatavības ilguma attiecība pret aplūkojamo 

laika periodu. 

1 301 

darbnespējas laiks 

  

disabled time продолжительность 

неработоспособности 

Unbrauchbarkeitsdauer Laika intervāls, kurā objekts atrodas darbnespējas 

stāvoklī. 

2 170 

darbnespējas stāvoklis 

  

disabled state, outage неработоспособное состояние Unbrauchbarkeit Objekta stāvoklis, ko raksturo tā nespēja veikt prasīto 

funkciju. 

2 171 

darbs 

(apzīmējums: A ) 

work работа Arbeit Skalārs lielums, kas raksturo spēka F iedarbību uz 

kustībā esošu ķermeni. Ja ķermeņa pārvietojums ir s un 

spēka darbības virziens ar pārvietojuma virzienu veido 

leņķi tad spēku aprēķina ar formulu 

 

  

3 (1) 260 
(131) 
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darbs aizsargattālumā safe clearance working, hot stick 

working 

работа с изолирующей 

щтангой 

Arbeiten mit Schutzabstand Darbs, kuru strādājošais izpilda reglamentētā attālumā 

no spriegumam pieslēgtām daļām, 

izmantojot izolētājstieņa galā nostiprinātus, 

maināmus darbarīkus. 

  

1 132 

darbs ar spriegumu, 

darbs zem sprieguma 

  

live working работа под напряжением Arbeiten an unter Spannung 

stehenden Teilen 

Vispārīgs apzīmējums darbam ar elektroiekārtām 

(to apkalpei un remontam), kas šajā laikā nav atslēgtas 

no sprieguma. 

1 133 

darbs dielektriskajos cimdos insulating glove working работа в диэлектрических 

перчатках 

Arbeiten mit Isolierhandschuhen Spriegumaktīvs tiešsaskares darbs, kuru veicot 

strādājošais pret bīstamu strāvas iedarbi ir aizsargāts ar 

dielektriskajiem cimdiem un citām izolētājierīcēm. 

  

4 187 

darbs izolētājtērpā insulated gloves method, rubber 

gloves method 

работа в изолирующих 

перчатках 

Arbeiten mit isolierender 

Schutzkleidung 

Darbs, kuru strādājošais izpilda pieskaroties 

spriegumam pieslēgtām daļām ar rokām, kas 

aizsargātas ar dielektriskajiem cimdiem. Atkarībā no 

darba vietas un rakstura var tikt izmantoti arī citi 

aizsargtērpa elementi. 

  

1 134 

darbs spriegumaktīvu daļu 

tuvumā 

working in the vicinity of live 

parts 

работа вблизи частей под 

напряжением 

Arbeiten in der Nähe aktiver 

Teile 

Darbs, kurā strādājošais ar sava ķermeņa daļām, 

darbarīkiem vai jebkuriem citiem priekšmetiem iekļūst 

elektrotuvinājuma zonā, bet nepārkāpj 

elektrobīstamības zonas robežu. 

  

4 188 

darbs zem sprieguma 

sk. darbs ar spriegumu, darbs 

zem sprieguma 

  

        1 135-1 

darbs zem sprieguma 

sk. spriegumaktīvs darbs 

  

        4 189 

darbspēja capability работоспособность Leistungsfähigkeit Objekta spēja apmierināt pakalpojuma pieprasījumu ar 

noteiktiem kvantitatīvajiem raksturojumiem dotajos 

iekšējos apstākļos. Ar iekšējiem apstākļiem saprot, 

piemēram, jebkuru bojātu vai nebojātu objekta 

sastāvdaļu kombināciju. 

  

2 172 

darbspējas laiks 

  

up time продолжительность 

работоспособности 

Klardauer Laika intervāls, kurā objekts atrodas darbspējas 

stāvoklī. 

2 173 

darbspējas stāvoklis up state работоспособное состояние Klarzustand Objekta stāvoklis, ko raksturo tā spēja veikt prasīto 

funkciju ar nosacījumu, ka ir nodrošināti ārējie resursi, 

ja tādi nepieciešmi. 

2 174 
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darbstāvoklis 

  

operating state рабочее состояние Betriebszustand Stāvoklis, kurā objekts veic prasīto funkciju. 2 175 

darbzemēšana operational earthing, operational 

grounding 

рабочее заземление Betriebserdung Elektrotīkla iekārtu neitrāles zemēšana, kas 

nepieciešama šo elektroiekārtu un 

visa tīkla pareizai darbībai. 

  

1 137 

Darjē vējturbīna 

  

Darrieus wind turbine ветряная турбина Дарье Darrieus-Windturbine Vertikālā vējturbīna ar lokveida spārniem, kuru gali 

nostiprināti uz turbīnas vertikālās ass. 

  

4 190 

datorprogramma computer program программа Programm Instrukciju kopums, kas nosaka datora izpildāmo 

operāciju secību datu apstrādes procesā. Programma 

tiek rakstīta kādā no programmēšanas valodām. 

  

3 261 

datorvadība 

  

computer control компьютерное управление rechnergestützte Regelung Vadības veids, kurā par vadošo sistēmu izmanto datoru. 3 262 

datums date дата Datum Laika momenta kvantitatīva izteiksme konkrētā laika 

skalā. 

Piezīme. Ar vienošanos ir pieņemts, ka datumu var 

izteikt gados, mēnešos, dienās, stundās, minūtēs, 

sekundēs un to daļās. 

  

3 263 

daudzpusperiodu vadība multicycle control by half-cycles управление полупериодамипер

еменного тока 

Vielperiodensteuerung durch 

Halbschwingungen 

Vadāmā mainīgā strāvplūdes un bezstrāvas pusperiodu 

skaita attiecības mainīšana. 

Piezīme. Dažādas strāvplūdes un bezstrāvas intervālu 

kombinācijas, piemēram, dod iespēju mainīt vadāmai 

slodzei pievadāmo vidējo jaudu. 

  

3 264 

daudzstiepļu vada šķietamais 

diametrs 

apparent diameter of a stranded 

conductor 

кажущийся диаметр 

многопроволочного провода 

scheinbarer Durchmesser eines 

verseilten Leiters 

Daudzstiepļu vadam apvilktās aploces diametrs. 4 191 

daudzstiepļu vads stranded conductor многопроволочный провод verseilter Leiter Vads, kas sastāv no vairākām neizolētām pārmaiņus ar 

kreiso un labo vērpumu atsevišķos slāņos savērptām 

stieplēm. 

  

2 176 

daudzstūra slēgums polygon connection соединение в многоугольник Polygonschaltung Vairākfāžu ķēdes slēgums, kurā fāzes veido noslēgtu 

kontūru ar m malām, turklāt malu secība atbilst fāžu 

secībai. 

  

3 265 

dažādmēroga skalas 

mēraparāts 

expanded scale instrument измерительный прибор с 

растянутой шкалой 

Meßlupen-Meßgerät, Meßgerät 

mit gespreiztem Meßbereich 

Mēraparāts, kurā skalas neliela daļa ir neproporcionāli 

izstiepta tā, lai aizņemtu visas skalas lielāko daļu. 

3 266 
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decentralizēta vadība decentralized control децентрализованноеуправлени

е 

dezentrale Regelung Vairāku mainīgo sistēmas vadība, ko realizē 

apakšsistēmās, katrā no tām izmantojot mērījumus vai 

izejas mainīgo atgriezenisko saiti. 

  

3 267 

deficīts 

  

shortfall дефицит Mangel Kāda lieluma daļējs vai pilnīgs iztrūkums 

salīdzinājumā ar tā noteikto vērtību. 

1 138 

deformācija strain деформация Verformung Ķermeņa formas un izmēru maiņa, ko rada ārēji faktori 

(mehāniska slodze, temperatūras maiņa, 

magnetizēšana) un kas saistīta ar ķermeni veidojošo 

daļiņu izvietojuma un savstarpējā attāluma maiņu. 

  

3 268 

degviela 

sk. kurināmais, degviela 

  

        1 140-1 

degvielas elements, 

elektroķīmiskais ģenerators 

  

oxygen-hydrogen fuel primary 

cell 

топливный элемент Brennstoffzelle Elektroķīmisks pārveidotājs, kas degvielas oksidācijas 

ķīmisko enerģiju tieši pārveido elektriskajā enerģijā. 

Reakcija notiek bez siltuma izdalīšanās, nodrošinot 

augstu (virs 90 %) lietderības koeficientu. 

3 269 

depresants 

  

pour point depressant депрессантная присадка Pourpoint-Erniedriger Piejaukums, ar kuru pazemina elektroizolācijas 

minerāleļļas plūstamības temperatūru. 

  

4 192 

Derī dzinējs Deri motor репульсионный двигатель с 

двойным комплектом щеток 

Deri-Motor Repulsīvais dzinējs ar diviem suku komplektiem, no 

kuriem viena stāvoklis ir fiksēts, bet otra stāvokli 

iespējams mainīt. 

2 177 

detektora izlādes laika 

konstante 

electrical discharge time 

constant of a detector 

электрическая постоянная 

времени разряда детектора 

elektrische Entladezeitkonstante 

eines Bewertungskreises 

Laiks, kurā detektora izejas spriegums samazinās 

1/e (e – naturālā logaritma bāze) reizes salīdzinājumā ar 

šī sprieguma sākotnējo vērtību, ja detektoram pēkšņi 

atslēdz sinusoidālu ieejas spriegumu. 

3 270 

detektora uzlādes laika 

konstante 

electrical charge time constant of 

a detector 

электрическая постоянная 

времени заряда детектора 

elektrische Aufladezeitkonstante 

eines Bewertungskreises 

Laiks, kurā detektora izejas spriegums sasniedz vērtību, 

kas vienāda ar  (e – naturālā logaritma bāze) no 

šī sprieguma stacionārās vērtības, ja detektoram pēkšņi 

pieslēdz noteiktas frekvences sinusoidālu ieejas 

spreigumu. 

  

3 271 

detektors detector детектор Detektor 1.       Elektrisko svārstību pārveidotājs, ar kuru 

iegūst signālu, kas atkārto viena no signāla 

informācijā ietvertā parametra (amplitūdas, 

frekvences, fāzes) maiņu. 

2.       Ierīce, kas uzrāda kādas parādības klātbūtni, 

neuzrādot ar to saistītā lieluma vērtību. 

3 272 
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Piezīme. Latviešu valodā dažās nozarēs pēdējā nozīmē 

lieto arī terminu “indikators”. 

  

devējvadības mēraparāts measuring instrument with 

circuit control devices 

измерительный прибор с 

органами управления 

Meßgerät mit Signalgeber Elektriskais mēraparāts, kurā devējs izstrādā vadības 

signālus, ja mērījamais lielums sasniedz iepriekš 

noteiktas vērtības. 

3 273 

diagrammpapīra piedziņas 

mehānisms 

chart driving mechanism of a 

measuring instrument 

приводной механизм 

координатной бумаги записи 

измерений 

Antrieb eines 

Aufzeichnungsträgers 

Ierīce mērījumpierakstes diagrammpapīra pārvietošanai 

neatkarīgā mainīgā koordinātas virzienā. 

3 274 

diamagnētisms diamagnetism диамагнетизм Diamagnetismus Viens no magnētisma veidiem, kas izpaužas tā, ka viela 

magnetizējas pretēji ārējam laukam un tai ir negatīva 

magnētiskā uzņēmība. Raksturīga diamagnētiķa īpašība 

ir tā, ka magnēts to nevis pievelk, bet atgrūž. 

Piezīme. Vielas, kurām piemīt diamagnētisms, sauc par 

diamagnētiskām vielām jeb diamagnētiķiem. 

  

3 275 

diapazons 

  

range диапазон Bereich Kāda lieluma vērtību kopums starp divām 

robežvērtībām. 

1 141 

diapazonvadība split range control управление по раздельным 

диапазонам 

Regelung mit Bereichsaufspaltun

g 

Vadība ar vienu vai vairākiem regulētājelementiem, kas 

iedarbojas uz vairākiem galējiem regulētājelementiem 

atsevišķos darbības diapazonos, tādējādi nosedzot pilnu 

iedarbes mainīgā diapazonu. 

  

3 276 

dielektriķa lokizturība 

  

arc resistance of a dielectric дугостойкость диэлектрика Lichtbogenbeständigkeit eines 

Dielektrikums 

Elektroizolācijas materiāla spēja noteiktos apstākļos 

izturēt elektriskā loka iedarbību uz tā virsmu. 

4 193 

dielektriķis 

  

dielectric диэлектрик Dielektrikum Viela, kas praktiski nevada elektrisko strāvu un ko ar 

ārēju elektrisko lauku var polarizēt. 

3 277 

dielektriskais sildītājs 

  

dielectric heater диэлектрический нагреватель dielektrisches Erwärmungsgerät Bez sildkameras izveidota dielektriskās sildīšanas 

ierīce ar vairākiem elektrodiem. 

4 196 

dielektriskā caurlaidība 

sk. absolūtā dielektriskā 

caurlaidība 

  

        3 278 

dielektriskā sildīšana dielectric heating диэлектрический нагрев dielektrische Erwärmung Sildīšana, kurā izmanto siltumu, ko rada dielektriskie 

zudumi, ja dielektriķi ievieto augstfrekvences (1…300 

MHz) elektriskajā laukā. 

  

4 194 

dielektriskā sildītāja 

kondensators 

heating capacitor of a dielectric 

heater 

конденсатор нагрева 

диэлектрического нагревателя 

Erwärmungskondensator eines 

dielektrischen 

Erwärmungsgerätes 

Kondensators, ko veido dielektriskā sildītāja darba 

elektrodi un sildāmais materiāls starp tiem. 

4 195 
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dielektriskās sildīšanas krāsns dielectric heating oven печь с диэлектрическим 

нагревом 

dielektrischer Erwärmungsofen Dielektriskās sildīšanas iekārta, kas sastāv no 

sildkameras un kondensatora, kā arī no dažādām krāsns 

darbībai nepieciešamām palīgierīcēm. 

  

4 197 

dielektriskie cimdi, 

izolētājcimdi 

  

insulating gloves диэлектрические перчатки Isolierhandschuhe, isolierende 

Handschuhe 

No elastomēra vai plastiska izolācijas materiāla 

izgatavoti cimdi, kas paredzēti strādājošā aizsardzībai 

pret elektrobīstamību. 

4 198 

dielektriskie zudumi 

  

dielectric loss диэлектрические потери dielektrische Verluste Enerģija, ko absorbē dielektriķis, ja tas pakļauts laikā 

mainīga elektriskā lauka iedarbībai. 

  

3 279 

dielektrisko zudumu 

koeficienta noteikšana 

  

loss tangent measurement определение тангенса угла 

потерь 

Verlustfaktormessung Noteiktai temperatūrai, frekvencei un spriegumam vai 

elektriskā lauka intensitātei atbilstošu dielektrisko 

zudumu mērīšana. Dielektriskos zudumus raksturo ar 

zudumu leņķa tangensu. 

2 178 

dielektrisko zudumu 

koeficients 

(apzīmējums: ) 

  

dielectric loss index коэффициентдиэлектрических 

потеръ 

Permittivitäts-Verlustzahl Kompleksās relatīvās dielektriskās caurlaidības 

negatīva imaginārā daļa. 

3 280 

dielektrisko zudumu leņķis 

(apzīmējums: ) 

dielectric loss angle угол диэлектрических потеръ Permittivitäts-Verlustwinkel 
Leņķis, ko nosaka dielektrisko zudumu koeficienta 

 un reālās relatīvās dielektriskās caurlaidības 

attiecība: 

. 

  

3 281 

dienas redze 

  

photopic vision дневное зрение Tagessehen, photopisches Sehen Normālas acs redze apstākļos, kad gaismas spožums 

sasniedz vismaz dažas kandelas uz kvadrātmetru. 

4 199 

dienasgaisma daylight дневной свет Tageslicht Kopējā saules starojuma redzamā daļa. 

Piezīme. Ar kopējo saules starojumu saprot starojumu, 

ko veido tiešais saules starojums un difūzais 

debesstarojums (saules starojuma daļa, kas zemes 

virsmu sasniedz molekulu, aerosolu un mākoņu daļiņu 

izraisītās izkliedes dēļ). 

  

4 200 

dienasgaismas atvere 

  

daylight opening отверстие для дневного света Tageslichtöffnung Aizstiklota vai neaizstiklota virsma, caur kuru telpā var 

ieplūst dienasgaisma. 

4 201 

dienasgaismas iluminants 

  

daylight illuminant иллюминант дневного света Tageslichtart Iluminants, kuram ir tāds pats vai gandrīz tāds pats 

relatīvais spektrālais sadalījums kā dienas gaismai. 

4 202 
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dienasgaismas līnija 

  

daylight locus область дневного света Tageslichtkurvenzug Hromatiskuma grafika līnija, kas atbilst dienasgaismas 

starojuma hromatiskumam dažādās temperatūrās. 

4 203 

dienasgaismas spuldze 

  

daylight lamp лампа дневного света Tageslichtlampe Spuldze, kuras gaisma pēc spektrālā sastāva ir tuva 

dienasgaismai. 

4 204 

diennakts maksimālā jauda 

  

daily maximum demand суточная максимальная 

мощность 

Tages-Höchstleistung Stundas (pusstundas, ceturtdaļstundas) vidējās jaudas 

vislielākā vērtība, kas reģistrēta diennakts laikā. 

2 179 

diferencētājelements, 

D elements 

derivative element, D-element производный элемент Differenzierglied, D-Glied Pārvades elements, kurā izejas mainīgā vērtība ir 

proporcionāla ieejas mainīgā maiņas ātrumam vai 

atvasinājumam pēc laika. Diferencētājelementa 

pārvades funkcija ir šāda: 

 

kur KD – diferenciālās iedarbes koeficients; s –

 kompleksais mainīgais; X(s) un Y(s) – attiecīgi ieejas 

un izejas mainīgā Laplasa transformācija. 

Piezīme. Diferenciālās iedarbes koeficients ir vienāds 

ar diferencētājelementa izejas mainīgā attiecību pret 

ieejas mainīgā atvasinājumu pēc laika. 

  

3 282 

diferencgalvanometrs 

  

difference galvanometer дифференциальныйгальваноме

тр 

Differenz-Galvanometer Galvanometrs divu strāvu starpības mērīšanai. 3 283 

diferenciālais spožuma 

slieksnis 

(apzīmējums: ΔL) 

luminance difference threshold пороговая разность яркостей Unterschiedsschwelle für 

Leuchtdichten 

Divu spožumu starpības mazākā uztveramā vērtība. 

Piezīme. Spožumu starpības slieksnis atkarīgs no 

spožumu vērtības un novērošanas apstākļiem, ieskaitot 

acs adaptāciju. 

  

4 205 

diferenciālā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: dif) 

differential permeability дифференциальная магнитная 

проницаемость 

differentielle Permeabilität Relatīvā magnētiskā caurlaidība, ko nosaka 

magnetizēšanas līknes B(H) stāvums un ko noteiktā 

punktā raksturo magnētiskās indukcijas B atvasinājums 

pēc magnētiskā lauka intensitātes H: 

. 

  

3 284 

diferenciālā strāvas 

aizsardzība 

current differential protection дифференциально-токовая 

защита 

Stromdifferentialschutz Absolūtās selektivitātes aizsardzība, kurā divpusēji 

barotā aizsargājamā posma galos uzstādītie strāvmaiņi 

ar sakarkanālu savienoti tā, ka, notiekot bojājumam 

aizsargājamā posmā, abu strāvmaiņu sekundārās 

strāvas summējas un izraisa aizsardzības nostrādi, bet, 

notiekot bojājumam ārpus aizsargājamā posma, šo 

strāvu starpība, kas tuva nullei, aizsardzības nostrādi 

3 285 
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neizraisa. 

  

diferenciālā 

zemesslēgumaizsardzība 

restricted earth-fault protection дифференциальная защита от 

замыканий на землю 

Nullstromdifferentialschutz Aizsardzība, kurā trīs fāžu strāvmaiņu sekundāro strāvu 

summa tiek līdzsvarota ar tāda paša strāvmaiņu 

komplekta strāvu summu aizsargājamā tīkla elementa 

otrā galā. 

Piezīme. Trīs fāzēs slēgtu strāvmaiņu vietā var 

izmantot vienu strāvmaini, kas ieslēgts tīkla elementa 

zemētajā neitrālē. 

  

3 286 

diferenciālās iedarbes laika 

konstante 

(apzīmējums: TD) 

derivative action time время управляющего 

воздействия по производной 

Differenzierzeit Lielums, kas vienāds ar diferenciālās iedarbes 

koeficientu, ja ieejas un izejas mainīgie ir mērīti vienās 

un tajās pašās mērvienībās: 

 

kur KD – diferenciālās iedarbes koeficients. 

  

3 287 

diferencmēraparāts 

  

differential measuring 

instrument 

дифференциальныйизмерител

ьный прибор 

Differenz-Meßgerät Mēraparāts divu praktiski vienlaikus pastāvošu viena 

veida lielumu starpības mērīšanai. 

3 288 

diferencmērīšanas metode differential method of 

measurement 

дифференциальный метод 

измерения 

Differentialmeßverfahren Salīdzinājummērīšanas metode, kurā mērījamā lieluma 

vērtību salīdzina ar tāda paša fizikāla lieluma zināmu 

vērtību, kas tikai nedaudz atšķiras no mērījamā lieluma 

vērtības, un mēra šo abu lielumu starpību. 

  

3 289 

difrakcija diffraction дифракция Beugung Starojuma izplatīšanās virziena novirze, ko izraisa 

starojuma viļņejādā daba, kad starojums sasniedz 

škēršļa malu, spraugu vai atvērumu. 

  

4 206 

difuzors 

sk. izkliedētājs 

  

        4 209 

difūza objekta krāsa 

  

non-luminous perceived colour цвет несветящегося объекта Farbe eines Nichtselbstleuchters Krāsu redzes izraisīta sajūta, kas gūta no sekundāra 

gaismas avota, kura virsma gaismu atstaro difūzi. 

4 208 

difūzā atstarošana 

sk. izkliedētā atstarošana 

  

        4 207 

difūzija diffusion диффузия Diffusion Vielas daļiņu (atomu, molekulu, jonu, elektronu, 

neitronu) pārvietošanās virzienā, kur to koncentrācija ir 

mazāka. 

  

3 290 

dinamiska sistēma dynamic system динамическая система dynamisches System Sistēma, kuras izejas mainīgo vērtības ir atkarīgas ne 3 292 
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tikai no ieejas mainīgo vērtībām attiecīgajā laika 

momentā, bet arī visā iepriekšējā darbības laikā. 

  

dinamiskais moments accelerating torque избыточный момент Beschleunigungsmoment Palaides momenta un slodzes momenta starpība, kas 

nodrošina elektrodzinēja un ar to sajūgtā darba 

mehānisma paātrināšanos. 

  

2 184 

dinamiskā bremzēšana dynamic braking динамическое торможение Widerstansdbremsung Elektriskās bremzēšanas sistēma, kurā ierosināta 

elektromašīna tiek atslēgta no barotājtīkla un darbināta 

kā ģenerators, pārveidojot elektrisko enerģiju siltumā, 

kas izdalās tinumā un tam pieslēgtā rezistorā. 

  

2 183 

dinamiskā histerēzes cilpa dynamic hysteresis loop динамическая петля 

гистерезиса 

dynamische Hystereseschleife Magnētiskās histerēzes cilpa, ko iegūst mainot 

magnētiskā lauka intensitāti ar tik lielu ātrumu, ka šis 

ātrums ietekmē cilpas formu. 

  

3 291 

dinamiskā slodzes 

raksturlīkne 

  

transient load characteristic динамическая характеристика 

нагрузки 

transiente Lastkennlinie Slodzes atkarība no frekvences vai sprieguma 

pārejas režīmā uz elektropatērētāju spailēm. 

1 481 

dinamiskās izturības strāva dynamic current ток динамической стойкости dynamische 

Bemessungsstromstärke 
Primārās strāvas lielākā momentānā vērtība, ko 

strāvmainis ar īsslēgtu sekundāro tinumu spēj izturēt 

bez elektriskiem vai mehāniskiem elektromagnētiskās 

iedarbības izraisītiem bojājumiem. 

  

2 185 

dinamiskās magnetizēšanas 

līkne 

dynamic magnetization curve кривая динамического 

намагничивания 

dynamische 

Magnetisierungskurve 

Magnetizēšanas līkne, ko iegūst mainot magnētiskā 

lauka intensitāti ar tik lielu ātrumu, ka šis ātrums 

ietekmē līknes formu. 

  

3 293 

dinamiskās sistēmas 

parametrs 

dynamic system parameter параметр динамическойсистем

ы 

Parameter eines dynamischen 

Systems 

Lielums, kas raksturo kādu dinamiskās sistēmas īpašību 

un ko parasti ievēro ar sistēmu aprakstošo vienādojumu 

koeficientiem. 

  

3 294 

dinamiski atmagnetizēts 

stāvoklis 

dynamically neutralized state, 

dynamically demagnetized state 

динамически размагниченное 

состояние 

dynamisch neutralisierter 

Zustand, dynamisch 

abmagnetisierter Zustand 

Atmagnetizēts materiāla stāvoklis, kas iegūts ar ārēju 

maiņvirziena magnētisko lauku, tā maksimumvērtību 

pakāpeniski samazinot no piesātinājumindukcijas 

vērtības līdz nullei. 

3 295 

diode 

sk. nevadāms ventilis 

  

        4 210 

diskeļļošanas gultnis disc and wiper lubricated bearing подшипник с дисковой 

смазкой 

Lager mit Festringschmierung Gultnis, kurā ir uz vārpstas koncentriski novietots un 

eļļas tvertnē iegremdēts disks. Vārpstai rotējot, eļļa no 

diska virsmas tiek noslaucīta un ievadīta gultnī. 

2 186 
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diskomforta apžilbums 

sk. psihololoģiskais apžilbums 

  

        4 211 

diskpierakstes mēraparāts 

  

disc recorder самопишущий прибор с 

дисковой диаграммой 

Kreisblattschreiber Pierakstes mēraparāts, kurā rādījumus pieraksta uz 

diska, ko griež piedziņas mehānisms. 

3 296 

diskretizētais signāls sampled signal дискретизированный сигнал Abtastsignal Impulsu virkne, kurā impulsu amplitūdu vērtības ir 

proporcionālas signāla momentānajām vērtībām katra 

impulsa laikā. 

  

3 300 

diskrētais mainīgais switching variable переменная типа 

«переключатель» 

Schaltgröße Mainīgais, kas var pieņemt tikai galīgu skaitu vērtību. 

Piezīme. Visbiežāk diskrētais mainīgais ir binārais 

loģiskais mainīgais, kas var pieņemt divām loģiskajām 

patiesumvērtībām atbilstošas vērtības “0” un “1”. 

  

3 297 

diskrētelementu cirkulators lumped-element circulator циркулятор с 

сосредоточенными 

элементами 

Zirkulator aus diskreten 

Elementen 

Cirkulators, kurā pieslēgvietu iekšējie savienojumi 

veidoti no koncentrētu parametru reaktīvajiem 

elementiem. 

3 298 

diskrētelementu 

ventiļvājinātājs 

lumped-element isolator вентиль с сосредоточенными 

элементами 

Richtungsleitung aus diskreten 

Elementen 

Mikroviļņu ventiļvājinātājs, kurā pieslēgvietu iekšējie 

savienojumi veidoti no koncentrētu parametru 

reaktīvajiem elementiem. 

3 299 

diskrotora elektromašīna 

  

disc-type machine машина с дисковым ротором Scheibenläufermaschine Elektromašīna, kuras rotoram ir diska forma ar aksiālu 

(aksiālām) gaisa spraugu (spraugām). 

2 187 

dispersija dispersion дисперсия Dispersion Parādība, kad monohromatiska starojuma izplatīšanās 

ātruma maiņa vidē ir atkarīga no starojuma frekvences. 

Dispersiju nosaka tās vides fizikālās īpašības, kurā 

izplatās viļņi. 

Optiskās sistēmas īpašība, kas ļauj iegūt 

monohromatiskā starojuma spektrālās komponentes, 

piemēram, ar prizmu vai režģi. 

  

4 212 

distantaizsardzība distance protection дистанционная защита Distanzschutz Relatīvās selektivitātes aizsardzība, kuras nostrāde un 

selektivitāte atkarīga no aizsardzības uzstādīšanas vietā 

izmērīto elektrisko lielumu vērtībām, pēc kurām, 

salīdzinot tās ar aizsargzonu iestatījumu vērtībām, tiek 

novērtēts bojājuma ekvivalentais attālums (distance). 

  

3 301 

distantaizsardzība ar 

pārslēgšanu 

sk. pārslēdzamā 

distantaizsardzība 

        3 302 
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divbitu informācija double-point information двухэлементнаяинформация Doppelmeldung Pārrauginformācija, kas izteikta ar diviem bitiem un 

kas raksturo operatīvās iekārtas divus noteiktus 

(galīgos) stāvokļus, un divus nenoteiktus stāvokļus 

(starpstarpstāvokļus). Piemēram, 10 un 01 nozīmē 

noteiktus stāvokļus, bet 00 un 11  nenoteiktus 

stāvoļus. 

  

3 303 

divdaļīgais tarifs two-part tariff двухкомпонентный тариф zweigliedriger Tarif Tarifs, kas ietver piegādātās elektroenerģijas cenas 

struktūras divas sastāvdaļas, piemēram, sastāvdaļu, kas 

attiecas uz pievienoto jaudu (kilovati vai 

kilovoltampēri), un sastāvdaļu, kas attiecas uz enerģiju 

(kilovatstundas). 

  

2 188 

divfāžu īsslēgums 

  

phase-to-phase fault, line-to-line 

fault 

двухфазное короткое 

замыкание 

zweipoliger Kurzschluß ohne 

Erdberührung 

Īsslēgums starp diviem fāzes vadiem bez saskares ar 

zemi. 

1 258 

divfāžu īsslēgums ar zemi two-phase-to-earth fault, double 

line to ground fault 

двухфазное короткое 

замыкание на землю 

zweipoliger Kurzschulß mit 

Erdberührung 

Īsslēgums starp diviem fāzes vadiem un zemi vienā 

punktā. 

1 259 

divfunkciju spriegummainis dual purpose voltage transformer трансформатор напряжения 

двойного назначения 

Spannungswandler für Meß- und 

Schutzzwecke 
Spriegummainis, kurā viens magnētvads tiek izmantots 

gan mērīšanas, gan aizsardzības vajadzībām. Uz tā var 

būt izvietots viens vai vairāki sekundārie tinumi. 

  

2 189 

divgājienu cilptinums 

  

duplex lap winding двойная петлевая обмотка zweigängige Schleifenwicklung Cilptinums, kurā paralēlo zaru skaits ir vienāds ar 

divkāršu polu skaitu. 

2 190 

divgājienu viļņtinums 

  

duplex wave winding двойная волновая обмотка zweigängige Wellenwicklung Viļņtinums, kurā ir četri paralēlie zari neatkarīgi no 

polu skaita. 

2 191 

divkāršs zemesslēgums 

sk. dubults zemesslēgums, 

divkāršs zemesslēgums 

  

        1 713-1 

divkolektoru vilces dzinējs 

  

double commutator traction 

motor 

двухколлекторный тяговый 

двигатель 

Doppelkommutatorfahrmotor Vilces dzinējs ar diviem uz vienas vārpstas 

nostiprinātiem kolektoriem, kas ievietoti vienā korpusā. 

4 213 

divkopņu [sistēmas] 

sadalietaise 

double busbar substation распределительное устройство 

с двумя системами шин 

Doppel-Sammelschienen-Station Sadalietaise, kurā transformatorus un elektrolīnijas ar 

komutācijas aparātiem pēc izvēles var pievienot vienai 

vai abām kopņu sistēmām. 

1 524 

divkvadrantu pārveidotājs two-quadrant converter двухквадрантный 

преобразователь 

Zweiquadrant-Stromrichter Strāvas veida pārveidotājs vai līdzstrāvas pārveidotājs 

ar diviem dažādiem iespējamiem enerģijas virzieniem, 

ko panāk ar viena un tā paša virziena strāvu, bet divām 

dažādām sprieguma avota polaritātēm, vai ar divām 

dažāda virziena strāvām, bet vienu un to pašu 

sprieguma avota polaritāti. 

4 214 
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divķēžu līnija double circuit line двухцепная линия Doppelleitung Elektrolīnija ar divām ķēdēm (ne vienmēr vienāda 

sprieguma un frekvences), kas montētas uz vieniem un 

tiem pašiem balstiem. 

  

2 192 

divķēžu līnijas bojājums 

  

double-circuit fault повреждение двухцепной 

линии 

Doppelleitungskurzschluß Divi šķērsbojājumi, kas vienlaicīgi radušies vienā un 

tajā pašā vietā divās paralēlās ķēdēs. 

3 304 

divķēžu pusvertikālizvietojums double circuit semi-vertical 

configuration 

двухцепное смешанное 

расположение 

Tonnenanordnung einer 

Doppelleitung 
Divķēžu elektrolīnijas vadu vertikālizvietojuma 

paveids, kurā vidējās fāzes ir nobīdītas horizontālā 

virzienā tālāk no balsta. 

  

2 193 

divķēžu vertikālizvietojums double circuit vertical 

configuration 

двухцепное вертикальное 

расположение 

vertikale Anordnung einer 

Doppelleitung 
Divķēžu elektrolīnijas vadu vertikālizvietojums, kurā 

katra ķēde atrodas savā balsta pusē. 

2 194 

divlikmju diennakts tarifs two-rate time-of-day tariff суточный двухставочный 

тариф 

Zweifachzonentarif Diennakts tarifs, kas ietver divas dažādas cenas par 

kilovatstundu, šīs cenas piemērojot dažādām diennakts 

stundām, piemēram, cenu p1 par kWh nakts laikā, 

cenu p2 par kWh dienas laikā. 

  

2 195 

divlikmju tarifs 

  

two-rate tariff двухставочный тариф Doppeltarif Tarifs, kas ietver divas maksas likmes par 

kilovatstundu. 

2 196 

divpola shēma one-port network, two-terminal 

network 

схема двухполюсника Eintor, Zweipol Elektriskā shēma ar divām pieslēgspailēm vai ar vairāk 

nekā divām pieslēgspailēm, no kurām tikai divas ir 

ieejas spailes. 

  

3 305 

divpolīga līdzstrāvas līnija 

  

bipolar d.c. link биполярная линия 

постоянного тока 

zweipolige HGÜ-Verbindung Līdzstrāvas elektropārvades līnija, kam attiecībā pret 

zemi ir divi dažādas polaritātes poli. 

1 358 

divpolīga līnija 

  

bipolar line двухполюсная линия zweipolige Leitung Līdzstrāvas elektrolīnija, kuras slodze pievienota 

barošanas avota diviem poliem. 

2 197 

divpols 

  

two-terminal circuit двухполюсник Zweipol Elektriskā ķēde ar divām pieslēgspailēm. 3 306 

divpozīciju pārvades elements two-position [transfer] element двухпозиционный 

[передаточный] элемент 

Zweipunkt[-Übertragungs]glied Pārvades elements, kura izejas mainīgajam y var būt 

tikai divas diskrētas vērtības (sk. attēlu). 

3 307 
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Apzīmējumi: 

x – ieejas mainīgais; 

y – izejas mainīgais; 

a – apakšējā pārslēgšanas vērtība; 

b – augšējā pārslēgšanas vērtība; 

(b – a) – nenoteiktības zona. 

  

divpusbarota elektromašīna 

  

double-fed machine машина двойного питания doppelgespeiste Maschine Elektromašīna, kurā statora un rotora tinumi tiek baroti 

no dažādiem maiņstrāvas avotiem. 

2 198 

divpusēja barošana duplicate supply Zweifachversorgung двухстороннее питание Patērētāju barošana pa divām līnijām, no kurām 

katra elektroapgādes drošuma palielināšanai var tikt 

barota no neatkarīga barošanas avota. 

  

1 86 

divpusējais pārvads bilateral transmission двухсторонняя передача zweiseitiger Antrieb Pārvads, kurā vilces dzinēja griezes momentu uz 

dzenošo asi pārnes no abiem vārpstas galiem. 

  

4 215 

divpusperiodu fāždiferenciālā 

aizardzība 

full-wave phase comparison 

protection 

фазосравнивающая защита с 

двухполупериодным 

сравнением 

Phasenvergleichsschutz mit 

Messung in jeder Halbwelle 

Fāždiferenciālā aizsardzība, kurā strāvas fāzes salīdzina 

gan pozitīvā, gan negatīvā pusperioda laikā. 

3 308 

divslāņu tinums 

  

two layer winding двухслойная обмотка Zweischichtwicklung Izkliedēts tinums, kuram katrā rievā atrodas divu spoļu 

malas. 

2 199 

divslēdžu [shēmas] divkopņu 

sadalietaise 

two-breaker arrangement схема с двумя выключателями 

на цепь 

Zwei-Leistungsschalter-

Anordnung 

Sadalietaise ar divām kopņu sistēmām, pie katras no 

kurām pievienojums tiek pieslēgts ar savu jaudas 

slēdzi. 

  

1 525 

divstieņu atspriegotājs double stick insulator tool изолирующий инструмент с 

двойной штангой 

Doppel-Haltestange für 

Isolatorketten 

Izolējošs darbarīks, kas izgatavots no diviem stieņiem 

un paredzēts izolatoru virtenes mehāniskai 

atslogošanai. 

4 216 
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divstieņu bandāžsavienojums bound twin-post connection бандажировнное соединение 

двух выводов 

gebundene Zwillingsstift-

Verbindung 

Kombinēts elektriskais savienojums, ko, saskaroties ar 

savām platākajām skaldnēm, veido divi taisnstūraini 

asšķautnaini stieņi, kuri sastiprināti, notinot 

savienojuma vietu ar vairākiem stieples vijumiem. 

  

4 217 

divtaktu pašmagnetizēšanas 

magnētiskā pastiprinātāja 

taisngriežu slēgums 

  

rectifier connection of an auto 

self-excited transductor 

выпрямительная 

схемамагнитного усилителя с 

самоподмагничиванием 

Gleichrichterschaltung eines 

Transduktors mit direkter 

Selbsterregung 

Pašmagnetizēšanas magnētiskā pastiprināja slēgums, 

kurā darba tinumi slēgti virknē ar taisngriežu ventiļu 

pleciem. 

3 309 

divtinumu sinhronģenerators double-wound synchronous 

generator 

синхронный генератор с 

двойной обмоткой 

Zweiwicklungs-

Synchrongenerator 
Sinhronģenerators ar kopējā magnētserdē novietotiem 

diviem vienādiem tinumiem, kuri var barot divas 

neatkarīgas ķēdes. 

  

2 200 

divu energosistēmu 

sinhronizācija 

  

synchronization of two systems синхронизация двух 

энергосистем 

Synchronisierung zweier Netze Divu paralēli saslēdzamu energosistēmu sprieguma 

frekvenču, amplitūdu un fāžu izlīdzināšana. 

1 552 

divvadu kūļvads 

  

twin bundle фаза, расщепленная на два 

провода 

Zweierbündel Kūļvads, kas sastāv no diviem vadiem. 2 201 

divvadu vienkāršās 

ķēžpiekares kontakttīkls 

simple catenary equipment with 

twin contact wires 

одинарная цепная подвеска с 

двумя контактными 

проводами 

Kettenfahrleitung mit 

Doppelfahrdraht 

Gaisvadu kontakttīkls, kas izveidots no diviem vienai 

nesējtrosei piekarinātiem kontaktvadiem. 

4 218 

divvērtņu griežatdalītājs centre-break disconnector разъединитель с центральным 

размыканием 

Drehtrennschalter Griežatdalītājs, kuram katra pola abi kontakti ir kustīgi 

un saskaras aptuveni vidū starp balstizolatoriem. 

2 202 

dīkā spole dummy coil мертвая секция Blindspule Spole, kas ar elektromašīnas tinumu elektriski nav 

savienota, bet rievās ievietota tikai rotora mehāniskā 

līdzsvara nodrošināšanai. 

  

2 180 

dīkstāve 

  

outage простой, перерыв в работе Wartezeit Piespiedu nenodarbinātība, stāvēšana dīkā darba laikā. 1 144 

dīkstāves laiks 

  

idle time, free time продолжительность простоя Dauer des betriebsfreien 

Klarzustands 
Laika intervāls, kurā objekts atrodas dīkstāves stāvoklī. 2 181 

dīkstāves stāvoklis 

  

idle state простой betriebsfreier Klarzustand Nestrādes stāvoklis darbspējas laikā. 2 182 

dīzeļelektriskais vilcējriteklis diesel-electric motor vehicle дизель-электрическая тяговая 

единица 

dieselelektrisches Triebfahrzeug Vilcējriteklis, kura vilces jaudu rada tajā uzstādītais 

maiņstrāvas vai līdzstrāvas dīzeļģenerators. 

4 219 

dobizolators 

  

hollow insulator полый изолятор Hohlisolator Izolators ar tukšu vidu un atvērumiem abos galos. 2 203 

dobs spiedienkabelis self-contained pressure cable кабель с центральным 

маслопроводящим каналом 

Manteldruckkabel Kabelis, kurā spiedienu radošais šķidrums atrodas 

kabeļa izgatavošanas procesā izveidotā metāla apvalkā. 

2 204 

dobvads hollow conductor полый провод Hohlleiter No apaļa profila vai segmentprofila spirālē savērptām 2 205 
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  stieplēm izgatavots dobs vads. 

domēna siena domain wall доменная граница Domänenwand Robežapgabals starp blakus magnētiskiem domēniem 

vairāku kristāliskā režģa elementāršūnu biezumā, kur 

magnētiskā momenta orientācija nepārtraukti mainās 

no vienam domēnam atbilstošā virziena uz blakus 

domēnam atbilstošo virzienu. 

  

3 310 

domēns, 

Veisa apgabals 

  

[Weiss] domain домен Domäne, Weißscher Bezirk Neliels spontānās magnetizācijas apgabals vielas 

paraugā, kurā temperatūra ir zemāka par Kirī punktu. 

3 311 

drenāžas transformators, 

atsūcējtransformators 

draining transformer, sucking 

transformer 

отсасывающий трансформатор Saugtransformator Transformators, kura transformācijas koeficients ir 

vienāds ar vienu un kura primārais tinums ir slēgts 

virknē ar kontakttīkla kontaktvadu, bet sekundārais – 

virknē ar atgriezes vadu. 

Piezīme. Šādi transformatori uzstādīti gar sliežu ceļu 

noteiktos intervālos (3 – 5 km), un tie, samazinot 

atgriezes vada pretestību, samazina klaidstrāvas grunts 

dziļākos slāņos. 

  

4 220 

drosele 

sk. induktivitātes spole 

  

        3 312 

drošinātāja atdalītājsprauga isolating distance for a fuse изолирующий промежуток для 

предохранителя 

Trennstrecke einer Sicherung Mazākais attālums starp drošinātāja pamatnes 

kontaktdetaļām, kas noteikts stāvoklī, kad izņemts 

drošinātāja ieliktnis vai tā turētājs. 

  

2 206 

drošinātāja belznis fuse striker ударник предохранителя Schlagstift einer Sicherung Drošinātāja ieliktņa daļa, kas, nostrādājot drošinātājam, 

atbrīvo citu ierīču atslēgšanai vai bloķēšanai 

nepieciešamo enerģiju. 

  

2 207 

drošinātāja ieliktnis fuse-link заменяемый элемент Sicherungseinsatz Drošinātāja daļa, kam ir viens vai vairāki kūstošie 

elementi un kas pēc drošinātāja nostrādes paredzēta 

nomaiņai. 

  

2 208 

drošinātāja ieliktņa 

kontaktdetaļa 

fuse-link contact контакт заменяемого элемента 

предохранителя 

Kontaktstück eines 

Sicherungseinsatzes 
Drošinātāja ieliktnī nostiprināta kontaktdetaļa, kas 

paredzēta kontakta veidošanai ar drošinātāja pamatnes 

kontaktdetaļu vai drošinātāja ieliktņa turētāja 

kontaktdetaļu. 

  

2 209 

drošinātāja ieliktņa turētāja 

kontaktdetaļa 

fuse-carrier contact контакт держателя 

заменяемого элемента 

предохранителя 

Kontaktstück eines 

Sicherungseinsatzträgers 
Drošinātāja ieliktņa turētājā nostiprināta kontaktdetaļa, 

kas paredzēta kontakta veidošanai ar drošinātāja 

2 210 
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ieliktni. 

drošinātāja ieliktņa turētājs fuse-carrier держатель заменяемого 

элемента предохранителя 

Sicherungseinsatzträger Drošinātāja noņemama daļa, kas paredzēta drošinātāja 

ieliktņa saturēšanai. 

2 211 

drošinātāja ieliktņu 

savstarpējā neapmaināmība 

  

fuse-link non-interchangeability невзаимозаменяемость 

заменяемого элемента 

предохранителя 

Unverwechselbarkeit des 

Sicherungseinsatzes 
Drošinātāja ieliktņu formas un/vai izmēru atšķirība, kas 

neļauj nejauši drošinātāja pamatnē ievietot tādu ieliktni, 

kura raksturlielumi atšķiras no paredzētajiem. 

2 212 

drošinātāja loka spriegums 

  

arc voltage of a fuse напряжение на дуге 

предохранителя 

Lichtbogenspannung einer 

Sicherung 
Sprieguma lielākā momentānā vērtība starp drošinātāja 

izvadiem loka degšanas laikā. 

2 213 

drošinātāja lokdedzes laiks 

  

arcing time of a fuse время дуги предохранителья Lichtbogenzeit einer Sicherung Laika intervāls starp loka rašanās brīdi un loka 

nodzišanas brīdi drošinātājā. 

2 214 

drošinātāja pamatne 

  

fuse-base, fuse-mount основание предохранителя Sicherungsunterteil Drošinātāja balsta daļa, kurā nostiprināti kontakti un 

pieslēgspailes. 

2 215 

drošinātāja pamatnes 

kontaktdetaļa 

  

fuse-base contact контакт основания 

предохранителя 

Kontaktstück eines 

Sicherungsunterteils 
Drošinātāja pamatnes kontaktdetaļa, kas paredzēta 

kontakta veidošanai ar drošinātāja ieliktni. 

2 216 

drošinātāja pārslogojamība overload characteristics of a fuse характеристика перегрузки 

предохранителя 

Überlastcharakteristik einer 

Sicherung 
Laika un virsnominālās strāvas kombinācija, kuru 

drošinātājs var izturēt atkārtoti noteiktos apstākļos. 

2 217 

drošinātāja turētājs 

  

fuse-holder держатель предохранителя Sicherungshalter Drošinātāja pamatnes un citu drošinātāja turētājdetaļu 

kombinācija. 

2 218 

drošinātājatdalītājs 

  

fuse-disconnector предохранитель-

разъединитель 

Sicherungstrennschalter Atdalītājs, kura kustīgos kontaktus veido drošinātāju 

ieliktņi. 

2 219 

drošinātājs fuse предохранитель Sicherung Aizsargierīce, kas, izkūstot vienam vai vairākiem 

speciāli paredzētiem elementiem, pārtrauc elektrisko 

ķēdi, ja strāva tajā pietiekoši ilgi pārsniegusi noteiktu 

vērtību. Jēdziens "drošinātājs" ietver visas detaļas, kas 

veido šo ierīci. 

  

2 220 

drošinātājslēdzis fuse-combination unit комбинация предохранитель-

коммутационный аппарат 

Schalter-Sicherungs-Einheit Mehāniskā komutācijas aparāta un viena vai vairāku 

drošinātāju kopums, kas apvienoti vienā konstrukcijā. 

Dažas drošinātājslēdžu konstrukcijas var būt apgādātas 

ar atkabņiem un belžņiem. Belžņa nostrāde izraisa 

komutācijas aparāta visu polu atslēgšanos. 

  

2 221 

drošības apgaisme safety lighting освещение безопасности Sicherheitsbeleuchtung [für 

Arbeitsplätze], Notbeleuchtung 

[für Räume] 

Avārijapgaismes daļa, kurai jāgarantē cilvēku drošība 

potenciāli bīstamos darbos. 

4 221 

drošības attālums working clearance рабочий воздушный 

промежуток 

Schutzabstand Minimālais pieļaujamais attālums starp strāvu 

vadošajām daļām un apkalpojošo personālu. 

1 68 

drošības iekārtu barošanas 

sistēma 

supply system for safety services питание системобеспечения бе

зопасности 

Sicherheitsstromversorgungsanla

ge 

Barošanas sistēma cilvēku drošībai paredzētu iekārtu 

funkcionēšanai. 

3 313 
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Piezīme. Barošanas sistēmā ietilpst barošanas avots un 

ķēde līdz elektropatērētāju spailēm. 

  

drošības mazspriegums safety extra low voltage, SELV безопасное сверхнизкое 

напряжение 

Sicherheits-Kleinspannung, 

SELV 

Attiecīgas valsts normatīvajos materiālos noteiktas 

sprieguma vērtības, piemēram, līdz 50 V 

maiņspriegumam un līdz 120 V līdzspriegumam, kuras 

iegūst starp atdalītajtransformatora sekundārā tinuma 

nezemētiem izvadiem vai no akumulatoru baterijas un 

ko lieto paaugstinātas drošības elektroķēžu barošanai. 

  

3 314 

drošums reliability надежность Zuverlässigkeit Tehniska objekta kompleksa īpašība - izpildīt tam 

paredzētās funkcijas, saglabājot noteiktās robežās savus 

raksturlielumus. 

  

1 147 

drukātā shēma 

sk. iespiestā shēma 

  

        4 222 

drukātās shēmas plate 

sk. iespiestās shēmas plate 

  

        4 223 

dubultās ķēžpiekares 

kontakttīkls 

double catenary equipment двойная цепная подвеска Doppelfahrleitung Gaisvadu kontakttīkls, kurā kontaktvadi piekarināti 

divām vienādas nokares nesējtrosēm un nostiprināti 

vienādā augstumā virs sliedēm. 

  

4 224 

dubultizolācija 

  

double insulation двойная изоляция doppelte Isolierung Izolācija, kas sastāv no pamatizolācijas un 

papildizolācijas. 

3 315 

dubultpārtrauces atdalītājs 

  

double-break disconnector разъединитель с двойным 

размыканием 

Zweifach-Trennschalter Atdalītājs, kas pārtrauc elektrisko ķēdi divās vietās. 2 222 

dubults zemesslēgums, 

divkāršs zemesslēgums 

  

double faults двойное замыкание Doppelerdschluß Divu elektriski saistīta tīkla dažādās vietās 

vienlaicīgu zemesslēgumu kopums. 

1 714 

dubultspirāles kvēldiegs 

  

coiled-coil filament биспираль Doppelwendel Vienspirāles kvēldiegs, kas atkārtoti savīts lielākā 

spirālē. 

4 225 

dzeltenais plankums 845-02-04 yellow spot, macula lutea желтое пятно gelber Fleck Gaismjutīgākā acs tīklenes vieta ar dzelteno pigmentu, 

no kā arī cēlies šīs vietas nosaukums. 

4 226 

dzelzceļa barjeras piedziņa barrier machine привод шлагбаума Schrankenantrieb Korpusā ievietots ierīču komplekts, kas paredzēts 

dzelceļa pārbrauktuves barjeras darbināšanai, parasti, ar 

elektrisko piedziņu. 

  

4 227 

dzelzceļa brīdinājuma signāls railway warning signal предупредительный Ankündigungseisenbahnsignal Dzelzceļa redzes signāls, kas uzstādīts tādā attālumā no 4 228 
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железнодорожный сигнал* garāmejas signāla, lai lokomotīves vadītājs paspētu 

veikt norādītās darbības. 

  

dzelzceļa gaismas signāls railway light signal световой железноджорожный 

сигнал* 

Eisenbahnlichtsignal Dzelzceļa redzes signāls, kura atveidu gan dienas, gan 

nakts laikā iegūst ar dažādas krāsas gaismu. 

4 229 

dzelzceļa garāmejas signāls railway execution signal проходной железнодорожный 

сигнал* 

Durchführungseisenbahnsignal Dzelzceļa redzes signāls, kas atļauj vai aizliedz vilciena 

kustību no viena blokposma uz otru. 

4 230 

dzelzceļa manevru signāls 

  

shunt signal маневровый сигнал Rangiersignal Redzes signāls, ko lieto vagonu un lokomotīvju 

pārvietošanā dzelzceļa stacijās. 

4 231 

dzelzceļa piesardzības signāls subsidiary railway signal железнодорожный сигнал 

предосторожности* 

Vorsichteisenbahnsignal Dzelzceļa papildsignāls, kas uzstādīts vienā mastā ar 

galveno signālu un kas labas redzamības apstākļos 

atļauj vilciena kustību ar samazinātu ātrumu, ja 

nedarbojas signāls, kas atļauj kustību. 

  

4 232 

dzelzceļa ritošais sastāvs, 

ritsastāvs 

  

[railway] rolling stock [железнодорожный]подвижно

й состав 

Fahrzeugpark Visi kustībai pa sliežu ceļiem paredzētos 

transportlīdzekļi ar vai bez dzinējiem. 

4 233 

dzelzceļa signalizācija railway signalling железнодорожная 

сигнализация 

Eisenbahnsignalwesen Tehnisko, organizatorisko un regulējošo iekārtu 

kopums, kas paredzēts dzelzceļa satiksmes drošības, 

vilcienu kustības un manevru darbu organizēšanai. 

Piezīme. Uz dzelzceļa signalizāciju attiecina arī 

normatīvos dokumentus par dzelzceļa signālu 

lietošanu. 

  

4 237 

dzelzceļa signalizācijas 

instrukcija 

railway signal regulations инструкция по сигнализации 

на железных дорогах 

Eisenbahnsignalanordnung Instrukcija, kas nosaka dzelzceļa signalizācijas sistēmu, 

signālu un signālierīču veidus, signālu nozīmi un to 

lietošanu. 

  

4 238 

dzelzceļa signalizācijas 

vadības postenis 

railway signal box пост железнодорожной 

сигнализации 

Eisenbahnstellwerk Vieta, kurā izvietotas vilcienu signalizācijas vadības un 

indikācijas ierīces un no kuras tiek vadīta to darbība; 

šeit var būt arī bloķēšanas iekārtas. 

  

4 239 

dzelzceļa signāla atveids aspect of a signal in railway 

signalling 

изображение 

железнодорожного сигнала* 

Signalbegriff im 

Eisenbahnsignalwesen, 

Signalbild im 

Eisenbahnsignalwesen 

Dzelzceļa signāla izskats, kāds redzams no vilciena 

tuvošanās puses vai kāds parādās lokomotīves vadītāja 

kabīnē. 

  

4 234 

dzelzceļa signāla rādījums indication of a signal in railway 

signalling 

показание железнодорожного 

сигнала 

Signalbedeutung im 

Eisenbahnsignalwesen 

Informācija, ko sniedz dzelzceļa redzes signāls ar savu 

atveidu (krāsu, stāvokli, to kombināciju u. tml.) vai 

dzirdes signāls ar skaņas veidu un skaņas intervālu 

biežumu. 

  

4 235 
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dzelzceļa signālindikācijas 

pults 

railway signal indication panel железнодорожное сигнальное 

табло 

Eisenbahnmeldetafel Pults, kurā atveidota pārraugāmā dzelzceļa iecirkņa 

shēma, atspoguļojot, piemēram, sliežu ceļa aizņemtību, 

signālu atveidus, pārmiju stāvokļus, vilcienu numurus 

u. tml. 

  

4 236 

dzelzceļa signāls signal in railway signalling железнодорожный сигнал Signal im Eisenbahnsignalwesen Nosacīta redzama zīme vai skaņa, ar kuru dzelzceļa 

darbiniekiem dod rīkojumus vai norādījumus, kas 

saistīti ar dzelzceļa transportlīdzekļu kustību. 

  

4 240 

dzelzceļa vairākatveidu 

gaismas signāls 

multiple-aspect railway light 

signal 

световой железнодорожный 

сигнал с несколькими 

показаниями* 

mehrbegriffiges 

Eisenbahnlichtsignal 

Dzelzceļa redzes signāls, kura atveidu nosaka gaismas 

krāsa un/vai krāsu kombinācija. 

4 241 

dzelzceļmalas signalizācija railway lineside signalling путевая железнодоржная 

сигнализация* 

streckenseitige 

Eisenbahnsinalisierung, ortsfeste 

Eisenbahnsinalisierung 

Dzelzceļa redzes signāli, kas ierīkoti gar sliežu ceļu. 4 242 

dzelzs-niķeļa akumulators 

  

iron-nickel secondary cell железо-никелевый 

аккумулятор 

Eisen-Nickel-Akkumulator Sārma akumulators, kura pozitīvā aktīvā masa ir 

niķelis, bet negatīvā – dzelzs. 

3 316 

dzenampālis 

  

driven pile забивная свая Rammpfahl Pālis, ko dzenot vai vibrējot iedziļina gruntī bez grunts 

izrakšanas. 

2 223 

dzese cooling охлаждение Kühlung Veids, kādā elektromašīnas zudumu dēļ izdalītais 

siltums tiek nepārtraukti atdots primārajam 

dzesētājaģentam vai ar sekundāro dzesētājaģentu 

novadīts uz siltummaini. 

  

2 224 

dzeses caurule 

  

pipe of a cooling system труба охлаждения Kühlungsrohr Noslēgta caurule dzesētājaģenta pievadīšanai. 2 225 

dzeses kanāls 

  

duct of a cooling system канал охлаждения Kühlungskanal Noslēgts kanāls dzesētājaģenta pievadīšanai. 2 226 

dzeses tornis, 

dzesēšanas tornis 

  

cooling tower градирня Kühlturm Termoelektrostacijas būve, kurā tiek dzesēts 

cirkulācijas ūdens. 

1 672 

dzesēšanas tornis 

sk. dzeses tornis, dzesēšanas 

tornis 

  

        1 672-1 

dzesētājaģents 

  

coolant хладагент Kühlmittel Šķidra vai gāzveida vide, ar kuru tiek pārnests siltums. 2 227 

dzinējsinhronizācija motor synchronizing синхронизация в режиме 

двигателя 

Synchronisieren als Motor Sinhronmašīnas sinhronizācija, ieslēdzot ierosmes 

strāvu pēc tam, kad sasniegta sinhronajai rotācijas 

frekvencei tuva rotācijas frekvence un mašīna pieslēgta 

2 228 
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tīklam, ar kuru to paredzēts sinhronizēt. 

  

dzirksteļdroša elektroiekārta 

  

intrinsically-safe apparatus искробезопасное 

электрооборудование 

funkensicheres elektrisches 

Betriebsmittel 

Elektroiekārta, kurā visas ķēdes ir dzirksteļdrošas. 4 243 

dzirksteļdroša elektroķēde intrinsically-safe circuit искробезопасная 

электрическая цепь 

funkensicherer Stromkreis Elektriska ķēde, kurā neviena dzirkstele vai siltuma 

izraisīts efekts, kas var rasties normālos darba vai 

noteiktu bojājumu apstākļos, nerada gāzes vai tvaika 

aizdegšanos. 

  

4 244 

dzirksteļdrošības barjera sparking safety barrier барьер искробезопасности Funkensicherheitsbarriere Ierīce, ko ievieto starp dzirksteļdrošām un 

dzirksteļbīstamām ķēdēm, lai ierobežotu spriegumu un 

strāvu dzirksteļdrošajās ķēdēs līdz tādām vērtībām, kas 

neizraisa uzliesmošanu. 

  

4 245 

dzirksteļdrošības pārbaudes 

ierīce 

spark test apparatus искрообразующий механизм Funkenprüfgerät Ierīce, kas paredzēta, lai eksperimentāli pārbaudītu, vai 

elektriskajā ķēdē radušās dzirksteles neizraisa 

sprādzienbīstamās gāzveida vides uzliesmošanu. 

  

4 246 

dzirksteļizlāde spark discharge искровой разряд Funkenentladung Īslaicīga elektriskā izlāde gāzē, ja elektroenerģijas 

jauda nav pietiekami liela, lai izraisītu ilgstošu lokizlādi 

vai mirdzizlādi. Dzirksteļizlāde notiek, piemēram, ja 

partrauc mazjaudas elektriskā slēdža kontaktus. 

  

3 317 

dzirksteļsprauga spark-gap искровой промежуток Funkenstrecke Ierīce, kas sastāv no diviem vai vairākiem elektrodiem 

un paredzēta izlādes ierosināšanai noteiktos apstākļos. 

  

3 318 

dzīvsudraba augstspiediena 

spuldze 

high pressure mercury lamp ртутная лампа высокого 

давления 

Quecksilberdampf-

Hochdrucklampe 

Dzīvsudraba izlādspuldze, kurā galveno gaismas daļu 

tieši vai netieši izstaro dzīvsudraba tvaiki ar 

parciālspiedienu, kas nav mazāks par 100 kPa. 

  

4 247 

dzīvsudraba oksīda-cinka 

galvaniskā baterija 

  

mercuric oxide-zinc primary 

battery 

гальваническая батарея оксида 

ртути-цинка 

Quecksilberoxid-Zink-

Primärbatterie 

Sārma galvaniskā baterija, kuras elementu pozitīvais 

elektrods ir izgatavots no dzīvsudraba oksīda, bet 

negatīvais – no cinka. 

3 319 

dzīvsudraba taisngriezis 

  

mercury-arc rectifier ртутный выпрямитель Quecksilberdampfgleichrichter Taisngriezis, kas izveidots no dzīvsudraba ventiļiem. 4 248 

dzīvsudraba zemspiediena 

spuldze 

  

low pressure mercury lamp ртутная лампа низкого 

давления 

Quecksilberdampf-

Niederdrucklampe 

Dzīvsudraba izlādspuldze (ar luminofora pārklājumu 

vai bez tā), kurā tvaiku parciālspiediens stacionārā 

režīmā nepārsniedz 100 kPa. 

  

4 249 

Džoula efekts Joule effect эффект Джоуля Joule-Effekt Parādība, kurā, elektriskai strāvai plūstot vielā, tajā 

izdalās siltuma daudzums, kas proporcionāls vielas 

3 320 
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īpatnējai pretestībai un elektriskās strāvas blīvuma 

kvadrātam. 

  

Džoula integrālis Joule integral интеграл Джоуля Joule-Integral Strāvas kvadrāta integrālis dotajā laika intervālā: 

, 

kur (t1 - t0) - dotais laika intervāls. 

  

2 229 

Džoula integrāļa raksturlīkne 

  

Joule integral characteristic характеристика интеграла 

Джоуля 

Joule-Integral Charakteristik Džoula integrāļa vērtība kā neietekmētās strāvas un/vai 

sprieguma funkcija noteiktos apstākļos. 

2 230 

EDS 

sk. elektrodzinējspēks 

  

        3 321 

efektīvais kontakta platums 

  

virtual contact width эффективная ширина контакта Kontaktbereich Kontakta darbvirsmas platums, ievērojot kontaktdetaļu 

iespējamo savstarpējo novirzi. 

4 250 

efektīvā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: e) 

effective permeability эффективная магнитная 

проницаемость 

effektive Permeabilität Iedomāta homogēna materiāla magnētiskā caurlaidība, 

kas no šāda materiāla veidotai magnētiskai ķēdei 

nodrošina tādu pašu magnētisko pretestību, kāda ir 

reālai tādu pašu izmēru magnētiskai ķēdei, ja tā sastāv 

no dažādiem un/vai nehomogēniem magnētiskiem 

materiāliem. 

Piezīmes. 

1.       Ja magnētiskā ķēde veidota no virknē 

savienotiem dažādu materiālu elementiem un 

katra elementa šķērsgriezumā magnētisko 

caurlaidību var pieņemt par nemainīgu 

lielumu, ir spēkā šāda vienādība: 

, 

kur l – katra magnētiskās ķēdes nemainīgā 

šķērsgriezuma elementa garums; S – šī 

elementa šķērsgriezuma laukums; r – 

relatīvā magnētiskā caurlaidība, kas noteikta 

magnētiskās plūsmas ceļa virzienā. 

2.       Efektīvo magnētisko caurlaidību 

magnētiskajām serdēm ar gaisa spraugu 

izmanto tikai tad, ja izkliedes plūsma ir 

relatīvi maza. 

  

3 322 

efektīvās magnētiskās temperature coefficient of температурный коэффициент Temperaturkoeffizient der Efektīvās magnētiskās caurlaidības relatīvās izmaiņas 3 323 
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caurlaidības temperatūras 

koeficients 

(apzīmējums: e) 

effective permeability эффективной магнитной 

проницаемости 

effektiven Permeabilität attiecība pret temperatūras izmaiņu, kas izraisījusi šo 

magnētiskās caurlaidības izmaiņu: 

, 

kur e,magnētiskā caurlaidība temperatūrā ; e,b - 

magnētiskā caurlaidība temperatūrā b, kas pieņemta 

par bāzes temperatūru. 

  

efektīvās vērtības detektors root-mean-square detector среднеквадратичныйдетектор Effektivwert-Detektor Detektors, kura izejas spriegums atbilst pievadītā 

signāla efektīvajai vērtībai. 

Piezīme. Efektīvo vērtību nosaka noteiktam laika 

intervālam. 

  

3 324 

Eiropas Elektrotehnikas 

standartizācijas komiteja, 

CENELEC 

  

European Committee for 

Electrotechnical Standardization, 

CENELEC 

Европейский комитет по 

стандартизации 

электрооборудования, ЕКСЭ 

Europäisches Komitee zur 

Koordinierung der 

elektrotechnischen Normung, 

CENELEC 

Eiropas Savienības komiteja, kuru izveidoja 1972. gadā 

un kuras galvenais uzdevums ir Starptautiskās 

Elektrotehnikas komisijas materiālu pārņemšana un 

harmonizētu Eiropas normatīvo materiālu un standartu 

projektu izstrāde elektrotehnikas nozarē. 

4 251 

eirospraudnis 

  

Euro plug евроштекер Eurostecker Divpolīgs spraudnis ar 19 mm attālumu starp apaļo 

spraudtapu centriem. 

  

3 325 

ekonomiskais slodzes 

sadalījums 

  

economic loading schedule экономическое распределение 

нагрузок 

wirtschafliche Auslastung Slodzes sadalījums, kas nosaka energosistēmas iekārtu 

optimālu izmantošanu. 

1 534 

ekranējošs aizsargtērps 

  

conductive clothing экранирующий комплект 

одежды 

leitfähige Schutzkleidung Elektrovadoša materiāla tērps, kas paredzēts strādājošā 

aizsardzībai pret elektriskā lauka iedarbību. 

1 21 

ekranējuma koeficients screening factor коэффициент экранирования Reduktionsfaktor Elektrolīnijā inducētā EDS, ievērojot blakusķēžu vai 

citu elektrovadošu daļu ekranizējošo efektu, attiecība 

pret EDS, kāds tiktu inducēts šajā līnijā, ja nebūtu 

minēto blakusķēžu vai elektrovadošo daļu. 

  

1 302 

ekranēta kamera shielded enclosure, screened 

room 

экранированная камера Schirmraum Telpa, kas ietverta no metāla sieta vai loksnēm 

izgatavotā apvalkā, kas paredzēts iekšējās 

elektromagnētiskās vides atdalīšanai no ārējās. 

  

3 329 

ekranētājvads shielding conductor экранирующий провод reduzierender Leiter Kabelim vai kabeļkanālam paralēli novietots atsevišķs 

vads vai viendzīslas kabelis, kas veido noslēgtas ķēdes 

daļu. Tajā var plūst inducētās strāvas, kuru 

magnētiskais lauks ir pretējs ekranējamā kabeļa 

laukam. 

  

2 232 



92 
 

ekranēts savienotājs shielded connector экранированныйсоединитель geschirmter Steckverbinder Spraudsavienotājs, kas aizsargā iekšējo vadu (iekšējos 

vadus) no ārēja elektromagnētiskā starojuma un neļauj 

iekšējā vada (iekšējo vadu) elektromagnētiskajam 

starojumam nokļūt apkārtējā vidē. 

  

4 252 

ekranētu polu dzinējs shaded pole motor двигатель с экранированными 

полюсами 

Spaltmotor Vienfāzes asinhrondzinējs ar vienu vai vairākiem 

īsslēgtiem palīgtinumiem, kas nobīdīti telpā attiecībā 

pret galveno tinumu un parasti ir novietoti statora 

magnētserdē. 

  

2 233 

ekrāna sprieguma ierobežotājs shield voltage limiter ограничитель напряжения на 

экране 

Schirmspannungsbegrenzer Ierīce, kas savienota ar kabeļa ekrānu vai ekrānu 

speciālsavienojumu un paredzēta sprieguma 

ierobežošanai uz ekrāna pārejas procesa laikā. 

  

2 231 

ekrāns screen экран Schirm Ierīce, kas ierobežo kāda fizikāla lauka izplatīšanos 

noteiktā apgabalā. Elektrotehnikā lieto elektriskos, 

magnētiskos un elektromagnētiskos ekrānus. 

  

3 330 

ekrānsavienotu viendzīslas 

kabeļu sistēma 

  

solidly bonded single-core cable 

system 

система одножильных кабелей 

с глухим соединением экранов 

festverbundenes einadriges 

Kabelsystem 
Ekranētu viendzīslas kabeļu sistēma, kurā katras fāzes 

ekrāni savstarpēji elektriski savienoti un sazemēti abos 

kabeļu galos un, ja nepieciešams, arī starppunktos. 

2 234 

ekrāntrose 

sk. aizsargtrose, ekrāntrose 

  

        1 150-1 

ekrānu ciešsavienojums 

  

solid bond of screens глухое соединение экранов feste Schirmverbindung Kabeļa ekrānu savienojums, kas nodrošina minimālu 

pilno pretestību. 

2 235 

ekrānu punktsavienojums single-point bonding соединение экранов в одной 

точке 

Einpunkten-Schirmverbindung Kabeļa ekrānu savienojuma veids, kurā 

elementārposma trīs kabeļu ekrāni savstarpēji cieši 

savienoti un sazemēti tikai vienā punktā. 

  

2 236 

ekrānu speciālsavienojums special bonding of shields специальное соединение 

экранов 

Spezial-Schirmverbindung Viendzīslas kabeļu ekrānu savienošanas un zemēšanas 

veids, kas paredzēts no kabeļa vada inducētās strāvas 

samazināšanai ekrānos. 

  

2 237 

ekrānu šķērssavienojums cross-bonding поперечное соединение Auskreuzen Kabeļa ekrānu speciāls savienojuma veids, kurā virknes 

elementārposmu kabeļu ekrāni šķērsām savienoti tā, lai 

katra ekrāna nepārtrauktā ķēde būtu simetriska visām 

trim fāzēm. 

  

2 238 

ekspertsistēma expert system экспертная система Expertensystem Uz lietpratēju zināšanām balstīta sistēma, kas 

paredzēta, lai kādā speciālā vai lietišķā nozarē 

3 331 
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atrisinātu problēmu, izmantojot ekspertu spriedumu, 

kura pamatā ir no cilvēku pieredzes un speciālām 

zināšanām vaidota zināšanu bāze. 

Piezīmes. 

1.       Termins ”ekspertsistēma” dažreiz tiek 

lietots kā sinonīms “uz zināšanām bāzēts”, 

bet tas jālieto, lai uzsvērtu eksperta 

zināšanas. 

2.       Dažas ekspertsistēmas ir spējīgas uzlabot 

zināšanu bāzi un attīstīt spriešanas likumus, 

balstoties uz iepriekšēju problēmu 

risināšanas pieredzi. 

  

ekspluatācijas darbi 

  

operation and maintenace works эксплуатационные работы Wartungsarbeiten Iekārtas apkalpošanas, apkopes un remonta darbi. 1 135 

ekspluatācijas pārbaude maintenance test эксплуатационное испытание Wartungsprüfung Ekspluatācijā esoša objekta periodiska pārbaude, lai 

noskaidrotu, vai tā raksturlielumi ir noteiktajās robežās, 

un lai vajadzības gadījumā veiktu raksturlielumu 

korekciju. 

  

3 332 

ekspluatācijas temperatūra 

  

operating temperature эксплуатационнаятемпература Betriebstemperatur Temperatūra, ar kādu normālā režīmā darbojas 

elektrotermiskā iekārta. 

4 253 

eksponometrs 

  

exposure meter экспонометр Belichtungsmesser Mēraparāts, ko lieto fotoaparāta diafragmas atvēruma, 

ekspozīcijas laika u. c. parametru noteikšanai. 

4 254 

ekstremālais vēja ātrums extreme wind speed экстремальная скорость ветра* extreme Windgeschwindigkeit Lielākais vidējais vēja ātrums, kura sagaidāmais 

atkārtošanās periods ir T gadi un kas noteikts 

vidējošanas periodam te. 

Piezīme. Dažādās normās atkārtošanās periodu T 

pieņem robežās no 1 līdz 50 gadiem, bet vidējošanas 

periodu te – no 3 sekundēm līdz 10 minūtēm. 

  

4 255 

ekstrudēta izolācija extruded insulation экструдированная изоляция extrudierte Isolierung Izolācija, kas sastāv galvenokārt no vienas kārtas ar 

ekstrūzijas metodi uzklāta termoplastiska vai 

termoreaktīva izolācijas materiāla. 

  

2 239 

ekvienerģētiskais spektrs equienergy spectrum равноэнергетический спектр energiegleiches Spektrum Relatīvais spektrālais sadalījums, kas redzamajā spektra 

daļā vienādos viļņu garuma intervālos ir nemainīgs. 

Piezīme. Ekvienerģētiskā spektra jēdzienu dažkārt lieto 

gaismas veida nozīmē, un tad šo jēdzienu apzīmē ar 

burtu E. 

  

4 256 
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ekvipotencialitāte equipotentiality эквипотенциальность Potentialgleichheit Stāvoklis, kad objekta (telpas, ietaises, iekārtas) 

atsevišķām vadītājdaļām ir vienāds elektriskais 

potenciāls. 

  

4 257 

ekvivalentais nejutības laiks equivalent dead time эквивалентное нерабочеевремя Verzugszeit Laika intervāls starp koordinātu sākumpunktu un 

punktu, kurā caur lēcieniedarbes reakcijas 

laikraksturīknes pārliekuma punktu P vilktā pieskare 

krusto laika asi (sk. attēlu termina ekvivalentā laika 

konstanteskaidrojumā). 

  

3 335 

ekvivalentais pārtraukuma 

ilgums 

load weighted equivalent 

interruption duration 

эквивалентная 

продолжительность перерыва 

mittlere Dauer des 

ausgeschalteten Zustands 

Elektroapgādes pārtraukumu dēļ gada vai mēneša laikā 

lietotājam nenodotās elektroenerģijas attiecība 

pret lietotāja aplēses slodzi. 

1 228 

ekvivalentā elektriskā shēma 

  

equivalent electric circuit эквивалентнаяэлектрическая с

хема 

äquivalenter elektrischer 

Stromkreis 

Modelis procesu aprakstīšanai un aprēķināšanai 

elektriskajās ķēdēs, kas sastāv no ideāliem elementiem. 

3 333 

ekvivalentā laiduma garums equivalent span length приведенная длина пролёта ideelle Spannweite Nosacīta atsevišķa elektrolīnijas laiduma garums, kurā 

temperatūras slodžu radītās vadu mehānisko spriegumu 

izmaiņas ir apmēram tādas pašas kā faktiskos 

enkurposma laidumos. Ekvivalento laiduma garumu 

aprēķina ar formulu: 

 , 

kur  - laiduma garums enkurposmā. 

  

2 240 

ekvivalentā laika konstante equivalent time constant эквивалентная постоянная 

времени 

Ausgleichszeit Lēcieniedarbes reakcijas laikraksturlīknei – laika 

intervāls starp punktiem, kuros caur laikraksturlīknes 

pārliekuma punktu P vilktā pieskare krusto laika asi un 

šai asij paralēlu taisni, kas atbilst izejas mainīgā 

stacionārajai vērtībai y (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

3 334 
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y0, y – izejas mainīgā stacionārā režīma vērtības; 

Te – ekvivalentais nejutības laiks; 

Tb – ekvivalentā laika konstante; 

P – pārliekuma punkts. 

  

ekvivalentā sinhronā induktīvā 

pretestība 

effective synchronous reactance эквивалентное синхронное 

индуктивное сопротивление 

ideelle Synchronreaktanz Pieņemta sinhronās induktīvās pretestības vērtība, ko 

izmanto elektrisko sistēmu atsevišķu režīmu aprēķinos. 

2 241 

ekvivalents 

  

equivalent эквивалент Äquivalent Lielums, ar kuru izsaka cita lieluma vērtību. 1 151 

ekvivalents tīkls 

  

equivalent network эквивалентная сеть Ersatznetz Elektrotīkls, ar kuru var aizstāt doto tīklu, 

neizmainot režīma parametrus robežmezglos. 

1 653 

elastīga elektroinstalācijas 

caurule 

self-recovering conduit упругая труба для 

электропроводки* 

selbsterholendes 

Elektroinstallationsrohr 

Lokāma elektroinstalācijas caurule, kura, īslaicīgi 

iedarbojoties uz to ar šķērsspēku, deformējas, bet pēc šī 

spēka noņemšanas iegūst iepriekšējo formu. 

  

4 258 

elastīgā piedziņa flexible drive гибкий привод elastischer Antrieb, gefederter 

Antrieb 

Ierīce vai mehānismu kopums, kas vilces dzinēja 

griezes momentu pārnes uz vienu vai vairākajām 

dzenošajām asīm, pieļaujot dzinēja un šo asu 

savstarpēju pārvietošanos. 

  

4 259 

elastomērs elastomer эластомер Elastomer Makromolekulu polimērs, kuram piemīt sevišķi liela 

elastība un kas pēc mehāniskās slodzes izraisītas 

ievērojamas deformācijas, šo slodzi noņemot, ātri spēj 

atgūt sākotnējos izmērus un formu. 

  

4 260 

elegāzes jaudas slēdzis sulphur hexafluoride circuit-

breaker, SF6circuit-breaker 

элегазовый выключатель Schwefelhexafluorid-

Leistungsschalter, SF6-

Leistungsschalter 

Jaudas slēdzis, kura kontakti tiek pārtraukti un saslēgti 

elegāzē (SF6 – sēra heksafluorīdā). 

2 242 

elektriskais akumulators 

sk. akumulators 

  

        3 355 

elektriskais apdegums electric burn электрический ожог elektrische Verbrennungen Ādas vai citas ķermeņa daļas apdegums, ko izraisījusi 

pa ķermeņa virskārtu vai caur dziļākiem slāņiem 

plūstoša elektriskā strāva. 

  

1 46 

elektriskais devējs 151-01-60 

  

pickup, electric sensor электрический датчик elektrischer Geber, elektrischer 

Sensor 

Mērparveidotājs, kas tieši uztver mērījamo lielumu un 

pārveido to elektriskā signālā. 

3 356 

elektriskais dipolmoments 

(apzīmējums: p) 

electric dipole moment электрический дипольный 

момент 

elektrisches Dipolmoment 1. Elektriskajam dipolam – vektoriāls lielums, kas 

vienāds ar pozitīvā lādiņa un lādiņu savstarpējā 

attāluma reizinājumu un kas vērsts virzienā no negatīvā 

3 357 
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lādiņa uz pozitīvo. 

2. Vielai telpas apgabalā – vektoriāls lielums, kas 

vienāds ar visu šajā telpas apgabalā esošo elementāro 

dipolu dipolmomentu summu. 

Piezīme. Telpas apgabala elektrisko dipolmomentu 

aprēķina kā elektriskās polarizācijas P tilpumintegrāli: 

 

  

elektriskais dipols electric dipole электрический диполь elektrischer Dipol Sistēma, ko veido divi vienāda lieluma pretēju zīmju 

punktveida elektriskie lādiņi, kuru savstarpējais 

attālums ir neievērojami mazs salīdzinājumā ar 

attālumu starp novērošanas punktu un šiem lādiņiem. 

  

3 358 

elektriskais ekrāns 

  

electric screen электрический экран elektrischer Schirm Vadītājmateriāla ekrāns, kas ierobežo elektriskā lauka 

izplatīšanos noteiktā apgabalā. 

3 359 

elektriskais impulss electric pulse электрический импульс elektrischer Impuls Galīgas enerģijas elektrisks signāls, kas atšķiras no 

nulles vai kāda cita konstanta līmeņa ierobežotā laika 

intervālā, ja šis intervāls samērojams ar pārejas procesa 

ilgumu elektriskajā ķēdē, kurā šis signāls izplatās. 

  

3 360 

elektriskais lauks electric field электическое поле elektrisches Feld Elektromagnētiskā lauka komponente – fizikāls lauks, 

ko rada elektriski lādētas daļiņas vai ķermeņi, vai arī 

laikā mainīgs magnētiskais lauks un kas spēj 

iedarboties uz citām lādētām daļiņām vai ķermeņiem. 

Elektrisko lauku kvantitatīvi raksturo ar elektriskā 

lauka intensitātes vektoru E un elektriskās indukcijas 

vektoru D. 

  

3 362 

elektriskais lādiņš, 

elektrības daudzums 

(apzīmējums: Q) 

electric charge электрический заряд elektrische Ladung Skalārs lielums, kas saistīts ar matērijas 

elementārdaļiņu un makroskopisku daļiņu īpašībām un 

kas raksturo šo daļiņu elektromagnētisko mijiedarbību. 

Piezīmes. 

1.       Elektriskajiem lādiņiem ir spēkā lādiņu 

nezūdamības likums. 

2.       Elektrisko lādiņu mijiedarbību izsaka 

Kulona likums. 

  

3 361 

elektriskais loks, 

elektroloks 

  

electric arc электрическая дуга elektrischer Lichtbogen Ilgstoša elektriskā izlāde, ko starp elektrodiem 

izraisījusi gāzes patstāvīgā vadītspēja, ja lādiņnesēji 

galvenokārt ir primārās emisijas elektroni. 

3 363 
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elektriskais mēraparāts, 

elektromēraparāts 

  

electrical measuring instrument электроизмерительный прибор elektrisches Meßgerät Mēraparāts elektriska vai neelektriska lieluma 

mērīšanai ar elektriskiem līdzekļiem. 

3 364 

elektriskais mērpārveidotājs measuring transducer with 

electric output 

измерительный 

преобразователь с 

электрическим выходом 

Meßumformer mit elektrischem 

Ausgang 

Mērpārveidotājs mērījamā lieluma pārveidošanai 

elektriskā lielumā ar noteiktu precizitāti un saskaņā ar 

noteiktu likumu. 

Piezīmes. 

1.       Pārveidojamais lielums var būt tieši 

mērījamais lielums vai cits no mērījamā 

lieluma pārveidots lielums. 

2.       Ja mērījamais ieejas lielums ir elektrisks 

lielums, tad mērpārveidotāja izejas lielums 

var nebūt tā paša veida elektrisks lielums, 

piemēram, ieejas lielums – spriegums, izejas 

lielums – strāva. 

3.       Atsevišķos gadījumos mērpārveidotājiem 

atkarībā no to funkcijām var būt īpaši 

nosaukumi, piemēram, mērpastiprinātājs, 

spriegummainis, strāvmainis. 

  

3 365 

elektriskais pārvads electric transmission электрическая передача elektrische Übertragung Elektromehāniska sistēma, kurā primārā dzinēja, 

piemēram, iekšdedzes dzinēja, mehānisko jaudu 

pārveido elektriskajā jaudā ritekļa vilces spēka 

radīšanai. 

  

4 268 

elektriskais potenciāls 

(apzīmējums: V) 

electric potential электрический потенциал elektrisches Potential Elektrisko lauku raksturojošs skalārs lielums, kuru ar 

elektriskā lauka intensitāti E un vektoriālo magnētisko 

potenciālu A saista izteiksme 

. 

Piezīme. Elektriskais potenciāls nav viennozīmīgi 

noteikts, jo tam, nemainot potenciāla gradienta vērtību, 

var pieskaitīt jebkuru konstantu skalāru lielumu. 

  

3 366 

elektriskais relejs electrical relay электрическое реле elektrisches Relais Automātiska ierīce, kas lēcienveidīgi maina izejas 

lielumu vienā vai vairākās elektriskajās izejas ķēdēs, ja 

noteiktu vērtību sasniedz viens vai vairāki lielumi šīs 

ierīces ieejas ķēdēs. 

Piezīme. Vispārējā gadījumā termins "relejs" lietojams, 

apzīmējot vienkāršu releju, kas starp ieejas un izejas 

ķēdēm veic tikai vienu pārveidotājfunkciju. 

Relejaizsardzībā un automātikā lietojamiem relejiem, 

3 367 
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piemēram, diferenciālrelejam vai pretestības relejam, 

jāpievieno veicamās operācijas nosaukums. Turklāt 

šāds relejs var sevī ietvert vienu vai vairākus 

palīgrelejus noteiktu funkciju izpildei. 

  

elektriskais savienojums, 

elektrosavienojums 

  

electric connection, electric 

junction 

электрическое соединение*, 

электрическое сочленение 

elektrische Verbindung Divu vai vairāku vadītāju saistījums, kas nodrošina 

stabilu elektrisko kontaktu, kā arī noteiktām prasībām 

atbilstošu mehānisko un termisko izturību. 

4 269 

elektriskais signālu 

pārveidotājs 

electric signal transducer электрический 

преобразователь сигналов 

elektrischer Signalwandler Ierīce signālu pārveidošanai, kurā vismaz viens no 

signāliem ir elektrisks signāls. 

3 368 

elektriskais sildelements, 

sildelements 

  

electrical heating element электронагревательный 

элемент 

elektrisches Heizelement Maināma vai stacionāri uzstādāma ierīce, kurā 

sildrezistors kopā ar citām pierīcēm veido vienu 

veselumu. 

4 270 

elektriskais sildītājs, 

sildītājs 

  

[electric] heater [электрический] нагреватель [elektrischer] Heizkörper Ierīce, kas sastāv no viena vai vairākiem kopējā 

konstrukcijā apvienotiem elektriskiem sildelementiem. 

4 271 

elektriskais spraudsavienotājs, 

spraudsavienotājs 

  

[electric] connector [электрический] соединитель [elektrischer] Steckverbinder Detaļa vai mezgls, kurai pievieno vadītāju, lai to 

elektriski savienotu ar šim nolūkam paredzētu citu 

detaļu un/vai atvienotu no tās. 

4 272 

elektriskais spriegums 

(apzīmējums: U) 

voltage электрическое напряжение elektrische Spannung Skalārs lielums, ko aprēķina kā elektriskā lauka 

intensitātes E līnijintegrāli no punkta a līdz punktam b: 

 

kur ra un rb – attiecīgi punktu a un b rādiusvektori; dr – 

līnijas elementa vektors. 

Piezīmes. 

1. Elektriskais spriegums nav atkarīgs no 

integrēšanas ceļa starp punktiem a un b, un to 

var aprēķināt kā šo punktu elektrisko potenciālu 

Vb un Va starpību: 

 

2. Angļu tehniskajā literatūrā šo jēdzienu loti 

bieži apzīmē ar terminu “voltage”, kas nav īsti 

korekti, jo “voltage” ir elektriskā sprieguma kā 

fizikāla lieluma kvantitatīvais raksturojums. 

  

3 369 

elektriskais šunts electric shunt электрический шунт elektrischer Nebenschluß Strāvvadošs elements, kas pieslēgts paralēli elektriskās 

ķēdes posmam, lai daļu strāvas novirzītu pa izveidoto 

paralēlo zaru. 

3 370 
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elektriskais tīkls 

sk. elektrotīkls, elektriskais 

tīkls 

  

        1 653-1 

elektriskā bloķēšana 

  

electric interlock электрическая блокировка elektrische Verriegelung Iekārtas elementu elektriska fiksācija noteiktā stāvoklī 

pēc tam, kad izzuduši šo stāvokli izraisījušie cēloņi. 

4 261 

elektriskā bremzēšana electric braking электрическое торможение elektrische Bremsung Sistēma, kurā elektromašīnas bremzējošā darbība tiek 

izraisīta uz elektriskās enerģijas rēķina, pārveidojot to 

siltumā vai atgriežot barotājtīklā. 

  

2 243 

elektriskā dzirkstele 

  

electric spark электрическая искра elektrischer Funken Vājš īslaicīgi spīdošs elektriskais loks. 3 338 

elektriskā enerģija 

sk. elektroenerģija, elektriskā 

enerģija 

  

        1 197-1 

elektriskā histerēze electric hysteresis электрический гистерезис elektrische Hysterese Parādība, kas novērojama segnetoelektriķos un kas 

izpaužas tādējādi, ka cikliskas polarizēšanas procesā 

elektriskās polarizācijas P atkarība no ārējā elektriskā 

lauka intensitātes E ir nelineāra un nav viennozīmīga, 

bet ir atkarīga no tā, vai dielektriķa kristāls sastāv no 

viena vai vairākiem domēniem. 

  

3 339 

elektriskā indukcija 

(apzīmējums: D) 

electric flux density электрическая индукция elektrische Flußdichte Vektoriāls lielums, ko aprēķina ar formulu 

 

kur E – elektriskā lauka intensitāte; P – elektriskā 

polarizācija; – elektriskā konstante. 

Piezīme. Vakuumā elektriskā indukcija jebkurā punktā 

ir vienāda ar elektriskā lauka intensitātes un 

elektriskās konstantes reizinājumu: 

 

  

3 340 

elektriskā izlāde, 

elektroizlāde 

  

electric discharge электрический разряд elektrische Lawinenentladung Elektronu lavīnas izraisīta lādiņnesēju kustība, kas 

uztur elektrisko strāvu. 

3 341 

elektriskā karsēšana 

sk. piezīmi termina elektriskā 

        4 262 
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sildīšanaskaidrojumā 

  

elektriskā konstante electric constant, permittivity of 

vacuum 

электрическая постоянная elektrische Feldkonstante Skalāra konstante, kas saista elektriskos un mehāniskos 

lielumus. To var noteikt no sakarības, kas izriet no 

Kulona likuma: 

, 

kur F – spēks starp diviem punktveida elektriskajiem 

lādiņiem Q1 un Q2, kas novietoti vakuumā attālumā r. 

Piezīmes. 

1.      Vakuumā elektriskās konstantes 0 un 

elektriskā lauka 

intensitātes E reizinājums ir vienāds ar 

elektrisko indukciju D: 

 

2.      Magnētisko konstanti 0, elektrisko 

konstanti 0 un gaismas ātrumu 

vakuumā c0 saista šāda sakarība: 

  

3.      Elektriskās konstantes skaitliskā 

vērtība F/m. 

  

3 342 

elektriskā ķēde 

  

electric circuit электрическая цепь elektrischer Stromkreis Savstarpēji savienotu elementu kopums, caur kuriem 

var plūst elektriskā strāva. 

2 (3) 244 
(343) 

elektriskā lauka intensitāte 

(apzīmējums: E) 

electric field strength напряженность 

электрического поля 

elektrische Feldstärke Elektriskā lauka vektoriāls lielums, ko nosaka ar tā 

spēka F attiecību, kas iedarbojas uz punktveida 

nekustīgu pozitīvu lādiņu Q, pret šo lādiņu: 

. 

  

3 348 

elektriskā lādiņa blīvums 

sk. elektriskā lādiņa telpiskais 

blīvums 

  

        3 344 

elektriskā lādiņa lineārais 

blīvums 

(apzīmējums: ) 

lineic [electric] charge,linear 

[electric] charge density 

линейная 

плотность [электрического] за

ряда 

längenbezogene [elektrische] 

Ladung, Ladungsbelag 

Skalārs lielums, ko ap līnijas punkta kvazibezgalīgi 

mazu garuma elementu aprēķina kā šī elementa kopējā 

lādiņa Q dalījumu ar līnijas elementa garumu l: 

3 345 
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. 

Piezīme. Apzīmējumu “kvazibezgalīgi mazs” lieto 

sistēmas elementāra objekta raksturlielumam 

(garumam, laukumam, tilpumam), ja šī objekta kā 

telpas elementa visi izmēri uzskatāmi par niecīgiem 

salīdzinājumā ar visas sistēmas izmēriem, bet par 

pietiekami lieliem telpas elementam, kurā ir liels skaits 

elementāru objektu. Jēdzienu “kvazibezgalīgi mazs” 

nedrīkst jaukt ar matemātikas jēdzienu “bezgalīgi 

mazs”. 

  

elektriskā lādiņa telpiskais 

blīvums, 

elektriskā lādiņa blīvums 

(apzīmējums:  

volumic [electric] charge, 

[electric] charge density 

объемная плотность заряда, 

плотность [электрического] 

заряда 

volumenbezogene [elektrische] 

Ladung, Ladungsdichte 

Skalārs lielums, ko ap telpas punkta kvazibezgalīgi 

mazu tilpuma elementu aprēķina kā šī elementa kopējā 

lādiņa Q dalījumu ar telpas elementa tilpumu V: 

. 

Piezīme. Apzīmējumu “kvazibezgalīgi mazs” lieto 

sistēmas elementāra objekta raksturlielumam 

(garumam, laukumam, tilpumam), ja šī objekta kā 

telpas elementa visi izmēri uzskatāmi par niecīgiem 

salīdzinājumā ar visas sistēmas izmēriem, bet par 

pietiekami lieliem telpas elementam, kurā ir liels skaits 

elementāru objektu. Jēdzienu “kvazibezgalīgi mazs” 

nedrīkst jaukt ar matemātikas jēdzienu “bezgalīgi 

mazs”. 

  

3 346 

elektriskā lādiņa virsmiskais 

blīvums 

(apzīmējums: ) 

areic [electric] charge, surface 

[electric] charge density 

поверхностная 

плотность [электрического] за

ряда 

flächenbezogene [elektrische] 

Ladung, Ladungsbedeckung 

Skalārs lielums, ko ap virsmas punkta kvazibezgalīgi 

mazu laukuma elementu aprēķina kā šī elementa kopējā 

lādiņa Q dalījumu ar virsmas elementa laukumu S: 

. 

Piezīme. Apzīmējumu “kvazibezgalīgi mazs” lieto 

sistēmas elementāra objekta raksturlielumam 

(garumam, laukumam, tilpumam), ja šī objekta kā 

telpas elementa visi izmēri uzskatāmi par niecīgiem 

salīdzinājumā ar visas sistēmas izmēriem, bet par 

pietiekami lieliem telpas elementam, kurā ir liels skaits 

elementāru objektu. Jēdzienu “kvazibezgalīgi mazs” 

nedrīkst jaukt ar matemātikas jēdzienu “bezgalīgi 

mazs”. 

  

3 347 
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elektriskā 

piesārņojumpārbaude 

artificial pollution test испытание изоляции с 

загрязнением 

Fremdschichtprüfung Ar noteiktiem parametriem atbilstošu sārņu kārtu 

mākslīgi pārklātas izolācijas virsmas elektriskā 

pārbaude gaisā. 

  

1 428 

elektriskā plūsma 

(apzīmējums: ) 

electric flux электрический поток elektrischer Fluß Skalārs lielums, kas vienāds ar elektriskās 

indukcijas D plūsmu caur orientētu virsmas laukumu S: 

 

kur  – virsmas elementa vektors; – vienības 

vektors, kas vērsts bezgalīgi maza virsmas laukuma 

elementa  normāles virzienā. 

  

3 349 

elektriskā polarizācija 

(apzīmējums: P) 

electric polarization электрическая поляризация elektrische Polarisation Vektoriāls lielums, ko ap telpas punkta kvazibezgalīgi 

mazu tilpuma elementu aprēķina kā šī elementa 

dipolmomenta p dalījumu ar šī telpas apgabala 

elementa tilpumu V: 

. 

Piezīmes. 

1. Elektrisko polarizāciju P, elektriskā lauka 

intensitāti E un elektrisko indukciju D saista 

sakarība 

 

kur 0 – elektriskā konstante. 

2. Apzīmējumu “kvazibezgalīgi mazs” lieto 

sistēmas elementāra objekta raksturlielumam 

(garumam, laukumam, tilpumam), ja šī objekta 

kā telpas elementa visi izmēri uzskatāmi par 

niecīgiem salīdzinājumā ar visas sistēmas 

izmēriem, bet par pietiekami lieliem telpas 

elementam, kurā ir liels skaits elementāru 

objektus. Jēdzienu “alīgi mazs” nedrīkst jaukt ar 

matemātikas jēdzienu “bezgalīgi mazs”. 

  

3 350 

elektriskā shēma [electrical] network электрическая схема [elektrisches] Netzwerk Savstarpēji saistītu ķēdes elementu kopums, kas 

aplūkots kā vienots veselums un ko grafiski var attēlot 

ar zariem un mezgliem. 

Piezīme. Latviešu tehniskajā literatūrā ar šo terminu 

apzīmē arī elektriskās ķēdes savstarpēji saistītu 

elementu simbolisku grafisko attēlojumu. 

3 351 
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elektriskā signalizācija 

  

electric signalling электрическая сигнализация elektrische Signalisierung Signalizācijas sistēma, kurā izmanto elektriskās 

signālierīces. 

4 263 

elektriskā sildīšana, 

elektrosildīšana 

electric heating электрическое нагревание, 

электронагрев 

elektrische Erwärmung Siltuma apzināta iegūšana no elektroenerģijas un tā 

izmantošana temperatūras paaugstināšanai. 

Piezīme. Procesu, kurā iegūst relatīvi augstu 

temperatūru, parasti apzīmē ar terminu 'elektriskā 

karsēšana'. 

  

4 264 

elektriskā strāva, 

vadītspējas strāva 

(apzīmējums: i) 

[electric] current, 

[conduction] current 

[электрический] ток, ток[пров

одимости], 

сила [электрического] тока 

[elektrische] Stromstärke, 

Leitungsstromstärke 

Skalārs lielums, kas vienāds ar elektriskās strāvas 

blīvuma vektora J plūsmu caur orientētu virsmas 

laukumu S: 

 

kur  – virsmas elementa vektors; – vienības 

vektors, kas vērsts bezgalīgi maza virsmas laukuma 

elementa  normāles virzienā. 

Piezīmes. 

1.       Elektriskā strāva caur virsmu S ir vienāda 

ar elektrisko lādiņu q, kas laika vienībā t 

izplūst caur šo virsmu, ja t tiecas uz nulli: 

. 

2.       Terminu “elektriskās strāvas stiprums”, kas 

raksturo lādiņu plūsmas intensitāti, dažkārt 

vienkāršības dēļ aizstāj ar terminu 

“elektriskā strāva”, kas īstenībā raksturo 

fizikālu parādību – lādiņu plūsmu. 

  

3 352 

elektriskā susceptibilitāte 

sk. elektriskā uzņēmība 

  

        3 353 

elektriskā tetānija 

  

electrical tetanization электрическая тетания elektrische Tetanisierung Ilgstoša skeleta muskuļu saraušanās biežu, cits citam 

sekojošu elektrisku kairinājumu ietekmē. 

4 265 

elektriskā uzņēmība, 

elektriskā susceptibilāte 

(apzīmējums: ) 

electric susceptibility электрическая 

восприимчивость 

elektrische Suszeptibilität Skalārs lielums vai tenzors, kura reizinājums ar 

elektrisko konstanti un vides elektriskā lauka 

intensitāti E ir elektriskā polarizācija: 

 

Piezīme. Izotropai videi elektriskā uzņēmība ir skalārs 

3 354 
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lielums, bet anizotropai videi – tenzors. 

  

elektriskā vilce, 

elektrovilce 

  

electric traction электрическая тяга elektrische Zugförderung Vilces sistēma, kurā transportlīdzekļa vilces dzinēji tiek 

baroti ar elektrisko enerģiju. 

4 266 

elektriskā vilcējritekļa 

īpatnējais energopatēriņš 

  

specific energy consumption of 

an electric vehicle 

удельный расход энергии 

электрической тяговой 

единицей 

spezifischer Enegieverbrauch 

eines elektrischen 

Triebfahrzeuges 

Elektriskā vilcējritekļa patērētās enerģijas daudzums, 

kas attiecināts uz pārvadājumu apjoma vienību. 

4 267 

[elektriskā] apakšstacija substation [of a power system] [электрическая] подстанция Station [eines Netzes] Elektrotīkla sastāvdaļa, kas parasti sastāv 

no sadalietaisēm, pārveidotājiekārtām, būvēm, 

pienākošo un aizejošo līniju ievadkonstrukcijām, 

aizsardzības un vadības ierīcēm. Atkarībā no 

elektroapgādes sistēmā izpildāmajām funkcijām izšķir 

transformatoru, pārveidotāju un citu veidu 

apakšstacijas. 

  

1 25 

[elektriskā] sadalietaise, 

elektrosadalietaise, 

sadalne 

  

switching substation, switchgear элетрическое 

распределительное устройство 

Schaltstation, Schaltanlage, 

Verteilungsanlage 

Elekrtoietaise, kurā notiek elektroenerģijas sadalīšana 

viena sprieguma līmenī. Tā parasti sastāv no kopnēmun 

pievienojumos ieslēgtiem komutācijas, aizsardzības un 

citiem aparātiem. 

1 521 

elektriskā zīme electric mark электрический знак Strommarke Redzamas izmaiņas ādā (zīme), ko radījis elektriskais 

loks vai strāva tajās vietās, kur tā ieiet cilvēka ķermenī 

un iznāk no tā. 

  

1 727 

elektriskās histerēzes cilpa electric hysteresis loop петля электрическогогистерез

иса 

elektrische Hystereseschleife Noslēgta līkne, kas attēlo vielas polarizācijas atkarību 

no elektriskā lauka intensitātes, ja lauka intensitāte 

mainās cikliski. 

  

3 371 

elektriskās ķēdes elements circuit element элемент электрическойцепи Stromkreiselement Elektriskās ķēdes sastāvdaļa, kuru fiziski nevar sadalīt 

mazākās daļās, nezaudējot šo daļu raksturīgās pazīmes. 

  

3 372 

elektriskās mijslodzes 

pārbaude 

electrical back-to-back test испытание по способу 

электрической взаимной 

нагрузки 

Rückarbeitsverfahren parallel am 

Netz 
Pārbaude, kurā divas vienādas elektromašīnas ir 

mehāniski sajūgtas un pievienotas vienam un tam 

pašam barotājtīklam, un abu mašīnu kopējie jaudas 

zudumi tiek pieņemti vienādi ar jaudu, ko abas mašīnas 

patērē no tīkla. 

  

2 245 

elektriskās polarizācijas 

raksturlīkne 

electric polarization curve характеристикаэлектрической 

поляризации 

elektrische Polarisationskurve Raksturlīkne, kas attēlo vielas elektriskās indukcijas vai 

elektriskās polarizācijas atkarību no elektriskā lauka 

intensitātes. 

  

3 373 
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elektriskās shēmas analīze network analysis анализ электрической схемы Netzwerkanalyse Elektriskās shēmas režīma parametru (spriegumu, 

strāvu, jaudu) noteikšana, ja zināma elektriskās shēmas 

topoloģija un elektrisko ķēdi veidojošo elementu 

parametru (pretestību, induktivitāšu, kapacitāšu) 

vērtības. 

  

3 374 

elektriskās shēmas grafs 

  

graph of a network граф электрической схемы Graph eines Netzwerks Koncentrētu parametru ķēdes grafisks attēlojums, kurā 

zari attēloti ar līnijām, bet mezgli – ar punktiem. 

3 375 

elektriskās shēmas ieejas 

spailes 

input terminals of a network входные зажимы схемы Eingangsklemmen eines 

elektrischen Netzwerks 

Elektriskās shēmas pieslēgspailes, kas savienotas ar 

ārējo ķēdi vai ierīci, no kuras shēmai tiek pievadīta 

elektriskā enerģija vai elektriskais signāls. 

  

3 376 

elektriskās shēmas izejas 

spailes 

output terminals of a network выходные зажимы схемы Ausgangsklemmen eines 

elektrischen Netzwerks 

Elektriskās shēmas pieslēgspailes, kas savienotas ar 

ārējo ķēdi vai ierīci, kurai no shēmas tiek pievadīta 

elektriskā enerģija vai elektriskais signāls. 

  

3 377 

elektriskās shēmas mezgls node of a network узел электрической схемы Knoten eines elektrischen 

Netzwerks 

Viens no elektriskās shēmas zara galiem (ārējais 

mezgls) vai divu vai vairāku zaru savienojuma punkts 

(iekšējais mezgls). 

  

3 378 

elektriskās shēmas 

pieslēgspaile 

  

terminal of a network зажим схемы Anschlußklemme eines 

elektrischen Netzwerks 

Elektriskās shēmas mezgls, kuru var izmantot 

savienošanai ar citām shēmām. 

3 379 

elektriskās shēmas sintēze network synthesis синтез электрической схемы Netzwerksynthese Elektriskās shēmas topoloģijas un ķēdes veidojošo 

elementu parametru (pretestību, induktivitāšu, 

kapacitāšu) vērtību noteikšana, lai iegūtu noteiktas 

režīma parametru (sprieguma, strāvas, jaudas) vērtības. 

  

3 380 

elektriskās shēmas zars branch of a network ветвь электрической схемы Zweig eines elektrischen 

Netzwerks 

Elektriskās shēmas daļa, kas veidota no viena elementa 

vai vairāku elementu kombinācijas un aplūkota kā 

divpols. 

  

3 381 

elektriski atdalīti 

kontaktmezgli 

electrically separated contact 

elements 

электрически разделенные 

контактные узлы 

elektrisch isolierte Schaltglieder Viena vadības slēdža kontaktmezgli, kas viens no otra 

izolēti tā, ka var tikt ieslēgti atsevišķās elektriski 

nesaistītās ķēdēs. 

  

2 246 

elektriski neatkarīgi zemētāji electrically independent earth 

electrodes 

электрически независимые 

заземлители 

elektrisch unabhängige Erder Zemētāji, kas ir tādā attālumā viens no otra, ka 

maksimāli iespējamā strāva, kas izplūst no viena 

zemētāja, būtiski neietekmē pārējo zemētāju 

potenciālu. 

  

3 382 
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elektrisko potenciālu starpība electric potential difference разность электрических 

потенциалов 

elektrische Potentialdifferenz Starpība starp divu punktu elektriskajiem potenciāliem. 

Piezīme. Divu punktu a un b elektrisko potenciālu 

starpību var aprēķināt ar formulu 

 

kur E – elektriskā lauka intensitāte; A –

 vektoriālais magnētiskais potenciāls; ra un rb –

 attiecīgi punktu a unb rādiusvektori; dr –

 līnijas elementa vektors. 

  

3 383 

elektrisko shēmu topoloģija 

  

topology of networks топология электрических схем Topologie der Netze Nozare, kas pētī ideālu ķēdes elementu savstarpējo izvi

etojumu un to savienojumus. 

3 384 

elektrisks savienojums electric connection электрическое соединение elektrische Verbindung Divu vai vairāku strāvvadošu sistēmu (vadu, ārējo 

strāvvadošo daļu, aparātu, komutācijas iekārtu, vadības 

iekārtu utt.) sasaiste, kas nodrošina elektrisku 

nepārtrauktību starp tām. 

  

3 385 

elektrizācija 

(apzīmējums: Ei) 

electrization электризация Elektrisierung Vektoriāls lielums, kas vienāds ar elektriskās 

polarizācijas P un elektriskās konstantes dalījumu: 

. 

  

3 386 

elektrība electricity электричество Elektrizität Procesu un parādību kopums, ko nosaka elektriski 

lādētu ķermeņu un daļiņu eksistence, kustība un 

mijiedarbība. Šī mijiedarbība rada vienu no enerģijas 

veidiem – elektrisko enerģiju. 

  

3 336 

elektrības daudzums 

sk. elektriskais lādiņš 

  

        3 337 

elektroapgāde supply of electricity электроснабжение Elektrizitätsversorgung Elektroenerģijas lietotāju apgāde ar noteiktiem 

tehniskiem un ekonomiskiem raksturojumiem 

(frekvencei, spriegumam, piegādes nepārtrauktībai, 

slodzes maksimumam, barošanas vietai, tarifam) 

atbilstošu elektroenerģiju. 

  

1 154 

elektroapgādes līgums supply agreement договор об электроснабжении Stromlieferungsvertrag, 

Stromversorgungsvertrag 
Starp elektroapgādes uzņēmumu un elektroenerģijas 

lietotāju noslēgta vienošanās, kas reglamentē 

elektroenerģijas piegādes nosacījumus, elektroenerģijas 

piegādes raksturlielumus un cenas. Šī vienošanās var 

2 247 
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izrietēt no pušu parakstīta līguma vai vienkārši 

elektroapgādes pieprasījuma. 

  

elektroapgādes 

nepārtrauktība 

continuity of supply непрерывность 

электроснабжения 

Versorgungskontinuität Elektroapgādes kvalitātes rādītājs, ko kādā laika 

periodā izsaka normālas 

nepārtrauktas elektroapgādesilgums. 

  

1 388 

[elektroapgādes] 

nepārtrauktības kritērijs 

  

[supply] continuity criterion показатель непрерывности 

[электроснабжения] 

Kontinuitätskriterium [der 

Versorgung] 

Elektroapgādes kvalitātes apkopots kvantitatīvs 

raksturlielums, kas noteikts 

pēc elektroapgādes pārtraukumu skaita, to ilguma un 

nenodotās elektroenerģijas aplūkojamā laika periodā. 

1 333 

elektroapgādes pārtrauce 

  

supply disconnection нарушение электроснабжения ausgeschalteter Zustand Komutācijas aparāta atslēguma izraisīta ilglaicīga 

sprieguma pazušana elektroenerģijas lietotājam. 

1 445 

elektroapgādes sistēma electrical power system, 

electricity supply system 

система электроснабжения Elektrizitätsversorgungssystem Savstarpēji saistīti elektroenerģijas avoti un tīkli, kas 

veic patērētāju apgādi ar elektroenerģiju. 

1 554 

elektroapgādes sistēmas pilnā 

pretestība 

  

supply system impedance импеданс системы питания Impedanz des 

Versorgungsnetzes 

Pilnā pretestība, kas mērīta elektroapgādes sistēmas 

koplietojuma pieslēgumpunktā. 

3 387 

elektroapgādes uzņēmums 

  

distribution undertaking электроснабжающее 

предприятие 

Elektrizittätsversorgungsunterne

hmen 

Uzņēmums, kas apgādā lietotājus ar elektroenerģiju. 1 703 

elektroapsildes tarifs 

  

heating tariff тариф на электроотопление Wärmetarif Telpu apsildei un citām apsildes vajadzībām 

izmantojamās elektroenerģijas tarifs. 

2 248 

elektroattālums electrical distance электрическое расстояние* elektrischer Abstand Īsākais gaisā starp spriegumaktīvajām daļām, kā arī 

starp spriegumaktīvajām un zemētajām daļām mērītais 

attālums, kas spriegumaktīvo darbu veikšanas laikā 

nodrošina, ka caursites varbūtība ir neievērojami maza. 

Piezīme. Caursites varbūtību var uzlūkot par 

neievērojami mazu, ja netiek ietekmēta elektrodrošība. 

  

4 273 

elektroaukla 

  

cord шнур flexible Leitung Lokans kabelis ar nedaudzām neliela šķērsgriezuma 

dzīslām. 

2 249 

elektrobīstamība 

  

electrical hazard электроопасность* elektrische Gefährdung Potenciāla bīstamība, ko elektroietaisē rada spriegums. 4 274 

elektrobīstamības 

ierobežotājierīce 

hazard reducing device устройство снижения 

электроопасности* 

Gefahrminderungseinrichtung Ierīce, kas paredzēta, lai samazinātu elektrobīstamību, 

ko var izraisīt elektrometināšanas iekārtas tukšgaitas 

spriegums. 

  

4 275 

elektrobīstamības zona live working zone электроопасная зона* Gefahrenzone Elektrobīstamības novēršanai ap spriegumaktīvajām 

daļām nožogota telpa, kurā personālam strādājot 

jāievēro minimāli pieļaujamie attālumi līdz 

4 276 
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spriegumaktīvajām daļām un darbi jāveic ar īpaši 

izolētiem darbarīkiem. 

Piezīmes. 

1.       Attālumam starp spriegumaktīvajām daļām un 

elektrobīstamības zonas ārējo robežu jābūt 

lielākam vai vienādam ar minimālo 

darbattālumu. 

2.       Elektrobīstamības zonas izmērus un 

nepieciešamos darba drošības pasākumus tajās 

parasti reglamentē nacionālie normatīvi. 

  

elektroda aktīvā virsma active surface of an electrode активная поверхностьэлектрод

а 

aktive Oberfläche einer 

Elektrode 

Elektrolīta un elektroda saskares virsma, kurā notiek 

elektroda reakcija. 

3 388 

elektroda reakcija 

  

electrode reaction реакция электрода Elektrodenreaktion Ķīmiska reakcija, kurā notiek elektronu pārvade no 

elektrolīta uz elektrodu. 

3 389 

elektroda turētājs, 

elektrodturis 

  

electrode holder электрододержатель Elektrodenhalter Ierīce elektroda nostiprināšanai un strāvas pievadīšanai 

elektrodam metināšanas vai griešanas laikā. 

4 277 

elektrodinamiskais 

mēraparāts 

electrodynamic instrument электродинамический 

измерительныый прибор 

elektrodynamisches Meßgerät Elektriskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir divās 

spolēs – kustīgā un nekustīgā – plūstošo strāvu 

magnētisko lauku mijiedarbība. 

Piezīme. Šo terminu parasti attiecina uz mēraparātiem, 

kas izveidoti bez feromagnētiska materiāla 

magnētvadiem. 

  

3 390 

elektrodinamiskais skaitītājs electrodynamic meter электродинамический счетчик elektrodynamischer Zähler Elektroenerģijas skaitītājs, kura darbības pamatā ir 

elektrodinamiskā mērmehānisma kustīgo spoļu rotācija. 

  

3 391 

elektrodinamiskās izturības 

strāva 

peak withstand current ток электродинамической 

стойкости 

Halte-Stoßstrom Maksimālās strāvas momentānā vērtība, kuru elektriskā 

ķēde vai ieslēgts komutācijas aparāts var izturēt 

noteiktos apstākļos. 

  

2 250 

elektrodrošības 

aizsargnožogojums 

electrically protective enclosure защитное ограждение 

токоведущих частей 

elektrische Schutzumhüllung Elektrodrošības nožogojums, kas aptver iekārtas vai 

ierīces iekšējās daļas, lai no jebkuras puses novērstu 

piekļuvi vai pieskaršanos bīstamām spriegumaktīvām 

daļām. 

  

4 278 

elektrodrošības aizsargšķērslis electrically protective obstacle ограждение токоведущих 

частей 

elektrisches Schutzhindernis Šķērslis, kas aizsargā pret netīšu piekaršanos 

spriegumaktīvām daļām, bet neaizsargā no tīšas 

pieskaršanās tām. 

  

4 279 
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elektrodrošības aizsegs electrically protective barrier защитная перегородка 

токоведущих частей 

elektrische Schutzabdeckung Aizsegs, kas no visām piekļuves pusēm nodrošina 

aizsardzību pret tiešu piekaršanos spriegumaktīvām 

daļām. 

  

4 280 

elektrodrošības nožogojums electrical enclosure ограждение токоведущих 

частей 

elektrische Umhüllung Nožogojums, kas nodrošina aizsardzību pret iespējamo 

elektrobīstamību. 

4 281 

elektrods electrode электрод Elektrode Vadītājmateriāla daļa kontakta radīšanai ar vidi (gāzi, 

šķidrumu, vakuumu u. tml.), kurai ir maza īpatnējā 

vadītspēja. Starp elektrodiem ar atšķirīgiem 

potenciāliem var plūst elektriskā strāva. 

  

3 392 

elektrodturis 

sk. elektroda turētājs 

  

        4 282 

elektrodu žāvēšanas krāsns electrode oven печь для сушки электродов Elektrodentrockenofen Karsta tilpne, kurā noteiktā veidā var izžāvēt vai 

izkarsēt ar īpašu sastāvu pārklātus metināšanas 

elektrodus. 

  

4 283 

elektrodzinēja 

frekvencregulēšana 

[variable] frequency control of a 

motor 

регулирование 

электродвигателя изменением 

частоты 

Frequenzregelung der 

Elektromotoren 

Elektrodzinēja rotācijas frekvences regulēšana, mainot 

tam pievadītā sprieguma frekvenci. 

4 284 

elektrodzinēja polregulēšana pole-changing control of a motor регулирование 

электродвигателя изменением 

числа полюсов 

Steuerung eines Elektromotors 

durch Polumschaltung 

Vairākfāžu maiņstrāvas elektrodzinēja rotācijas 

frekvences regulēšana, mainot polu skaitu un iegūstot 

divus vai vairākus ātrumus. 

4 285 

elektrodzinēja 

rezistorregulēšana 

resistance control of a motor, 

rheostatic control of a mtor 

реостатное регулирование 

электродвигателя 

Widerstandssteuerung eines 

Elektromotors 

Elektrodzinēja rotācijas frekvences un palaides strāvas 

regulēšana, mainot enkura ķēdē virknē ieslēgtā 

rezistora pretestību. 

4 286 

elektrodzinēja 

spriegumregulēšana 

variable voltage control of a 

motor 

регулирование 

электродвигателя изменением 

напряжения 

Spannungssteuerung eines 

Elektromotors 

Elektrodzinēja rotācijas frekvences regulēšana, mainot 

tam pievadīto spriegumu ar ģeneratoru, transformatoru 

vai statisko pārveidotāju. 

4 287 

elektrodzinēja strāvas 

pulsācija 

current pulsation of a motor пульсация тока 

электродвигателя 

Strom-Ungleichförmigkeit eines 

Motors 
Starpība starp elektrodzinēja strāvas maksimālo un 

minimālo vērtību, kas izteikta procentos no šīs strāvas 

vidējās aritmētiskās vērtības vienam apgriezienam 

atbilstoša perioda laikā. Maiņstrāvas dzinējiem minētās 

strāvas vērtības ir efektīvās vērtības. 

  

2 251 

elektrodzinēja tukšgaitas 

pārbaude 

  

no-load test of a motor опыт холостого хода 

электродвигателя 

Leerlaufprüfung als Motor Pārbaude, kurā elektromašīna darbojas kā dzinējs bez 

vārpstai pievienota slodzes momenta. 

2 252 

elektrodzinējs, 

elektromotors 

motor электродвигатель Motor Elektromašīna, kura elektrisko enerģiju pārveido 

mehāniskajā enerģijā. 

2 253 
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elektrodzinējspēks, EDS electromotive force, e. m. f. электродвижущая сила, э. д. с. elektromotorische Kraft, EMK Ideāla sprieguma avota spaiļu spriegums, ja šis avots 

tiek pārstāvēts kā aktīvs elements. 

3 393 

elektroenerģija 

sk. elektroenerģija, elektriskā 

enerģija 

  

        1 154-1 

elektroenerģija, 

elektriskā enerģija 

  

electrical energy электроэнергия elektrische Energie Enerģijas veids, ko iegūst elektrostacijās ar 

elektroģeneratoriem un ko patērē elektrotehniskās 

ietaises - elektropatērētāji. 

Matemātiski elektroenerģiju izsaka 

kā sprieguma, strāvas un laika reizinājumu. 

1 197 

elektroenerģijas avots electricity source источник электроэнергии Elektroenergiequelle Tehniska ietaise vai iekārta, kas cita 

veida enerģiju pārveido elektroenerģijā (elektroģenerat

ors, galvaniskais elements utt.). 

  

1 80 

elektroenerģijas 

komercuzskaites mēraparāts 

  

electricity meter измерительный прибор для 

расчетного учета 

электроэнергии 

Meßgerät für 

Elektroenergieverbrauchsabrech

nung 

Uzskaites mēraparāts vai to sistēma 

patērētās elektroenerģijas daudzuma uzskaitei 

komercnorēķiniem. 

1 382 

elektroenerģijas 

kontroluzskaites mēraparāts 

  

electricity meter for control измерительный прибор для 

контрольного учета 

электроэнергии 

Meßgerät für 

Elektroenergieverbrauchsüberwa

chung 

Patērētās elektroenerģijas daudzuma kontrolei 

paredzēts uzskaites mēraparāts vai to sistēma, 

ko lietotājsuzstāda savām vajadzībām. 

1 383 

elektroenerģijas kvalitāte quality of electric energy supply качество электроэнергии Elektrizitätsversorgungsqualität Raksturlielumu kopums, kas norāda, kā 

ievērotas elektroenerģijas kvalitātes normas 

(spriegums, frekvence utt.). 

  

1 337 

elektroenerģijas lietotāja 

instalētā jauda 

sk. elektroenerģijas lietotāja 

uzstādītā jauda, 

elektroenerģijas lietotāja 

instalētā jauda 

  

        1 266-1 

elektroenerģijas lietotāja 

uzstādītā jauda, 

elektroenerģijas lietotāja 

instalētā jauda 

  

installed capacity of consumer установленная мощность 

электропотребителя 

installierte Anwenderleistung Elektroenerģijas lietotāja uzstādīto elektroenerģijas 

patērētāju summārā nominālā jauda. 

1 267 

[elektroenerģijas] lietotājs [electricity] consumer потребитель [электрической 

энергии] 

Kunde [elektrischer Energie] Juridiska vai fiziska persona, kas noslēgusi līgumu 

ar elektroapgādes uzņēmumu par elektroenerģijas 

piegādi tās elektroenerģijas patērētājiem. 

1 348 
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elektroenerģijas likme 

  

energy rate плата за элекртоэнергию Arbeitspreis Summa, kas jāmaksā par patērētās elektroenerģijas 

vienību (kilovatstundu). 

2 254 

elektroenerģijas nepiegādes 

īpatnējā izmaksa 

  

cost of kWh not supplied удельный ущерб от 

недоотпуска электроэнергии 

Kosten je nicht gelieferter 

Kilowattstunde 

Elektrotīkla elektroapgādes traucējumu izraisīto kopējo 

visu veidu izmaksu attiecība pret 

nepiegādāto elektroenerģiju kilovatstundās. 

1 245 

elektroenerģijas patērētājs, 

elektropatērētājs 

  

electrical utilization equipment приемник электрической 

энергии 

Elektroenergieverbrauchsmittel Iekārta vai ierīce, kas patērē elektroenerģiju, 

pārveidojot to cita veida (mehāniskajā, siltuma 

u.c.) enerģijā. 

1 422 

elektroenerģijas pāruma 

skaitītājs 

excess energy meter счетчик излишков 

электрической энергии 

Überverbrauchszähler Elektroenerģijas skaitītājs enerģijas patēriņa mērīšanai 

tajos laika periodos, kad patērētā jauda pārsniedz 

iepriekšnoteiktu vērtību. 

  

3 394 

elektroenerģijas pārvade 

  

transmission of electricity передача электрической 

энергии 

Übertragung elektrischer Energie Elektroenerģijas transportēšana no 

viena tīkla punkta uz citu, tajā skaitā 

no avota uz patērētāju. 

1 448 

elektroenerģijas pārveide 

  

conversion of electricity преобразование 

электорэнергии 

Umformung elektrischer Energie Strāvas un sprieguma formas un/vai frekvences maiņa 

ar pārveidotāju. 

1 451 

elektroenerģijas pārveidotājs 

  

electric energy convertor преобразователь 

электрической энергии 

elektrischer Energiewandler Ierīce enerģijas pārveidošanai, kurā vismaz viens no 

enerģijas veidiem ir elektriskā enerģija. 

3 395 

elektroenerģijas piegādātājs 

  

electric power supplier поставщик электрической 

энергии 

Elektroenergieversorger Juridiska vai fiziska persona, kas saskaņā ar līgumu 

piegādā elektroenerģiju lietotājam. 

1 457 

elektroenerģijas ražošana 

  

generation of electricity производство электрической 

энергии 

Erzeugung elektrischer Energie Tehnisks process, kurā cita 

veida enerģiju pārveido elektroenerģijā. 

1 484 

elektroenerģijas sadale, 

elektroenerģijas sadalīšana 

  

distribution of electricity распределение электрической 

энергии 

Verteilung elektrischer Energie Tehnisks process, kurā elektroenerģijas plūsmu sadala 

daļās. 

1 519 

elektroenerģijas sadalīšana 

sk. elektroenerģijas sadale, 

elektroenerģijas sadalīšana 

  

        1 534-1 

elektroenerģijas 

tālākpārdevējs 

  

reseller of electric power перепродавец электроэнергии Weiterverkäufer elektrischer 

Energie 

Elektroenerģijas lietotājs, kuram pieder elektrotīkli un 

kurš iepirkto elektroenerģiju pārdod citiem lietotājiem. 

  

1 644 

elektroenerģijas 

transformācija 

  

transformation of electricity трансформация электрической 

энергии 

Transformierung elektrischer 

Energie 

Elektroenerģijas pārvade caur transformatoru. 1 681 

elektroenerģijas tranzīts transit of electric energy транзит электроэнергии Transit elektrischer Energie Elektroenerģijas piegāde lietotājam 1 682 
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vai tālākpārdevējam pa cita lietotāja vai elektroapgādes 

uzņēmuma elektrotīklu. 

  

elektroģenerējošā sistēma 

  

generation system электрогенерирующая система Kraftwerkspark Energosistēmas elektroģenerējošo iekārtu kopums. 1 555 

elektroiekārta electrical equipment электрооборудование elektrisches Betriebsmittel Jebkura iekārta 

elektroenerģijas ražošanai, pārvadei, pārveidei, sadalei

 vai patēriņam (mašīnas, transformatori, aparāti, 

mēraparāti, aizsardzības un automātikas ierīces, 

kabeļizstrādājumi, elektropatērētāji). 

  

1 155 

elektroiekārtas 

eļļapvalkojums "o" 

oil immersion "o" for electrical 

apparatus 

масляное заполнение 

оболочки 

электрооборудования 

Ölkapselung "o" eines 

elektrischen Betriebsmittels 

Elektroiekārtas sprādzienaizsardzības veids, 

iegremdējot visu iekārtu vai tās daļu eļļā tā, lai 

gadījumā, ja sprādzienbīstama gāzveida vide veidotos 

virs eļļas vai ārpus apvalka, iekārta neizraisītu šīs vides 

uzliesmošanu. 

  

4 288 

elektroiekārtas izolācija 

  

insulation of equipment изоляция 

электрооборудования 

Isolation eines Betriebsmittels Dielektriskā kvalitāte, ko 

nodrošina elektroiekārtas visu izolācijas veidu kopums. 

1 250 

elektroiekārtas korpusa 

aizsargātības pakāpe 

degree of protection provided by 

enclosures of electrical apparatus 

обеспечиваемая оболочками 

электрооборудования степень 

защиты 

Schutzart des Gehäuses eines 

elektrischen Betriebsmittels 

Parametrs, kas raksturo elektroiekārtas korpusa 

konstrukciju, nosakot: 1) aizsargātību pret cilvēka 

nejaušu pieskaršanos apvalkā ietvertajām 

spriegumaktīvajām un kustīgajām daļām, kā arī pret 

noteikta izmēra svešķermeņu iekļūšanu elektroiekārtā; 

2) apvalkā ietvertās elektroiekārtas aizsargātību pret 

nepieļaujamu ūdens iedarbību. 

Piezīme. Starptautiskie normatīvie materiāli, 

aizsargātības pakāpi raksturo ar diviem lielajiem 

burtiem IP (angļu vārdu 'Ingress Protection' 

abreviatūra) un diviem aiz šiem burtiem sekojošiem 

cipariem. Pirmais cipars, kas mainās no 0 līdz 6, 

raksturo pieskaraizsardzību un aizsardzību pret 

svešķermeņu iekļūšanu, bet otrais cipars, kas mainās 

no 0 līdz 8, – aizsardzību pret bīstamu ūdens iekļūšanu 

elektroiekārtā. 

  

4 289 

elektroiekārtas netiešais 

ievads 

indirect entry into electrical 

apparatus 

непрямой ввод в 

электрооборудование 

indirektes Einführen in 

elektrische Betriebsmittel 

Elektroiekārtas pievienojums ārējām ķēdēm, izmatojot 

spaiļu kārbas vai spraudsavienotājus, kas novietoti 

galvenā apvalka ārpusē. 

  

4 290 

elektroiekārtas 

spiedienapvalkojums "p" 

pressurization "p" of electrical 

apparatus 

заполнение оболочки 

электрооборудования под 

избыточным давлением 

Überdruckkapselung "p" eines 

elektrischen Betriebsmittels 

Elektroiekārtas sprādzienaizsardzība, piepildot iekārtas 

apvalka iekšieni ar paaugstināta spiediena aizsarggāzi. 

4 291 
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elektroiekārtas 

sprādzienaizsardzības grupa 

group of an electrical apparatus 

for explosive atmospheres 

группа взрывозащищенногоэл

ектрооборудования 

Explosionsschutzgruppe eines 

elektrisches Betriebsmittels 

Elektroiekārtu iedalījums atkarībā no 

sprādzienbīstamās vides, kurā tās paredzēts lietot. 

Piezīme. Ar IEC standartu notektas divas 

elektroiekārtu sprādzienaizsardzības grupas: grupa I, 

kurai pieder metānbīstamu šahtru elektroiekārtas, un 

grupa II, kurai pieder visas pārējās sprādzienbīstamās 

vidēs uzstādāmās elektroiekārtas. 

  

4 292 

elektroiekārtas 

sprādzienaizsardzības veids 

type of protection of an electrical 

apparatus for explosive 

atmospheres 

вид взрывозащиты 

электрооборудования 

Zündschutzart eines elektrisches 

Betriebsmittels 

Īpašs elektroiekārtas izveidojums, kas novērš tās 

izraisītu apkārtējās sprādzienbīstamās vides 

uzliesmošanu. 

4 293 

elektroiekārtas tiešais ievads direct entry into electrical 

apparatus 

прямой ввод в 

электрооборудование 

direktes Einführen in elektrische 

Betriebsmittel 

Elektroiekārtas pievienojums ārējām ķēdēm, izmantojot 

spraudsavienotājus, kas novietoti galvenā apvalka 

iekšpusē. 

  

4 294 

elektroiekārtas virsmas 

maksimālā 

sprādzienbīstamības 

temperatūra 

maximum surface temperature of 

an electrical apparatus for 

explosive atmospheres 

максимальная температура 

поверхности 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

maximale 

Oberflächentemperatur eines 

explosionsgeschützten 

Betriebsmittels 

Elektroiekārtas jebkuras virsmas vai virsmas daļas 

lielākā temperatūra, kādu elektroiekārta, nepārsniedzot 

nominālo slodzi, sasniedz visnelabvēlīgākajos 

apstākļos un kas var izraisīt apkārtējās 

sprādzienbīstamās vides uzliesmošanu. 

Piezīme. Visnelabvēlīgākajos darba apstākļos ietilpst 

elektroiekārtas pieļaujamā pārslodze un jebkurš ar 

atsevišķu standartu noteikts bojājums. 

  

4 295 

elektroierīce electrical device электротехническое 

устройство 

elektrisches Gerät Ierīce, kas veic tai paredzētās funkcijas, izmantojot 

elektrisko enerģiju, piemēram, elektriskā mērierīce, 

pusvadītājierīce, aizsardzības ierīce. Elektroierīce var 

būt citas ierīces elements. 

  

3 396 

elektroierīces aizsargapvalks shield of an electrical device щит электротехнического 

устройства 

Schild eines elektrischen Gerätes Apvalks, kas paredzēts elektroierīces mehāniskai 

aizsardzībai. 

3 397 

elektroierīces kontaktrozete 

  

socket-outlet for appliances приборная штепсельная 

розетка* 

Gerätesteckdose, Steckdose an 

Geräten 

Kontaktrozete, kas paredzēta iebūvēšanai elektroierīcē 

vai ir tās sastāvdaļa. 

4 296 

elektroierīces pieslēgaukla cord set of an appliance присоединительный шнур 

электроприбора* 

Geräteanschlußleitung Elektroinstalācijas piederums, kas sastāv no lokana 

kabeļa vai elektroauklas, neatvienojama 

kontaktspraudņa un neatvienojamas spraudligzdas un 

kas paredzēts elektroierīces pievienošanai barošanas 

avotam. 

  

4 297 

elektroierīces 

pievadsaspraudnis 

appliance coupler приборный штепсельный 

разъем* 

Gerätesteckvorrichtung Elektroinstalācijas piederums, kas sastāv no 

kontaktspraudņa un kontaktligzdas un kas ļauj ierīcei 

pievienot vai atvienot no tās elektroauklu. 

4 298 
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elektroierīces pilnā pretestība 

  

appliance impedance импеданс электроустройства Geräteimpedanz Pilnā pretestība, kas mērīta no elektroierīces tālākajā 

pievada auklas galā. 

3 398 

elektroierīču savienotājaukla interconnection cord set of 

appliances 

соединительный шнур 

электроприборов* 

Geräteanschlußverlängerung Elektroinstalācijas piederums, kas sastāv no lokana 

kabeļa vai elektroauklas, neatvienojama 

kontaktspraudņa un neatvienojamas spraudligzdas un 

kas paredzēts barošanas pievienošanai no vienas 

elektroierīces uz citu. 

  

4 299 

elektroierīču 

savienotājsaspraudnis 

interconnection coupler of 

appliances 

междуприборный 

штепсельный разъем* 

Gerätekupplungssteckvorrichtun

g, Kupplungssteckvorrichtung 

Elektroinstalācijas piederums, kas sastāv no spraudņa 

un spraudligzdas un kas ļauj ierīcei pievienot citas 

ierīces ievadu vai atvienot no tā. 

  

4 300 

elektroietaise 

  

electrical installation электрическое устройство elektrische Anlage Elektroiekārtu un konstrukciju kopums, kas atrodas 

vienā vietā un paredzēts kopīgu funkciju veikšanai. 

1 156 

elektroietaises apkalpošanas 

robeža 

  

border of electrical facility 

maintenance 

граница обслуживания 

электроустановки 

Bedienungsgrenze elektrischer 

Anlage 

Apkalpošanas robeža starp elektroenerģijas 

piegādātāju un lietotāju. 

1 513 

elektroietaises ekspluatācija operation of an electrical 

installation 

эксплуатация 

электроустановки 

Betrieb einer elektrischen 

Anlage 

Elektroietaises funkcionēšanai nepieciešamo tehnisko 

un organizatorisko darbību kopums, kas ietver gan 

ietaises ieslēgšanu, darbināšanu, pārraudzīšanu un 

atslēgšanu, gan ar elektroietaises uzturēšanu saistītos 

elektrotehniska un neelektrotehniska rakstura darbus. 

  

4 301 

elektroietaises ievads 

  

origin of an electrical installation ввод электрической установки Speisepunkt einer elektrischen 

Anlage 

Punkts, kurā elektroietaisei tiek pievadīta 

elektroenerģija. 

3 399 

elektroietaises piederības 

robeža 

  

border of electrical facility 

belonging 

граница принадлежности 

электроустановки 

Zugehörigkeitsgrenze 

elektrischer Anlage 

Piederības robeža starp elektroenerģijas 

piegādātāju un lietotāju. 

1 514 

elektroinstalācija wiring, electrical installation электропроводка elektrische Installation, 

Elektroinstallation 

Zemsprieguma vadu, kabeļu, to stiprināšanas elementu, 

balsta, u.c. konstrukciju kopums, kas veido apgaismes 

tīklu, spēka tīklu, vai vadības, signalizācijas un 

relejaizsardzības elektriskās ķēdes. 

  

1(3) 157(4
00) 

elektroinstalācijas caurule conduit труба для электропроводки Elektro-Installationsrohr Apaļa vai citāda šķērsgriezuma slēgta 

elektroinstalācijas daļa, kas paredzēta izolētiem 

elektroietaišu vadiem un kabeļiem un kas ļauj tos 

ievilkt vai nomainīt. 

Piezīme. Elektroinstalācijas caurulēm jābūt pietiekami 

noslēgtām, lai izolētos vadus vai kabeļus varētu tikai 

ievilkt, bet ne ievietot no sāniem. 

3 401 
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elektroinstalācijas caurules 

līkums 

  

elbow of a conduit, bend of a 

conduit 

колено трубы для 

электропроводки* 

Bogen eines 

Elektroinstallationsrohrs 

Izliekts stingras elektroinstalācijas caurules posms, 

kura galos var būt vai nebūt vītne. 

4 302 

elektroinstalācijas caurules 

nipelis 

  

nipple of a conduit ниппель трубы для 

электропроводки* 

Nipple eines 

Elektroinstallationsrohrs 

Neliela garuma (ne vairāk par 0,6 m) stingra materiāla 

taisna caurulīte ar ārējo vītni abos galos 

elektroinstalācijas cauruļu atsevišķu posmu 

savienošanai. 

  

4 303 

elektroinstalācijas 

cauruļsistēma 

conduit system система труб для 

электропроводки* 

Installationsrohrsystem Noslēgta elektroinstalācijas sistēma, kas sastāv no 

elektroinstalācijas caurulēm un cauruļvadu 

veidgabaliem izolētu vadu un/vai kabeļu aizsardzībai 

un nostiprināšanai, dodot iespēju šos kabeļus ievilkt 

un/vai nomainīt pa galu, bet ne ievietot no sāniem. 

  

4 304 

elektroinstalācijas cauruļu 

savienojums 

conduit joint соединение труб для 

электропроводки* 

Elektroinstallationsrohrverbindu

ng 

Divu vai vairāku elektroinstalācijas cauruļu sistēmas 

sastāvdaļu vai elektroinstalācijas cauruļu sistēmas un 

citas iekārtas sasaistījuma vieta. 

  

4 305 

elektroinstalācijas cauruļu 

veidgabals 

conduit fitting фитинг труб для 

электропроводки* 

Elektroinstallationsrohrformstüc

k 

Detaļa, kas paredzēta elektroinstalācijas cauruļu 

savienošanai, atzarojumu un līkumu veidošanai vai 

galu noslēgšanai. 

  

4 306 

elektroinstalācijas cauruļu 

vītņuzmava 

  

threaded coupling of a conduit резьбовая муфта труб для 

электропроводки* 

Schraubkupplung eines 

Elektroinstallationsrohrs 

Cilindriskas formas veidgabals ar iekšējo vītni divu 

stingru elektroinstalācijas cauruļu posmu savienošanai. 

4 307 

elektroinstalācijas 

izstrādājums 

sk. elektroinstalācijas 

piederums 

  

        4 308 

elektroinstalācijas kanāla 

sastāvdaļas 

system components of trunking 

or ducting systems 

составные части каналов для 

электропроводки 

Systembestandteile von 

Elektroinstallationskanälen 

Sastāvdaļas un elementi, no kuriem izveidoti 

elektroinstalācijas kanāli: a) kanāla posmi; 

b) veidgabali; c) stiprinātājierīces; d) aparatūras 

montāžas ierīces; e) citi kanāla elementi. 

4 309 

elektroinstalācijas kanāls cable trunking system канал для электропроводки zu öffnender Elektro-

Installationskanal 

Noslēgta sistēma, kas sastāv no garena korpusa ar 

noņemamu vāku un kas paredzēta izolētu vadu, kabeļu, 

elektroauklu ievietošanai, kā arī citu elektroierīču 

iemontēšanai. 

  

3 402 

elektroinstalācijas kanālu 

aparatūras montāžas ierīces 

apparatus mounting devices of 

trunking or ducting systems 

устройства монтажа 

аппаратуры каналов для 

Gerätemontagemittel für 

Elektroinstallationskanäle 

Elementi, kas paredzēti aparatūras (slēdžu, 

kontaktrozešu, telefona ligzdu u. c.) iebūvēšanai 

4 310 
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  электропроводки elektroinstalācijas kanālos. 

elektroinstalācijas kanālu 

stiprinātājierīces 

fixing devices of trunking or 

ducting systems 

устройства крепления каналов 

для электропроводки* 

Befestigungsmittel für 

Elektroinstallationskanäle 

Ierīces, kas īpaši paredzētas elektroinstalācijas kanālu 

stiprināšanai pie sienām, griestiem, grīdām un citām 

būvkonstrukciju daļām. 

4 311 

elektroinstalācijas piederuma 

atdalāmā daļa 

detachable part of an accessory съемная часть 

электроустановочного 

изделия* 

abnehmbares Teil eines 

Installationsmaterials 

Elektroinstalācijas piederuma daļa, kuru var atdalīt, 

nelietojot speciālus instrumentus. 

4 312 

elektroinstalācijas piederuma 

izolētājdaļas 

insulating components of an 

accessory 

изолирующие части 

электроустановочного изделия 

isolierende Bauteile eines 

Installationsmaterials 

Elektroinstalācijas piederuma sastāvdaļas, kas 

izgatavotas tikai no izolācijas materiāla un kurās 

neietilpst vadītājdaļas. 

4 313 

elektroinstalācijas piederuma 

kompozītmateriāla daļas 

  

composite components of an 

accessory 

композитные части 

электроустановочного 

изделия* 

Bauteile in Gemischtbauweise 

eines Installationsmaterials 

Elektroinstalācijas piederuma sastāvdaļas, kas 

izgatavotas gan no vadītājmateriāla, gan izolācijas 

materiāla, piemēram, no plastmasas un metāla vai 

vadītājplastmasas. 

4 314 

elektroinstalācijas piederuma 

liesmneuzturoša daļa 

non-flame propagating 

component of an accessory 

пламянераспространяющая 

часть электроустановочного 

изделия* 

nicht flammverbreitendes 

Bauteil eines 

Installationsmaterials 

Elektroinstalācijas piederuma daļa, kas, tieši 

saskaroties ar ārēju liesmu, var aizdegties, bet pa kuru 

liesma tālāk nevar izplatīties un pēc ārējās liesmas 

noņemšanas īsā laikā pati nodziest. 

4 315 

elektroinstalācijas piederuma 

metāla daļas 

metal components of an 

accessory 

металлические части 

электроустановочного изделия 

metallische Bauteile eines 

Installationsmaterials 

Elektroinstalācijas piederuma sastāvdaļas, kas 

izgatavotas tikai no metāla. 

4 316 

elektroinstalācijas piederuma 

pamatne 

base of an accessory основание 

электроустановочного изделия 

Unterteil eines 

Installationsmaterials, Sockel 

eines Installationsmaterials 

Elektroinstalācijas piederuma daļa, uz kuras nostiprina 

strāvvadošās un citas daļas un/vai mehānismus. 

4 317 

elektroinstalācijas piederuma 

skaramdaļa 

accessible part of an accessory доступная часть 

электроустановочного 

изделия* 

berührbares Teil eines 

Installationsmaterials 

Elektroinstalācijas piederuma daļa, kas ir pieejama 

pārbaudei ar īpašu standartnosacījumiem atbilstošu 

taustu. 

4 318 

elektroinstalācijas piederuma 

spaile 

terminal for accessory зажим электроустановочного 

изделия 

Klemme für Istallationsmaterial, 

Anschlußklemme für 

Istallationsmaterial 

Elektroinstalācijas piederuma sastāvdaļa, kurai 

piestiprina vadu, lai veidotu elektrisku savienojumu. 

4 319 

elektroinstalācijas piederums 

ar atdalāmu pievadu 

  

rewirable accessory электроустановочное изделие 

со съемным шнуром* 

wiederanschließbarer 

Installationsmaterial 

Elektroinstalācijas piederums, kas izveidots tā, ka tā 

pievadu (lokano barošanas kabeli vai elektroauklu) var 

nomainīt. 

4 321 

elektroinstalācijas piederums 

ar neatdalāmu pievadu 

non-rewirable accessory электроустановочное изделие 

с незаменяемым шнуром* 

nichtwiederanschließbarer 

Installationsmaterial 

Elektroinstalācijas piederums, kurā pievads (lokanais 

barošanas kabelis vai elektroaukla) kopā ar pašu ierīci 

veido nedalāmu veselumu. Piederuma konstrukcija var 

būt tāda, ka pievadu nevar atdalīt, to nesabojājot, vai 

ierīci var atvērt tikai ar speciāliem instrumentiem, nevis 

ar roku. 

  

4 322 

elektroinstalācijas piederums, 

elektroinstalācijas 

izstrādājums 

[electrical] accessory электроустановочное изделие [elektrisches] 

Installationsmaterial, 

[elektrisches] Istallationszubehör 

Noteiktām prasībām atbilstoša detaļa, konstrukcija, 

ierīce, palīgierīce vai šo ierīču elementi, kas paredzēti 

lietošanai elektroenerģijas sadales un patērēšanas 

vietās, piemēram, slēdži, spailes elektroinstalācijas 

4 320 
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  caurules, stiprināšanas elementi u. c. 

  

elektroinstalācijas pilnā 

pretestība 

  

installation wiring impedance импеданс электропроводки Impedanz der internen 

Installation 

Pilnā pretestība, kas mērīta starp lietotāja skaitītāju un 

noteiktu kontaktrozeti vai vietu, kurā pievienots 

elektropatērētājs. 

  

3 403 

elektroizlāde 

sk. elektriskā izlāde 

  

        3 404 

elektroizolācijas kartons, 

elektrokartons 

electrical insulating board электроизоляционный картон Elektropappe Elektroizolācijas papīra noteikta veida izstrādājums, 

kas izgatavots nepārtrauktas tehnoloģijas procesā no 

ķīmiski tīras koksnes celulozes. tam ir relatīvi liels 

blīvums, vienmērīgs biezums, gluda virsma, liela 

mehāniskā izturība, kā arī labas dielektriskā īpašības 

(liela elektriskā izturība, mazi dielektriskie zudumi). 

Piezīme. Parasti materiālu, kura masas blīvums 

nepārsniedz 225 g/m2, sauc par papīru, bet, ja tas 

pārsniedz 225 g/m2, – par kartonu. 

  

4 323 

elektroizolācijas minerāleļļa mineral insulating oil нефтяноеэлектроизоляционное

 масло 

Isolieröl auf Mineralölbasis No jēlnaftas pārstrādes produkta – solāreļļas – iegūts 

šķidrs elektroizolācijas materiāls, kas sastāv no 

sarežģīta ogļūdeņražu maisījuma ar niecīgu citu 

dabisko ķīmisko vielu piejaukumu. Elektrotehnikā lieto 

trīs minerāleļļas veidus – transformatoru eļļu, kabeļu 

eļļu un kondensatoru eļļu, kas atšķiras ar viskozitāti, 

elektrisko izturību, dielektriskajiem zudumiem u. c. 

parametriem. 

  

4 324 

elektroizolācijas papīrs electrical insulating paper электроизоляционная бумага Elektroisolationspapier Lokšņu materiāls, kas izgatavots no koksnes celulozes 

masas, kas iegūta, samaļot koksnes šķiedru, sajaucot to 

ar ūdeni un pēc tam apstrādājot speciālos agregātos. 

Papīra elektroizolācijas īpašības ir atkarīgas no 

blīvuma, celulozes tīrības, kā arī no dažādu piejaukumu 

dielektriskajām īpašībām. 

Piezīme. Galvenās elektroizolācijas tehnikā lietojamā 

papīau šķirnes ir kabeļu papīrs, azbestpapīrs, 

piesūcināmais papīrs, kondensatoru papīrs, 

mikanītpapīrs. 

  

4 325 

elektroizturības pārbaude 

  

dielectric test проверка электрической 

прочности изоляции 

Spannungsprüfung Izolācijas pārbaude ar augstspriegumu tās elektriskās 

izturības noteikšanai. 

2 255 

elektroizturības pārbaude ar 

zemu frekvenci 

low-frequency dielectric test проверка электрической 

прочности изоляции при 

Spannungsprüfung bei niedriger 

Frequenz 
Elektroizturības pārbaude ar zemas (no 0,1 Hz līdz 1,0 

Hz) frekvences maiņspriegumu. 

2 256 
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  низкой частоте 

elektrokartons 

sk. elektroizolācijas kartons 

  

        4 326 

elektroķīmija 

  

electrochemistry электрохимия Elektrochemie Zinātnes un tehnikas nozare, kas pētī ķīmiskās reakcijas 

saistībā ar elektriska rakstura parādībām. 

3 405 

elektroķīmiskais atdalītājs 

  

electrochemical separator электрохимический 

разделитель 

elektrochemischer Separator Elektroķīmiskā elementa ierīce, kas izgatavota no 

joncaurlaidīga izolācijas materiāla un kas neļauj 

elektrolīta materiāliem pilnīgi vai daļēji sajaukties. 

  

3 410 

elektroķīmiskais elements electrochemical cell электрохимический элемент elektrochemische Zelle Kombinēta sistēma, kurā elektriskā enerģija izraisa 

ķīmisku reakciju vai otrādi un kurā enerģija, kas rodas 

ķīmiskajā reakcijā, galvenokārt ir elektriskā enerģija. 

  

3 411 

elektroķīmiskais ģenerators 

sk. degvielas elements 

  

        3 412 

elektroķīmiskā elementa 

spriegums 

  

cell voltage напряжение элемента Zellenspannung Spriegums starp elektroķīmiskā elementa spailēm. 3 406 

elektroķīmiskā imunitāte 

  

electrochemical immunity электрохимический 

иммунитет 

elektrochemische Immunität Termodinamisks stāvoklis, kurā elektromehāniskā 

korozija ir praktiski neiespējama. 

3 407 

elektroķīmiskā migrācija 

  

electrochemical migration электрохимическая миграция elektrochemische Migration Jonu pārvietošanās elektrolītā elektriskā lauka ietekmē. 3 408 

elektroķīmiskā pasivitāte 

  

electrochemical passivity электрохимическая 

пассивность 

elektrochemische Passivität Metāla virsmas stāvoklis, kurā tās elektromehāniskā 

korozija ir neievērojama. 

3 409 

elektroķīmiski aktīvs 

materiāls 

electrochemically active material электрохимически активный 

материал 

elektrochemisch aktives Material Elektroķīmiskā elementa elektroda reakcijai pakļautais 

materiāls, kas, elementam izlādējoties, atdod elektrisko 

enerģiju. 

  

3 413 

elektroķīmisko potenciālu 

rinda, 

metālu potenciālu rinda 

electrochemical series электорохимический рядпотен

циалов 

elektrochemische Spannugsreihe Metālu sakārtojums to normālpotenciālu pieaugšanas 

secībā. Biežāk lietotā metālu potenciālu rinda 

ūdensšķīdumiem 250 C temperatūrā: Li, K, Ca, Na, Sn, 

H2, Hg, Ag, Au, Pt (salīdzināšanai ietverts arī 

ūdeņradis, kura normālpotenciālu pieņem par nulli). 

Metālu potenciālu rindu izmanto elektroķīmijā, 

galvaniskajos elementos, kā arī oksidēšanas un 

reducēšanas procesu iespējamības noteikšanai. 

Piemēram, āra elektroietaisēs nav pieļaujama alumīnija 

tieša savienošana ar varu, jo gaisa mitrums rada vāju 

elektrolītu starp abiem metāliem, kā rezultātā tiek 

3 414 
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sagrauts alumīnijs, kura normālpotenciāls ir mazāks. 

  

elektrolīnija 

  

electric line электрическая линия elektrische Leitung Vadu, izolatoru un nesošo konstrukciju kopums 

elektroenerģijas pārvadei no viena tīkla punkta uz otru. 

1 (2) 359 
(257) 

elektrolīnijas balsts 

  

support, structure of an overhead 

line 

опора воздушной линии 

электропередачи 

Stützpunkt einer Freileitung Konstrukcija elektrolīnijas vadu, izolatoru un pierīču 

nostiprināšanai. 

2 258 

elektrolīnijas un sakaru līnijas 

tuvinājums 

exposure of a telecommunication 

line to a power line 

расположение взаимно 

влияющих линий 

Näherung Elektrolīnijas un sakaru līnijas savstarpējs izvietojums, 

kurā elektrolīnijas elektromagnētiskā iedarbība uz 

sakaru līniju ir tik liela, ka tā var apdraudēt cilvēkus vai 

radīt traucējumus sakaru sistēmā. 

1 696 

elektrolīnijas virzienmaiņas 

leņķis 

  

line angle угол поворота линии Leitungswinkel Leņķis, kas raksturo elektrolīnijas virziena maiņu 

punktā, kur atrodas balsts. 

2 259 

elektrolītiskais kondensators 

sk. oksīdkondensators 

  

        4 327 

elektrolīts 

  

electrolyte электролит Elektrolyt Šķidra vai cieta viela, kuras vadītspēja ir saistīta ar jonu 

pārvietošanos. 

3 415 

elektroloka garums arc length длина электрической дуги Lichtbogenlänge Elektriskā loka trajektorijas garums, kas var būt 

vienāds ar vai lielāks par īsāko attālumu starp dažāda 

potenciāla punktiem, starp kuriem deg loks. 

  

4 328 

elektroloka jauda arc power мощность электрической дуги Lichtbogenleistung, 

Bogenleistung 

Aktīvā jauda, kas izdalās elektriskajā lokā. Tuvināti var 

pieņemt, ka šī jauda ir vienāda ar elektroloka 

sprieguma un elektroloka strāvas reizinājumu. 

  

4 329 

elektroloka krāsns 

sk. loka krāsns 

  

        4 330 

elektroloka spriegums arc voltage напряжение электрической 

дуги 

Lichtbogenspannung Sprieguma kritums, ko izraisa elektroloka strāva starp 

diviem punktiem, starp kuriem deg loks, ieskaitot 

sprieguma kritumu uz anoda un katoda. 

  

4 331 

elektroloka stabilitāte arc stability устойчивость электрической 

дуги 

Bogenstabilität Elektriskā loka īpašība, kam raksturīgs tas, ka jebkurā 

elektroloka sprieguma pusperioda laikā elektroloka 

strāvai ir viens un tāds pats maiņas raksturs. 

  

4 332 

elektroloka strāva 

  

arc current ток электрической дуги Lichtbogenstrom, Bogenstrom Strāva elektriskās ķēdes daļā, kuru veido elektriskais 

loks. 

4 333 
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elektroloks 

sk. elektriskais loks 

  

        3 416 

elektroluminiscence 

  

electroluminescence электролюминесценция Elektrolumineszenz Luminiscence, ko izraisa elektriskā lauka iedarbība uz 

gāzi vai cietvielu. 

4 334 

elektroluminiscences spuldze 

  

electroluminescent lamp электролюминесцентная лампа Elektrolumineszenz-Lampe Spuldze, kurā gaismu rada elektroluminiscence. 4 335 

elektromagnētiskais berzes 

sajūgs 

  

magnetic friction clutch электромагнитная 

фрикционная муфта 

magnetische Reibungskupplung Berzes sajūgs, kurā izmantota magnētiska ierīce berzes 

virsmu sasaistīšanai vai atsaistīšanai. 

2 261 

elektromagnētiskais ekrāns 

  

electromagnetic screen электромагнитный экран elektromagnetischer Schirm Vadītājmateriāla ekrāns, kas ierobežo mainīga 

elektromagnētiskā lauka izplatīšanos noteiktā apgabalā. 

3 423 

elektromagnētiskais 

kontaktors 

  

electromagnetic contactor электромагнитный контактор elektromagnetisches Schütz Kontaktors, kura galvenos kontaktus darbina 

elektromagnēts. 

4 336 

elektromagnētiskais lauks electromagnetic field электромагнитное поле elektromagnetisches Feld Fizikāls lauks, ar kura starpniecību mijiedarbojas 

kustībā esošas elektriski lādētas daļiņas vai ķermeņi, 

elektriskās strāvas kontūri un to elementi, kā arī daļiņas 

vai ķermeņi, kuriem piemīt magnētiskais moments. 

Elektromagnētisko lauku kvantitatīvi raksturo ar 

elektriskā lauka intensitātes vektoru E, elektriskās 

indukcijas vektoru D, magnētiskā lauka intensitātes 

vektoru H un magnētiskās indukcijas vektoru B. 

  

3 424 

elektromagnētiskais 

mēraparāts 

electromagnetic instrument электромагнитный 

измерительный прибор 

elektromagnetisches Meßgerät Elektriskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir 

nekustīgā spolē plūstošās strāvas iedarbība uz vienu vai 

vairākiem magnētmīksta meteriāla elementiem (serdi), 

kas parasti izgatavoti plāksnīšu veidā. 

Piezīmes. 

1.       Retāk sastopami elektromagnētiskie 

mēraparāti ar kustīgu spoli un nekustīgu 

magnētmīksta materiāla nekustīgu serdi. 

2.       Ja elektromagnētiskais mēraparāts izveidots 

ar nekustīgu spoli un kustīgu serdi, tad angļu 

termina “electromagnetic instrument” un 

vācu termina “elektromagnetisches 

Meßgerät” vietā var lietot arī attiecīgi 

terminus “moving-iron instrument” un 

“Dreheisen-Meßgerät”. 

  

3 425 

elektromagnētiskais pārslodzes 

atkabnis 

magnetic overload release электромагнитный 

расцепитель перегрузки 

magnetischer Überlastauslöser Pārslodzes atkabnis, kura nostrādi izraisa galvenajā 

ķēdē ieslēgtā elektromagnēta spolē plūstošās strāvas 

2 262 
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  radītais spēks. 

  

elektromagnētiskais sajūgs electric coupling электромагнитная муфта elektrische Kupplung Elektromašīna, kura griezes momentu no vienas 

vāpstas uz otru pārnes ar elektromagnētisko vai 

magnētisko lauku. Abu vārpstu relatīvo rotācijas 

frekvenci var regulēt. 

  

2 263 

elektromagnētiskais slīdes 

sajūgs 

  

magnetic slip coupling электромагнитная муфта 

скольжения 

Schlupfkupplung Induktīvais sajūgs, kurā sekundārā strāva inducējas 

spoļu tinumā vai īsslēgtā stieņtinumā. 

2 264 

elektromagnētiskais starojums electromagnetic radiation электромагнитная радиация elektromagnetische Strahlung Ar šo terminu tiek apzīmēti divi jēdzieni: parādība, 

kurā enerģija no avota izplatās telpā elektromagnētisko 

viļņu veidā, un pati enerģija, kuru pārvada 

elektromagnētisko viļņu veidā. 

Piezīme. Termins "elektromagnētiskais starojums" 

plašākā nozīmē dažreiz ietver arī indukcijas parādību. 

  

3 426 

elektromagnētiskais 

traucējums 

electromagnetic disturbance электромагнитное возмущение elektromagnetische Störung Jebkura elektromagnētiska parādība, kas var pasliktināt 

ierīces, iekārtas vai sistēmas darbību vai nelabvēlīgi 

ietekmēt dzīvo vai nedzīvo matēriju. 

Piezīme. Elektromagnētiskais traucējums var izpausties 

kā elektromagnētiskais troksnis, nevēlams signāls vai 

izplatības vides maiņa. 

  

3 427 

elektromagnētiskais troksnis electromagnetic noise электромагнитный шум elektromagnetisches Rauschen Laikā mainīga elektromagnētiska parādība, kas nesatur 

informāciju un var uzklāties lietderīgam signālam vai 

apvienoties ar to. 

  

3 428 

elektromagnētiskais 

uzņēmīgums 

electromagnetic susceptibility электромагнитная 

восприимчивость 

elektromagnetische 

Störempfindlichkeit 

Ierīces, iekārtas vai sistēmas nespēja bez 

pasliktinājuma darboties, pastāvot 

elektromagnētiskajiem traucējumiem. 

Piezīme. Uzņēmīgums ir neuzņēmīguma neesība. 

  

3 429 

elektromagnētiskais vārsts magnet valve электромагнитный клапан Magnetventil Ar elektropiedziņu aprīkots vārsts, kas paredzēts 

saspiestā gaisa spiediena vai vakuuma regulēšanai 

bremžu sistēmas maģistrālē. 

  

4 337 

elektromagnētiskais vilnis electromagnetic wave электромагнитная волна elektromagnetische Welle Noteiktas vides vai vakuuma stāvokļa maiņa, ko izraisa 

laikā mainīgs elektromagnētiskais lauks, kurš, ievērojot 

vides īpašības, jebkurā punktā un jebkurā virzienā 

pārvietojas ar noteiktu ātrumu. 

Piezīme. Elektromagnētisko vilni rada elektriskās 

3 430 
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strāvas vai elektrisko lādiņu maiņa. 

  

elektromagnētiskā bremzēšana 

  

electromagnetic braking электромагнитное торможение mechanische Magnetbremsung Sistēma, kurā bremzēšanas mehānismu darbina 

elektromagnēts. 

2 260 

elektromagnētiskā emisija 

  

electromagnetic emission электромагнитное излучение elektromagnetische Aussendung Parādība, kad avots izstaro elektromagnētisko enerģiju. 3 417 

elektromagnētiskā enerģija electromagnetic energy электромагнитная энергия elektromagnetische Energie Enerģija, kas lokalizēta elektromagnētiskajā laukā un 

ko mainīga lauka gadījumā pārnes elektromagnētiskie 

viļņi. 

Piezīme. Lineārā vidē elektromagnētisko enerģiju W 

nosaka kā tilpumintegrāli: 

 

kur E – elektriskā lauka intensitāte; D – elektriskā 

indukcija; H – magnētiskā lauka intensitāte; B – 

magnētiskā indukcija. 

  

3 418 

elektromagnētiskā ietekme electromagnetic interference, 

EMI 

электромагнитная помеха elektromagnetische 

Beeinflussung, EMB 

Elektromagnētiska traucējuma radīta iekārtas, pārraides 

kanāla vai sistēmas darbības pasliktināšanās. 

Piezīme. Angļu valodā termini "disturbance" (latviešu 

val. ”traucējums”) un "interference" (latviešu val. 

“ietekme”) bieži tiek lietoti vienādā nozīmē. 

  

3 419 

elektromagnētiskā indukcija electromagnetic induction электромагнитная индукция elektromagnetische Induktion Inducētā sprieguma vai inducētās strāvas rašanās 

vadītājā, tam pārvietojoties magnētiskajā laukā un/vai 

laikā mainīgai magnētiskajai plūsmai caurtverot 

noslēgtu vadītāja kontūru. 

  

3 420 

elektromagnētiskā saderība electromagnetic compatibility, 

EMC 

электромагнитная 

совместимость, ЭМС 

elektromagnetische 

Verträglichkeit, EMV 

Iekārtas vai sistēmas spēja apmierinoši funkcionēt savā 

elektromagnētiskajā vidē, neradot nepieļaujamus 

elektromagnētiskos traucējumus nevienam objektam 

šajā vidē. 

  

3 421 

elektromagnētiskā vide 

  

electromagnetic environment электромагнитная обстановка elektromagnetische Umgebung Elektromagnētisko parādību kopums noteiktā vietā. 3 422 

elektromagnētiskās enerģijas 

[tilpum]blīvums 

[volume] density of 

electromagnetic energy, volumic 

electromagnetic energy 

[объемная] плотность 

электромагнитной энергии 

volumenbezogene 

elektromagnetische Energie, 

elektromagnetische 

Energiedichte 

Skalārs lielums, ko nosaka ar formulu 

, 

kur W – virsmas aptvertajā tilpuma 

3 431 
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elementā V lokalizētā elektromagnētiskā enerģija. 

Piezīme. Ar robežu  šajā gadījumā jāsaprot 

robeža, kad visas tilpumu V aptverošās virsmas 

dimensijas vienlaikus tiecas uz nulli. 

  

elektromagnētiskās saderības 

līmenis 

electromagnetic compatibility 

level 

уровень электромагнитнойсов

местимости 

elektromagnetischer 

Verträglichkeitspegel 

Noteikts maksimālais elektromagnētiskā traucējuma 

līmenis, kāds varētu ietekmēt ierīces, iekārtas vai 

sistēmas darbību noteiktos apstākļos. 

Piezīme. Praksē par elektromagnētiskās saderības 

līmeni pieņem nevis absolūti maksimālo līmeni, bet 

līmeni, kādu ar mazu varbūtību varētu pārsniegt. 

  

3 432 

elektromagnētiskās saderības 

rezerve 

  

electromagnetic compatibility 

margin 

запас электромагнитной 

совместимости 

elektromagnetischer 

Verträglichkeitsbereich 

Starpība starp ierīces, iekārtas vai sistēmas 

neuzņēmīguma līmeni un traucējuma avota emisijas 

līmeņa robežu. 

3 433 

elektromagnētisko viļņu 

ātrums vakuumā 

sk. gaismas ātrums vakuumā 

  

        3 434 

elektromagnētisms 

  

electromagnetism электромагнетизм Elektromagnetismus Parādību kopums, kas saistīts ar elektriskā un 

magnētiskā lauka mijiedarbību. 

3 435 

elektromagnēts 

  

electromagnet электромагнит Elektromagnet Magnēts, kura magnētisko lauku uztur tinumā plūstošā 

strāva. 

3 436 

elektromašīna [electrical] machine электрическая машина [elektrische] Maschine Enerģijas pārveidošanai paredzēta elektriska ierīce, 

kuras darbību nosaka elektromagnētiskā indukcija un 

kuras sastāvdaļas var atrasties relatīvā kustībā. Šis 

termins izmantojams arī elektriskajām ierīcēm, kas 

darbojas pēc tāda paša principa, ir līdzīgi izveidotas un 

ko izmanto citiem nolūkiem, piemēram, reaktīvās 

jaudas regulēšanai, ražošanai vai patērēšanai. Termins 

nav attiecināms uz elektrostatiskajām mašīnām. 

  

2 265 

elektromašīnas atdotā jauda 

  

output power of a machine полезная мощность 

электрической машины 

abgegebene Leistung einer 

Maschine 
Kopējā patērētājam atdotā aktīvā elektriskā jauda vai 

atdotā mehāniskā jauda. 

2 266 

elektromašīnas enkurs 

  

armature якорь Anker Elektromašīnas daļa, kurā atrodas enkura tinums. 2 267 

elektromašīnas ierosmes 

tinums 

  

excitation winding of a machine обмотка возбуждения 

электрической машины 

Erregerwicklung einer Maschine Elektromašīnas tinums tāda magnētiskā lauka radīšanai, 

kas atttiecībā pret šo tinumu ir nekustīgs. 

2 268 
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elektromašīnas jūgs yoke ярмо Joch Elektromašīnas magnētserdes gredzenveida vai 

daudzstūra formas daļa, kurai piestiprināti izvirzītie 

poli. Jūgs var būt monolīts vai salikts no 

elektrotehniskā tērauda skārdiem. 

  

2 269 

elektromašīnas kompensācijas 

tinums 

compensating winding компенсационная обмотка Kompensationswicklung Elektromašīnas ierosmes tinums, kurā plūst slodzes 

strāva vai tai proporcionāla strāva un kurš izveidots tā, 

ka samazina cita tinuma slodzes strāvas radīto 

magnētiskā lauka kropļojumu. 

  

2 270 

elektromašīnas patērētā jauda 

  

input power of a machine потребляемая мощность 

электрической машины 

Leistungsaufnahme einer 

Maschine 
Kopējā elektromašīnai pievadītā aktīvā elektriskā jauda 

vai pievadītā mehāniskā jauda. 

2 271 

elektromašīnas pols 

  

field pole полюс элктрической машины Feldpol Elektromašīnas magnētserdes daļa ar ierosmes tinumu 

vai pastāvīgajiem magnētiem. 

2 272 

elektromašīnas primārā ķēde primary circuit of a machine первичная цепь электрической 

машины 

Primärkreis einer Maschine Indukcijas mašīnas ķēde, kura, mašīnai darbojoties, 

patērē no ārējā elektrotīkla vai atdod ārējam 

elektrotīklam aktīvo jaudu. 

  

2 273 

elektromašīnas režīma veids duty type of a machine вид режима электрической 

машины 

Betriebsart einer Maschine Ilgstošs, īslaicīgs vai ciklisks režīms, kas ietver vienu 

vai vairākas noteiktā periodā nemainīgas slodzes, vai 

neperiodisks režīms ar pieļaujamās robežās mainīgu 

slodzi un rotācijas frekvenci. 

  

2 274 

elektromašīnas režīms duty режим работы электрической 

машины 

Betrieb einer Maschine Elektromašīnas darbību raksturojošs stāvoklis, kas var 

ietvert palaides, elektriskās bremzēšanas, tukšgaitas un 

bezsprieguma miera stāvokļa periodus ar norādi uz šo 

periodu ilgumu un secību laikā. 

  

2 275 

elektromašīnas rieva 

  

slot of a machine паз электрической машины Nut einer Maschine Elektromašīnas magnētserdē izveidots padziļinājums, 

kas paredzēts tinuma vadu ievietošanai. 

2 276 

elektromašīnas sinhrona 

darbība 

synchronous operation of a 

machine 

синхронная работа 

электрической машины 

Synchronbetrieb einer Maschine Elektrotīklam pieslēgtas sinhronas mašīnas 

ideāls režīms, kad tās leņķiskā frekvence ir vienāda 

ar tīkla frekvenci. Praktiski mašīnas leņķiskā frekvence 

var nedaudz svārstīties ap ideālo vērtību. 

  

1 121 

elektromašīnas tinuma 

transpozīcija 

transposition of a winding транспозиция обмотки Verdrillung einer Wicklung Vienu vijumu vai spoli veidojošu elementārvadu 

izvietojums, kurā tie ieņem dažādus stāvokļus rievās, 

pārejot no vienas rievas uz otru, nodrošinot 

virpuļstrāvu samazināšanos. 

  

2 277 

elektromašīnpastiprinātājs rotary amplifier электромашинный усилитель Verstärkermaschine Elektromašīna, ko lieto izejas jaudas radīšanai, 2 278 
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  pastiprinot ieejas jaudu. 

elektromehāniskais bloķētājs 

  

electric lock электромеханическое 

стопорное устройство* 

elektrische Hebelsperre Ierīce, kas bloķē kustīgu mehānisma daļu, izmantojot 

elektriski darbināmu mehānisku ierīci. 

4 338 

elektromehāniskais 

dinamometrs 

electrical dynamometer электрический динамометр elektrisches Dynamometer, 

Pendelmaschine 
Elektromašīna, kas aprīkota ar griezes momenta un 

rotācijas frekvences indikācijas ierīcēm un kas tiek 

izmantota mehāniskās jaudas noteikšanai. 

  

2 279 

elektromehāniskais fāžu skaita 

pārveidotājs 

  

rotating phase convertor вращающийся 

преобразователь числа фаз 

drehender Phasenumformer Elektromašīna, kura pārveido elektroenerģiju, mainot 

fāžu skaitu. 

2 280 

elektromehāniskais 

kaskādpārveidotājs 

motor convertor двигатель-преобразователь drehender Kaskadenumformer Agregāts, kurā ar kopīgu vārpstu ir sajūgts 

asinhrondzinējs un vienenkura pārveidotājs un kura 

asinhrondzinēja rotora tinumā inducētā strāva plūst arī 

vienenkura pārveidotāja enkura tinumā. 

  

2 281 

elektromehāniskais 

pārveidotājs 

rotating converter, 

electromechanical converter 

вращающийся 

преобразователь, 

электромеханический 

преобразователь 

rotierender Umformer, 

elektromechanischer Umformer 

Enerģijas pārveidotājs, kurā ir tikai rotējošas 

elektromašīnas. 

4 339 

elektromehāniskais relejs 

  

electromechanical relay электромеханическое реле elektromechanisches Relais Elektriskais relejs, kura darbību nosaka ieejas strāvas 

izraisīta mehānisko daļu relatīva pārvietošanās. 

3 438 

elektromehāniskais 

signālrādītājs 

electromechanical repeater электромеханический 

сигнальный указатель 

elektromechanischer Melder Signālrādītājs, kura rādījumus atspoguļo viena vai 

vairākas elektriski darbināmas mehāniskās indikācijas 

ierīces. 

  

4 340 

elektromehāniskais sliežu 

komutators 

electromechanical treadle электромеханическая 

рельсовая педаль* 

elektromechanischer 

Schienenkontakt 

Sliežu komutators, kurš elektriskā signāla radīšanai 

izmanto vilciena riteņa tiešu mehānisko darbību. 

4 341 

elektromehāniskā mēraparāta 

mērmehānisms 

measuring element of an 

electromechanical measuring 

instrument 

измерительный механизм 

электромеханического 

измерительного прибора 

Meßwerk für ein 

elektromechanisches Meßgerät 

Mēraparāta sastāvdaļa, kas mērījamo lielumu pārveido 

mehāniskā kustībā. 

3 437 

elektrometrs electrometer электрометр Elektrometer Mēraparāts sprieguma konstatēšanai vai mērīšanai, 

patērējot no mērījamā sprieguma avota ļoti niecīgu 

enerģijas daudzumu. 

  

3 440 

elektromēraparāts 

sk. elektriskais mēraparāts 

  

        3 439 

elektromobilis battery-electric road vehicle, 

electromobile 

электромобиль, электробус Elektromobil, 

batterieelektrischer Bus 

Elektrovilces bezsliežu vilcējriteklis, kuru darbina šajā 

riteklī uzstādīta akumulatoru baterija. 

4 342 
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elektromotors 

sk. elektrodzinējs 

  

  

  

  
  2 282 

elektrona žiromagnētiskais 

koeficients 

(apzīmējums: ) 

gyromagnetic coefficient of an 

electron 

гиромагнитныйкоэффициент э

лектрона 

gyromagnetischer Koeffizient 

eines Elektrons 

Elektronam žiromagnētiskā vidē – spina magnētiskā 

momenta un mehāniskā momenta attiecība. 

Piezīme. Elektrona precesijas leņķisko frekvenci  ar 

ārējā magnētiskā lauka intensitāti H saista šāda 

izteiksme: 

 

kur īpatnējā elektrovadītspēja; magnētiskā 

konstante. 

  

3 441 

elektroncaurumu pāreja, 

P-N pāreja 

  

PN junction электронно-дырочный 

переход, P-N переход 

PN-Übergang Pārejas apgabals starp divām pusvadītāja daļām, no 

kurām vienai ir elektronu vadītspēja, bet otrai – 

caurumu vadītspēja. 

4 343 

elektronegatīvā gāze electronegative gas электроотрицательный газ elektronegatives Gas Gāze, kas spēj uztvert brīvos elektronus un veidot 

negatīvus jonus, tādējādi pārtraucot elektriskās izlādes 

veidošanos. Praksē visbiežāk lietojamās 

elektronegatīvās gāzes ir elegāze un freons-12. 

  

4 344 

elektronika electronics электроника Elektronik Zinātnes un tehnikas nozare, kas pētī elektronu un jonu 

procesus dažādās vidēs (vakuumā, gāzēs, šķidrumos, 

cietvielās), ar šiem procesiem saistītās parādības un šo 

parādību praktisko izmantošanu dažādās elektroniskās 

ierīcēs (elektronu lampās, tranzistoros, tiristoros, 

mikroprocesoru iekārtās u. tml.). 

  

4 345 

elektroniska ierīce, 

elektronierīce 

  

electronic device электронный прибор elektronisches Bauelement Ierīce, kuras darbības principa pamatā ir brīvo 

lādiņnesēju pārvietošanās pusvadītājos, izlāde vakuumā 

vai gāzizlāde. 

4 369 

elektroniskais 

energopārveidotājs, 

elektroniskais enerģijas 

pārveidotājs 

  

electronic power converter электронный силовой 

преобразователь 

elektronischer Leistungs-

Stromrichter 

Iekārta, kas paredzēta elektroenerģijas parametru 

pārveidošanai, izmantojot vienu vai vairākas 

elektroniskās ventiļierīces un nepieciešamības 

gadījumā arī transformatorus, filtrus u. c. palīgierīces. 

4 371 

elektroniskais enerģijas 

pārveidotājs 

sk. elektroniskais 

energopārveidotājs 

  

        4 372 



127 
 

elektroniskais līdzstrāvas 

slēdzis 

electronic d. c. [power] switch электронный [силовой] 

прерыватель постоянного тока 

elektronischer [Leistungs-

]Gleichstromschalter 

Elektroniskais slēdzis, kas paredzēts līdzstrāvas spēka 

ķēžu komutēšanai. 

4 373 

elektroniskais maiņstrāvas 

slēdzis 

electronic a. c. [power] switch электронный [силовой] 

прерыватель переменного тока 

elektronischer [Leistungs-

]Wechselstromschalter 

Elektroniskais slēdzis, kas paredzēts maiņstrāvas spēka 

ķēžu komutēšanai. 

4 374 

elektroniskais mēraparāts, 

elektronmēraparāts 

  

electronic measuring instrument электронный измерительный 

прибор 

elektronisches Meßgerät Mēraparāts elektriska vai neelektriska lieluma 

mērīšanai ar elektroniskiem līdzekļiem. 

3 459 

elektroniskais slēdzis 

sk. elektroniskais spēka slēdzis 

  

        4 375 

elektroniskais sliežu 

komutators 

electronic treadle электронная рельсовая педаль elektronischer Schienenkontakt Sliežu komutators, kurš elektriskā signāla radīšanai 

izmanto vilciena riteņa un maiņstrāvas magnētiskā 

lauka mijiedarbību. 

  

4 376 

elektroniskais spēka slēdzis, 

elektroniskais slēdzis 

  

electronic [power] switch электронный [силовой] 

прерыватель 

elektronischer [Leistungs-

]Schalter 

Elektroniska bezkontaktu ierīce, ko lieto elektrisko 

spēka ķēžu komutēšanai un kurā ir vismaz viens 

vadāms ventilis. 

4 377 

elektroniskais strāvas veida 

pārveidotājs 

c./d. c. converter преобразователь 

переменного/постоянного тока 

Wechselstrom-

/Gleichstromumrichter 

Elektroniskais pārveidotājs, kas paredzēts 

taisngriešanai un/vai maiņgriešanai. 

4 378 

elektroniskais taustiņslēdzis electronic momentary contact 

switch 

электронный клавишный 

выключатель [с 

самовозвратом] 

elektronischer Tast[schalt]er Elektroniskais slēdzis, kura elektromehāniskais 

kontaktmehānisms vai pusvadītāju komutācijas ierīce 

pēc komutācijas operācijas automātiski atgriežas 

sākuma stāvoklī. 

4 380 

elektroniskais tālvadības 

elements 

  

electronic extension unit электронное звено 

телеуправления 

elektronische 

Fernsteuerungseinheit 

Elements elektroniskā slēdža vadīšanai no attāluma. 4 379 

elektroniskais vadības 

elements 

electronic control unit электронное звено управления elektronische Steuerungseinheit Ar elektroniskiem vai elektriskiem līdzekļiem tieši 

vadīts elements, piemēram, devējs, ar kuru regulē 

elektroniska elementa izejas jaudu. 

  

4 381 

elektroniskais ventilis 

sk. elektroniskā ventiļierīce 

  

        4 382 

elektroniskā 

energopārveidošana 

sk. elektroniskā enerģijas 

pārveidošana 

  

        4 346 

elektroniskā 

energopārveidotāja ārvadītā 

external commutation of an 

electronic power converter 

внешная коммутация 

электронного силового 

fremdgeführte Kommutierung 

eines elektronischen Leistungs-

Komutācija, kurā komutācijas spriegumu pievada no 

neatkarīga avota, kas nav pārveidotāja sastāvdaļa. 

4 347 
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komutācija 

  

преобразователя Stromrichters 

elektroniskā 

energopārveidotāja fāzvadība 

phase control of an electronic 

power converter 

фазовое управление 

электронным силовым 

преобразователем 

Zündeinsatzsteuerung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Process, kurā maina laika momentu, kad pārveidotāja 

elektroniskais ventilis vai ventiļa plecs pāriet 

vadītspējas stāvoklī. 

4 348 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

impulsfrekvences vadība 

pulse frequency control of an 

electronic power converter 

частотно-импульсное 

управление электронным 

силовым преобразователем 

Pulsfrequenzsteuerung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters, 

Pulsfolgesteuerung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotaja impulsvadība ar 

mainīgu taktsfrekvenci un nemainīgu impulsa platumu. 

4 349 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

impulsplatuma vadība 

pulse duration control of an 

electronic power converter 

широтно-импульсное 

управление электроннывм 

силовым преобразователем 

Pulsdauersteuerung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotaja impulsvadība ar 

mainīgu impulsa platumu un nemainīgu taktsfrekvenci. 

4 350 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

impulsvadība 

pulse control of an electronic 

power converter 

импульсное управление 

электронным силовым 

преобразователем 

Pulssteuerung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Vadība, kurā ar vadības impulsiem katrā taktsperiodā 

periodiski maina pārveidotāja ventiļa galvenā pleca 

vadītspējas intervāla sākuma un/vai beigu momentu. 

4 351 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

komutācija 

commutation in an electronic 

power converter 

коммутация в электронном 

силовом преобразователе 

Kommutierung in einem 

elektronischen Leistungs-

Stromrichter 

Strāvas pāreja no pārveidotāja viena pleca uz nākošo 

plecu bez strāvas pārtrauces pārveidotāja līdzstrāvas 

pusē, turklāt noteiktā ierobežotā laika intervālā abi 

pleci ir strāvvadoši. 

4 352 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

komutācijas grupa 

commutating group of an 

electronic power converter 

коммутирующая группа 

электронного силового 

преобразователя 

Kommutierungsgruppe eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja galveno plecu grupa, 

kuras pleci savā starpā cikliski komutē, neietekmējot 

citu galveno plecu komutāciju. 

4 353 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

komutācijas intervāls 

commutation interval of an 

electronic power converter 

интервал коммутации 

электронного силового 

преобразователя 

Kommutierungsintervall eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Laika intervāls, kurā caur vairākiem pārveidotāja 

komutējošiem pleciem vienlaikus plūst galvenā strāva. 

4 354 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

komutācijas ķēde 

commutation circuit of an 

electronic power converter 

контур коммутации 

электронного силового 

преобразователя 

Kommutierungskreis eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja ķēde, kas sastāv no 

komutējošiem pleciem un komutācijas sprieguma 

avota. 

4 355 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

komutācijas leņķis 

overlap angle of an electronic 

power converter 

угол коммутации 

электронного силового 

преобразователя 

Überlappungswinkel eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja komutācijas intervāls, 

kas izteikts leņķa mērvienībās. 

4 356 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

komutācijas spriegums 

commutating voltage of an 

electronic power converter 

коммутирующее напряжение 

электронного силового 

преобразователя 

Kommutierungsspannung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Spriegums, kas izraisa elektroniskā energopārveidotāja 

strāvas komutāciju. 

4 357 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

kondensatorkomutācija 

capacitor commutation of an 

electronic power converter 

конденсаторная коммутация 

электронного силового 

преобразователя 

Kondensator-Kommutierung 

eines elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja komutācija, kurā 

komutācijas spriegumu nodrošina komutācijas ķēdē 

ieslēgts kondensators. 

4 358 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

nesimetriskā fāzvadība 

asymmetrical phase control of an 

electronic power converter 

асимметричное фазовое 

управление электронным 

силовым преобразователем 

unsymmetrische 

Zündeinsatzsteuerung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja fāzvadība ar dažādiem 

kavējuma leņķiem galvenajos plecos vai komutācijas 

grupās. 

4 359 
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elektroniskā 

energopārveidotāja netiešā 

komutācija 

indirect commutationof an 

electronic power converter 

непрямая коммутация 

электронного силового 

преобразователя 

indirekte Kommutierung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja secīgu komutāciju 

sērija, kas starp galvenajiem pleciem notiek ar viena 

vai vairāku palīgplecu līdzdalību. 

4 360 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

paškomutācija 

self-commutation of an 

electronic power converter 

внутренная коммутация 

электронного силового 

преобразователя 

selbstgeführte Kommutierung 

eines elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja komutācija, kurā 

komutācijas spriegumu pievada no ierīces, kas ir paša 

pārveidotāja sastāvdaļa. 

4 361 

elektroniskā 

energopārveidotāja secīgā 

fāzvadība 

sequential phase control of an 

electronic power converter 

последовательное фазовое 

управление электронным 

силовым преобразователем 

Folgesteuerung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja nesimetriskā 

fāzvadība, kurā ieslēgšanas kavējuma leņķus nosaka 

atbilstoši noteiktai uzdotai secībai. 

4 362 

elektroniskā 

energopārveidotāja simetriskā 

fāzvadība 

symmetrical phase control of an 

electronic power converter 

симметричное фазовое 

управление электронным 

силовым преобразователем 

symmetrische 

Zündeinsatzsteuerung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja fāzvadība ar 

vienādiem kavējuma leņķiem visos vadāmā 

pārveidotāja galvenajos plecos vai komutācijas grupās. 

4 363 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

slodzvadītā komutācija 

load commutation of an 

electronic power converter 

коммутация за счет нагрузки 

электронного силового 

преобразователя 

lastgeführte Kommutierung 

eines elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja ārvadītā komutācija, 

kurā komutācijas spriegumu pievada no slodzes puses, 

kas nav saistīta ar elektrotīklu. 

4 364 

elektroniskā 

energopārveidotāja tiešā 

komutācija 

  

direct commutation of an 

electronic power converter 

прямая коммутация 

электронного силового 

преобразователя 

direkte Kommutierung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja komutācija starp 

diviem galvenajiem pleciem bez palīgplecu līdzdalības. 

4 365 

elektroniskā 

energopārveidotāja tīklvadītā 

komutācija 

line commutation of an 

electronic power converter 

сетевая коммутация 

электронного силового 

преобразователя 

netzgeführte 

Kommutierung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja ārvadītā komutācija, 

kurā komutācijas spriegumu pievada no elektrotīkla. 

4 366 

elektroniskā 

energopārveidotāja 

ventiļkomutācija 

valve device commutation of an 

electronic power converter 

коммутация вентильным 

прибором электронного 

силового преобразователя 

Ventilbauelement-

Kommutierung eines 

elektronischen Leistungs-

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja komutācija, kurā 

komutācijas spriegumu rada pārveidotāja strāvvadošā 

ventiļa aizvēršana, iedarbojoties uz to ar vadības 

signālu. Šajā gadījumā vienlaikus jāatver nākošais 

ventilis, lai tas uzņemtu strāvu un tādējādi nodrošinātu 

strāvas nepārtrauktību slodzes ķēdē. 

4 367 

elektroniskā enerģijas 

pārveidošana, 

elektroniskā 

energopārveidošana 

electronic power conversion электронное силовое 

преобразование 

elektronisches Leistungs-

Umrichten 

Viena vai vairāku elektroenerģijas viena vai vairāku 

parametru maiņa bez būtiskiem jaudas zudumiem, 

izmantojot elektroniskās ventiļierīces. 

Piezīme. Parametri var būt, piemēram, spriegums, fāžu 

skaits, frekvence (ieskaitot nulles frekvenci) u. tml. 

  

4 368 

elektroniskā mēraparāta 

diferenciālieeja 

differential input of an electronic 

measuring instrument 

дифференциальный вход 

электронного измерительного 

прибора 

Differentialeingang eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta ieejas ķēde, kurai ir divas 

spaiļu grupas un kura paredzēta šīm spaiļu grupām 

pievienotu viena veida elektrisko lielumu starpības 

mērīšanai. 

3 442 

elektroniskā mēraparāta 

ieejas pilnā pretestība 

input impedance of an electronic 

measuring instrument 

входной импеданс 

электронного измерительного 

прибора 

Eingangsimpedanz eines 

elektronischen Meßgerätes 

Pilnā pretestība, kas mērīta starp elektroniskā 

mēraparāta ieejas ķēdes spailēm mēraparāta 

darbstāvoklī. 

3 443 
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Piezīmes. 

1.       Pilno pretestību var izteikt ar tās apgriezto 

lielumu – pilno vadītspēju. 

2.       Atsevišķos gadījumos (piemēram, 

stroboskopiskās ierīcēs, potenciometros ar 

automātisko līdzsvarošanu) ieejas pilnās 

pretestības vērtība var būt dažāda atkarībā 

no laika, kurā tā ir noteikta – mērīšanas laikā 

vai pēc mērīšanas. 

3.       Ja ieejas ķēde ir nelineāra (caur ieejas 

ķēdes spailēm plūstošās strāvas momentānā 

vērtība ir ieejas sprieguma nelineāra 

funkcija), tad lieto ieejas ķēdes ekvivalentās 

pilnās pretestības jēdzienu; ekvivalento pilno 

pretestību nosaka pieņemot, ka tajā izdalās 

tāda pati aktīvā jauda kā mēraparāta ieejas 

ķēdē un caurplūstošās strāvas reaktīvā 

komponente ir vienāda ar ieejas ķēdes 

strāvas pirmo harmoniku. 

  

elektroniskā mēraparāta 

izejas pilnā pretestība 

output impedance of an 

electronic measuring instrument 

выходной импеданс 

электронного измерительного 

прибора 

Ausgangsimpedanz eines 

elektronischen Meßgerätes 

Pilnā pretestība, kas mērīta starp elektroniskā 

mēraparāta izejas ķēdes spailēm mēraparāta 

darbstāvoklī. 

Piezīmes. 

1.       Pilno pretestību var izteikt ar tās apgriezto 

lielumu – pilno vadītspēju. 

2.       Atsevišķos gadījumos (piemēram, 

stroboskopiskās ierīcēs, potenciometros ar 

automātisko līdzsvarošanu) izejas pilnās 

pretestības vērtība var būt dažāda atkarībā 

no laika, kurā tā ir noteikta – mērīšanas laikā 

vai pēc mērīšanas. 

3.       Ja izejas ķēde ir nelineāra (caur izejas 

ķēdes spailēm plūstošās strāvas momentānā 

vērtība ir izejas sprieguma nelineāra 

funkcija), tad lieto izejas ķēdes ekvivalentās 

pilnās pretestības jēdzienu; ekvivalento pilno 

pretestību nosaka pieņemot, ka tajā izdalās 

tāda pati aktīvā jauda kā mēraparāta izejas 

ķēdē un caurplūstošās strāvas reaktīvā 

komponente ir vienāda ar izejas ķēdes 

strāvas pirmo harmoniku. 

  

3 444 

elektroniskā mēraparāta floating input of an electronic изолированный вход erdfreier Eingang eines Elektroniskā mēraparāta ieejas ķēde, kas izolēta no 3 445 
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izolēta ieeja measuring instrument электронного измерительного 

прибора 

elektronischen Meßgerätes korpusa, barošanas avota un visām no ārienes 

pieejamām spailēm. 

elektroniskā mēraparāta 

izolēta izeja 

isolated output of an electronic 

measuring instrument 

изолированный выход 

электронного измерительного 

прибора 

erdfreier Ausgang eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta izejas ķēde, kas izolēta no 

korpusa, barošanas avota un visām no ārienes 

pieejamām spailēm. 

3 446 

elektroniskā mēraparāta 

nesimetriska ieeja 

asymmetrical input of an 

electronic measuring instrument 

несимметричный вход 

электронного измерительного 

прибора 

unsymmetrischer Eingang eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta ieejas ķēde, kurai ir trīs spailes 

un kurai pilno pretestību nominālās vērtības starp 

kopējo spaili un katru no divām pārējām spailēm ir 

dažādas. 

Piezīme. Ieejas un izejas kopējās spailes var nebūt 

piejamas un to potenicāli var būt dažādi. 

  

3 447 

elektroniskā mēraparāta 

nesimetriska izeja 

asymmetrical ouput of an 

electronic measuring instrument 

несимметричный выход 

электронного измерительного 

прибора 

unsymmetrischer Ausgang eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta izejas ķēde, kurai ir trīs spailes 

un kurai pilno pretestību nominālās vērtības starp 

kopējo spaili un katru no divām pārējām spailēm ir 

dažādas. 

Piezīme. Ieejas un izejas kopējās spailes var nebūt 

piejamas un to potenicāli var būt dažādi. 

  

3 448 

elektroniskā mēraparāta 

nestabilitāte 

stability error of an electronic 

measuring instrument 

нестабильность электронного 

измерительного прибора 

Stabilitätsabweichung eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta nepietiekamas stabilitātes 

izraisīta raksturlielumu maiņa. 

3 449 

elektroniskā mēraparāta pilnā 

pretestība attiecībā pret zemi 

impedance to earth of an 

electronic measuring instrument 

импеданс электронного 

измерительного прибора 

относительно земли 

Impedanz gegen Erde eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta pilnā pretestība, kas mērīta 

starp noteiktu spaili un zemi. 

Piezīme. Praksē mērījumus var veikt attiecībā pret 

bāzes punktu, piemēram, korpusu. 

  

3 450 

elektroniskā mēraparāta 

simetriska ieeja 

symmetrical input of an 

electronic measuring instrument 

симметричный вход 

электронного измерительного 

прибора 

symmetrischer Eingang eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta ieejas ķēde, kurai ir trīs spailes 

un kurai pilno pretestību nominālās vērtības starp 

kopējo spaili un katru no divām pārējām spailēm ir 

vienādas. 

3 451 

elektroniskā mēraparāta 

simetriska izeja 

symmetrical output of an 

electronic measuring instrument 

симметричный выход 

электронного измерительного 

прибора 

symmetrischer Ausgang eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta izejas ķēde, kurai ir trīs spailes 

un kurai pilno pretestību nominālās vērtības starp 

kopējo spaili un katru no divām pārējām spailēm ir 

vienādas. 

3 452 

elektroniskā mēraparāta 

sinfāziskais spriegums 

common mode voltage of an 

electronic measuring instrument 

синфазное напряжение 

электронного измерительного 

прибора 

Gleichtaktspannung eines 

elektronischen Meßgerätes 

Kāds no elektroniskā mēraparāta ieejas spriegumiem, 

kura amplitūda un fāze ir vienāda ar viena vai vairāku 

citu ieejas spriegumu amplitūdu un fāzi. 

Piezīme. Ar ieejas spriegumiem šajā gadījumā jāsaprot 

spriegumi starp katru no ieejas spailēm un bāzes 

punktu. Bāzes punkts var būt korpusa spaile, 

zemēšanas spaile vai kāds nepieejams iekšējais punkts. 

  

3 453 
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elektroniskā mēraparāta 

stabilitāte 

stability of an electronic 

measuring instrument 

стабильность электронного 

измерительного прибора 

Stabilität eines elektronischen 

Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta spēja laika gaitā saglabāt 

nemainīgus metroloģiskos raksturlielumus, ja nemainās 

ārējie apstākļi. 

3 454 

elektroniskā mēraparāta 

stabilitātes dreifs 

drift of stability of an electronic 

measuring instrument 

дрейф стабильности 

электронного измерительного 

прибора 

Stabilitätsdrift eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta, parasti lēna, nepārtraukta un 

ne vienmēr vienvirziena, stabilitātes maiņa. 

3 455 

elektroniskā mēraparāta 

traucējumspriegums 

series mode voltage of an 

electronic measuring instrument 

напряжение 

последовательного вида 

электронного измерительного 

прибора 

Serientaktspannung eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta ieejas sprieguma nevēlama 

komponente, kas summējas ar mērījamā lieluma 

izraisīto spriegumu. 

Piezīme. Traucējumsprieguma raksturīgs piemērs ir 

inducētais spriegums, piemēram, līdzsprieguma signāla 

pulsācijas vai termopotenciāli. 

  

3 456 

elektroniskā mēraparāta 

zemēta ieeja 

earthed input of an electronic 

measuring instrument 

заземленный вход 

электронного измерительного 

прибора 

geerdeter Eingang eines 

elektronischen Meßgerätes 

Elektroniskā mēraparāta ieejas ķēde, kurai viena ieejas 

spaile ir tieši pievienota mēriekārtas 

zemējumam. Daudzos gadījumos tā ir kopējā spaile. 

3 457 

elektroniskā ventiļierīce, 

elektroniskais ventilis 

electronic valve device электронный вентильный 

прибор 

elektronisches Ventilbauelement Elektroenerģijas pārveidošanai vai spēka ķēdes 

komutācijai paredzēta nedalāma elektroniska ierīce, 

kurā ir viens nevadāms vai bipolāri vadāms elements, 

kas spēj vadīt strāvu tikai vienā virzienā. 

Piezīme. Elektroniskās ventiļierīces ir tiristori, diodes, 

bipolārie tranzistori, lauktranzistori un izolētā aizvara 

bipolārie tranzistori. 

  

4 370 

elektronlielgabals 

  

electron gun электронная пушка Elektronenkanone Ierīce, ar kuru vakuumā iegūst elektronu plūsmu 

fokusēta elektronstaru kūļa veidā. 

4 383 

elektronmēraparāts 

sk. elektroniskais mēraparāts 

  

        3 460 

elektrons electron электрон Elektron Stabila elementārdaļiņa ar vienu negatīvu 

elementārlādiņu un miera stāvokļa masu, kas aptuveni 

vienāda ar 9,10939·10-31 kg. 

  

3 461 

elektronstarmetināšana electron beam welding электронно-лучевая сварка Schweißung mit 

Elektronenstrahl 

Metināšana, kurā savienojamās detaļas saskarvietā 

izkausē elektronu plūsmas (kūļa) kinētiskā enerģija, 

kas, saduroties elektroniem ar metāla virsmu, praktiski 

bez zudumiem pārveidojas siltumenerģijā. 

  

4 384 

elektronstars 

  

electron beam электронный луч Elektronenstrahl Paātrinātu elektronu plūsma, kas koncentrēti vērsta 

vienā noteiktā virzienā. 

4 385 

elektronstaru osciloskops electron beam oscilloscope электронно-лучевой Elektronenstrahloszilloskop Elektroniska ierīce, kuru, izmantojot viena vai vairāku 3 462 
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осциллоскоп elektronstaru novirzi, lieto, lai novērotu laikā mainīga 

lieluma momentānās vērtības vai iegūtu šī lieluma kā 

laika funkcijas grafisku attēlu. 

  

elektronstaru sildīšana electron beam heating нагрев электронным лучом Elektronenstrahlerwärmung Sildīšana, kurā materiālu vakuumā no 

elektronlielgabala apšauda ar fokusētu augstas 

enerģijas elektronu plūsmu, ar to panākot, ka elektronu 

kinētiskā enerģija pārveidojas siltumenerģijā ļoti 

nelielā apstrādes zonā, kuras temperatūra var pārsniegt 

5000 oC. 

  

4 386 

elektronu autoemisija field emission автоэлектронная эмиссия, 

эмиссия под воздействием 

поля 

Feld[elektronen]emission Elektronu emisija no metāliem un pusvadītājiem stipra 

ārējā elektriskā lauka ietekmē. 

3 463 

elektronu emisija 

  

electron emission электронная эмиссия Elektronenemission Elektronu izsviešana no cietvielas vai šķidruma 

virsmas. 

3 464 

elektronu fotoemisija 

  

photoionic emission фотоэлектронная эмиссия photoelektrische Emission, 

Photoemission 

Elektronu emisija, ko izraisa elektromagnētiskais 

starojums (fotoni). 

3 465 

elektronu lampa electronic tube электронная лампа Elektronenröhre Ierīce, kurā elektrisko strāvu starp kolbā ievietotiem 

elektrodiem uztur elektronu kustība vakuumā vai jonu 

kustība gāzveida vidē. 

  

3 466 

elektronu lavīna electronic avalanche электронная лавина elektronische Lawine Lavīnveidīgs process, kurā strauji palielinās sadursme 

starp lādiņnesējiem un ievērojami palielinās to skaits. 

  

3 467 

elektronu pusvadītājs, 

N pusvadītājs 

  

N-type semiconductor электронный полупроводник, 

полупроводник N-типа 

Elektronenhalbleiter, N-

Halbleiter 

Piejaukumu pusvadītājs ar donoru tipa kristālrežģa 

defektiem, kurā brīvo elektronu blīvums pārsniedz 

caurumu blīvumu un elektrovadītspēju nosaka brīvo 

elektronu kustība. 

4 387 

elektronu termoemisija 

  

thermoionic emission термоэлектронная эмиссия thermische Emission, 

Glühemission 

Elektronu emisija no sakarsēta cieta vai šķidra 

ķermeņa. 

3 468 

elektronu vadītspēja electron conduction электронная проводимость Elektronenleitfähigkeit, 

Elektronenleitung 

Elektrovadītspēja, ko pusvadītājā rada brīvie elektroni, 

pārvietojoties pa kristālisko režģi elektriskā lauka 

ietekmē. 

  

4 388 

elektrooftalmija 

  

electro-ophtalmia электроофтальмия Verblitzung Acu iekaisums, ko izraisījis elektriskā loka 

ultravioletais starojums. 

1 158 

elektrooptika electrooptics электрооптика Elektrooptik Fizikas nozare, kas pētī elektriskā lauka ietekmi uz 

vielas optiskajām īpašībām un optisku efektu radīšanu 

ar elektrisko lauku. 

  

3 469 
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elektroosmoze 

  

electro-osmosis электроосмос Elektroosmose Šķidruma kustība caur membrānu elektriskā lauka 

ietekmē. 

  

3 470 

elektropatērētājs 

sk. elektroenerģijas patērētājs, 

elektropatērētājs 

  

        1 158-1 

elektropārvades līnijas 

caurlaides spēja 

transmission capacity of a link пропускная способность 

линии электропередачи 

Übertragungsfähigkeit einer 

Verbindung 

Lielākā jauda, ko drīkst pārvadīt 

pa elektropārvades līniju, ievērojot līnijas parametrus 

un citus konkrētus nosacījumus. 

  

1 580 

elektropārvades pretestība 

  

transfer impedance сопротивление 

электропередачи 

Transfer-Impedanz Ekvivalenta pilnā pretestība, kas aizstāj visus paralēlos 

zarus starp elektrotīkla diviem punktiem. 

3 471 

elektropiedziņa electric drive электропривод elektrischer Antrieb Iekārta, kas sastāv no elektrodzinēja, mehāniska 

pārvada, kā arī no vadības, regulēšanas un automātikas 

ķēdēm. 

  

2 283 

elektropiedziņas 

manuālvadība 

  

manual operation of an electric 

drive 

ручное управление 

элекртоприводом 

Handantrieb elektrisches 

Antriebs 
Elektropiedziņas manuāla iedarbināšana, režīmu maiņa 

un apturēšana. 

2 284 

elektropiedziņas tarifs 

  

motive power tariff тариф для силовой нагрузки Krafttarif Tarifs, ko piemēro galvenokārt elektropiedziņā 

izmantojamai elektroenerģijai. 

2 285 

elektropiegādes līgums 

  

electric power delivery contract договор на поставку 

электрической энергии 

Elektroenergielieferungsvertrag Dokuments, kas nosaka elektroenerģijas piegādes un 

lietošanas nosacījumus. 

1 350 

elektropneimatiskais 

kontaktors 

  

electropneumatic contactor электропневматический 

контактор 

elektropneumatisches Schütz Kontaktors, kura galvenos kontaktus darbina 

elektropneimatiskais vārsts.. 

4 389 

elektropneimatisko bremžu 

vadības ķēde 

  

electropneumatic brake circuit цепь электропневматического 

тормоза 

Steuerstromkreis für 

pneumatische Bremse 

Elektriskā ķēde, ko izmanto pneimatisko bremžu 

vadībai, darbinot elektropneimatiskos vārstus un citus 

elektriski darbināmus šīs bremzes elementus. 

4 390 

elektrorisks electrical risk электрориск* elektrisches Risiko Elektrobīstamības varbūtības un šīs bīstamības pakāpes 

kombinācija, elektroinstalācijas elementiem kļūstot 

spriegumaktīviem. 

  

4 391 

elektrosadales uzņēmums distribution undertaking предприятие по 

распределению 

электроэнергии 

Verteilerunternehmen Uzņēmums, kas elektroapgādē izmanto sadales tīklus. 2 286 

elektrosadalietaise 

sk. [elektriskā] sadalietaise, 

elektrosadalietaise, sadalne 

        1 157-2 
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elektrosavienojums 

sk. elektriskais savienojums 

  

        4 392 

elektrosildīšana 

sk. elektriskā sildīšana 

  

        4 393 

elektrosistēmas zemēšana power system earthing, power 

system grounding 

заземление электрической 

системы 

Netzbetriebserdung, 

Betriebserdung des Netzes 

Viena vai vairāku punktu aizsargzemēšana un 

funkcionālzemēšana elektroapgades tīklā. 

4 394 

elektroskops 

  

electroscope электроскоп Elektroskop Elektrostatiskais mēraparāts, kas peredzēts potenciālu 

starpības vai elektriskā lādiņa konstatēšanai. 

3 472 

elektrostacija power station, electrical 

generating station 

электростанция Kraftwerk Energoietaise, kas 

paredzēta elektroenerģijas ģenerēšanai. Tā ietver 

būves, galvenās iekārtas un palīgiekārtas, kas 

nepieciešamas elektroenerģijas ražošanai un 

pārveidošanai. 

  

1 159 

elektrostacijas bruto jauda 

  

gross output of a power station мощность электростанции 

брутто 

Bruttoleistung eines Kraftwerks Kopējā jauda, ko 

attīsta elektrostacijas visu ģeneratoragregātu galvenie 

un pašpatēriņa ģeneratori. 

1 268 

elektrostacijas neto jauda net output of a power station мощность электростанции 

нетто 

Nettoleistung eines Kraftwerks Elekrostacijas bruto jauda, no kuras atskaitīta šīs 

eleketrostacijas pašpatēriņa iekārtu barošanai 

nepieciešamā jauda un jaudas zudumi transformatoros. 

  

1 269 

elektrostacijas pašpatēriņa 

transformators 

auxiliary transformer of a power 

station 

трансформатор собственных 

нужд электростанции 

Eigenbedarfstransformator eines 

Kraftwerks 

Pašpatēriņa transformators, kas paredzēts kopstacijas 

pašpatēriņa barošanai. 

1 677 

elektrostatiska 

  

electrostatics электростатика Elektrostatik Parādību kopums, kas saistīts ar elektrostatisko lauku 

un mierā esošu elektrisko lādiņu mijiedarbību. 

3 473 

elektrostatiskais lauks 

  

electrostatic field электростатическое поле elektrostatisches Feld Laikā nemainīgs elektriskais lauks ap mierā esošiem 

elektriskajiem lādiņiem. 

3 475 

elektrostatiskais mēraparāts electrostatic instrument электростатический 

измерительный прибор 

elektrostatisches Meßgerät Elektriskais mēraparāts Potenciālu starpības 

(sprieguma) mērīšanai paredzēts elektriskais 

mēraparāts, kura darbības pamatā ir divu vai vairāku 

elektriski uzlādētu elektrodu elektrisko lauku 

mijiedarbība. 

  

3 476 

elektrostatiskā izlāde electrostatic discharge, ESD электростатический разряд elektrostatische Entladung Elektrostatiskā lādiņa pārnese starp atšķirīga 

elektrostatiskā potenciāla ķermeņiem, tiem tuvinoties 

vai tieši saskaroties. 

  

3 474 
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elektrostrikcija electrostriction электрострикция Elektrostriktion Dielektriska materiāla ķermeņa deformācija ārēja 

elektriskā lauka ietekmē. 

Piezīme. Izotropā vidē elektrostrikcija palielinās 

proporcionāli elektriskā lauka intensitātes kvadrātam. 

  

3 477 

elektrošoka strāva 

  

shock current поражающий ток gefährlicher Körperstrom Caur cilvēka vai dzīvnieka organismu plūstoša strāva, 

kuras parametri var izraisīt patofizioloģisku efektu. 

3 478 

elektrošoks electric shock электрический шок elektrischer Schlag Elektriskā trieciena izraisīts patoloģiski fizioloģisks 

efekts, ko rada elektriskā strāva, plūstot caur cilvēka 

vai dzīvnieka organismu. 

  

1 175 

elektrotehnika electrical engineering электротехника Elektrotechnik Zinātnes un tehnikas nozare, kas pētī elektrisko 

parādību fizikālos pamatus un šo parādību tehnisko 

izmantošanu. 

  

3 479 

elektrotehniskais tērauds electrical steel электротехническая сталь elektrotechnischer Stahl Ar silīciju leģēts magnētmīksts tērauds, kas paredzēts 

elektromagnētisku ierīču (transformatoru, 

elektromašīnu, droseļu u. tml.) magnētseržu 

izgatavošanai. 

  

3 481 

elektrotehniskā tērauda 

pusfabrikāts 

semi-processed electrical steel полуобработанная 

электротехническая сталь 

nicht schlußgeglühter 

elektrotechnischer Stahl 

Elektrotehniskais tērauds, kas nav bijis pakļauts 

galīgajam atkvēlināšanas procesam. 

3 480 

elektrotehnisks darbs electrical work электротехническая работа* elektrotechnische Arbeiten Elektroietaisēs vai to tuvumā veicams elektrobīstams 

darbs, kurā strādājošajam nepieciešamas atbilstošas 

zināšanas un pieredze elektrotehnikas jomā. 

Piezīmes. 

1.       Elektrotehniskie darbi, piemēram, ir 

elektroietaišu ierīkošana, rekonstrukcija, 

pārbaude u. tml. 

2.        Īpaši apmācītam personālam elektrotehniskie 

darbi jāveic saskaņā ar attiecīgajā valstī 

pieņemtajiem noteikumiem. 

  

4 395 

elektrotermija electroheat, electrothermics электротермия Elektrowärme, Elektrothermie Zinātnes un tehnikas nozare, kas nodarbojas ar 

elektriskās enerģijas pārveidošanu siltuma enerģijā, lai 

to izmantotu praktiskiem mērķiem. 

  

4 396 

elektrotermiskais mēraparāts electrothermal instrument электротепловой 

измерительный прибор 

elektrothermisches Meßgerät Elektriskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir 

termiskā izplešanās, ko izraisa vadītājā plūstošās 

strāvas izdalītais siltums. 

  

3 482 
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elektrotermiskā iekārta 

  

electroheat equipment электротермическое 

оборудование 

Elektrowärmeeinrichtung Tehnoloģiska ierīce vai ierīču kopums elektriskās 

enerģijas pārveidošanai siltuma enerģijā. 

4 397 

elektrotermiskā ietaise electroheat installation электротермическая установка Elektrowärmeanlage Sistēma, ko veido elektrotermiskās iekārtas un to 

funkcionēšanai nepieciešamās elektriskās un 

mehāniskās iekārtas un daļas. 

  

4 398 

elektrotermiskā tehnoloģija electroheat technology технология элекронагрева, 

электротермическая 

технология* 

Elektrowärmetechnik Tehniskie paņēmieni, kas saistīti ar elektrotermijas 

izmantošanu dažādos tehnoloģiskos procesos. 

4 399 

elektrotermiskās iekārtas 

pastāvīgie siltuma zudumi 

  

standing losses of an 

electrothermal equipment 

постоянные потери 

электротермической 

установки 

Wärmhalteverluste einer 

Elektrowärmeeinrichtung 

Elektrotermiskās iekārtas jaudas daļa, kas 

nepieciešama, lai uzturētu nominālo temperatūru 

stacionārā režīmā. 

4 400 

elektrotermiskās ietaises 

lietderības koeficients 

efficiency of an electroheat 

installation 

коэффициент полезного 

действия электротермической 

установки 

Wirkungsgrad einer 

Elektrowärmeanlage 

Lietderīgā siltumā pārveidotās enerģijas attiecība pret 

kopējo šī lietderīgā siltuma radīšanai ietaises patērēto 

elektroenerģiju. 

4 401 

elektrotīkla aplēse 

  

network calculation расчет электрической сети Netzberechnung Elektrotīkla režīma parametru noteikšana pēc tīkla 

parametriem un zināmajiem režīma parametriem. 

1 49 

elektrotīkla darba spriegums operating voltage of a system рабочее напряжение 

электрической сети 

Betriebsspannung Sprieguma vērtība normālos apstākļos noteiktā brīdī un 

noteiktā tīkla punktā. Tā var būt izmērīta, aprēķināta 

vai prognozēta. 

  

1 591 

elektrotīkla konfigurācija 

  

system configuration конфигурация электрической 

сети 

Netzkonfiguration Vienādu vai dažādu elektrotīkla struktūrelementu 

pastāvīgs vai pagaidu izvietojums. 

1 320 

elektrotīkla lielākais darba 

spriegums 

highest voltage of a system максимальное напряжение 

электрической сети 

höchste Betriebsspannung eines 

Netzes 

Darba sprieguma lielākā vērtība, kas var rasties 

normālos apstākļos jebkurā brīdī jebkurā tīkla punktā. 

Komutācijas vai citu pārejas procesu 

izraisīts pārspriegums te netiek ņemts vērā. 

  

1 592 

elektrotīkla mazākais darba 

spriegums 

lowest voltage of a system минимальное напряжение 

электрической сети 

niedrigste Betriebsspannung 

eines Netzes 

Darba sprieguma mazākā vērtība, kas var rasties 

normālos apstākļos jebkurā brīdī jebkurā tīkla punktā. 

Komutācijas vai citu pārejas procesu izraisīta 

sprieguma pazemināšanās te netiek ņemta vērā. 

  

1 593 

elektrotīkla nominālais 

spriegums 

nominal voltage of a system номимальное напряжение 

электрической сети 

Nennspannung eines Netzes Noteikta noapaļota sprieguma vērtība tīkla apzīmēšanai 

vai identificēšanai. Tā galvenokārt nosaka prasības 

tīkla izolācijai. 

  

1 594 

elektrotīkla operatīvā shēma 

  

system operational diagram оперативная схема 

электрической сети 

Betriebs-Netzschema Elektrotīkla shēma, kurā attēlots noteikts tīkla 

darba režīms. 

1 542 

elektrotīkla parametrs system parameter, system параметр электрической сети Netzparameter, Netzkonstant Pastāvīgs elektrotīklu raksturojošs lielums, 1 415 
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constant piemēram, pretestība, 

vadāmība, transformācijas koeficients u.c. 

  

elektrotīkla pārejas režīms 

  

transient state of system переходный режим 

электрической сети 

transienter Zustand eines Netzes Elektrotīkla darba režīms, kurā mainās vismaz 

viens režīma parametrs (parasti īsā laika intervālā). 

1 506 

elektrotīkla pārveide network conversion, network 

transformation 

преобразование электрической 

сети 

Netzumwandlung Dotā elektrotīkla pārveidošana ekvivalentā tīklā. 1 452 

elektrotīkla režīma parametrs system state variable параметр режима 

электрической сети 

Netzvariable Elektrotīkla režīmu raksturojošs lielums, 

piemēram, spriegums, strāva, jauda, elektriskais lādiņš, 

magnētiskā plūsma u.c. 

  

1 416 

elektrotīkla shēma 

  

system diagram схема электрической сети Netzschema Elektrotīkla grafisks attēls ar konkrētām prasībām 

atbilstošu informāciju. 

1 541 

elektrotīkla stacionārais 

režīms 

  

steady state of a system установившийся режим 

электрической сети 

stationärer Zustand eines Netzes Elektrotīkla darba režīms, kurā režīma parametrus var 

uzlūkot par praktiski nemainīgiem. 

1 507 

elektrotīkla struktūrelements 

  

system pattern структурный элемент 

электрической цепи 

Netz-Strukturelement Elektrotīklā vairākkārt lietoti mezgli un saites starp 

tiem, piemēram, kopnes, pievienojumi, kontūri u.tml. 

1 638 

elektrotīkla topoloģiskā shēma 

  

topological diagram of network топологическая схема сети topologischer Netzplan Elektrotīkla topoloģijas grafisks attēls. 1 543 

elektrotīkla trīsfāžu shēma 

sk. elektrotīkla trīslīniju 

shēma, elektrotīkla trīsfāžu 

shēma 

  

        1 543-1 

elektrotīkla trīslīniju shēma, 

elektrotīkla trīsfāžu shēma 

  

three-phase system diagram трехлинейная схема 

электрической сети 

Dreiphasen- Netzschema Trīsfāžu elektrotīkla shēma, kurā katrs fāzes vads un 

nullvads attēlots ar savu līniju. 

1 544 

elektrotīkla vienlīnijas shēma 

  

single-line diagram одноинейная схема 

электрической сети 

Einstrich-Netzschema Elektrotīkla shēma, kurā vairākfāžu elektriskās ķēdes 

attēlotas ar vienu līniju. 

1 545 

elektrotīkls 

sk. elektrotīkls, elektriskais 

tīkls 

  

        1 176-1 

elektrotīkls, 

elektriskais tīkls 

  

electrical power network электрическая сеть Elektrizitätsversorgungsnetz Energosistēmas daļa, kas pārvada un 

sadala elektroenerģiju; sastāv no savstarpēji 

savienotām elektropārvades līnijām un 

elektriskajām apakšstacijām. Tīklus un to daļas var 

iedalīt pēc dažādiem kritērijiem: nominālā sprieguma, 

1 654 
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ģeogrāfiskā izvietojuma, piederības utt. 

  

elektrotrauma electrical injury электротравма elektrisch bedingte Verletzung Jebkurš cilvēkam vai dzīvniekam nodarītais fiziskais 

kaitējums, ko izraisījis elektrotrieciens, elektriskais 

apdegums, elektroloks, vai trauma, kuru radījusi 

elektriskās enerģijas izraisītā liesma vai sprādziens. 

  

4 402 

elektrotuvinājuma zona 

  

vicinity zone окружающая зона Annäherungszone Ierobežota telpa ārpus elektrobīstamības zonas, bet ar 

noteiktu elektrobīstamības iespējamību. 

4 403 

elektrovadīšana 

  

electric conduction электропроводностъ elektrische Leitung, 

Elektrizitätsleitung 

Process, kas saistīts ar lādiņnesēju noteiktu kustību 

vielā (materiālā). 

3 483 

elektrovadītspēja conductance электрическая проводимость elektrische Leitfähigkeit Fizikāls lielums, kas raksturo vielas īpašību – spēju 

vadīt elektrisko strāvu. 

Piezīme. Latviešu tehniskajā literatūrā nereti termina 

“elektrovadītspēja” vietā tiek lietots termins 

“elektrovadamība”, kas nav pieļaujams. 

  

3 484 

elektrovilce 

sk. elektriskā vilce 

  

        4 404 

elektrovilces atgriezes ķēde 

  

electric traction return circuit обратная цепьэлектрической т

яги 

Fahrstromrückleitung Elektriskā ķēde, ko veido gaitas sliedes vai atgriezes 

strāvas sliede, to elektriskie savienojumi, kā arī ar 

vilces apakšstaciju savienotie atgriezes kabeļi. 

  

4 405 

elektrovilces atgriezes strāvas 

sliede 

  

return current rail, return 

conductor rail 

рельс обратного тока Stromrückleitungsschiene Kontaktsliede, ko atgriezes strāvu pārvadīšanai gaitas 

sliežu vietā lieto elektrovilcē. 

4 406 

elektrovilces spēka ķēde power circuit of an electric 

traction, traction circuit 

силовая цепь электрической 

тяги, тяговая цепь 

Fahrstromkreis Elektrovilces sistēmas ķēde, kurā ir vilces pārveidotājs, 

vilces dzinēji u. c. iekārtas un kurā plūst vilces jaudas 

pārvadei nepieciešamā strāva. 

4 407 

elementārdaļiņa elementary particle элементарная частица Elemetarteilchen Matērijas sīkākā zināmā daļiņa (protons, neitrons, 

elektrons, fotons, pozitrons u. c.), kas šodienas fizikas 

attīstības līmenī tiek uzskatīta par nedalāmu atšķirībā 

no lielākām daļiņām (atomiem, molekulām u. c.). 

  

3 485 

elementārdaļiņas ierosināšana 

  

excitation of an elementary 

particle 

возбуждение элементарной 

частицы 

Anregung eines 

Elementarteilchens 

Elementārdaļiņas (atoma, molekulas vai jona) enerģijas 

līmeņa paaugstināšana. 

4 408 

elementārlādiņš 

  

elementary charge элементарный заряд Elementarladung Elektriskā lādiņa kvants, kas aptuveni vienāds ar 

1,60218·10-19 C. 

3 486 

elementārposms elementary section элементарная секция Grundabschnitt Kabeļu sistēmas garums starp jebkuriem secīgu 2 287 
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elementu pāriem – sadalošajām uzmavām, gala 

uzmavām vai ekrānu starpvienojumiem. 

  

elementārs divpols 

  

two-terminal circuit element элементарныйдвухполюсник elementarer Zweipol Elektriskās ķēdes elements, kuram ir tikai divas 

pieslēgspailes. 

3 487 

elementārs elektriskais dipols elementary electric dipole элементарныйэлектрический д

иполь 

elektrischer Elementardipol Elektriskais dipols, kurā divi punktveida lādiņi atrodas 

attālumā, kas samērojami ar attālumu starp atomiem vai 

molekulām. 

  

3 488 

elementārs magnētiskais 

dipols 

elementary magnetic dipole элементарный магнитный 

диполь 

magnetischer Elementardipol Magnētiskais dipols, kurā strāvas kontūra plaknes 

izmēri ir samērojami ar attālumu starp atomiem vai 

molekulām. 

  

3 489 

elementārvada izolācija strand or lamination insulation изоляция элементарного 

проводника 

Teilleiterisolierung Atsevišķa elementārvada vai slāņa izolācija vai 

izolācija starp blakus novietotiem elementārvadiem vai 

slāņiem. 

2 288 

eletrotīkla topoloģija 

  

network topology топология сети Netztopologie Elektrotīklu raksturojošu ideālu elementu savstarpējs 

nosacīts izvietojums. 

1 671 

eļļas aizturblīvējums 

  

oil seal масляное уплотнение Öldichtung Blīvējums, kas novērš eļļas izplūdi no gultņa. 2 289 

eļļas atsviedējgredzens 

  

oil thrower маслоотражатель Ölspritzring Radiāls gredzens vai vārpstas paplašinājums, kas 

novērš eļļas noplūdi gar vārpstu. 

2 290 

eļļas izplešanās tvertne oil expansion tank маслорасширитель Ölausdehnungsgefäß Transformatora tvertnes vākam pierīkots neliels trauks, 

kas nepieciešams, lai, paaugstinoties eļļas spiedienam, 

eļļai būtu iespējams izplesties un lai transformatora 

tvertne vienmēr būtu pilna ar eļļu. 

  

4 409 

eļļas jaudas slēdzis oil circuit-breaker масляный выключатель Ölleistungsschalter Jaudas slēdzis, kura kontakti tiek pārtraukti un saslēgti 

eļļā. Raksturīgi eļļas slēdžu piemēri ir maztilpuma 

slēdži ar tvertni, kas izolēta no zemes un pievienota 

spriegumam, kā arī lieltilpuma slēdži ar zemētu tvertni. 

  

2 291 

eļļas piespiedcirkulācija 

  

forced oil circulation принудительная циркуляция 

масла 

erzwungene Ölströmung Eļļas cirkulācija, ko transformatora tvertnē vai dzeses 

sistēmā nodrošina eļļas sūknis. 

4 410 

eļļas reaktors 

  

oil-immersed type reactor масляный реактор Öldrosselspule Reaktors, kura magnētserde un tinumi iegremdēti eļļā. 2 292 

eļļas transformators 

  

oil-immersed type transformer масляный трансформатор Öltransformator Transformators, kura magnētserde un tinumi iegremdēti 

eļļā. 

2 293 

eļļošanas rievas oil grooves смазочные канавки Schmiernuten Gultņa buksē vai vārpstas kaklā izveidotas rievas eļļas 

sadalīšanai pa gultņa virsmu. 

2 294 
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eļļpildīts cauruļvada 

spiedienkabelis 

  

oil-filled pipe-type cable маслонаполненный кабель в 

трубопроводе 

Öl-Rohrdruckkabel Spiedienkabelis, kura dzīslas atrodas ar eļļu pildītā 

iepriekš ieguldītā caurulē. 

2 295 

eļļpildīts kabelis 

  

oil-filled cable маслонаполненный кабель Ölkabel Spiedienkabelis, kurā eļļa ir spiedienu veidojošā vide 

un kurš nodrošina eļļas brīvu pārvietošanos kabelī. 

2 296 

eļļtveris 

  

oil leakage sump маслоприемник Ölauffangwanne Tilpne no transformatora vai no citas ar eļļu 

pildītas elektroiekārtas noplūstošas eļļas savākšanai. 

1 178 

emalja enamel эмаль Decklack (1.), Email (2.) Viendabīga pigmentu suspensija lakā, kas žūstot veido 

cietu un spožu aizsargslāni. Īpaša sastāva emaljas, kas 

nodrošina labu adhēziju un paaugstinātu mehānisko 

izturību, lieto tinumu vadu izolācijai. 

Vieglkūstoši blāvoti vai krāsoti stikli, kas vienā vai 

vairākos slāņos uzkausēti uz metāla un ko lieto melno 

metālu aizsardzībai pret koroziju, kā arī melno un 

krāsaino metālu dekoratīvai apdarei. 

Piezīme. Skaidrojuma 1. p. atbilst vācu terminam 

'Decklack', bet 2. p. – terminam 'Email'. 

  

4 411 

emaljēta spuldzes kolba 

  

enamelled bulb of a lamp эмалированная колба лампы emaillierter Lampenkolben Spuldzes kolba, kas pārklāta ar gaismcaurlaidīgu 

emaljas slāni. 

4 412 

emisija emission излучение Aussendung Radiostacijas radīti radioviļņi vai signāli. 

Piezīme. Radiosakaros termins "emisija" nav lietojams 

plašākā nozīmē kā radiofrekvenču emisija. Piemēram, 

daļa elektromagnētiskās enerģijas, ko rada 

radiouztvērēja heterodīns un kas izplatās telpā, ir 

starojums, bet ne emisija. 

  

3 490 

emisijas rezerve 

  

emission margin запас по уровню излучения на 

источнике 

Abstrahlungsbereich Starpība starp elektromagnētiskās saderības līmeni un 

ierīces, iekārtas vai sistēmas emisijas līmeņa robežu. 

3 491 

emitētājmateriāls 

  

emissive material эмиттирующее вещество Emitter Materiāls, ko uzklāj metāla elektrodam, lai pastiprinātu 

elektronu emisiju. 

4 413 

energoapgāde 

  

power supply энергоснабжение Energieversorgung Enerģijas patērētāju apgāde ar viena veida vai vairāku 

veidu enerģiju. 

1 179 

energoapgādes drošums service reliability надежность энергоснабжения Versorgungszuverlässigkeit Energosistēmas spēja izpildīt tai paredzētās 

energoapgādes funkcijas noteiktā laika periodā un 

noteiktos darba apstākļos. 

  

1 148 

energoapgādes licence license of power supply лицензия в электроснабжении Energieversorgungslizenz Speciāla atļauja, kuru likumdošanas aktos noteiktā 

kārtībā valsts institūcija izsniedz energoapgādes 

1 347 
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uzņēmumam, lai noteiktu tā tiesības un pienākumus 

energoapgādes jomā. 

  

[energoapgādes] pārtraukuma 

ilgums 

interruption duration продолжительность перерыва 

[энергоснабжения] 

Unterbrechungsdauer Laiks no lietotāja energoapgādes pārtraukuma brīža 

līdz normālas energoapgādes atjaunošanas brīdim. 

1 229 

energoapgādes pārtraukums 

  

interruption of supply перерыв энергоснабжения Versorgungsunterbrechung Energopiegādes pārtraukums vienam vai 

vairākiem lietotājiem. 

1 447 

energoapgādes uzņēmuma 

objekti 

power supply enterprise facilitys объекты предприятия 

энергоснабжения 

Objekte 

Energieversorgungsunternehmen

s 

Būves un iekārtas ar komunikācijām, kas paredzētas 

viena vai vairāku enerģijas veidu 

ražošanai, kurināmāieguvei un uzglabāšanai, 

enerģijas pārvadei, sadalei un realizēšanai 

(elektrostacijas, visu nominālo 

spriegumu elektropārvades līnijas, siltumpunkti, 

cauruļvadi kurināmā un siltā ūdens transportam, 

kurināmā krātuves, siltumtrases, kā arī ar šīm būvēm 

saistītās inženiertehniskās komunikācijas u.c.). 

  

1 406 

energoapgādes uzņēmums power supply enterprise предприятие энергоснабжения Energieversorgungsunternehmen Uzņēmums, kas nodarbojas ar viena vai 

vairāku enerģijas veidu ražošanu, energoresursu ieguvi 

un uzglabāšanu, enerģijas pārvadi, sadali un 

realizēšanu. 

  

1 704 

energoavots 

sk. enerģijas avots, 

energoavots 

  

        1 80-1 

energobloka īpatnējais 

vidējais bruto siltumpatēriņš 

  

gross average heat rate of a unit удельный расход тепла 

энергоблока брутто 

spezifischer mittlerer Brutto-

Wärmeverbrauch eines Blockes 

Energoblokam noteiktā laika intervālā pēc 

patērētā kurināmā aplēstās siltumenerģijas attiecība 

pret šajā laikā iegūto bruto elektroenerģiju. 

1 549 

energobloka īpatnējais 

vidējais neto siltumpatēriņš 

  

net average heat rate of a unit удельный расход тепла 

энергоблока нетто 

spezifischer mittlerer Netto-

Wärmeverbrauch eines Blockes 

Energoblokam noteiktā laika intervālā pēc patērētā 

kurināmā aplēstās siltumenerģijas attiecība pret šajā 

laikā iegūto neto elektroenerģiju. 

1 550 

energobloka optimālā slodze 

  

economical load of a unit оптимальная нагрузка агрегата Bestlast eines Blockes Energobloka slodze, kas atbilst minimālajam 

īpatnējam siltumpatēriņam. 

1 571 

energobloka palīgiekārtas unit auxiliaries собственные нужды 

энергоблока 

Block-Hilfsaggregate Energoblokam piederošas tehniskas iekārtas (dzirnavas, 

sūkņi, ventilatori u.tml.), kas 

nepieciešamas energobloka galveno iekārtu 

(ģeneretora, turbīnas) sekmīgai darbībai. 

  

1 412 

energobloka pašpatēriņa 

transformators 

auxiliary transformer of a unit трансформатор собственных 

нужд блока 

Eigenbedarfstransformator eines 

Blockes 

Pašpatēriņa transformators, kas paredzēts viena 

energobloka pašpatēriņa barošanai. 

1 679 
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energobloka pārvede nogaides 

režīmā 

isolation of a unit отключение агрегата Übergang eines Blockes in 

Inselbetrieb 

Piespiedpasākums, kas izpaužas kā energobloka 

atslēgšana no sistēmas, saglabājot darbā 

bloka pašpatēriņu, lai nodrošinātu bloka ātru 

atkalieslēgšanu. 

  

1 449 

energobloka slodzes tehniskais 

minimums 

  

minimum safe output of the unit технический минимум 

нагрузки агрегата 

Betrieb eines Blockes mit 

Mindestleistung 

Energobloka slodze, zemāk par kuru nav pieļaujama 

bloka darbība, lai tā būtu droša. 

1 384 

energobloka termiskais bruto 

lietderības koeficients 

  

gross thermal efficiency of a unit производство электроэнергии 

на единицу тепла 

thermischer Brutto-

Wirkungsgrad eines Blockes 

Energobloka noteiktā laika intervālā ražotās 

bruto elektroenerģijas attiecība pret šajā laikā patērēto, 

pēc kurināmā aplēsto siltumenerģiju. 

1 303 

energobloka termiskais neto 

lietderības koeficients 

  

net thermal efficiency of a unit отпуск электроэнергии на 

единицу тепла 

thermischer Netto-Wirkungsgrad 

eines Blockes 

Energobloka noteiktā laika intervālā ražotās 

neto elektroenerģijas attiecība pret šajā laikā patērēto, 

pēc kurināmā aplēsto siltumenerģiju. 

1 304 

energobloka transformators unit generator transformer, set 

transformer 

трансформатор энергоблока Transformator eines Blockes Ar ģeneratora izvadiem savienots transformators, caur 

kuru ģeneratora ražotā elektroenerģija tiek 

nodotaenergosistēmā. 

1 678 

energobloka uzstādītās jaudas 

izmantošanas laiks 

utilisation period at maximum 

capacity of a unit 

число часов использования 

установленной мощности 

агрегата 

Ausnutzungsdauer eines Blockes Noteiktā laika 

intervālā energobloka saražotās elektroenerģijas dalīju

ms ar šī bloka uzstādīto jaudu. 

1 339 

energobloks 

  

power unit энергоблок Block Funkcionāli vienota elektroiekārtu, piemēram 

ģeneratora un transformatora, kopa. 

1 180 

energoelektronika, 

spēka elektronika 

  

power electronics силовая электроника Leistungselektronik Elektronikas apakšnozare, kas saistīta ar 

elektroenerģijas parametru pārveidošanu un/vai 

elektrisko spēka ķēžu komutāciju, izmantojot vadāmas 

vai nevadāmas elektroniskās ierīces. 

4 414 

energoelektronikas 

kondensators, 

spēka elektronikas 

kondensators 

  

power electronic capacitor конденсатор для силовой 

электроники 

Leistungselektronikkondensator Spēka kondensators, kas paredzēts izmantošanai 

energoelektronikas iekārtās un var ilgstoši darboties 

nesinusoidālos režīmos. 

4 415 

energoiekārta 

  

energy eguipment энергетическое оборудование Energiebetriebsmittel Jebkura iekārta 

enerģijas ražošanai, pārveidei, pārvadei, sadalei vai 

patēriņam. 

1 182 

energoietaise 

  

energy installation энергоустановка Energieanlage Savstarpēji saistītu energoiekārtu kopums vienotu 

uzdevumu veikšanai. 

1 183 

energoinspekcija 

  

energy control inspectorate энергоиспекция Energieinspektion Institūcija, kas veic tehnisko uzraudzību enerģētikā. 1 184 

energonepiegādes izmaksas supply-interruption costs ущерб от нарушения Versorgungsunterbrechungskost Nosacīti izdevumi ekonomisko seku novērtēšanai, kas 1 246 
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энергоснабжения en radušies no energoapgādes pārtraukuma. 

energopatērētājs 

  

power-using equipment приемник энергии Energieverbrauchsmittel Iekārta vai ierīce, kas patērē enerģiju, pārveidojot to 

cita veida enerģijā. 

1 185 

energopārveidotāja 

pārveidošanas koeficients 

conversion factor of a power 

converter 

коэффициент преобразования 

силового преобразователя 

Umrichtgrad eines Leistungs-

Umrichters 

Attiecība starp pamatharmonikas jaudu (vai līdzstrāvas 

jaudu) pārveidotāja izejā un pamatharmonikas jaudu 

(vai līdzstrāvas jaudu) tā ieejā. 

4 416 

energoresursi energy resources энергоресурсы Energieressourcen Apzinātie potenciālie enerģijas krājumi un avoti, kuru 

izmantošana pašreizējā tehnikas attīstības līmenī ir 

ekonomiski pamatota. Tie ir: 

organiskais kurināmais (nafta un tās produkti, dabas, 

sašķidrinātā un biogāze, ogles, kūdra, malka, biomasa), 

kodoldegviela, ūdens potenciālā enerģija, ģeotermālā 

enerģija, saules enerģija, vēja enerģija. 

  

1 186 

energosistēma, 

enerģētiskā sistēma 

  

power system энергосистема Energiesystem, Netz Elektrostaciju, elektrotīklu, siltumtīklu un 

energopatērētāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, 

pārvada, sadala un patērē elektrisko un 

siltuma enerģiju. 

1 192 

energosistēmas aizsardzība power system protection защита энергетических систем Selektivschutz Ierīču kopums, kas paredzēts energosistēmas bojājumu 

vai citu nenormālu režīmu konstatēšanai, kā arī lai 

padotu komandu bojātās ķēdes atslēgšanai vai 

nenormālā režīma novēršanai un signalizācijai. 

Piezīmes. 

1.       Šajā nozīmē bieži tiek lietoti arī termini 

“relejaizsardzība”(latviešu val.) un 

“релейная защита” (krievu val.). 

2.       Termins "aizsardzība" enerģētikā ir 

vispārīgs apzīmējums un piemērojams gan 

attiecībā uz visu energositēmu, gan uz 

atsevišķiem tās elementiem, piemēram, 

ģeneratoru, transformatoru, elektrolīniju u. 

tml. 

3.       Aizsardzība neietver energosistēmas 

iekārtas, kas paredzētas, piemēram, 

pārspriegumu ierobežošanai, bet ietver 

iekārtas, kas paredzētas sprieguma un 

frekvences regulēšanai, automātiskai 

frekvencatslodzei u. tml. 

4.       Šajā vārdnīcā, ja nav citas norādes, ar 

terminu “aizsardzība” jāsaprot 

“energosistēmas aizsardzība”. 

  

3 492 

energosistēmas atslodze load shedding разгрузка энергосистемы Lastabwurf Iepriekš noteiktu elektrisko slodžu atslēgšana no tīkla 

ārkārtējos apstākļos, lai saglabātu darbā elektroapgādes 

1 65 
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sistēmu. 

  

energosistēmas attīstības 

modelis 

target system перспективная модель 

энергосистемы 

Zielnetz Energosistēmas modelis, kas paredzēts perspektīvā 

prognozējamo slodžu barošanas iespēju 

un elektrotīklapastiprināšanas metožu novērtēšanai un 

izvēlei. 

  

1 386 

energosistēmas attīstības 

plānošana 

  

power system planning планирование развития 

энергосистемы 

Netzplanung Darbu kopums elektroapgādes sistēmas attīstības 

tehniskai un ekonomiskai novērtēšanai. 

1 463 

energosistēmas bojājums power system fault повреждение в энергосистеме Netzfehlzustand Energosistēmas nenormāls režīms, ko izraisījusi kāda 

elementa atteice primārajā ķēdē un kas prasa tūlītēju 

bojātās ķēdes atvienošanu. 

Piezīme. Energosistēmā var būt šķērsbojājums, 

garenbojājums vai kombinēts bojājums. 

  

3 493 

energosistēmas dabiskā 

stabilitāte 

inherent stability of a power 

system 

естественная устойчивость 

энергосистемы 

natürliche Netzstabilität Energosistēmas stabilitāte, kas panākama bez 

automātiskās regulēšanas. 

1 610 

energosistēmas dalīšana network splitting, islanding деление энергосистемы Inselbildung Piespiedu pasākums energosistēmas sadalīšanai 

izolētās apakšsistēmās, lai katrā no tām uzturētu 

līdzsvaru starp ģenerēto un patērēto jaudu. 

  

1 114 

energosistēmas darba režīms power operational condition режим работы энергосистемы Arbeitsregime Energiesystems Energosistēmas operatīvais stāvoklis, ko raksturo 

elektriskās un siltuma 

enerģijas ražošanas, pārvades,sadales un patērēšanas 

procesa galveno parametru vērtības aplūkojamā laika 

momentā un dotos ārējos apstākļos. 

  

1 508 

energosistēmas darbības 

plānošana 

management forecast of a system оперативное планирование 

развития энергосистемы 

Netzführungsplanung Elektroenerģijas ražošanas, akumulācijas un patēriņa 

grafiku sastādīšana noteiktam laika intervālam, lai 

panāktu iespējami ekonomiskāku un pietiekami 

drošu elektroapgādi, ievērojot esošos un paredzamos 

ierobežojumus. 

  

1 464 

energosistēmas dinamiskā 

stabilitāte 

transient stability of a power 

system 

динамическая устойчивость 

энергосистемы 

transiente Netzstabilität Energosistēmas stabilitāte ātru un/vai lielu ierosu 

gadījumā. 

1 611 

energosistēmas 

elektroenerģijas bilance 

power system electrical energy 

balance 

баланс электроэнергии 

энергосистемы 

Elektroenergiebilanz eines 

Netzes 

Energosistēmā izstrādātās un no citām energosistēmām 

saņemtās elektroenerģijas atbilstība energosistēmā 

patērētajai elektroenerģijai. 

  

1 95 

[energosistēmas] elementa 

drošums 

reliability of an item надежность элемента 

[энергосистемы] 

Zuverlässigkeit einer 

Betrachtungseinheit 

Elementa spēja izpildīt tam paredzētās funkcijas 

noteiktā laika periodā un noteiktos darba apstākļos. 

1 149 
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energosistēmas garenbojājums power system series fault продольное повреждение в 

энергосистеме 

Leiterbruch Bojājums, kurā trīs fāžu pilnās pretestības savā starpā 

nav vienādas un kuru parasti izraisa vienas vai divu 

fāžu pārrāvums. 

  

3 494 

energosistēmas jaudas balance 

  

power system active power 

balance 

баланс мощности 

энергосистемы 

Leistungsbilanz eines Netzes Energosistēmas rīcības jaudas atbilstība šīs 

sistēmas slodzes un 

nepieciešamās rezerves jaudas summai. 

1 96 

energosistēmas jaudas rezerve power system reserve резерв мощности 

энергосистемы 

Leistungsreserve Energiesystems Aktīvās jaudas rezerve, kas vienāda ar energosistēmas 

rīcības jaudas un slodzes starpību energosistēmas 

slodzes gada maksimuma laikā, 

ievērojot elektroenerģijas kvalitātes normas un 

pārplūdes uz citām energosistēmām. 

  

1 499 

energosistēmas 

kaskādbojājums 

power system consequential 

fault 

каскадное повреждение в 

энергосистеме, вторичное 

повреждение в энергосистеме 

Folgefehlzustand eines Netzes Bojājums, kura tiešs vai netiešs cēlonis ir cits bojājums. 3 495 

energosistēmas maksimālā 

slodze 

power system peak load максимальная нагрузка 

энергосистемы 

Lastspitze eines Netzes Energosistēmas vislielākā aktīvā slodze noteiktā laika 

periodā (diennaktī, mēnesī, gadā u.c.). Energosistēmas 

maksimālās slodzes vidējošanas laiku reglamentē 

normatīvi. 

  

1 573 

energosistēmas mākslīgā 

stabilitāte 

conditional stability of a power 

system 

искусственная устойчивость 

энергосистемы 

bedingte Netzstabilität, 

künstliche Netzstabilität 

Energosistēmas statiskā stabilitāte, kas panākama tikai 

ar automātisko regulēšanu. 

1 612 

energosistēmas minimālā 

slodze 

power system minimum load минимальная нагрузка 

энергосистемы 

Belastungsminimum eines 

Netzes 

Energosistēmas vismazākā aktīvā slodze noteiktā laika 

periodā (diennaktī, mēnesī, gadā u.c.). Energosistēmas 

minimālās slodzes vidējošanas laiku reglamentē 

normatīvi. 

  

1 574 

energosistēmas nenormāls 

režīms 

power system abnormality аномалия энергосистемы Netzanomalie Energosistēmas darba režīms, kurā režīma parametri, 

piemēram, spriegums, strāva, frekvence, neatbilst 

normai. 

  

3 496 

energosistēmas 

pastiprinājums 

reinforcement of a system усиление энергосистемы Verstärkung eines Netzes Jaunu tīkla elementu 

(transformatoru, līniju, ģeneratoru) ierīkošana vai 

daļēja esošo elementu nomaiņa, lai uzņemtu 

lielāku slodzi vai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti. 

  

1 417 

energosistēmas pieprasītā 

jauda 

power demand from the system нагрузка энергосистемы 

требуемая 

angeforderte Leistung eines 

Netzes 

Jauda, kas nepieciešama energosistēmai, lai 

nodrošinātu patērētājus ar elektroenerģiju. 

1 270 

energosistēmas progresējošs b

ojājums 

power system developing fault развивающееся повреждение в 

энергосистеме 

sich ausweitender Kurzschluß 

eines Netzes 

Izolācijas bojājums, kas sākas ar vienfāzes 

zemesslēgumu vai divfāžu īsslēgumu un tālāk pāriet 

3 497 
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attiecīgi divfāžu vai trīsfāžu īsslēgumā. 

energosistēmas savrupa 

darbība 

  

separate network operation раздельная работа 

энергосистемы 

Teilnetzbetrieb Ar citām sistēmām nesaistīta energosistēmas darbība. 1 122 

energosistēmas sinhrona 

darbība 

  

synchronous operation of a 

system 

синхронная работа 

энергосистемы 

Synchronbetrieb Netzes Energosistēmas darba režīms, kurā 

visas tīklam pieslēgtās elektromašīnas darbojas 

sinhroni. 

1 123 

energosistēmas slodze load in a system нагрузка энергосистемы Last, Netzlast Energosistēmas darbību raksturojošs lielums, ko izsaka 

ar sistēmā patērēto aktīvo, reaktīvo vai šķietamojaudu. 

  

1 572 

energosistēmas slodzes 

maksimuma laiks 

  

peak load time of power system время максимальной нагрузки 

энергосистемы 

Maximumbelastungszeit 

Energiesystems 

Diennakts laika intervāls, kurā 

sagaidāma energosistēmas maksimālā slodze. Šo 

intervālu nosaka energosistēma. 

  

1 340 

energosistēmas stabilitāte power system stability устойчивость энергосистемы Netzstabilität Energosistēmas spēja pēc dažādām režīma 

parametru (sprieguma, strāvas, jaudas) izmaiņām 

atjaunotstacionāro režīmu, ko 

raksturo ģeneratoru sinhrona darbība. 

  

1 609 

energosistēmas statiskā 

stabilitāte 

steady state stability of a power 

system 

статическая устойчивость 

энергосистемы 

statische Netzstabilität Energosistēmas stabilitāte mazu ierosu gadījumā. 1 613 

energosistēmas statisms 

  

droop of a system статизм энергосистемы Netzstatik Energosistēmas relatīvās frekvences maiņas attiecība 

pret relatīvo aktīvās slodzes maiņu. 

1 624 

energosistēmas šķērsbojājums power system shunt fault поперечное повреждение в 

энергосистеме 

Kurzschluß eines Netzes Bojājums, kas izraisa strāvu starp fāzēm vai starp fāzi 

(fāzēm) un zemi. 

3 498 

energosistēmas šūpošanās swing of a power system качания энергетической 

системы 

Pendeln eines Netzes Process, kas saistīts ar tendenci zaudēt sinhronismu 

starp divām elektriski saistītām energosistēmas daļām 

(vai diviem sinhronajiem ģeneratoriem), ja šis process 

tomēr vēl neizraisa asinhronu režīmu. 

  

3 499 

energosistēmas vadība power system management управление работой 

энергосистемы 

Netzführung Elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale, lai 

panāktu pietiekami drošu un iespējami 

lētu elektroapgādi. 

  

1 706 

energosistēmu kopīga darbība interconnected operation совместная работа 

энергосистемы 

Verbundbetrieb Vairāku ar līnijām, transformatoriem vai līdzstrāvas 

starpposmiem saistītu energosistēmu darbība, kurā var 

notikt elektroenerģijas apmaiņa starp energosistēmām. 

  

1 124 

enerģētika power engineering энергетика Energetik, Energietechnik Tautsaimniecības nozare, kas ietver energoresursus, kā 

arī dažāda veida enerģijas ražošanu, pārveidi, pārvadi 

un izmantošanu. Enerģētikas pamatnozare ir 

3 500 
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elektroenerģētika. 

  

enerģētiskais kodolreaktors 

  

power reactor энергетический реактор Leistungsreaktor Kodolreaktors, kura galvenā funkcija ir enerģijas 

ražošana. 

4 417 

enerģētiskā sistēma 

sk. energosistēma, enerģētiskā 

sistēma 

  

        1 555-1 

enerģija energy энергия Energie Dažādu matērijas formu kustības mērs. Slēgtās 

sistēmās darbojas enerģijas nezūdamības likums 

(enerģija var transformēties tikai no viena veida citā 

bez zudumiem). Tehnikā no visiem enerģijas veidiem 

būtiskākie ir tie, kuri var veikt darbu (mehāniskā, 

siltuma un elektriskā enerģija). 

  

1 195 

enerģijas 

akumulētājkondensators 

sk. enerģijas 

uzkrājējkondensators 

  

        4 418 

enerģijas avots, 

energoavots 

  

energy source источник энергии Energiequelle Tehniska ietaise (elektriskais ģenerators, tvaika 

ģenerators, ūdens sildkatls u.tml.) vai dabas ķermenis 

(saule, vējš, ūdenskritums u.tml.), no kura var 

iegūt enerģiju tieši izmantojamā veidā. Tā 

kā energosistēmā paralēli darbojas vairāki ģeneratori, 

tad bieži par energoavotu uzlūko energosistēmu vai 

energotīklu. 

1 81 

enerģijas deficīts 

  

energy shortfall дефицит энергии Energiemangel Enerģijas iztrūkums salīdzinājumā ar attiecīgā laika 

intervālā pieprasīto enerģiju. 

1 139 

enerģijas izmaksas 

  

energy cost стоимость электроэнергии arbeitsabhängige Kosten Kopizmaksu sastāvdaļa, kas atkarīga no piegādātās 

elektroenerģijas daudzuma. 

2 297 

enerģijas līmenis energy level энергетический уровень Energieniveau Elementārdaļiņu (atomu, molekulu vai jonu) sistēmas 

enerģijas vērtība, kam atbilst vismaz viens šīs sistēmas 

stacionārais stāvoklis. 

  

4 419 

enerģijas nepiegāde energy not supplied, lost energy недоотпуск электроэнергии nicht gelieferte Energie Elektroenerģija, kas no elektrotīkla bija jāpiegādā 

lietotājam, bet kas netika 

piegādāta elektroapgādestraucējumu dēļ. 

  

1 389 

enerģijas ražošana energy production, energy 

generation 

производство энергии Energieerzeugung Tehnisks process, kurā viena veida enerģiju pārveido 

cita veida enerģijā, piemēram, kodolenerģiju 

1 485 
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siltumenerģijā vai elektroenerģijā. Saskaņā ar enerģijas 

nezūdamības likumu izolētā sistēmā enerģija ir 

konstants lielums, to nevar ne iznīcināt, ne radīt no 

jauna, bet tikai pārveidot no viena veida citā. Tāpēc 

termins "enerģijas ražošana" jāsaprot nosacīti. 

  

enerģijas 

uzkrājējkondensators, 

enerģijas 

akumulētājkondensators 

  

energy storage capacitor энергонакопительный 

конденсатор 

Energiespeicherkondensator Spēka kondensators, kas paredzēts enerģijas uzkrāšanai 

un tās atbrīvošanai ļoti īsā laika sprīdī. 

4 420 

enerģijas uzkrāšana energy akumulation, energy 

storage 

накопление энергии Energiespeicherung Tehnisks process, kurā notiek enerģijas uzkrāšana un 

uzglabāšana. Enerģijas uzglabāšanai izmanto 

siltumizolētas tvertnes, elektriskos akumulatorus, 

kondensatorus, ūdens krātuves, gāzes krātuves u.c. 

iekārtas vai būves. 

  

1 701 

enerģijas zudumi energy losses потери энергии Arbeitsverluste Jaudas zudumu integrālis pēc laika. Elektrotīklam 

pievadītās un no elektrotīkla 

aizvadītās enerģijas starpība dotajā laika periodā. 

  

1 730 

enerģijas zudumu koeficients energy loss factor коэффициент 

продолжительности потерь 

Arbeitsverlustgrad Maksimālo zudumu laika attiecība pret visu 

aplūkojamā laika intervālu. 

1 305 

enkura ķēde armature circuit цепь якоря Ankerkreis Sinhronmašīnas, līdzstrāvas mašīnas vai vienfāzes 

maiņstrāvas kolektormašīnas ķēde, kura, mašīnai 

darbojoties, patērē no ārējā elektrotīkla vai atdod 

ārējam elektrotīklam aktīvo jaudu. Šis termins 

piemērojams arī sinhronajiem kompensatoriem, ja 

jēdzienu ’’aktīvā jauda’’ aizstāj ar jēdzienu ’’reaktīvā 

jauda’’. 

  

2 298 

enkura reakcija armature reaction реакция якоря Ankerrückwirkung Enkura tinuma strāvas radītais magnetizētājspēks, kura 

darbības rezultātā izmainās magnētiskā plūsma gaisa 

spraugā. 

  

2 299 

enkura sprieguma 

garenkomponente 

direct-axis component of voltage составляющая напряжения по 

продольной оси 

Längsspannung Potenciālu starpība, kas vienāda ar sinhronā 

elektrodzinējspēka garenkomponentes un garenass 

sprieguma krituma vektoriālo summu. 

  

2 300 

enkura sprieguma 

šķērskomponente 

quadrature-axis component of 

voltage 

составляющая напряжения по 

поперечной оси 

Querspannung Potenciālu starpība, kas vienāda ar sinhronā 

elektrodzinējspēka šķērskomponentes un šķērsass 

sprieguma kritumu vektoriālo summu. 

2 301 
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enkura stienis 

  

anchor rod анкерный стержень Ankerstab Stienis vai cits tērauda elements, kas savieno 

elektrolīnijas balsta atsaiti ar tās enkuru. 

2 302 

enkura strāvas 

garenkomponente 

  

direct-axis component of current составляющая тока по 

продольной оси 

Längsstrom Enkura strāvas komponente, kas rada enkura reakcijas 

magnetizētājspēka garenkomponenti. 

2 303 

enkura strāvas 

šķērskomponente 

  

quadrature-axis component of 

current 

составляющая тока по 

поперечной оси 

Querstrom Enkura strāvas komponente, kas rada enkura reakcijas 

magnetizētājspēka šķērskomponenti. 

2 304 

enkura tinuma laika konstante short-circuit time constant of an 

armature winding 

постоянная времени 

короткозамкнутой первичной 

обмотки 

Ankerzeitkonstante Laiks, kurā enkura īsslēguma strāvas aperiodiskā 

komponente pēkšņas režīma maiņas gadījumā 

salīdzinājumā ar šīs komponentes sākumvērtību 

izmainās 1/e jeb 0,368 reizes, mašīnai darbojoties ar 

nominālo rotācijas frekvenci. 

  

2 305 

enkura tinums armature winding обмотка якоря Ankerwicklung Sinhronmašīnas, līdzstrāvas mašīnas vai vienfāzes 

maiņstrāvas kolektormašīnas tinums, kas patērē no 

ārējā elektrotīkla vai atdod ārējam elektrotīklam aktīvo 

jaudu. Šis termins piemērojams arī sinhronajiem 

kompensatoriem, ja jēdzienu ’’aktīvā jauda’’ aizstāj ar 

jēdzienu ’’reaktīvā jauda’’. 

  

2 306 

enkurbalsts tension support анкерная опора Abspannstützpunkt Balsts, kas normālos apstākļos ir slogots ar atšķirīgu 

vadu smaguma slodzi katrā balsta pusē. Enkurbalstus 

parasti uzstāda vietās, kur līnija šķērso ceļus vai citas 

būves, kā arī vietās, kur mainās vadu skaits vai to 

šķērsgriezums. 

  

2 307 

enkurposms 

  

span section анкерованный участок Abspannabschnitt Elektrolīnijas daļa starp diviem enkurbalstiem. 2 308 

enkurs anchor анкер Anker Ierīce, ko ierok gruntī vai droši nostiprina tā, lai 

izturētu elektrolīnijas elementu raujošo slodzi. 

Sk. arī elektromašīnas enkurs. 

  

2 309 

entalpija 

(apzīmējums: H) 

enthalpy энтальпия Enthalpie Fizikālas sistēmas termodinamiskā stāvokļa funkcija, 

kas vienāda ar sistēmas iekšējās enerģijas Wi un 

sistēmas spiediena p un tilpuma V reizinājuma summu: 

 

  

3 502 

entropija entropy энтропия Entropie Fizikālas sistēmas termodinamiskā stāvokļa funkcija, 3 503 
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(apzīmējums: S) kuras bezgalīgi maza izmaiņa dS ir vienāda ar sistēmai 

pievadītā siltuma daudzuma dQ un absolūtās 

temperatūras T attiecību: 

. 

  

Epšteina aparāts 

sk. Epšteina kvadrāts 

  

        3 504 

Epšteina kvadrāts, 

Epšteina aparāts 

  

Epstein square, Epstein test 

frame 

квадрат Эпштейна, аппарат 

Эпштейна 

Epsteinrahmen, Epstein-Gerät Aparāts magnētisko raksturlielumu mērīšanai lokšņu 

magnētiskā materiāla paraugiem, kas izgatavoti 

atsevišķu pakešu veidā no vienādu izmēru taisnstūra 

skārda sloksnēm; paketes savstarpēji novietotas tā, ka 

veido kvadrātiskas formas noslēgtu magnētisko ķēdi, 

turklāt katru paketi aptver mērtinums. 

3 505 

ergonomiskais attālums ergonomic distance эргономическое расстояние ergonomischer Abstand Īsākais gaisā mērītais attālums, ar kuru papildus ņem 

vērā nejaušas strādājošā kustības darba izpildes laikā, 

kā arī iespējamās darbattāluma noteikšanas kļūdas. 

  

4 422 

etalonapgaisme reference lighting стандартное освещение Bezugsbeleuchtung Objekta pilnīgi difūza un nepolarizēta apgaisme ar CIE 

standartizēto A mērtehnisko iluminantu 

(sk. piezīmitermina CIE standartizētie 

iluminanti skaidrojumā). 

  

4 423 

etalonbalasts reference ballast эталонное балластное 

сопротивление 

Referenz-Vorschaltgerät Induktīvais balasts, ko paredzēts izmantot par 

salīdzināšanas etalonu dažāda tipa balastu pārbaudei, 

etalonspuldžu atlasei un rūpnieciski ražoto spuldžu 

pārbaudei. 

  

4 424 

etalonmetode reference-value method эталонный метод Referenzwert-Methode Fizikāla lieluma mērvienības (tās daudzkārtņa vai 

daļkārtņa) atveidošana, izmantojot fizikālu objektu 

atsevišķu raksturlielumu nemainīgās vērtības vai arī 

fizikālās konstantes. 

  

3 506 

etalons [measurement] standard эталон Normal Mērlīdzeklis vai to komplekss, kas paredzēts, lai 

noteiktu, fizikāli pārstāvētu, atveidotu un saglabātu ar 

standartu noteiktās fizikālo lielumu mērvienības (to 

daudzkārtņus vai daļkārtņus). 

  

3 507 

etalonspuldze reference lamp эталонная лампа Referenzlampe Izlādspuldze, kas izvēlēta balastu pārbaudei un kopā ar 

etalonbalastu noteiktos apstākļos ļauj iegūt tehniskajās 

prasībās noteiktajiem tuvus elektriskos raksturlielumus. 

4 425 
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etalonstarojums 

  

reference illuminant образцовый иллюминант Bezugslichtart Starojums, ar kuru tiek salīdzināti citi starojumu veidi. 4 426 

etalonzeme, 

nullzeme 

  

reference earth, reference ground эталонная земля, земля 

нулевого потенциала* 

Bezugserde Vadītspējīga zemes daļa, kuras elektrisko potenciālu 

parasti pieņem vienādu ar nulli un kurā nav nevienas 

zemējumietaises. 

4 427 

evakuācijas apgaisme escape lighting эвакуационное освещение Sicherheitsbeleuchtung für 

Rettungswege, Notbeleuchtung 

für Fluchtwege 

Avārijapgaismes daļa, kurai jānodrošina laba 

evakuācijas ceļu redzamība. 

4 428 

ēkas barotājķēde 

  

supply circuit of a building питающая цепь здания Einführungsstromkreis eines 

Gebäudes 

Elektriskā ķēde, pa kuru tiek pievadīta elektroenerģija 

barota ēkas sadalnei. 

3 326 

ēkas elektroietaise 

  

electrical installation of a 

building 

электрическая установка 

здания 

elektrische Anlage von Gebäude

n 

Ēkas elektroapgādei paredzētu savstarpēji saistītu 

elektroiekārtu kopums ar saskaņotiem parametriem. 

3 327 

ēkas patērētājķēde 

  

final circuit of a building распределительная цепь 

здания 

Endstromkreis eines Gebäudes Elektriskā ķēde, kas tieši pievienota elektropatērētājam 

vai kontaktrozetēm. 

3 328 

ēnindikācijas mēraparāts 

  

shadow column instrument измерительный прибор с 

теневым указателем 

Leuchtbalken-Meßgerät Vizuālindikācijas mēraparāts, kurā uzrādītājierīce ir 

ēnas stabiņš, kas pārvietojas pa apgaismotu skalu. 

3 501 

ēnotājierīce 

  

shading device затенительное устройство* Sonnenschutzeinrichtung Ierīce, kas paredzēta saules starojuma samazināšanai, 

izkliedēšanai vai aizsegšanai. 

4 421 

faktiskais laikiztures 

iestatījums 

actual value of a specified time действительное значение 

выдержки времени 

Istwert der Zeitverzögerung Laikiztures vērtība noteiktos apstākļos. 3 509 

faktiskā vērtība 

  

actual value действительное значение Istwert Mainīgā lieluma vērtība noteiktā brīdī. 3 508 

Faradeja efekts Faraday effect эффект Фарадея Faraday-Effekt Parādība, kad lineāri polarizēta elektromagnētiskā viļņa 

magnētiskās indukcijas vektors rotē ap asi, kas sakrīt ar 

viļņa izplatīšanās virzienu, šim vilnim izejot caur 

magnetostatiskā lauka iedarbībai pakļautu 

žiromagnētisku vielu, ja šim laukam ir komponente 

viļņa izplatīšanās virzienā. 

  

3 510 

Faradeja konstante, 

Faradeja skaitlis 

(apzīmējums: F) 

  

Faraday constant постоянная Фарадея Faraday-Konstante Fizikāla konstante, kas vienāda ar elektriskā 

elementārlādiņa un Avogadro konstantes reizinājumu. 

Tās aptuvenā vērtība ir 96 485,3 Cmol-1. 

3 511 

Faradeja skaitlis 

sk. Faradeja konstante 

  

        3 512 

fazometrs phase meter фазометр Phasen-Meßgerät, Phasenmesser Mēraparāts fāžu nobīdes ļeņķa mērīšanai starp vienas 3 519 
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un tās pašas frekvences maiņstrāvas lielumiem, vienu 

no tiem pieņemot par fāzes atskaites lielumu. 

  

fāzdiferenciālā aizsardzība phase comparison protection фазосравнивающая защита, 

дифференциально-фазная 

защита 

Phasenvergleichsschutz Aizsardzība, kuras nostrāde un selektivitāte ir atkarīga 

no strāvas fāzes salīdzinājuma abos aizsargājamā 

posma galos: ja fāzes sakrīt, ir iekšējs bojājums un 

aizsardzība nostrādā, bet, ja fāzes pretējas, ir ārējs 

bojājums un aizsardzība nenostrādā. 

3 513 

fāze phase фаза Außenleiter Vada, vadu kūļa, izvada, tinuma vai cita maiņstrāvas 

vairākfāžu sistēmas elementa, kas 

normālā režīmāpieslēgts spriegumam, nosaukums. 

  

1 202 

fāzes efektīvo vijumu skaits effective turns per phase эффективное число витков на 

фазу 

effektive Windungszahl je Phase Maiņstrāvas mašīnas tinuma katras spoles virknē slēgto 

vijumu skaita, fāzes virknē slēgto spoļu skaita un 

tinuma koeficienta reizinājums. 

  

2 310 

fāzes modulācija phase modulation фазовая модуляция Phasenmodulation Process, kurā nesējviļņa fāze attiecībā pret sinusoidāla 

signāla fāzi tiek mainīta pēc noteikta likuma. 

Piezīme. Šī procesa rezultātā iegūst fāzmodulētu 

signālu. 

  

3 514 

fāzes rezerve phase margin запас по фазе Phasenreserve Starpība starp leņķi un leņķi -vaļēja kontūra 

fāzfrekvences raksturlīknes punktā, kurš atbilst 

frekvencei c (sk. attēlu 

termina frekvencdiagramma skaidrojumā). 

  

3 515 

fāzes spriegums phase to neutral voltage, line to 

neutral voltage 

фазное напряжение Sternspannung Spriegums starp fāzes vadu un vairākfāžu sistēmas 

neitrāli. 

1 595 

fāzes svārstības phase swinging колебания фазы Polradpendelungen Šūpošanās veids, kad sinhronmašīnas rotācijas 

frekvence periodiski mainās virs un zem sinhronās 

rotācijas frekvences. 

  

2 311 

fāzes tinums 

  

phase winding обмотка фазы Wicklungsstrang Vijumu kopums, kas veido vairākfāžu tinuma vienu 

fāzi. 

2 312 

fāzes vads line conductor фазовий провод Außenleiter Vads, kas normālā darba stāvoklī ir spriegumaktīvs un 

paredzēts elektroenerģijas pārvadei vai sadalei. 

Piezīme. Šīs vārdnīcas 1. daļā 'fāzes vads' terminēts 

tikai ar vienu vārdu –'fāze'. 

  

4 429 

fāzfrekvences raksturlīkne phase[-frequency] response фазо-частотнаяхарактеристика Phasengang Četrpola izejas un ieejas lielumu fāžu starpības kā 

leņķiskās frekvences  funkcijas grafiskais attēlojums 

3 516 
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(sk.attēlu termina frekvencdiagramma skaidrojumā). 

  

fāzgriezis 

  

phase shifter фазовращатель Phasenschieber Pārveidotājs, kas pārveido elektrisko enerģiju, mainot 

fāžu nobīdi starp ieejas un izejas lielumiem. 

3 517 

fāzgriežcirkulators 

  

phase-shift circulator фазовращательный 

циркулятор 

Phasenschieber-Zirkulator Cirkulators, kurā ir vismaz viens nesavstarpīgs 

fāzgriezis. 

3 518 

fāzpārejas frekvence phase crossover frequency фазовая частота перехода Phasenschnittkreisfrequenz Frekvence, kurai uz fāzfrekvences raksturlīknes atbilst 

leņkis - rad (sk. attēlu 

termina frekvencdiagrammaskaidrojumā). 

  

3 520 

fāzvadība phase control управление фазой Zündeinsatzsteuerung Strāvplūdes sākuma momenta mainīšana barošanas 

sprieguma perioda vai pusperioda robežās. Šajā procesā 

strāva tiek pārtraukta brīdī, kad tās vērtība ir nulle vai 

tuvu šai vērtībai. 

  

3 521 

fāzvadības kavējuma leņķis current delay angle угол задержки включения Stromverzögerungswinkel Elektroniskā energopārveidotāja noteikts fāzvadības 

kavējuma leņķis, kas raksturo ventiļa strāvplūdes 

sākuma momenta aizkavēšanos. 

  

4 430 

fāzvadības koeficients phase control factor коэффициент фазового 

управления 

Aussteuerungsgrad Attiecība starp spriegumu, kas atbilst faktiskajam 

strāvvadības kavējuma leņķim, un spriegumu, kas 

atbilst šī leņķa nulles vērtībai. 

  

4 431 

fāzvadības leņķis 

(apzīmējums: ) 

  

current delay angle of phase 

control 

угол управления электронного 

выключателя 

Stromverzögerungswinkel, 

Steuerwinkel 

Strāvas fāzes leņķis, kas nosaka elektroniskā slēdža 

strāvplūdes sākuma momenta aizkavējumu, veicot 

slēdža fāzvadību. 

4 432 

fāzzemes strāva 

  

earth current ток на землю Erdstrom Kopējā strāva, ko starp fāzes vadu un zemi veido 

noplūdes strāva un kapacitīvā strāva. 

3 522 

fāždalīta spaiļu kārba 

  

phase separated terminal box соединительная коробка с 

разделенными фазами 

Klemmenkasten mit 

Außenleitertrennung 
Spaiļu kārba, kurā atsevišķu fāžu vadi ir norobežoti ar 

zemētām metāla starpsienām un tāpēc jebkura caursite 

reducējas uz vienpolīgu zemesslēgumu. 

  

2 313 

fāžizolēta spaiļu kārba phase insulated terminal box соединительная коробка с 

изолированными фазами 

Klemmenkasten mit 

Außenleiterisolierung 
Spaiļu kārba, kurā caursites iespēja kārbas iekšienē tiek 

novērsta, vadus izolējot ar cietu izolācijas materiālu. 

2 314 

fāžneselektīvā aizsardzība non-phase segregated protection защита без определения 

поврежденной фазы 

nicht leiterselektiver Schutz Ar bojātās fāzes noteikšanu energosistēmā nesaistīta 

aizsardzība (parasti absolūtās selektivitātes 

aizsardzība). 

Piezīme. Fāžneselektīvas absolūtās selektivitātes 

aizsardzības izveidē parasti izmanto 

summētājtransformatoru vai simetrisko komponenšu 

3 523 
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filtru, lai no visu trīs fāžu lielumiem iegūtu atbilstošu 

vienfāzes lielumu. 

  

fāžrotora asinhrondzinējs 

  

wound-rotor induction motor асинхронный двигатель с 

фазным ротором 

Induktionsmotor mit 

gewickeltem Läufer 
Asinhrondzinējs ar sekundāro tinumu vairākfāžu spoļu 

tinuma veidā. 

2 315 

fāžrotora bezsuku 

asinhrondzinējs 

brushless wound-rotor induction 

motor 

бесщеточный асинхронный 

двигатель с фазным ротором 

bürstenloser Induktionsmotor 

mit gewickeltem Läufer 
Fāžrotora asinhrondzinējs ar sekundārajam tinumam 

tieši pievienotu palaides ierīci, kas rotē kopā ar šo 

tinumu. 

2 316 

fāžselektīvā aizsardzība phase segregated protection защита с определением 

поврежденной фазы 

leiterselektiver Schutz Bojātās fāzes vai bojāto fāžu noteikšanai energosistēmā 

paredzēta aizsardzība (parasti absolūtās selektivitātes 

aizsardzība). 

  

3 524 

fāžšķirta spaiļu kārba phase segregated terminal box соединительная коробка с 

отдельными камерами для 

каждой фазы 

Klemmenkasten mit getrennten 

Klemmenzellen 
Spaiļu kārba, kurā atsevišķu fāžu vadi atrodas ar 

zemētām metāla starpsienām atdalītās kamerās un tāpēc 

jebkura caursite reducējas uz vienpolīgu 

zemesslēgumu. 

2 317 

fāžu plaknes metode phase plane method метод фазовой плоскости Methode der Phasenebene Ar nelineāriem vienādojumiem 

 un  

aprakstāmas dinamiskas sistēmas kvalitatīvas analīzes 

metode. Funkcijas x(t) un y(t) ir sistēmas stāvokļa 

mainīgo attēlotājpunkta trajektoriju parametriskie 

vienādojumi xy koordinātu sistēmā, ko šajā gadījumā 

sauc par fāžu plakni. 

  

3 525 

fāžu secība 

  

sequential order of phase порядок чередования фаз Phasenfolge Secība, kādā atkārtojas fāzes vairākfāžu ķēdē. 3 526 

fāžu secības indikators phase sequence indikator фазоуказатель, указатель 

порядка чередования фаз 

Phasenfolgeanzeiger Mēraparāts sprieguma fāžu secības noteikšanai 

vairākfāžu sistēmās. 

3 527 

fāžu secības pārbaude phase sequence test опыт по проверке порядка 

чередования фаз 

Prüfung der Phasenfolge Pārbaude, ko veic, lai pārliecinātos par vairākfāžu 

mašīnas tinumu fāžu secības pareizību. 

2 318 

fāžu skaita pārveidotājs 

  

phase convertor преобразователь числа фаз Phasenwandler Pārveidotājs, kas pārveido elektrisko enerģiju, mainot 

fāžu skaitu. 

3 528 

fāžu starpība phase difference разность фаз Phasendifferenz Starpība starp vadības sistēmas izejas un ieejas mainīgo 

fāžu nobīdes leņķiem lineāras sistēmas sinusoidālā 

stacionārā režīmā. 

  

3 529 

ferimagnētisms ferrimagnetism ферримагнетизм Ferrimagnetismus Parādība, kam raksturīga spontānā magnetizācija, kuru 

vielā rada tās sastāvā ietilpstošo jonu magnētiskie 

momenti, kas veido divus vai vairākus apakšrežģus. 

Rezultējošais spontānās magnetizācijas vektors 

3 530 
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ferimagnētiskā stāvoklī ir vienāds ar apakšrežģu 

magnetizācijas vektoru summu. Relatīvi vājā ārējā 

magnētiskajā laukā ferimagnētiķu īpašības ir līdzīgas 

feromagnētiķu īpašībām. 

Piezīme. Vielas, kurām piemīt ferimagnētisms, sauc par 

ferimagnētiskām vielām jeb ferimagnētiķiem. 

  

ferīts ferrite феррит Ferrite Magnētiskais materiāls, kas veidots no pulverī 

sasmalcinātiem metāla oksīdiem, kuru galvenā 

sastāvdaļa ir dzelzs joni; šim materiālam piemīt vai nu 

ferimagnētiskas, vai antiferomagnētiskas īpašības. 

Piezīme. Metalurģijā terminam “ferīts” ir cita nozīme. 

  

3 531 

ferodinamiskais mēraparāts ferrodynamic instrument ферродинамический 

измерительный прибор 

ferrodynamisches Meßgerät Elektriskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir 

kustīgā spolē plūstošas strāvas un vienā vai vairākās uz 

feromagnētiskas serdes novietotās nekustīgās spolēs 

plūstošo strāvu magnētisko lauku mijiedarbība. 

  

3 532 

feromagnētisms ferromagnetism ферромагнетизм Ferromagnetismus Viens no magnētisma veidiem, ko izraisa īpaša atomu, 

jonu vai elektronu magnētisko momentu orientācija un 

to apvienošanās domēnos. Šī orientācija pastāv līdz 

noteiktai temperatūrai – Kirī punktam. 

Piezīme. Vielas, kurām piemīt feromagnētisms, sauc 

par feromagnētiskām vielām jeb feromagnētiķiem. 

  

3 533 

ferorezonanse 

  

ferro-resonance феррорезонанс Ferroresonanz Rezonanse starp viena tīkla elementa kapacitāti un cita 

piesātinātas magnētserdes elementa induktivitāti. 

1 203 

fibra [vulcanized] fibre фибра Vulkanfiber, Fiber Presēts elektroizolācijas materiāls, ko, neizmantojot 

līmi, izgatavo no papīrmasas, kas piesūcināta ar 

koncentrēta cinka hlorīda (retāk serskābes vai kalcija 

rodanīda) šķīdumu. 

  

4 433 

fibrilācija 

  

fibrillation фибрилляция Fibrillation Neregulāra neritmiska atsevišķu muskuļaudu 

savilkšanās ārēja kairinājuma ietekmē. 

4 434 

fibrilācijas strāva 

  

fibrillating current ток фибриляции Flimmerstrom Elektriskā strāva, kas izraisa neritmisku sirds darbību - 

fibrilāciju. 

1 628 

fiksējoša kontaktrozete 

  

interlocked socket-outlet штепсельная розетка с 

фиксатором* 

verriegelte Steckdose Kontaktrozete, kurā paredzēta kontaktspraudņa 

fiksācija ieslēgtā stāvoklī. 

4 435 

fiksējošais gultnis location bearing фиксирующий подшипник Zentrierlager Gultnis, kas ierobežo horizontālas vārpstas aksiālu 

kustību, bet nav paredzēts pastāvīgas aksiālas slodzes 

uzņemšanai. Šāds gultnis var būt kombinēts ar aksiālo 

2 319 
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gultni. 

  

fiksēta iestatījuma vadība fixed set-point control управление по 

фиксированным контрольным 

точкам 

Festwertregelung Atgriezeniski saistīta vadība, kurā vadāmā mainīgā 

vērtība tiek uzturēta iespējami tuva fiksētai atsauces 

mainīgā vērtībai. 

3 534 

fiksēta neitrālstāvokļa 

pārslēdzējkontakts 

  

change-over with neutral 

position 

контакт двустороннего 

действия 

Wechsler mit mittlerer 

Ruhestellung 

Pārslēdzējkontakts ar stabilu stāvokli, kurā abas 

kontakta ķēdes pārtrauktas. 

3 535 

fiksētais tarifs fixed payment tariff тариф с фиксированной 

платой 

Pauschaltarif Tarifs, kas ietver tikai par noteiktu laika periodu (gadu, 

kvartālu, mēnesi utt.) maksājamu fiksētu summu 

neatkarīgi no tarifā vai elektroapgādes līgumā 

paredzētā elektroenerģijas patēriņa un jaudas. 

  

2 320 

fiksētas atkabes mehānisks 

komutācijas aparāts 

fixed trip mechanical switching 

device 

контактный коммутационный 

аппарат с фиксированным 

расцеплением 

mechanisches Schaltgerät mit 

bedingter Auslösung 
Mehānisks komutācijas aparāts, kura atkabni var 

iedarbināt tikai tad, kad aparāts atrodas ieslēgtā 

stāvoklī. 

2 321 

fiksētas polaritātes 

kontaktspraudnis 

polarized plug штепсельная вилка с защитой 

от перемены полярности* 

unverwechselbarer Stecker Kontaktspraudnis, kas izveidots tā, ka to var savienot ar 

spraudligzdu tikai tādā stāvoklī, kas atbilst 

spraudligzdas kontaktu noteiktai polaritātei. 

4 436 

fiksētā programmvadība fixed programmed control фиксированное программное 

управление 

festprogrammierte Steuerung Programmvadība, kas neparedz veikt izmaiņas vadības 

programmā. 

3 536 

filtra kondensators filter capacitor фильтровый конденсатор Filterkondensator Spēka kondensators, ko lieto nesinusoidāla sprieguma 

vai nesinusoidālas strāvas vienas vai vairāku augstāko 

harmoniku samazināšanai vai pulsējoša sprieguma un 

pulsējošas strāvas maiņkomponentes samazināšanai. 

  

4 437 

fizikālais lielums physical quantity физическая величина physikalische Größe Parādības, ķermeņa vai vielas pazīme, ko var atšķirt 

kvalitatīvi un noteikt kvantitatīvi. 

Piezīmes. 

1.       Fizikālais lielums var raksturot ķermeni 

(garums, masa), vielu (blīvums, 

elektrovadītspēja), sistēmas stāvokli 

(spiediens, temperatūra), dažādus fizikālos 

procesus (ātrums, jauda). 

2.       Fizikālo lielumu kvantitatīvi raksturo šī 

lieluma vērtība. 

3.       Lielumus, kurus var salīdzināt pēc to 

vērtībām, sauc par viena veida lielumiem. 

4.       Fizikālajiem lielumiem ir pieņemti noteikti 

apzīmējumi, ko izmanto fizikālo objektu 

matemātiskajam aprakstam. 

  

3 539 
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fizikālā fotometrija 

  

physical photometry физическая фотометрия physikalische Photometrie Fotometrija, kurā mērīšanai izmanto fizikālas ierīces. 4 438 

fizikālā kolorimetrija 

  

physical colorimetry физическая колориметрия physikalische Farbmessung Kolorimetrija, kurā mērīšanai izmanto fizikālas ierīces. 4 439 

fizikālā lieluma dimensija 

  

dimension of a quantity размерность физической 

величины 

Dimension einer Größe Izteiksme, kurā fizikālo lielumu sistēmas lielums 

izteikts ar šīs sistēmas pamatlielumu attiecīgo pakāpju 

reizinājumu. 

Piezīmes. 

1.       Piemēram, sistēmā, kurā pamatlielumi ir 

garums, masa un laiks, kas apzīmēti attiecīgi 

ar L, M un T, LMT-2 ir spēka dimensija tajā 

pašā fizikālo lielumu sistēmā. 

2.       Reizinātājus, ar kuriem apzīmē 

pamatlielumus, sauc par šo pamatlielumu 

dimensijām. 

  

3 537 

fizikālā lieluma vērtība 

  

value of a quantity значение величины Größenwert Konkrēta lieluma vērtība, kas izteikta kā mērvienības 

reizinājums ar skaitli. 

Piezīmes. 

1.       Lieluma vērtība var būt pozitīva, negatīva 

vai nulle. 

2.       Lieluma vērtība var būt izteikta vairākos 

veidos, piemēram, stieņa garums – 5,34 m 

vai 534 cm. 

3.       Bezdimensijas lielumu izsaka tikai ar skaitli. 

  

3 538 

fizikālo lielumu sistēma 

  

system of quantities система физическихвеличин Größensystem Pamatlielumu un visu no pamatlielumiem atvasināto 

lielumu sistēma. 

3 540 

fizikālo lielumu vienādojums 

  

quantity equation уравнение физических 

величин 

Größengleichung Vienādojums, kas izsaka fizikālo lielumu savstarpējo 

saistību. 

3 541 

fizioloģiskais apžilbums 

  

disability glare слепящая блескость physiologische Blendung Apžilbums, kas pasliktina objektu redzamību, bet var 

neizraisīt diskomforta sajūtu. 

4 440 

flikermetrs 

sk. mirgometrs, flikermetrs 

  

        1 203-1 

fluksmetrs 

  

fluxmeter флюксметр Kraftfluß-Meßgerät, Flußmesser Mēraparāts magnētiskās plūsmas mērīšanai. 3 542 

fluorescence fluorescence флуоресценция Fluoreszenz Fotoluminiscence, kurā optiskā starojuma emisiju 

izraisa elektronu tieša pāreja no ierosmes enerģijas 

4 441 
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līmeņa uz zemāku līmeni. Parasti elektronu pāreja no 

viena enerģijas līmeņa uz citu notiek 10 nanosekunžu 

laikā pēc elementārdaļiņu ierosināšanas. 

  

fokusētājcokola spuldze prefocus lamp лампа с фокусирующим 

цоколем 

Prefocus-Lampe, Einstellampe Kvēlspuldze, kuras gaismas izstarotājtājelements 

precīzi iestatīts noteiktā stāvoklī attiecībā pret cokola 

fiksētājierīci. 

  

4 442 

fokusētājcokols prefocus cap фокусирующий цоколь Prefocus-Sockel, Einstellsockel Spuldzes cokols, kas ļauj spuldzes gaismas 

izstarotājelementu ieregulēt noteiktā stāvoklī attiecībā 

pret cokola iezīmēm, tādā veidā nodrošinot spuldzes 

precīzu fokusēšanu. 

Piezīme. Starptautiskais apzīmējums P. 

  

4 443 

folijlenšu vads tinsel conductor мишурная токопроводящая 

жила 

Lahnleiter Kabeļa vads, kas sastāv no viena vai vairākiem 

elementiem. Katrs elements savukārt sastāv no vienas 

vai vairākām spirālē savītām un ar diegu sastiprinātām 

metālfolija lentēm. 

  

2 322 

forsēta ierosme forced field усиленное поле [возбуждения] Feldverstärkung Virknes ierosmes dzinēja darbības režīms, kurā, barojot 

ierosmes tinumu no neatkarīga avota, ierosmes strāvas 

vērtību palielina virs enkura strāvas vērtības (parasti, 

lai samazinātu palaides laiku). 

  

4 444 

fotodiode photodiode фотодиод Photodiode Pusvadītājierīce, kurā optiskā starojuma absorbcija divu 

pusvadītāju P-N pārejas apgabalā vai pārejā starp 

metālu un pusvadītāju izraisa fotostrāvu. 

  

4 445 

fotoelektriska ierīce 

  

photoelectric device фотоэлектрическое устройство photoelektrisches Gerät Ierīce, kuras darbību nosaka fotoefekts – elektronu 

emisija no vielas optiska starojuma ietekmē. 

3 543 

fotoelektriskais efekts 

  

photoelectric effect фотоэлектрический эффект photoelektrischer Effekt Elektriskā parādība, ko izraisa elektromagnētiskais 

starojums (fotoni), iedarbojoties uz vielu. 

3 544 

fotoelektriskais modulis 

  

photovoltaic module, PV module фотоэлектрический модуль photoelektrischer Modul Ierīce, kurā konstruktīvi apvienoti savstarpēji elektriski 

savienoti saules fotoelementi un kurai ir spailes 

elektropatērētāja pievienošanai. 

  

4 449 

fotoelektriskais uztvērējs photoelectric detector фотоэлектрический приемник photoelektrischer Empfänger Optiskā starojuma uztvērējs, kurā izmanto starojuma un 

materiāla mijiedarbību: viela, absorbējot fotonus, rada 

brīvos elektronus, kas savukārt rada elektrisko 

potenciālu, strāvu vai izraisa elektriskās pretestības 

maiņu. 

4 450 
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fotoelektriskā 

helioelektrostacija 

sk. fotoelektriskā saules 

elektrostacija 

  

        4 446 

fotoelektriskā saules baterija solar photovoltaic array солнечная фотоэлектрическая 

батарея 

photoelektrische Sonnenbatterie Baterija, kas izveidota no savstarpēji elektriski un 

mehāniski savienotiem fotoelektriskajiem moduļiem. 

4 447 

fotoelektriskā saules 

elektrostacija, 

fotoelektriskā 

helioelektrostacija 

  

photovoltaic solar power plant солнечная фотоэлектрическая 

электростанция 

photoelektrisches 

Sonnenkraftwerk 

No saules fotoelementiem izveidota elektrostacija, kurā 

saules starojuma enerģiju tieši pārveido elektriskajā 

enerģijā. 

4 448 

fotoelektroniskais efekts, 

ārējais fotoefekts 

  

photoelectronic effect фотоэлектронный эффект äußerer photoelektrischer Effekt Fotoelektrisks efekts, kas izpaužas tādējādi, ka fotonu 

absorbcija rada elektronu emisiju no vielas. 

3 545 

fotoelektronu daudzkāršotājs photomultiplier фотоэлектронный умножитель Photovervielfacher Elektroniska ierīce, kurā pastiprina fotokatoda 

elektronu plūsmu, izmantojot sekundāro elektronu 

emisiju. 

4 451 

fotoelements photoemissive cell фотоэлемент Photozelle Elektroniska ierīce, kas, absorbējot optiskā starojuma 

enerģijas izraisīto elektronu emisiju, rada 

elektrodzinējspēku. 

  

4 452 

fotogalvaniskais efekts photovoltaic effect фотогальванический эффект photovoltaischer Effekt, 

Sperrschicht-Photoeffekt 

Fotoelektriskais efekts, kas izpaužas tādējādi, ka fotonu 

absorbcija rada elektrisko potenciālu starpību starp 

diviem materiāla punktiem. 

  

3 546 

fotokatods 

  

photocathode фотокатод Photokathode Metāla vai pusvadītājmateriāla slānis, kas optiskā 

starojuma iedarbībā emitē brīvos elektronus. 

4 453 

fotoluminiscence 

  

photoluminescence фотолюминесценция Photolumineszenz Luminiscence, ko izraisījusi optiskā starojuma 

absorbcija. 

4 454 

fotoluminiscentā starojuma 

iznākums 

photoluminescence yield энергетический выход 

фотолюминесценции 

Photolumineszenz-

Strahlungsausbeute 

Fotoluminiscējošas vielas emitētā starojuma plūsmas 

attiecība pret šīs vielas absorbēto plūsmu. 

4 455 

fotometrija photometry фотометрия Photometrie Optiskā starojuma enerģētisko un optisko lielumu 

mērīšana starojuma emisijas, izplatīšanās, izkliedes un 

absorbcijas procesos. 

  

4 456 

fotometriskais darba etalons working photometric standard рабочий фотометрический 

эталон 

photometrisches Arbeitsnormal Gaismas avots vai fotometrs, kas paredzēts kārtējiem 

fotometriskajiem mērījumiem un kas kalibrēts pēc 

sekundārā fotometriskā etalona. 

4 458 
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fotometriskā lode, 

Ulbrihta lode 

  

integrating sphere, Ulbricht 

sphere 

фотометрический шар, шар 

Ульбрихта 

Ulbrichtsche Kugel Doba lode, kuras iekšējā virsma darbojas kā difūzs 

neselektīvs atstarotājs. 

Piezīme. Šo lodi izmanto kā radiometra vai fotometra 

sastāvdaļu. 

4 457 

fotometrs 

  

photometer фотометр Photometer Mēraparāts, kas paredzēts gaismtehnisku lielumu 

mērīšanai. 

  

4 459 

fotons photon фотон Photon Elektromagnētiskās radiācijas kvants – 

elementārdaļiņas enerģija, kas vienāda ar hv, kur h – 

Planka konstante, v – radiācijas frekvence. 

  

3 547 

fotorezistors 

  

photoresistor фоторезистор Photowiderstand Fotoelektroniska ierīce, kurā izmanto optiskā starojuma 

absorbcijas izraisīto vadītspējas maiņu. 

4 460 

fotosensibilizācija photosensitization фотосенсибилизация Photosensibilisierung Process, kurā vienas vielas vai sistēmas jutība pret 

fotoefektu tiek palielināta ar citas vielas vai sistēmas 

ietekmē. 

  

4 461 

fotospuldze photoflood lamp фотолампа Photo-Aufnahme-Lampe Sevišķi augstas krāsas temperatūras kvēlspuldze, kas 

paredzēta fotografējamo objektu apgaismošanai un 

bieži izveidota kā reflektorspuldze. 

  

4 462 

fotostrāva 

(apzīmējums: Iph) 

  

photocurrent фототок Photostrom Fotoelektriskā uztvērēja izejas strāvas daļa, ko izraisījis 

starojums. 

4 463 

fototranzistors phototransistor фототранзистор Phototransistor Pusvadītājierīce, kurā pusvadītāju P-N dubultpārejas 

(P-N-P vai N-P-N) zonā notiekošais fotoefekts izraisa 

pastiprinājumu. 

  

4 464 

fotovadītājs photoconductor фотопроводник Photoleiter Viela (pusvadītājs vai dielektriķis), kurai piemīt 

fotovadītspēja, kas izpaužas tādējādi, ka, šai vielai 

absorbējot fotonus, mainās lādiņnesēju koncentrācija 

un kustīgums un līdz ar to palielinās īpatnējā 

vadītspēja. 

  

3 548 

fotovadītspējas efekts, 

iekšējais fotoefekts 

  

photoconductive effect эффект фотопроводимости innerer photoelektrischer Effekt Fotoelektriskais efekts, kas izpaužas tādējādi, ka fotonu 

absorbcija izraisa elektriskās vadītspējas maiņu. 

3 549 

frekvencdiagramma, 

Bodē diagramma 

frequency response 

characteristic, Bode diagram 

кривые частотной 

характеристики, график Боде 

Frequenzkennlinien, Bodediagra

mm 

Vadības sistēmas frekvenču raksturlīknes kā 

logaritmiskā pastiprinājuma koeficienta (decibelos) un 

3 550 
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fāžu starpības kā leņķiskās frekvences funkcijas 

grafisks attēlojums (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

G0 – amplitūdfrekvences raksturlīkne; 

fāzfrekvences raksturlīkne; 

c – pastiprinājumpārejas frekvence; 

m – fāzes rezerve; 

fāzpārejas frekvence; 

Gm – pastiprinājuma rezerve. 

  

frekvence 

(apzīmējums: f) 

  

frequency частота Frequenz Periodiska procesa vai lieluma atkārtošanās biežums, t. 

i., pilnu periodu skaits laika vienībā. 

Piezīme. Frekvence f ir periodam T apgriezts lielums:

. 

4 465 

frekvences dalītājs frequency divider делитель частоты Frequenzteiler Elektromehānisks, elektromagnētisks vai elektronisks 

frekvences pārveidotājs, kura izejas frekvence ir veselu 

skaitu reižu mazāka par ieejas frekvenci. 

  

4 466 

frekvences daudzkāršotājs frequency multiplier умножитель частоты Frequenzvervielfacher Elektromehānisks, elektromagnētisks vai elektronisks 

frekvences pārveidotājs, kura izejas frekvence ir veselu 

skaitu reižu lielāka par ieejas frekvenci. 

  

4 467 

frekvences dreifs 

  

frequency drift дрейф частоты Frequenzdrift Nelielas frekvences novirzes relatīvi lielā laika periodā, 

darbojoties regulēšanas ierīcēm. 

1 146 

frekvences 

induktorpārveidotājs 

inductor frequency convertor индукторный преобразователь 

частоты 

Induktor-Frequenzumformer Elektromašīna ar nekustīgu maiņstrāvas ieejas tinumu, 

kas nodrošina ierosmi, un cita polu skaita nekustīgu 

izejas tinumu, kurā magnētiskās pretestības 

maiņas dēļ sakarā ar rotorā regulāri izveidotiem zobiem 

2 323 



163 
 

inducējas spriegums ar izejas frekvenci. 

  

frekvences 

kolektorpārveidotājs 

commutator-type frequency 

convertor 

коллекторный 

преобразователь частоты 

Kommutator-Frequenzumformer Vairākfāžu mašīna ar vienu vai diviem rotora 

tinumiem, kas savienoti ar kontaktgredzeniem un 

kolektoru tā, ka, barojot vienu suku komplektu ar 

noteiktas frekvences maiņspriegumu, no otra suku 

komplekta iegūst citas frekvences maiņspriegumu. 

  

2 324 

frekvences lavīna collapse of frequency лавина частоты Frequenzlawine Strauja un progresējoša frekvences samazināšanās, ko 

elektrotīklā izraisa lielu ģenerējošo jaudu atslēgšanās. 

  

3 551 

frekvences modulācija frequency modulation частотная модуляция Frequenzmodulation Process, kurā nesējviļņa frekvence tiek mainīta pēc 

noteikta likuma. 

Piezīme. Šī procesa rezultātā iegūst frekvencmodulētu 

signālu. 

  

3 552 

frekvences novirze 

  

frequency deviation отклонение частоты Frequenzabweichung Starpība starp energosistēmas frekvenci kādā brīdī un 

tās nominālo vērtību. 

1 403 

frekvences pazemināšanās 

  

frequecy reduction снижение частоты Frequenzabsenkung Ilgstoša frekvences novirze zem nominālās vērtības, ko 

galvenokārt rada energosistēmas pārslodze. 

1 424 

frekvences 

pārveidotājagregāts 

  

frequency changer set агрегат преобразования 

частоты 

Frequenzumformer-

Maschinensatz 
Motorģeneratoragregāts, kas vienas frekvences 

maiņstrāvas elektroenerģiju pārveido citas frekvences 

elektroenerģijā. 

  

2 325 

frekvences pārveidotājs 

  

frequency convertor преобразователь частоты Frequenzwandler Pārveidotājs, kas pārveido elektroenerģiju, mainot 

frekvenci. 

3 553 

frekvences stabilitāte 

  

frequency stability стабильность частоты Frequenzhaltung Energosistēmas frekvences kvalitāte, ko novērtē pēc 

frekvences novirzēm noteiktā laika intervālā. 

1 614 

frekvences un aktīvās jaudas 

regulēšana 

power/frequency control регулирование частоты и 

активной мощности 

Frequenz-Leistungs-Regelung Energosistēmas ģeneratoragregātu aktīvās jaudas 

sekundārā regulēšana atbilstoši tīkla frekvences un 

starpsistēmu jaudas plūsmu maiņai. 

  

1 490 

frekvencmodulācijas 

kropļojums 

frequency modulation distortion искажение частотной 

модуляции 

Frequenzmodulations-

Verzerrung 

Frekvencmodulēta signāla frekvences momentānās un 

vidējās vērtības starpības attēlojotājlīknes un 

modulējošā signāla formas nesakritība. 

  

3 554 

frekvencmodulēta signāla 

frekvences deviācija 

[absolute] frequency deviation of 

a frequency modulated signal 

[абсолютная] девиация 

частоты частотно-

модулированного сигнала 

[absoluter] Frequenzhub eines 

frequenzmodulierten Signals 

Frekvencmodulēta signāla frekvences momentānās un 

vidējās vērtības lielākā starpība. 

3 555 

frekvencmodulētu signālu frequency modulated signal генератор сигналов с frequenzmodulierter Frekvencmodulētu signālu avots, kura nesējfrekvence, 3 556 
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ģenerators generator частотной модуляцией Signalgenerator spriegums un frekvences novirze var būt fiksēti vai 

maināmi noteiktās robežās. 

  

frekvencpalaide 

  

start by underfrequency relay частотный пуск Frequenzlauf Ģenerējošās iekārtas automātiska palaide, pazeminoties 

frekvencei elektrotīklā. 

3 557 

frekvenču josla 

  

frequency band полоса частот Frequenzband Nepārtraukts frekvenču apgabals, kas atrodas starp 

divām noteiktām robežfrekvencēm. 

4 468 

frekvenču raksturlīkne frequency response characteristic частотная характеристика Frequenzgang Kompleksās pilnās vadītspējas vai kompleksās pilnās 

pretestības, vai šo lielumu komponenšu atkarība no 

rotora strāvas frekvences. 

  

2 326 

frekvenču raksturlīknes 

hodogramma, 

Naikvista diagramma 

frequency response locus, 

Nyquist plot 

кривая частотной 

характеристики, график 

Найквиста 

Ortskurve des Frequenzganges, 

Nyquist-Ortskurve 

Frekvenču raksturlīknes grafisks attēlojums polārajās 

koordinātās kompleksajā plaknē, pieņemot leņķisko 

frekvenci kā līknes parametru (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

G0 – frekvenču raksturlīkne; 

c – pastiprinājumpārejas frekvence; 

m – fāzes rezerve; 

fāzpārejas frekvence; 

Gm – pastiprinājuma rezerve. 

  

3 558 

Frensisa turbīna Francis turbine радиально-осевая 

гидротурбина, турбина 

Френсиса 

Francisturbine Reaktīvā hidroturbīna ar cieši nostiprinātām darbrata 

lāpstiņām, kas paredzēta vidējam vai zemam kritumam 

un vidējam ūdens patēriņam. 

1 685 

frontē aprauts sprieguma impulse chopped on the front импульс напряжения, in der Stirn abgeschnittene Pirms maksimālās vērtības aprauts sprieguma impulss. 1 237 
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impulss срезанный на фронте Stoßspannung 

funkcijas komanda function command функциональная команда Programmbefehl Komanda, kas ierosina automātiskās iekārtas secīgu 

darbību, lai veiktu nepieciešamo funkciju, piemēram, 

komanda augstsprieguma līniju pārslēgšanai uz citām 

kopnēm. 

  

3 559 

funkcionālais bloks functional unit функциональный элемент Funktionseinheit Komutācijas un vadības aparatūras komplekta daļa, kas 

ietver visus vienas funkcijas izpildei nepieciešamos 

galveno ķēžu un palīgķēžu elementus. Funkcionālos 

blokus var iedalīt pēc veicamā uzdevuma vai citas 

pazīmes, piemēram, ieejas bloks, caur kuru parasti 

elektroenerģiju pievada komplektam, un izejas bloks, 

caur kuru elektroenerģiju aizvada uz ārējām ķēdēm. 

  

2 (3) 327 
(561) 

funkcionālais mazspriegums functional extra low voltage, 

FELV 

функциональное сверхнизкое 

напряжение 

Funktionskleinspannung, FELV Attiecīgas valsts normatīvajos materiālos noteiktas 

sprieguma vērtības, piemēram, līdz 50 V 

maiņspriegumam un līdz 120 V līdzspriegumam, kas 

paredzētas paaugstinātas drošības elektroķēžu 

barošanai. Atšķirībā no aizsardzības mazsprieguma šīs 

ķēdes nav elektriski jāatdala no maiņstrāvas barošanas 

avota un tās tiek zemētas. 

  

3 562 

funkcionālais zemējumvads functional earthing conductor, 

functional grounding conductor 

функциональныйзаземляющий 

провод* 

Funktionserdungsleiter Zemējumvads, kas paredzēts funkcionālzemēšanai. 

Piezīme. Šīs vārdnīcas 1. daļā jēdziena 

'funkcionālzemēšana' apzīmēšanai atbilstoši tā laika 

nostādnēm izmantots termins 'darbzemēšana'. 

  

4 470 

funkcionālā izolācija 

  

functional insulation функциональная изоляция Funktionsisolierung Izolācija, kas nepieciešama starp vadītājdaļām iekārtas 

normālai darbībai. 

4 469 

funkcionālā shēma functional diagram функциональная схема Wirkungsplan Sistēmas darbības simbolisks attēlojums ar 

funkcionāliem blokiem, kas savastarpēji saistīti ar 

funkcionālās iedarbes līnijām (sk. attēlu 

termina vadības sistēma skaidrojumā). 

Piezīmes. 

1.       Iedarbes līnijas ne vienmēr attēlo fizikālās 

saites. 

2.       Automātiskās vadības kontekstā funkcionālo 

shēmu dažreiz sauc par blokshēmu. 

  

3 560 

funkcionālās iedarbes ceļš, 

iedarbes ceļš 

  

[functional] action path путь [функционального] 

воздействия 

funktioneller Wirkungsweg Ceļš, pa kuru sistēmā tiek pārvadīta iedarbe. 3 563 
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funkcionālās iedarbes līnija, 

iedarbes līnija 

  

action line [of a functional 

diagram] 

линия [функционального] 

воздействия 

Wirkungslinie eines 

Wirkungsplans 

Funkcionālās iedarbes ceļa grafisks attēlojums 

funkcionālajā shēmā ar bultiņām, kuras norāda 

funkcionālās iedarbes virzienu. 

3 564 

funkcionālās iedarbes secība, 

iedarbes secība 

  

[functional] action flow последовательность 

[функционального] 

воздействия 

funktioneller Wirkungsablauf Sistēmas ieejas mainīgo ietekmes secība uz izejas 

mainīgajiem iedarbes ceļa virzienā. 

3 565 

funkcionālās iedarbes virziens, 

iedarbes virziens 

  

direction of action [of a 

functional diagram] 

направление 

[функционального] 

воздействия 

Wirkungsrichtung eines 

Wirkungsplans 

Virziens, kādā tiek pārvadīta iedarbe funkcionālajā 

shēmā. 

Piezīme. Funkcionālajā shēmā iedarbes virziens ir no 

bloka ieejas uz izeju. 

3 566 

funkcionālās shēmas 

cilpstruktūra 

loop structure of a functional 

diagram 

петлеобразная структура 

функциональной схемы 

Kreisstruktur eines 

Wirkungsplans 

Funkcionālo bloku strukturāls izvietojums, kurā viena 

bloka ieejas mainīgais ir papildus ieejas mainīgais 

iepriekšējam blokam. 

  

3 567 

funkcionālās shēmas paralēlā 

struktūra 

  

parallel structure of a functional 

diagram 

параллельная структура 

функциональной схемы 

Parallelstruktur eines 

Wirkungsplans 

Funkcionālo bloku strukturāls izvietojums, kurā bloki ir 

savienoti paralēli ar divām vai vairākām iedarbes 

līnijām. 

3 568 

funkcionālās shēmas pāreja 

  

transition of a function chart переход функциональной 

схемы 

Übergang eines Wirkungsplans Funkcionālās shēmas elements, kas ļauj pāriet no 

iepriekšējā soļa uz nākošo soli. 

3 569 

funkcionālās shēmas solis step of a function chart шаг функциональной схемы Ablaufschritt eines 

Wirkungsplans 

Funkcionālās shēmas elements, kas iesaistīts sistēmas 

stāvokļa noteikšanā noteiktā laikā netkarīgi no tā, vai 

šis elements ir aktīvs vai neaktīvs. 

Piezīmes. 

1.       Soļi ir atdalīti ar pārejām. 

2.       Aktīvo soļu kopums nosaka aplūkojamās 

sistēmas stāvokli. 

3.       Katram solim var tikt piesaistīta sava 

komanda vai darbība. Solis var aktivizēt 

komandu tikai tad, ja tas ir aktīvs. 

  

3 570 

funkcionālās shēmas stāvokļa 

grafs 

state graph of a functional 

diagram 

граф состояний 

функциональной схемы 

Zustandsgraph eines 

Wirkungsplans 

Funkcionālās shēmas secīgu stāvokļu simbolisks 

grafisks attēlojums, kurā tās atsevišķie stāvokļi parādīti 

ar apļiem un pārejas funkcijas – ar līnijām. 

Piezīme. Shēmas stāvoklis ir stāvokļa mainīgo kopums 

noteiktā laika momentā. 

  

3 571 

funkcionālās shēmas 

summējumpunkts 

summing point of a functional 

diagram 

точка суммирования 

функциональной схемы 

Summationspunkt eines 

Wirkungsplans 

Funkcionālās shēmas punkts, kurā signāli tiek 

algebriski saskaitīti (sk. attēlus terminu vadības 

sistēma un stāvokļa mainīgais skaidrojumos). 

Piezīmes. 

3 572 
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1.       Funkcionālajā shēmā šo punktu parasti 

apzīmē ar apli. 

2.       Algebrisko zīmi (+ vai –) liek iedarbes 

līnijas labajā pusē. 

  

funkcionālās shēmas virknes 

struktūra 

  

chain structure of a functional 

diagram 

цепная структура 

функциональной схемы 

Kettenstruktur eines 

Wirkungsplans 

Funkcionālo bloku strukturāls izvietojums, kurā viena 

bloka izejas mainīgie ir cita bloka ieejas mainīgie. 

3 573 

funkcionālās shēmas 

zarošanās punkts 

branching point of a functional 

diagram 

точка ветвления 

функциональной схемы 

Verzweigung eines 

Wirkungsplans 

Funkcionālās shēmas punkts, kurā viens un tas pats 

mainīgais ir savienots ar vairākiem funkcionālajiem 

blokiem. 

Piezīme. Lai izvairītos no pārpratumiem, zem punkta 

var būt novilkta svītra. 

  

3 574 

funkcionālzemēšana functional earthing, functional 

grounding 

функциональное заземление Funtionserdung Viena vai vairāku elektrotīkla vai elektroiekārtas 

punktu zemēšana funkcionāliem mērķiem, kas nav 

saistīti ar elektrodrošību. 

Piezīme. Šīs vārdnīcas 1. daļā jēdziena apzīmēšanai 

atbilstoši tā laika nostādnēm izmantots termins 

'darbzemēšana'. 

  

4 471 

funkcionēšanas pasliktinājums degradation of performance ухудшение качества работы Funktionsminderung Ierīces, iekārtas vai sistēmas darbības kvalitātes 

nevēlama novirze. 

Piezīme. Angļu valodā ar terminu "degradation" var 

apzīmēt īslaicīgu vai ilgstošu pasliktinājumu. 

  

3 575 

Furjē rinda Fourier series ряд Фурье Fourier-Reihe Periodiskas funkcijas f(x) (ar periodu 2izvirzījums 

rindā, ko veido šīs funkcijas vidējā vērtība un 

trigonometrisko funkciju summa: 

, 

kur a0, an, bn – no mainīgā x neatkarīgi koeficienti. 

  

4 472 

gabarītattālums līdz zemei ground clearance расстояние до поверхности 

земли, габарит до земли 

minimaler Bodenabstand Minimālais attālums starp jebkurām spriegumam 

pievienotām daļām un zemi. 

2 328 

gada maksimālā jauda 

  

annual maximum demand годовая максимальная 

мощность 

Jahres-Höchstleistung Stundas (pusstundas, ceturtdaļstundas) vidējās jaudas 

vislielākā vērtība, kas reģistrēta gada laikā. 

2 329 

gadījumtroksnis 

  

random noise случайный шум Zufallsrauschen Elektromagnētiskais troksnis, kura raksturlielumi 

noteiktā laika momentā nav iepriekš paredzami. 

3 576 
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gaisa jaudas slēdzis 

  

air circuit-breaker воздушный выключатель Luftleistungsschalter Jaudas slēdzis, kura kontakti tiek pārtraukti un saslēgti 

atmosfēras spiediena gaisā. 

2 331 

gaisa plūsmas kropļojums flow distortion искажение потока воздуха Störung der Anströmung Gaisa plūsmas izmaiņas, ko rada šķēršļi, apvidus 

topogrāfijas neregularitāte vai citu vējturbīnu ietekme 

un kas izraisa izmērītā vēja ātruma novirzi no 

brīvplūsmas vēja ātruma. 

  

4 473 

gaisa sprauga 

  

air-gap воздушный зазор Luftspalt Sprauga starp magnētķēdes feromagnētiskajām daļām. 2 332 

gaisa spraugas magnētiskā 

indukcija 

  

magnetic loading магнитная индукция в 

воздушном зазоре 

Luftspaltinduktion Vidējā magnētiskā plūsma uz virsmas laukuma vienību 

gaisa spraugā. 

2 333 

gaisa-gaisa dzeses 

elektromašīna 

air-to-air cooled machine машина с воздушно-

воздушным охлаждением 

Maschine mit Luft-Luft-Kühlung Slēgta elektromašīna ar iebūvētu vai pierīkotu 

siltummaini, kurā gaiss vienlaikus ir primārais un 

sekundārais dzesētājaģents. 

  

2 330 

gaisa-ūdens dzeses 

elektromašīna 

  

air-to-water cooled machine машина с воздушно-водяным 

охлаждением 

Maschine mit Luft-Wasser-

Kühlung 
Slēgta elektromašīna ar siltummaini, kurā gaiss ir 

primārais, bet ūdens – sekundārais dzesētājaģents. 

2 334 

gaisizolēta spaiļu kārba 

  

air insulated terminal box соединительная коробка с 

воздушной изоляцией 

Klemmenkasten mit 

Luftisolierung 
Spaiļu kārba, kurā attālumi starp kailiem fāžu vadiem 

un attālumi starp šiem vadiem un kārbas korpusu ir tik 

lieli, ka novērš caursites iespēju kārbas iekšienē. 

  

2 335 

gaisma light свет Licht Termins, ar kuru apzīmē gan redzamo starojumu, gan 

uztveramo gaismu. 

Piezīme. Angļu valodā ar terminu 'light' un vācu 

valodā ar terminu 'Licht' vizuālajā signalizācijā 

dažkārt apzīmē arī gaismas signālierīces un gaismas 

signālus. 

  

4 474 

gaismas aizsegs 

  

light obstruction заграждение света Lichtverbauung Ārpus ēkas esoši priekšmeti, kas ierobežo noteiktas 

debesu daļas redzamību. 

4 475 

gaismas avota lietderības 

koeficients 

(apzīmējums: ηv) 

  

luminous efficacy of a source световая отдача Lichtausbeute einer 

Strahlungsquelle 

Gaismas avota izstarotās gaismas plūsmas attiecība pret 

gaismas avota jaudu. 

4 476 

gaismas ātrums vakuumā, 

elektromagnētisko viļņu 

ātrums vakuumā 

(apzīmējums: c0) 

speed of light in vacuum, speed 

of electromagnetic waves in 

vacuum 

скорость света в вакууме, 

скорость электромагнитных 

волн в вакууме 

Vakuumlichtgeschwindigkeit, 

Geschwindigkeit 

elektromagnetischer Wellen im 

Vakuum 

Fizikāla konstante, kuras vērtība ir vienāda ar 299 792 

458 m/s. 

3 577 



169 
 

  

gaismas centrs 

sk. avota gaismas centrs 

  

        4 477 

gaismas diode light emitting diode, LED светоизлучающий диод lumineszenzemittierende Diode, 

LED 

P-N pārejas pusvadītājdiode, kas, elektriskās strāvas 

ierosināta, emitē optisko starojumu. 

4 478 

gaismas ekspozīcija 

(apzīmējums: Hv) 

luminous exposure, light 

exposure 

световая экспозиция Belichtung Apgaismojuma Ev integrālis pēc laika intervālā t: 

. 

Piezīme. Gaismas ekspozīcija vienlaikus izsaka 

attiecību starp gaismas enerģiju dQv, kas noteiktu laiku 

krīt uz virsmas elementu, un šī elementa laukumu dA: 

. 

  

4 479 

gaismas enerģija 

(apzīmējums: Qv) 

quantity of light световая энергия Lichtmenge Gaismas plūsmas Φv integrālis pēc laika intervālā Δt: 

. 

  

4 480 

gaismas filtrs, 

optiskais filtrs 

optical filter оптический фильтр, 

светофильтр 

optischer Filter Optiska ierīce, kas paredzēta tai cauri plūstošā 

elektromagnētiskā starojuma, gaismas plūsmas un/vai 

gaismas relatīvā spektrālā sadalījuma maiņai. 

Piezīme. Atkarībā no tā, vai gaismas filtri maina 

caurplūstošās gaismas relatīvo spektrālo sadalījumu, 

tos iedala selektīvajos un neselektīvajos jeb neitrālos 

(neitrāli pelēkos) gaismas filtros. 

  

4 481 

gaismas izstarotājelements luminous element светящееся тело Leuchtkörper Spuldzes elements, kas izstaro gaismu. 

Piezīme. Vācu termins 'Leuchtkörper' attiecināms tikai 

uz kvēlspuldzēm. 

  

4 483 

gaismas īpatizstarojums 

sk. gaismas spīdība 

  

        4 482 

gaismas kairinājums 

  

light stimulus световой стимул Lichtreiz Redzamais starojums, kas, iedarbojoties uz acs tīkleni, 

rada gaismas sajūtu. 

4 484 

gaismas plūsma 

(apzīmējums: Φv) 

luminous flux световой поток Lichtstrom Optiskā starojuma plūsmas Φe daļa, kas noteikta 

saskaņā ar cilvēka acs spektrālo jutību, novērtējot to 

pēc iedarbes uz CIE fotometrisko standartnovērotāju. 

4 485 
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  Tā ir gaismas jauda, ko izstaro avots vai saņem virsma. 

gaismas plūsmas fluktuāciju 

koeficients 

amplitude of fluctuation of the 

luminous flux 

амплитуда колебанийсветовог

о потока 

Amplitude der 

Lichtstromschwankung, Flicker 

Periodiski svārstīgas gaismas plūsmas svārstību 

amplitūdas  attiecība pret šīs 

plūsmas vidējo vērtību : 

. 

  

4 486 

gaismas plūsmas noturības 

koeficients 

luminous flux maintenance 

factor, lumen maintenance 

коэффициент сохранениясвето

вого потока 

Lichtstromverhältnis, 

Lichtstromfaktor 

Pēc noteikta ekspluatācijas laika noteiktās gaismas 

plūsmas vērtības attiecība pret spuldzes sākotnējo 

gaismas plūsmas vērtību, ja spuldze darbojusies 

noteiktos reglamentētos apstākļos. 

Piezīme. Šo attiecību parasti izsaka procentos. 

  

4 487 

gaismas plūsmas tiešā 

komponente 

direct ratio of a luminous flux прямая составляющая 

светового потока 

Direktanteil eines Lichtstromes Uz aplēses virsmu tieši krītošās gaismas plūsmas 

attiecība pret gaismas avota vai apgaismes ietaises 

apakšējās pussfēras izstaroto gaismas plūsmu. 

  

4 488 

gaismas regulators 

  

dimmer регулятор света Lichtsteuergerät Ierīce, ar kuru var mainīt spuldžu gaismas plūsmu 

atsevišķā gaismeklī vai visā apgaismes ietaisē. 

4 489 

gaismas relatīvā spektrālā 

efektivitāte 

spectral luminous efficiency относительная спектральная 

световая эффективность 

spektraler 

Hellempfindlichkeitsgrad 
Divu dažādu viļņa garumu (m un starojuma 

plūsmu attiecība, pieņemot, ka starojuma plūsma ar 

viļņa garumu m noteiktos fotometriskos apstākļos rada 

tādu pašu gaišuma sajūtu kā monohromatiska 

starojuma gaismas plūsma ar viļņa garumu λ, 

turklāt λm izvēlēts tā, lai šīs attiecības maksimālā 

vērtība būtu 1. 

  

4 490 

gaismas signāla raksturs 

  

character of a light signal характеристика светового 

сигнала 

Kennung eines Lichtsignals Gaismas signāla pazīme (ritms un krāsa vai krāsas), kas 

ļauj to atpazīt un saņemt vajadzīgo informāciju. 

4 491 

gaismas signālrādītājs light repeater световой сигнализатор Leuchtmelder Signālrādītājs, kura rādījumus atspoguļo viens vai 

vairāki gaismas avoti, tiem iedegoties, mirgojot vai 

nodziestot. 

  

4 492 

gaismas signāls light signal световой сигнал Lichtsignal Vizuālais signāls, ko rada gaismas avots. 

Piezīme. Šo terminu dažkārt nepareizi lieto gaismas 

signālierīču apzīmēšanai. 

  

4 493 

gaismas spīdība, luminous exitance светимость spezifische Lichtausstrahlung Attiecība starp gaismas plūsmu dΦv, ko izstaro virsmas 

elements, kurā ir dotais punkts, un šī virsmas elementa 

4 494 
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gaismas īpatizstarojums 

(apzīmējums: Mv) 

  

laukumu dA: 

. 

gaismas spožuma koeficients 

(apzīmējums: qv) 

  

luminance coefficient показатель яркости Leuchtdichtekoeffizient Virsmas elementa noteikta virziena starojuma spožuma 

dalījums ar šīs virsmas apgaismojumu. 

4 495 

gaismas spožums 

(apzīmējums: Lv) 

luminance яркость Leuchtdichte Lielums, ko noteiktā reālas vai iedomātas virsmas 

punktā aprēķina ar formulu: 

, 

kur dΦv – noteikta virziena gaismas staru kūļa radīta 

gaismas plūsma, kas ietverta telpas lenķī dΩ un iet caur 

doto punktu; dA – caur doto punktu izejošā elementārā 

gaismas staru kūļa šķērsgriezuma laukums;  – leņķis 

starp gaismas staru kūļa virzienu un tā apgaismotās 

virsmas normāli dotajā punktā. 

Piezīme. Latviešu literatūrā termina 'spožums' vietā 

bieži lietots arī termins 'spilgtums'. 

  

4 496 

gaismas stiprums 

(apzīmējums: Iv) 

luminous intensity сила света Lichtstärke Attiecība starp gaismas plūsmu dΦv, kas no starojuma 

avota izplatās noteiktā virzienā šaurā telpas leņķī dΩ, 

un šo telpas leņķi: 

. 

  

4 497 

gaismas vide 

  

luminous environment световая обстановка Lichtmedium Gaismas izpausmes fizioloģiskā un psiholoģiskā 

vērtējumā. 

4 498 

gaismas virtene 

  

lighting chain световая гирлянда Leuchtkette Virknē vai paralēli savienotu spuldžu virtene, kas 

izveidota gar barošanas vadu visā tā garumā. 

4 499 

gaismeklis luminaire светильник Leuchte Apgaismes ierīce, kas pārdala, filtrē un pārveido vienas 

vai vairāku spuldžu izstaroto gaismu. Tā satur spuldžu 

stiprināšanai un aizsardzībai nepieciešamās detaļas, kā 

arī elektriskās ķēdes un palīgierīces spuldžu 

pievienošanai elektrotīklam. 

Piezīme. Angļu valodā lietotais termins ‘lighting 

fitting’, krievu valodā ‘осветительная арматура' un 

vācu valodā ‘Beleuchtungskörper‘, kā arī latviešu 

valodā lietotais termins ‘gaismas ķermenis‘ ir 

novecojuši termini un nav lietojami. 

  

4 500 
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gaismekļa aizsargleņķis shielding angle of a luminaire защитный угол светильника Abschirmwinkel einer Leuchte Leņķis starp horizontāli, kas vilkta caur gaismekļa 

spožāko punktu, un to redzes līniju, zem kuras kļūst 

redzamas spuldzes un citas gaismekļa spožās virsmas. 

  

4 501 

gaismekļa aizsargrežģis guard of a luminaire защитная сетка светильника, 

защитная решетка светильника 

Leuchtenschutzgitter Konstruktīvs režģveida elements, kas paredzēts 

gaismekļa stikla aizsardzībai pret mehāniskiem 

bojājumiem. 

4 502 

gaismekļa aizsargstikls protective glass of a luminaire защитное стекло светильника Schutzglas einer Leuchte Atklāta vai slēgta gaismekļa gaismcaurlaidīga daļa, kas 

paredzēta spuldžu aizsardzībai pret tiešu pieskaršanos, 

kā arī aizsardzībai pret putekļiem, netīrumiem, 

šidrumiem, tvaikiem un gāzēm. 

  

4 503 

gaismekļa ekranētājrežģis spill shield of a luminaire экранирующая решетка 

светильника 

Raster einer Leuchte Gaismcaurlaidīgu vai gaismnecaurlaidīgu elementu 

režģis, kura elementi izvietoti tā, lai noteikta leņķa 

robežās aizsargātu acis no spuldžu tiešās gaismas. 

  

4 504 

gaismekļa kauss 

  

bowl of a luminaire чаша светильника Leuchtenschale Kausa formas gaismlauzis, atstarotājs vai izkliedētājs, 

ko gaismeklī uzstāda zem spuldzes. 

4 505 

gaismekļa kupols globe of a luminaire купол светильника Leuchtenglocke Caurspīdīga vai gaismizkliedējoša materiāla apvalks, 

kas paredzēts spuldzes aizsardzībai un gaismas 

izkliedēšanai vai tās krāsas maiņai. 

  

4 506 

gaismekļa lietderības 

koeficients 

light output ratio of a luminaire коэффициент полезного 

действия светильника 

Betriebswirkungsgrad einer 

Leuchte 

Gaimekļa kopīgās, noteiktos apstākļos izmērītās 

gaismas plūsmas attiecība pret gaismeklī izvietoto 

atsevišķo spuldžu gaismas plūsmu summu, ja katras 

spuldzes gaismas plūsma noteikta tādos pašos 

apstākļos, spuldzei darbojoties ārpus gaismekļa. 

  

4 507 

gaismekļa optiskais lietderības 

koeficients 

optical light output ratio of a 

luminaire 

оптический коэффициент 

полезного действия 

светильника 

Leuchtenwirkungsgrad, 

optischer Wirkungsgrad einer 

Leuchte 

Gaimekļa kopīgās, noteiktos apstākļos izmērītās 

gaismas plūsmas attiecība pret gaismeklī izvietoto 

atsevišķo spuldžu gaismas plūsmu summu, ja katras 

spuldzes gaismas plūsma noteikta, neizņemot spuldzes 

no gaismekļa. 

4 508 

gaismekļa piekarattālums 

  

length of a luminaire suspension длина подвеса светильника Pendellänge einer Leuchte Attālums no griestiem līdz gaismekļa gaismas centram. 4 509 

gaismekļa relatīvais 

piekarattālums 

  

suspension factor of a luminaire коэффициент подвеса 

светильника 

Pendellängeverhältnis einer 

Leuchte 

Apgaismes ietaises gaismekļu piekarattāluma attiecība 

pret attālumu starp griestiem un darba virsmu. 

4 510 

gaismekļa starojumleņķis cut-off angle of a luminaire угол излучения светильника, 

угол прямого выхода 

светильника 

Ausstrahlungswinkel einer 

Leuchte 

Leņķis starp vertikāli, kas vērsta no gaismekļa uz leju, 

un to redzes līniju, virs kuras spuldzes un citas 

gaismekļa spožās virsmas vairs nav redzamas. 

4 511 
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gaismekļu sienasattālums proximity in a lighting 

installation 

приближенность 

осветительной установки 

Wandabstand in einer 

Innenraum-Beleuchtungsanlage 

Attālums no sienas līdz gaismekļu tuvākās rindas 

gaismas centriem. 

4 512 

gaismindikācijas mēraparāts 

  

instrument with optical index измерительный прибор с 

оптическим указателем 

Lichtmarken-Meßgerät Vizuālindikācijas mēraparāts, kurā uzrādītājierīce ir 

optisks rādītājs, kas pārvietojas pa nekustīgu skalu. 

3 578 

gaismindikācijas spiedpoga illuminated button кнопка с сигнализацией beleuchteter Druckknopf Pogslēdža spiedpoga, kas aprīkota ar spuldzīti, kuras 

iedegšanās sniedz vizuālu informāciju par slēdža 

stāvokli. Spuldzītes elektriskā ķēde var būt vai nebūt 

saistīta ar spiedpogas darbināšanu. 

  

4 513 

gaismizmantojuma koeficients utilization factor of a luminous 

flux 

коэффициент использования 

светового потока ламп 

Beleuchtungswirkungsgrad Uz aplēses virsmu krītošās gaismas plūsmas attiecība 

pret apgaismes ietaises visu spuldžu nominālo gaismas 

plūsmu summu. 

  

4 514 

gaismpierakstes mēraparāts spot recorder самопишущий прибор с 

записью световым лучом 

Lichstrahlschreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pieraksti veic uz 

gaismjutīga papīra ar redzamu vai neredzamu staru. 

3 579 

gaismsiena cornice lighting стенное освещение Wandbeleuchtung Ar ekranētiem gaismas avotiem aprīkota apgaismes 

sistēma, kurā pie griestiem stiprinātie joslveida ekrāni 

izvietoti paralēli sienai un sekmē gaismas vienmērīgu 

sadalījumu pa visu sienu. 

  

4 515 

gaismtehnika lighting technology светотехника Lichttechnik Zinātnes un tehnikas nozare, kas nodarbojas ar optiskā 

starojuma izmantošanas jautājumiem – pētī gaismas 

avotu un optisko materiālu īpašības, optisko ierīču 

izveidošanu, to raksturlielumu noteikšanas metodes, 

gaismas enerģijas pārveidošanu citos enerģijas veidos, 

kā arī gaismas iedarbību uz vielām un dzīviem 

organismiem. Pēc gaismas enerģijas izmantošanas 

galvenajiem virzieniem gaismtehniku iedala apgaismes 

tehnikā, apstarošanas tehnikā, projicēšanas tehnikā u. c. 

apakšnozarēs. 

  

4 516 

gaispievades īscaurule air trunking воздухопроводный патрубок Luftführungsstutzen Elektromašīnai piestiprināta īscaurule, kas paredzēta 

gaisa pievadei vai aizvadei caur siltummaini, filtru, 

ventilatoru vai citu ierīci. 

  

2 336 

gaispūsmas jaudas slēdzis 

  

air-blast circuit-breaker выключатель с воздушным 

дутьем 

Druckluftleistungsschalter Gāzpūsmas jaudas slēdzis, kurā par gāzi izmanto gaisu. 2 337 

gaispūsmas lokgriešanas 

elektrods 

  

air-arc cutting electrode электрод для воздушно-

дуговой резки 

Elektrode zum Luft-

Lichtbogenschneiden 

Ogles vai grafīta elektrods, kas metāla kausēšanai rada 

loku un ko lieto kopā ar gaisa pūsmu, kura no griešanas 

vietas izpūš izkausēto metālu. 

  

4 518 

gaisspilvena transportlīdzeklis air-cushion vehicle тяговая единица на воздушной Luftkissenfahrzeug Bezsliežu transportlīdzeklis, kuru virs balstvirsmas 4 517 
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подушке notur un pārvieto zemspiediena gaisa plūsma, ko rada 

pašā transportlīdzeklī uzstādītā kompresoriekārta. 

  

gaisvadu kontakttīkls overhead contact line воздушная контактная сеть Oberleitung Kontakttīkls, kura vadi izvietoti virs ritekļu augšējā 

gabarīta, lai pievadītu enerģiju elektriskajam 

vilcējriteklim, izmantojot uz ritekļa jumta novietotas 

strāvņēmes ierīces. 

  

4 519 

gaisvadu līnija overhead line воздушная электрическая 

линия 

Freileitung Elektrolīnija, kuras vadi nostiprināti balstos uz 

izolatoriem noteiktā augstumā virs zemes. Var būt arī 

gaisvadu līnijas ar izolētiem vadiem vai 

piekarkabeļiem. 

  

1(2) 360(3
38) 

gaisvadu līnijas ķēde 

  

circuit of an overhead line цепь воздушной линии 

электропередачи 

Stromkreis elektrisches System Gaisvadu līnijas vadu sistēma, pa kuru var plūst 

elektriskā strāva. 

2 339 

gaisvadu līnijas transpozīcija transposition of an overhead line транспозиция воздушной 

линии элекропередачи 

Verdrillung elektrischer Leitung Fāžu vadu savstarpējā stāvokļa maiņa gaisvadu līnijā. 

Transpozīciju lieto, lai panāktu vadu atbilstošu 

simetriju vienam attiecībā pret otru vai attiecībā pret 

zemi, vai attiecībā pret blakus sistēmām. 

  

2 340 

gaisvadu līnijas vads conductor of an overhead line провод воздушной линии 

электропередачи 

Leiter einer Freileitung Vads vai kūļvads, kas nostiprināts noteiktā augstumā 

virs zemes un paredzēts elektriskās strāvas vadīšanai. 

  

2 341 

gaisvadu tīkls 

  

overhead system воздушная электрическая сеть Freileitungsnetz Elektrotīkls, kas izveidots galvenokārt no gaisvadu 

līnijām. 

1 655 

gaišumfotometrs equality brightness photometer фотометр с равносветлотными 

полями сравнения 

Gleichheitsphotometer Vizuālais fotometrs, kurā salīdzināšanas lauka apgabali 

tiek vienlaicīgi novēroti un vizuāli līdzsvaroti pēc 

gaišuma. 

4 520 

gaišums 

  

brightness, luminosity светлота Helligkeit Redzes sajūtas pazīme, kas raksturo kādas virsmas 

izstarotās gaismas daudzuma gradāciju. 

4 521 

gala apakšstacija 

  

tapped substation тупиковая подстанция Abzweigstation Pa nozarlīniju vienpusēji barota apakšstacija. 1 31 

gala balsts 

  

terminal support концевая опора Endstützpunkt Balsts elektrolīnijas galā vienpusēja stiepes sprieguma 

uzņemšanai. 

2 342 

gala slēdzis 

  

limit switch конечный выключатель Endschalter Pozīcijslēdzis, kuru iedarbina mehānisma kustīgā daļa, 

nonākot galējā stāvoklī. 

2 343 

gala spriegotājspaile dead-end tension joint натяжной зажим Endabspannklemme Vada galā montējama un pilnai vada elektriskai un 

mehāniskai slodzei aprēķināta spaile, ar kuru vads tiek 

stiprināts pie izolatoru spriegotājķēdes. 

  

2 344 
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gala uzmava termination концевая муфта Endmuffe, Endenabschlu Kabeļa galā montējama ierīce, tā savienošanai ar citām 

elektroiekārtas vai elektroietaises daļām un kabeļa 

izolācijas aizsargāšanai. 

  

2 345 

galatturis 

  

end stop концевой упор Endbegrenzer Ierīce, kas ierobežo mehānisma darbību, neļaujot tam 

pārvietoties tālāk par galējo stāvokli. 

2 346 

galda gaismeklis 

  

table lamp настольный светильник Tischleuchte Pārnesams gaismeklis, kas paredzēts novietošanai uz 

galda vai uz citām mēbelēm. 

4 522 

galete wafer галета Schalterebene Griežslēdža elements, kas sastāv no nekustīga diska 

(statora) un pagriežama diska (rotora) un kas nodrošina 

kontaktu savienošanu noteiktās kombinācijās. Vairākas 

galetes var būt novietotas uz vienas ass tā, lai kontakti 

uz šīm galetēm saslēgtos vienlaicīgi. 

  

4 523 

galējais regulētājelements 

  

final controlling element конечный управляющий 

элемент 

endlicher Stellglied Vadības sistēmas tiešās saites ķēdes elements, kas 

maina iedarbes mainīgo. 

3 580 

galīgais automāts finite automaton конечный автомат endlicher Automat Matemātisks modelis, kas raksturo daudzu vadības 

sistēmu kopīgās iezīmes,  ķēde, kuras darbību 

apraksta ar ieejas mainīgo, izejas mainīgo, stāvokļa 

mainīgo, kā arī ar pārejas un izejas funkcijām un kura 

var pieņemt noteiktu galīgu stāvokļu skaitu. 

Piezīme. Secīgā vadība tiek aprakstīta ar pārejas un 

izejas funkcijām, kas atkarīgas no ieejas mainīgajiem 

un stāvokļa mainīgajiem (sk. attēlu). 

 

Un – ieejas mainīgie laika momentā n; 

Yn – izejas mainīgie laika momentā n; 

Xn, Xn+1 – stāvokļa mainīgie laika momentā n; 

– pārejas funkcija; 

– izejas funkcija; 

– Dekarta reizinājums, ko veido sakārtotu 

pāru U un X kopa. 

  

3 581 
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galīgais norēķins [par 

elektroenerģiju] 

  

final settlement, final account окончательный расчет Schlußabrechnung, endgültige 

Abrechnung 

Norēķins par norēķina periodā 

patērēto elektroenerģiju un līgumā atļauto slodzi. 

1 395 

galīgā atslēgšana 

  

final tripping, loc-out окончательное отключение endgültige Ausschaltung Bojātā elementa atslēgšana pēc noteikta skaita 

nesekmīgas AAI. 

1 64 

galīgā likme 

  

follow-on rate, final rate итоговая ставка тарифа endgültige Preis Vidēji svērtā tarifa likme divdaļīga, vairākdaļīga tarifa 

vai bloktarifa gadījumā. 

2 347 

galvaniskais elements primary cell, galvanic cell гальванический элемент Primärzelle, galvanisches 

Element, galvanische Zelle 

Elektriskās enerģijas avots, kurā aktīvo vielu ķīmiskā 

enerģija tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā. Šis 

elements nav paredzēts atkārtotai uzlādēšanai no cita 

elektriskās enerģijas avota. 

  

3 586 

galvaniskā baterija primary battery, galvanic battery гальваническая батарея, 

батарея гальванических 

элементов 

Primärbatterie, galvanische 

Batterie 

Vairāki galvaniskie elementi, kas savienoti savā starpā, 

kopā ar korpusu, spailēm un marķējumu. 

Piezīme. Atsevišķos gadījumos baterijā var būt tikai 

viens galvaniskais elements. 

3 582 

galvaniskā elementa apvalks 

  

can of a primary cell оболочка гальванической 

батареи 

Becher einer Primärzelle Metāla daļa, kas aptver galvanisko elementu un kalpo 

par negatīvo elektrodu. 

3 583 

galvaniskā elementa enerģija 

sk. ķīmiskā elektroenerģijas 

avota enerģija 

  

        3 584 

galvaniskā elementa 

kapacitāte 

sk. ķīmiskā elektroenerģijas 

avota kapacitāte 

  

        3 585 

galvaniskās baterijas 

aktivizēšana 

activation of a primary battery активизация гальванической 

батареи 

Aktivierung einer Primärbatterie Process, kurā tiek ierosināta galvaniskās baterijas 

aktīvo materiālu ķīmiskā reakcija ar elektrolītu, 

pievadot starojuma, siltuma vai cita veida enerģiju. 

  

3 587 

galvaniskās baterijas 

darbmūžs 

service life of a primary battery срок службы гальванической 

батареи 

Betriebsdauer einer 

Primärbatterie 

Laika periods no baterijas izlādes sākuma līdz izlādes 

beigām. 

Piezīme. Galvaniskās baterijas darbmūžu noteiktiem 

izlādes apstākļiem parasti izsaka stundās. 

  

3 588 

galvaniskās baterijas 

elektrods 

electrode of a primary battery электрод гальванической 

батареи 

Elektrode einer Primäratterie Vadītspējīga detaļa, kuras viens gals ir elektriski 

saistīts ar vienu no baterijas spailēm, bet otrs ir saskarē 

ar elektrolītu un tādējādi piedalās elektroda reakcijas 

procesā. 

  

3 589 
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galvaniskās baterijas 

glabājamības laiks 

storage life of a primary battery время сохраняемости 

гальванической батареи 

Lagerfähigkeit einer 

Primärbatterie 

Laika periods, kurā baterija, to nedarbinot, saglabā 

noteiktu izejas jaudu noteiktos apstākļos. 

3 590 

galvaniskās baterijas 

ilgizlādes pārbaude 

continuous service test of a 

primary battery 

длительная проверка 

гальванической батареи 

Dauerentladeprüfung einer 

Primärbatterie 

Pārbaude, kuras laikā bateriju izlādē ilgstošā režīmā, 

nepārtraukti kontrolējot tās raksturlielumus. 

3 591 

galvaniskās baterijas 

intermitējošās izlādes 

pārbaude 

  

intermittent service test of a 

primary battery 

перемежающаяся проверка 

гальванической батареи 

intermittierende Entladeprüfung 

einer Primärbatterie 

Pārbaude, kuras laikā bateriju periodiski noslogo un 

atslogo saskaņā ar noteiktu pārbaudes programmu, 

kontrolējot baterijas raksturlielumus. 

3 592 

galvaniskās baterijas izlāde discharge of a primary battery разряд гальванической батареи Entladung einer Primärbatterie Process, kurā galvaniskās baterijas ķīmiskā enerģija 

tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā, izraisot strāvu ārējā 

ķēdē. 

  

3 595 

galvaniskās baterijas izlādes 

beigu spriegums 

end-point voltage of a primary 

battery 

конечное напряжение разряда 

гальванической батареи 

Entladeschlußspannung einer 

Primärbatterie 

Galvaniskās baterijas spaiļu sprieguma noteikta vērtība, 

ar kuru baterija vairs nespēj veikt savas funkcijas. 

Izlādes beigu spriegums ir atkarīgs no vairākiem 

faktoriem, piemēram, no baterijas tipa, izlādes ātruma, 

temperatūras, darba apstākļiem. 

  

3 596 

galvaniskās baterijas izlādes 

pārbaude 

service output test of a primary 

battery, discharge test of a 

primary battery 

проверка разряда 

гальванической батареи 

Entladeprüfung einer 

Primärbatterie 

Pārbaude, ko veic, mērot baterijas raksturlielumus 

noteiktos izlādes apstākļos un salīdzinot tos ar 

etalonlielumiem. 

3 597 

galvaniskās baterijas 

īpatenerģija 

  

specific energy of a primary 

battery 

удельная энергия 

гальванической батареи 

spezifische Energie einer 

Primärbatterie 

Galvaniskās baterijas enerģijas un masas attiecība. 3 593 

galvaniskās baterijas 

īpatkapacitāte 

  

specific capacity of a primary 

battery 

удельная емкость 

гальванической батареи 

spezifische Kapazität einer 

Primärbatterie 

Galvaniskās baterijas kapacitātes un masas attiecība. 3 594 

galvaniskās baterijas negatīvā 

spaile 

  

negative terminal of a primary 

battery 

отрицательный зажим 

гальванической батареи 

negativer Pol einer 

Primärbatterie 

Galvanisko elementu baterijas spaile, kas pievienota 

negatīvajam elektrodam. 

3 598 

galvaniskās baterijas noplūde 

  

leakage of a primary battery утечка гальванической батареи Auslaufen einer Primärbatterie Elektrolīta vai citu vielu noplūde no galvaniskās 

baterijas. 

3 599 

galvaniskās baterijas 

paliekošā kapacitāte 

  

residual capacity of a primary 

battery 

остаточная емкость 

гальванической батареи 

Restkapazität einer 

Primärbatterie 

Galvaniskās baterijas kapacitāte pēc tās izlādes līdz 

beigu spriegumam. 

3 600 

galvaniskās baterijas pozitīvā 

spaile 

  

positive terminal of a primary 

battery 

положительный зажим 

гальванической батареи 

positiver Pol einer Primärbatterie Galvanisko elementu baterijas spaile, kas pievienota 

pozitīvajam elektrodam. 

3 601 

galvaniskās baterijas 

raksturlielums 

service output of a primary 

battery 

характеристика 

гальванической батареи 

Kenngröße einer Primärbatterie Jebkurš galvaniskās baterijas nosaka atkarībā no 

noteiktiem izlādes apstākļiem. 

3 602 
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galvaniskās baterijas spailes 

  

terminals of a primary battery зажимы гальванической 

батареи 

Pole einer Primärbatterie Vadītājmateriāla detaļas, kas paredzētas galvaniskās 

baterijas elementu savienošanai ar ārējo ķēdi. 

3 603 

galvaniskās baterijas spaiļu 

aizsargs 

terminal protector of a primary 

battery 

защитный колпак зажимов 

гальванической батареи 

Anschlußschutz einer 

Primärbatterie 

Galvaniskās baterijas daļa, kas aizsargā spailes un 

novērš baterijas patvaļīgu izlādi tās uzglabāšanas un 

transportēšanas laikā. 

  

3 604 

galvanometrs 

  

galvanometer гальванометр Galvanometer Mēraparāts ļoti mazu strāvu konstatēšanai vai 

mērīšanai. 

3 605 

galvas gaismeklis 

  

cap lamp головной светильник Kopfleuchte, persönliches 

Geleucht 

Individuāls gaismeklis, kas paredzēts stiprināšanai pie 

galvassegas, aizargcepures, kaskas u. tml. 

4 524 

galvenais ģenerators main generator основной генератор Hauptgenerator Ģenerators, kura ražotās elektroenerģijas lielākā daļa 

tiek pievadīta energosistēmai vai tieši enerģijas 

lietotājiem. 

  

1 214 

galvenais ierosinātājs 

  

main exciter главный возбудитель Haupterregermaschine Vienas vai vairāku galveno mašīnu ierosinātājs. 2 349 

galvenais kontakts main contact главный контакт Hauptkontakt Mehāniska komutācijas aparāta kontakts, kas atrodas 

galvenajā ķēdē un paredzēts galvenās ķēdes strāvas 

vadīšanai kontakta ieslēgtā stāvoklī. 

  

2 350 

galvenais pols main pole главный полюс Hauptpol Līdzstrāvas mašīnas magnētiskās ķēdes daļa, uz kuras 

novietots ierosmes tinums, kas paredzēts galvenās 

magnētiskās plūsmas radīšanai. 

  

4 529 

galvenais tinums 

  

main winding рабочая обмотка Hauptwicklung Primārais tinums vienfāzes asinhrondzinējā ar 

palīgtinumu. 

2 351 

galvenais ventiļa plecs principal valve arm главное вентильное плечо Haupt[-Ventil]zweig Ventiļa plecs, kas piedalās lielākās jaudas daļas 

pārvadē no vienas pārveidotāja vai spēka slēdža puses 

uz otru. 

  

4 530 

galvenais vilces pārveidotājs main converter for electric 

traction 

главный тяговый 

преобразователь 

Hauptumformer für elektrische 

Zugförderung, Hauptumrichter 

für elektrische Zugförderung 

Vilces pārveidotājs, kas nodrošina ritošā sastāva vilces 

jaudu. 

Piezīme. Vācu valodā rotējošos vilces pārveidotājus 

apzīmē ar terminu 'Umformer', bet statiskos vilces 

pārveidotājus – ar terminu 'Umrichter'. 

  

4 531 

galvenā ķēde main circuit главная цепь Hauptstromkreis Komutācijas un vadības aparatūras komplekta 

strāvvadošo daļu kopums, kas veido elektroenerģijas 

pārvades ķēdi. 

2 348 
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galvenā magnetizēšanas līkne commutation curve, normal 

magnetization curve 

основная кривая 

намагничивания 

Kommutierungskurve, normale 

Magnetisierungskurve 

Dažādām magnētiskā lauka intensitātes maksimālajām 

vērtībām atbilstošu simetrisku histerēzes cilpu virsotņu 

ģeometriskā vieta. 

Piezīme. Šī līkne praktiski sakrīt ar sākotnējo 

magnetizēšanas līkni. 

  

3 606 

galvenā plūsma, 

galveno polu plūsma 

  

main [pole] flux главный поток, поток главных 

полюсов 

Haupt[pol]fluß Līdzstrāvas dzinēja galveno polu radītā magnētiskā 

plūsma atšķirībā no citas, piemēram, papildpolu, 

plūsmas. 

4 525 

galvenā vilces ģeneratora 

tipjauda 

dimensional output of the 

traction main generator 

условная типовая мощность 

главного тягового генератора 

Dimensionierungsleistung eines 

Hauptgenerators 

Nosacīta jaudas vērtība, ko iegūst, reizinot galvenā 

ģeneratora maksimālo spriegumu ar stundas režīma 

strāvu, neraugoties uz to, ka šīs vērtības nevar būt 

vienlaicīgi. 

Piezīme. Par stundas režīma strāvu pieņem maksimālo 

strāvu, kāda pieļaujama, vilces ģeneratoram 

darbojoties īslaicīgā režīmā, ja šī režīma ilgums 

ir1stunda. 

  

4 526 

galvenā zemēšanas kopne main earthing bar главная шина заземления Haupterdungsschiene Kopne, kas paredzēta aizsargvadu, to skaitā potenciālu 

izlīdzinātājvadu un funkcionālās zemēšanas vadu, 

savienošanai ar zemējumietaisi. 

  

3 (4) 607 
(527) 

galvenā zemēšanas spaile main earthing terminal главный зажим заземления Haupterdungsklemme Spaile, kas paredzēta aizsargvadu, to skaitā potenciālu 

izlīdzinātājvadu un funkcionālās zemēšanas vadu, 

savienošanai ar zemējumietaisi. 

  

3 (4) 608 
(528) 

galveno polu plūsma 

sk. galvenā plūsma 

  

        4 532 

gamma starojums gamma radiation гамма-излучение Gammastrahlung Jonizējošais starojums, ko veido augstas enerģijas 

fotoni un kas rodas elementārdaļiņu pārvēršanās 

procesā. 

  

4 533 

garantējuma kļūda 

  

assigned error установленная погрешность Bemessungs-Grenzabweichung Kļūda, kas nepārsniedz robežas, kurās izgatavotājs 

garantē releja normālu funkcionēšanu. 

3 609 

garantētā elektrobarošana uninterruptible power supply, 

UPS 

гарантированное 

электроснабжение 

unterbrechungsfreie 

Elektrizitätsversorgung 

Elektropatērētāju nepārtraukta nodrošināšana ar 

noteiktas kvalitātes elektroenerģiju, kuras ieguvei 

izmanto speciālas iekārtas, kas satur akumulatoru 

baterijas, taisngriežus, maiņgriežus, filtrus u. c. 

elementus. 

3 610 
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garenass pārejas laika 

konstante 

direct-axis transient short-circuit 

time constant 

переходная постоянная 

времени по продольной оси 

при короткозамкнутой 

первичной обмотке 

Transient-

Kurzschlußzeitkonstante der 

Längsachse 

Laiks, kurā sinhronmašīnas enkura īsslēguma strāvas 

lēni mainīgā garenkomponente pēkšņas režīma maiņas 

gadījumā salīdzinājumā ar šīs komponentes 

sākumvērtību izmainās 1/e jeb 0,368 reizes, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 352 

garenass pārejas laika 

konstante ar pārtrauktu 

enkura tinumu 

direct-axis transient open-circuit 

time constant 

переходная постоянная 

времени по продольной оси 

при разомкнутой первичной 

обмотке 

Transient-Leerlaufzeitkonstante 

der Längsachse 
Laiks, kurā ar garenass plūsmu saistītā sinhronmašīnas 

enkura tukšgaitas sprieguma lēni mainīgā komponente 

pēkšņas režīma maiņas gadījumā salīdzinājumā ar šīs 

komponentes sākumvērtību izmainās 1/e jeb 0,368 

reizes, mašīnai darbojoties ar nominālo rotācijas 

frekvenci. 

2 353 

garenass virspārejas laika 

konstante 

direct-axis sub-transient short-

circuit time constant 

сверхпереходная постоянная 

времени по продольной оси 

при короткозамкнутой 

первичной обмотке 

Subtransient-

Leerlaufzeitkonstante der 

Längsachse 

Laiks, kurā sinhronmašīnas enkura īsslēguma strāvas 

ātri mainīgā komponente pēkšņas režīma maiņas 

gadījumā dažu pirmo periodu laikā salīdzinājumā ar šīs 

komponentes sākumvērtību izmainās 1/e jeb 0,368 

reizes, mašīnai darbojoties ar nominālo rotācijas 

frekvenci. 

2 354 

garenass virspārejas laika 

konstante ar pārtrauktu 

enkura tinumu 

direct-axis sub-transient open-

circuit time constant 

сверхпереходная постоянная 

времени по продольной оси 

при разомкнутой первичной 

обмотке 

Subtransient-

Leerlaufzeitkonstante der 

Längsachse 

Laiks, kurā ar garenass plūsmu saistītā sinhronmašīnas 

enkura tukšgaitas sprieguma ātri mainīgā komponente 

pēkšņas režīma maiņas gadījumā dažu pirmo periodu 

laikā salīdzinājumā ar šīs komponentes sākumvērtību 

izmainās 1/e jeb 0,368 reizes, mašīnai darbojoties ar 

nominālo rotācijas frekvenci. 

2 355 

garendiferenciālā aizsardzība longitudinal differential 

protection 

продольная 

дифференциальная защита 

Längsdifferentialschutz Aizsardzība, kuras nostrāde un selektivitāte ir atkarīga 

no strāvu amplitūdu un/vai fāžu salīdzinājuma 

aizsargājamā posma galos. 

  

3 611 

garenkompensācija 

  

series compensation продольная компенсация Reihenkompensation Līnijas pilnās garenpretestības samazināšana, virknē ie

slēdzot kondensatorus. 

1 207 

garenprofils 

  

longitudinal profile продольный профиль Längenprofil Zemes virsmas vertikāla griezuma kontūrs pa 

elektrolīnijas asi. 

2 356 

garenvilnis 

  

longitudinal wave продольная волна longitudinale Welle Vilnis, kura raksturojošā vektoriālā lieluma (piemēram, 

sinusoidāla viļņa amplitūdas vektora) virziens sakrīt ar 

viļņa izplatīšanās virzienu. 

  

4 534 

garloka spuldze long-arc lamp лампа с длинной дугой Langbogenlampe Lokizlādes (parasti augsta spiediena) spuldze, kurā 

attālums starp elektrodiem ir lielāks par 10 mm. Loku 

stabilizē, aizpildot ar to visu izlādes cauruli. 

  

4 535 

gāzaizsardzība, 

Buhholca aizsardzība 

Buchholz protection газовая защита Buchholzschutz Transformatora aizsardzība pret iekšējiem bojājumiem. 

Tās galvenā sastāvdaļa ir gāzes relejs (Buhholca relejs), 

kas iemontēts eļļas vadā, kurš savieno transformatora 

3 612 
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  tvertni un paplašinātāju. 

gāzblīvs akumulators valve-regulated sealed secondary 

cell 

газонепроницаемый 

аккумулятор 

gasdichter Akkumulator Parastos apstākļos slēgts akumulators, kuram ir ierīce, 

kas ļauj izplūst gāzei, ja iekšējais spiediens pārsniedz 

noteiktu vērtību. Šādos akumulatoros elektrolītu 

papildināt parasti nav iespējams. 

  

3 613 

gāzdroša elektromašīna 

  

gas-proof machine газонепроницаемая машина gasgeschützte Maschine Elektromašīna, kuras darbību noteiktos apstākļos nevar 

traucēt gāzes vai tvaika ieplūde. 

2 357 

gāzes aizturblīvējums 

  

gas seal газовое уплотнение Gasdichtung Blīvējums, kas novērš gāzu izplūdi no mašīnas vai 

ieplūdi mašīnā caur gultni. 

2 358 

gāzes turboagregāts gas turbine set газотурбинный генерирующий 

агрегат 

Gasturbinensatz Termisks ģeneratoragregāts, kura primārais dzinējs 

ir gāzturbīna. 

1 3 

gāzģenerējošs slodzes slēdzis gas evolving switch автогазовый выключатель 

нагрузки 

Hartgaslastschalter Slodzes slēdzis, kurā loka dzēšanai nepieciešamā gāze 

tiek ģenerēta, lokam termiski iedarbojoties uz 

lokdzēses kameras sienām. 

  

2 359 

gāzizlāde electric discharge in a gas электрический разряд в 

газовой среде 

Gasentladung Elektriskā strāva, ko gāzē un metāla tvaikos elektriskā 

lauka ietekmē izraisījusi lādētu daļiņu plūsma. 

Piezīme. Gāzizlādes procesā rodas elektromagnētiskais 

starojums, kas nosaka šīs parādības izmantošanu 

apgaismes tehnikā. 

  

4 536 

gāzizolēta metālapvalka 

apakšstacija 

gas insulated metal-enclosed 

substation 

бронированная подстанция с 

газовой изоляцией 

gasisolierte, metallgekapselte 

Station 

Apakšstacija, kuras kopnes un komutācijas aparāti 

ietverti ar izolētājgāzi pildītā metāla apvalkā. 

1 32 

gāzliesmas lodēšana 

  

flame brazing газопламенная пайка Flammlöten Lodēšana, kurā lodējamās detaļas un lodi karsē 

deggāzes liesmā. 

4 537 

gāznecaurlaidīga kontaktzona 

  

gas-tight contact area газонепроницаемая контактная 

зона 

gasdichte Kontaktfläche Kontaktlaukuma daļa, kuras blīvējums noteiktos 

apstākļos aizsargā to no gāzu iedarbības. 

4 538 

gāzpildīta lampa gas-filled tube газовая лампа gasgefüllte Röhre Elektronu lampa, kurā elektrisko strāvu starp kolbā 

ievietotiem elektrodiem uztur kolbā iepildīto gāzu 

jonizācija. 

  

3 614 

gāzpildīta spuldze 

  

gas-filled lamp газополная лампа gasgefüllte Lampe Kvēlspuldze, kuras kvēldiegs ievietots ar slāpekli vai 

inertu gāzi (argonu, ksenonu, kriptonu) pildītā kolbā. 

4 539 

gāzpildīts ārspiediena kabelis 

  

external gas pressure cable газонаполненный кабель 

внешнего давления 
Gasauendruckkabel Parasti cauruļvadā ievietots spiedienkabelis, kurā 

spiedienu veidojošā vide ir no izolācijas ar diafragmu 

atdalīta gāze. 

2 360 

gāzpildīts iekšspiediena kabelis 

  

internal gas pressure cable газонаполненный кабель 

внутреннего давления 

Gasinnendruckkabel Spiedienkabelis, kurā spiedienu veidojošā vide ir gāze, 

kas tieši saskaras ar izolāciju. 

2 361 
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gāzpildīts ventilis ionic valve device, gas-filled 

valve device 

газонаполненный вентильный 

прибор 

Ionen-Ventilbauelement, 

gasgefülltes Ventilbauelement 

Elektroniskais ventilis, kura darbības pamatā ir gāzes 

jonizācija. 

4 540 

gāzpūsmas jaudas slēdzis gas-blast circuit-breaker выключатель с газовым 

дутьем 

Druckgasleistungsschalter Jaudas slēdzis, kurā loks veidojas gāzes pūsmā. Ja 

gāzes pūsmu rada spiedienu starpība, ko jaudas slēdža 

atslēgšanās laikā panāk ar mehāniskiem līdzekļiem, tad 

to sauc par jaudas slēdzi ar vienu gāzes spiediena 

pakāpi. Ja gāzes pūsmu nodrošina līdz jaudas slēdža 

atslēgšanai radīta spiedienu starpība, tad to sauc par 

jaudas slēdzi ar divām gāzes spiediena pakāpēm. 

  

2 362 

gāzturbīna 

  

gas-turbine газовая турбина Gasturbine Turbīna, kuras darbaviela ir saspiesta sakarsēta gāze. 1 686 

gāzturbīnu [gaisa 

akumulācijas] elektrostacija 

compressed air power station газотурбинная 

воздухоаккумулирующая 

электростанция 

Luftspeicherkraftwerk Elektrostacija, kas aprīkota ar gāzturbīnām un izmanto 

akumulētu saspiestu gaisu. 

1 162 

gāzu izdalīšanās gas formation газообразование Gasbildung Process, kurā augstas temperatūras un/vai elektriskās 

izlādes ietekmē šķidrā elektroizolācijas materiālā 

izdalās gāzes. 

  

4 541 

gāzumdrošs akumulators unspillable secondary cell непроливаемыйаккумулятор kippsicherer Akkumulator Akumulators, no kura nevar iztecēt elektrolīts 

neatkarīgi no akumulatora stāvokļa telpā. 

3 615 

gāzveida elektroizolācijas 

materiāls, 

izolācijas gāze 

  

insulating gas, gaseous 

insulating material 

газообразный 

электроизоляционный 

материал 

Isoliergas, 

gasförmiges Isolierstoff 

Neievērojami mazas elektrovadītspējas gāze, ko 

izmanto dažāda potenciāla vadītājdaļu atdalīšanai 

4 542 

gāzveida kurināmā tvaika 

katls 

  

gaseous fuel boiler котел для газообразного 

топлива 

Dampferzeuger mit Gasfeuerung Tvaika katls, kas īpaši projektēts un izgatavots 

gāzveida kurināmā sadedzināšanai. 

1 292 

glabājamības ilgums shelf life, storage life срок хранения Haltbarkeit Laiks, kurā izejviela vai pusfabrikāts, to uzglabājot 

noteiktos apstākļos, nezaudē savas turpmākai 

izmantošanai nepieciešamās īpašības. 

  

4 543 

glazūra glaze глазурь Glasur Plāna stiklveida kārta, ko kausējot uzklāj un apdedzinot 

nostiprina uz keramikas izstrādājuma virsmas, lai 

likvidētu virsmas porainību un aizsargātu izstrādājumu 

pret ārējās vides iedarbību. 

  

4(2) 544(3
63) 

gliemežpārvads worm gear червячная передача Schneckengetriebe Zobpārvads, kurā viens no sazobes elementiem ir 

gliemezis, kas nekustīgi savienots ar vilces dzinēja 

vārpstu, bet otrs elements – gliemežrats, kas savienots 

ar dzenošo asi. 

4 545 
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globālais apgaismojums 

(apzīmējums: Eg) 

  

global illuminance общая освещенность Globalbeleuchtungsstärke Dienasgaismas izraisīts horizontālas zemes virsmas 

apgaismojums. 

4 546 

gluda elektroinstalācijas 

caurule 

  

plain conduit гладкая труба для 

электропроводки* 

glattes Elektroinstallationsrohr Elektroinstalācijas caurule ar gludu garengriezuma 

profilu. 

4 547 

gludinātājdrosele 

  

smoothing inductor, choke сглаживающий дроссель Glättungsdrossel Induktivitātes spole, kas paredzēta pulsējošas strāvas 

mainīgās komponentes samazināšanai. 

3 616 

gludvirsmas vads smooth body conductor провод с гладкой 

поверхностью 

Leiter mit glatter Oberfläche Ārēja vērpuma relatīvi gludas virsmas vads, kas sastāv 

no segmentprofila vai cita profila stieplēm, kuras 

novērš radiālo nobīdi. 

  

2 364 

gofrēta elektroinstalācijas 

caurule 

  

corrugated conduit гофрированная труба для 

электропроводки* 

glattes Elektroinstallationsrohr Elektroinstalācijas caurule ar viļņotu garengriezuma 

profilu. 

4 548 

goniofotometrs goniophotometer гониофотометр Goniophotometer Fotometrs, kas paredzēts gaismas avotu, gaismekļu, 

vides vai virsmu gaismtehnisko raksturlielumu leņķiskā 

sadalījuma mērīšanai. 

  

4 549 

gonioradiometrs gonioradiometer гониорадиометр Gonioradiometer Radiometrs, kas paredzēts gaismas avotu, gaismekļu, 

vides vai virsmu radiometrisko raksturlielumu leņķiskā 

sadalījuma mērīšanai. 

  

4 550 

8 

  

  

  

6 

  

grafa cilpa 

graph loop петля графа Graphenschleife Elektriskās shēmas zaru kopums, kurā zari veido 

noslēgtu kontūru, tikai vienreiz izejot caur jebkuru 

mezglu (sk. attēlu). 

 

  

3 617 

grafa koks graph tree дерево графа Graphenbaum Elektriskās shēmas zaru kopums, kas savieno visus 

shēmas zarus, neveidojot nevienu cilpu vai kontūru (sk. 

attēlu). 

3 618 
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grafa kontūrs graph mesh контур графа Graphenmasche Elektriskās shēmas zaru kopums, kur zari veido 

noslēgtu ceļu (cilpu) un kas ietver tikai vienu saiknes 

zaru. Piemēram, termina “grafa saiknes zars” 

skaidrojuma attēlā A un C kontūri ir 1 – 2 – 6 – 5 – 1, 3 

– 4 – 8 – 7 – 3, bet attēlā B – attiecīgi 1 – 2 – 6 – 5 – 

1, 1 – 2 – 3 – 7 – 6 – 5 – 1, 1– 2 – 3 – 4 – 8 – 7 – 6 – 5 

– 1. 

  

3 619 

grafa papildkoks graph co-tree дополнение дерева графа komplementärer Graphenbaum Elektriskās shēmas zaru kopums, kas neietilpst 

izvēlētajā kokā. 

Piezīme. Termina “grafa koks” skaidrojuma attēlā B 

papildkoku veido zari 2 – 6, 3 – 7 un 4 –8. 

  

3 620 

grafa saiknes zars graph link ветвь связи графа Graphen-Verbindungszweig Papildkoka zars (sk. attēlu). 

 
  

3 621 

grafiks 

  

curve график graphische Darstellung Zīmējums, kas uzskatāmi attēlo viena lieluma atkarību 

no otra lieluma maiņas. 

1 210 

grafitizācija graphitizing графитизация Graphitierung Metālu termiskās apstrādes veids, kurā oglekli, kas ir 

sakausējumā (parasti čugunā), pārvērš grafītā, tādējādi 

uzlabojot materiāla dilumizturību. 

  

4 551 

grafs 

sk. elektriskās shēmas grafs 

  

        3 622 

gredzena noslēgšana, 

gredzena veidošana 

  

ring closing замыкание кольца Ringbildung 1. Pāreja no radiālas barošanas uz gredzenbarošanu. 

2. Jaunas saites izveidošana starp diviem gredzentīkla 

punktiem. 

1 398 

gredzena pārtraukšana ring opening размыкание кольца Ringauftrennung Pāreja no gredzenbarošanas uz radiālu barošanu. 

Saites pārtraukšana gredzentīklā. 

  

1 446 
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gredzena veidošana 

sk. gredzena noslēgšana, 

gredzena veidošana 

  

        1 711-2 

gredzenbarošana ring operation [of a part of a 

network] 

кольцевое питание Ringbetrieb Elektrotīkla daļas darbība, kurā katrs 

tās punkts saņem barošanu no viena vai 

diviem barošanas avotiem pa diviem dažādiem ceļiem. 

Izšķir gredzenbarošanu pēc noslēgta kontūra shēmas un 

pēc pārtraukta kontūra shēmas. 

  

1 87 

gredzeneļļošanas gultnis oil ring lubricated bearing подшипник с кольцевой 

смазкой 

Schmierringlager Gultnis ar gultņa ligzdu aptverošu rotējošu gredzenu, 

kura apakšējā daļa ir iegremdēta eļļas tvertnē, uzņemot 

no tās eļļu un pārnesot vārpstas virspusē. 

  

2 365 

gredzenkopņu [sistēmas] 

sadalietaise 

ring substation распределительное устройство 

с кольцевой системой шин 

Ringsammelschienen-Station Sadalietaise ar vienu kopņu sistēmu, kas veido noslēgtu 

kontūru, kuru var sekcionēt ar kontūrā 

ieslēgtiem atdalītājiem. 

1 526 

gredzenkopņu sadalietaise ar 

jaudas slēdžiem 

mesh substation распределительное устройство 

с кольцевой системой шин, 

секционированной 

выключателями 

Ringsammelschienen-Station mit 

Leistungsschalter 

Sadalietaise ar vienu kopņu sistēmu, kas veido 

noslēgtu, ar jaudas slēdžiem sekcionētu kontūru. 

1 527 

gredzenlīnija 

  

ring feeder кольцевая линия, замкнутая 

линия 

Ring in einem Netz Elektrolīniju kopa, kas veido noslēgtu kontūru. 1 361 

gremdlodējams kontakts dip-solder contact контакт для пайки методом 

погружения 

Tauchlöt-Kontakt Kontaktdetaļa, kuras izvads paredzēts pievienošanai ar 

gremdlodēšanu. 

Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' 

bieži apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

4 552 

gremdlodēšana 

  

dip brazing пайка погружением [в 

расплавленный припой] 

Tauchlöten Lodēšana, kurā lodējamo detaļu karsēšana notiek 

traukā ar izkausētu lodmetālu. 

4 553 

griestspriegums ceiling voltage потолочное напряжение 

генератора 

Deckenspannung Lielākais spriegums, kādu ģenerators ekspluatācijas 

apstākļos spēj nodrošināt uz spailēm ierobežotā laika 

periodā. 

  

2 366 

griežbloķējams savienotājs 

  

twist-on connector поворотный соединитель Steckverbinder mit 

Drehverriegelung 

Spraudsavienotājs, kura savienošanai lieto aksiālu 

spēku, bet savienotā stāvoklī fiksē ar pagriešanu. 

4 554 

griežlauka histerēzes zudumi 

  

rotational hysteresisloss потери на вращательный 

гистерезис 

Rotationshystereseverluste Histerēzes zudumi magnētiska materiāla ķermenī, kas 

pakļauts nemainīgas intensitātes rotējoša magnētiskā 

lauka iedarbībai. 

  

3 623 
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griežmagnēta magnētelektrisk

aismēraparāts 

moving-magnetinstrument магнитоэлектрический 

измерительный прибор с 

подвижным магнитом 

Drehmagnet-Meßgerät Magnētelektriskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir 

kustīga pastāvīgā magnēta un nekustīgā spolē plūstošās 

strāvas magnētisko lauku mijiedarbība. 

Piezīme. Šāda mēraparāta nekustīgajā daļā var būt 

vairāk par vienu 

spoli. Tas ļauj izmērīt šo spoļu strāvusummu vai attiecī

bu. 

  

3 624 

griežslēdzis rotary switch поворотный выключатель Drehschalter Slēdzis, kura darbinātājelements ir vārpsta, kas, 

pagriežoties vienā vai vairākās fiksētās pozīcijās, 

noteiktā veidā maina kontaktu stāvokli. 

  

4 (2) 555 
(367) 

griežspoles magnētelektriskais

galvanometrs 

moving-coilgalvanometer магнитоэлектрический 

гальванометр с подвижной 

рамкой 

Drehspul-Galvanometer Galvanometrs, kura darbības pamatā ir nekustīga 

pastāvīgā magnēta un kustīgā spolē plūstošās strāvas 

magnētisko lauku mijiedarbība. 

3 626 

griežspoles magnētelektriskais 

mēraparāts 

permanent-magnet moving-coil 

instrument 

магнитоэлектрический 

измерительный прибор с 

подвижной рамкой 

Drehspul-Meßgerät Magnētelektriskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir 

nekustīga pastāvīgā magnēta un kustīgā spolē plūstošās 

strāvas magnētisko lauku mijiedarbība. 

Piezīme. Šāda mēraparāta kustīgajā daļā var būt 

vairāk par vienu spoli. Tas ļauj izmērīt šo spoļu strāvu 

summu vai attiecību. 

  

3 627 

griežspoles magnētelektriskā 

mēraparāta kritiskā 

pretestība 

critical resistance of apermanent-

magnetmoving-coil instrument 

критическое сопротивление 

магнитоэлектрического 

измерительного прибора с 

подвижной рамкой 

kritischer Widerstand eines 

Drehspul-Meßgerätes 

Griežspoles magnētelektriskajam mēraparātam 

pievienotas ārējās ķēdes pretestības maksimālā vērtība, 

kas nodrošina mērmehānisma aperiodisku kustību. 

3 625 

grupālais avārijsignāls 

  

group alarm групповой аварийный сигнал Gruppenwarnmeldung Vairāku atsevišķu avārijas signālu apvienojums vienā 

signālā. 

3 628 

grupālā piedziņa 

  

coupled axle drive групповой привод Mehrradsatzantrieb Piedziņa, kurā vairākas savstarpēji saistītas dzenošās 

asis griež viens vai vairāki dzinēji. 

4 556 

grupālās asspiedziņas 

lokomotīve 

  

coupled-axle locomotive локомотив со спаренными 

осями 

Lokomotive mit gekuppelten 

Radsätzen 

Lokomotīve, kurā dzenošie riteņpāri ir mehāniski 

saistīti ar zobpārvadu. 

4 557 

grupslēdzis group switch групповой переключатель Gruppenschalter Komutācijas aparāts, ko parasti lieto elektroinstalācijā, 

lai viena pievada strāvu sadalītu un tam neatkarīgi 

pievienotu vairākus elektropatērētājus, piemēram, 

vairākas spuldzes. 

  

4 558 

grūdienrežīms inching толчковый режим Tippen Režīms, ko raksturo elektrodzinēja vai elektromagnēta 

bieža īslaicīga ieslēgšana, lai iegūtu mazus piedzenamā 

mehānisma pārvietojumus. 

2 368 
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gultnis 

  

bearing подшипник Lager Detaļa, kas balsta rotējošu vārpstu un nepieciešamības 

gadījumā ierobežo tās aksiālu pārvietošanos. 

2 369 

gultņa balstenis 

  

bearing bracket опора подшипника Lagerbügel Sija vai konsole, kas saistīta ar mašīnas korpusu un 

paredzēta gultņa balstīšanai. 

2 370 

gultņa bukse 

  

bearing lining заливка вкладыша 

подшипника 

Lagerbuchse Slīdgultņa daļa, kurā rotē vārpsta. 2 371 

gultņa ieliktnis 

  

bearing liner вкладыш подшипника Lagerkörper Slīdgultņa daļa, kurā iestiprināta gultņa bukse. 2 372 

gultņa korpuss 

  

bearing housing корпус подшипника Lagergehäuse Gultņa ieliktnis kopā ar gultņa buksi. 2 373 

gultņa pastatne 

  

bearing pedestal опора подшипника Lagerbock Gultņa balstīšanas ierīce, kas piestiprināta mašīnas 

pamatnei vai balsta pamatnei. 

2 374 

gultņa spēle 

  

bearing clearance зазор подшипника Lagerspiel Gultņa bukses un vārpstas kakla diametru starpība. 2 375 

gultņa spiediens bearing pressure давление на подшипник Lagerdruck Slodze uz gultņa projicētā laukuma vienību; projicētais 

laukums ir vienāds ar vārpstas kakla diametra un 

garuma reizinājumu. 

  

2 376 

gultņa vairogs end shield подшипниковый щит Lagerschild Elektromašīnas korpusam piestiprināta noslēgta vai ar 

atvērumiem izveidota detaļa, kurā nostiprināts gultnis 

un kura vienlaikus kalpo arī tinuma aizsardzībai. 

  

2 377 

ģeneratora fāzes leņķis angle of deviation between two 

e.m.f.’s 

фазовый угол генератора Gesamtpolradwinkel zwischen 

zwei Spannungsquellen 

Fāzes nobīdes leņķis starp bāzes ģeneratora EDS un 

aplūkojamā ģeneratora EDS vai spriegumu bezgalīgas 

jaudas kopnēs. 

  

1 345 

ģeneratora iekšējais slodzes 

leņķis 

  

internal angle of an alternator внутренний угол генератора innerer Polradwinkel eines 

Generators 

Fāzes nobīdes leņķis starp ģeneratora 

spaiļu spriegumu un EDS. 

1 346 

ģeneratora sprieguma 

slogmaiņa 

  

regulation of a generator изменение напряжения 

генератора при нагрузке 

Spannungsänderung eines 

Generators 
Ģeneratora sprieguma izmaiņa, mainoties tā slodzei. 

Sprieguma izmaiņu parasti raksturo ar tā vērtībām 

pilnas slodzes un tukšgaitas režīmā. 

  

2 378 

ģeneratora tukšgaitas 

pārbaude 

open-circuit test of a generator опыт холостого хода 

генератора 

Leerlaufprüfung als Generator Pārbaude, kurā elektromašīna darbojas kā ģenerators 

bez tā spailēm pievienota elektroenerģijas patērētāja. 

  

2 379 

ģeneratoragregāta bruto 

jauda 

gross output of a set мощность агрегата брутто Bruttoleistung eines 

Generatorsatzes 

Ģeneratoragregāta galvenā ģeneratora un pašpatēriņa 

ģeneratora kopējā jauda. 

1 271 
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ģeneratoragregāta jaudas 

regulēšanas diapazons 

  

control range of a generating set регулируемый диапазон 

мощности агрегата 

Wirkleistungs-Regelbereich 

eines Generatorsatzes 

Ģeneratoragregāta sekundārajai regulēšanai 

nepieciešamais aktīvās jaudas diapazons. 

1 142 

ģeneratoragregāta neto jauda net output of a set мощность агрегата нетто Nettoleistung eines 

Generatorsatzes 

Ģeneratoragregāta bruto jauda, no kuras atskaitīta šī 

agregāta pašpatēriņa iekārtu barošanai 

nepieciešamā jauda. 

  

1 272 

ģeneratoragregāta statisms droop of a set статизм агрегата Statik eines Maschinensatzes Relatīvās frekvences maiņas  attiecība pret atbilstošu 

relatīvo aktīvās jaudas maiņu 

 ģeneratoragregātā. Statismu  aprēķina ar 

formulu: 

. 

  

1 625 

ģeneratoragregāts 

  

generating set электрогенерирующий агрегат Generatorsatz Savstarpēji saistītu rotējošu mašīnu kopa, kas 

mehānisko vai 

siltuma enerģiju pārveido elektroenerģijā. 

1 4 

ģenerators generator генератор Generator Mašīna vai iekārta noteikta enerģijas veida ražošanai 

(elektriskais ģenerators, tvaika ģenerators, 

gāzģenerators u.c.). 

  

1 (2) 213 
(380) 

ģenerējošās jaudas prognoze generation mix forecast прогноз структуры 

генерирующей мощности 

Kraftwerkspark-Prognose Ģenerējošo jaudu perspektīvā sastāva 

novērtējums energosistēmā prognozējamā laika brīdī. 

1 473 

[ģenerējošo] jaudu sadale 

  

generation schedule распределение мощности Kraftwerkseinsatzplan Elektroenerģiju ģenerējošiem agregātiem noteiktam 

laika periodam uzdotais jaudas grafiks. 

1 520 

ģeometriskais vidējais, 

vidējā ģeometriskā vērtība 

  

geometric average, geometric 

mean value 

среднее геометрическое geometrischer Mittelwert Skaitlis ag, ko aprēķina no n skaitļiem a1, a2,…,an (a1, 

a2,…,an > 0) ar formulu 

. 

4 560 

ģeometriskā optika geometric optics геометрическая оптика geometrische Optik Optikas apakšnozare, kas pētī gaismas izplatīšanās 

likumsakarības, balstoties uz priekšstatu par staru kā 

līniju, t. i., neievērojot gaismas viļņējādo dabu 

(pieņemot, ka viļņa garums ). 

  

4 559 

ģeotermālā elektrostacija 

  

geothermal power station геотермальная электростанция geothermisches Kraftwerk Termoelektrostacija, kurā izmanto zemes dzīļu siltuma 

enerģiju. 

1 163 

halogēnspuldze [tungsten] halogen lamp галогенная 

лампа [накаливания] 

Halogen[-Glüh]lampe Gāzpildīta kvēlspuldze, kuras kvēldiegs ir izgatavots no 

volframa kvēldiega un kuras kolbā iepildīta halogēnu 

gāze (parasti joda vai broma tvaiki). 

4 561 
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harmonikas kārtas skaitlis 

  

harmonic number номер гармоники Ordnungszahl der 

Teilschwingung 

Vesels skaitlis, kas vienāds ar augstākās harmonikas un 

pamatharmonikas frekvenču attiecību. 

3 629 

harmoniksaturs 

  

harmonic content содержание гармоник Oberschwingungsanteile Lielums, kas iegūts, no periodiska lieluma 

maiņkomponentes atņemot tā pamatharmoniku. 

3 630 

harmoniku analīze harmonic test гармонический анализ Ermittlung der Harmonischen Nesinusoidāla periodiski mainīga lieluma vienas vai 

vairāku augstāko harmoniku noteikšana attiecībā pret 

pirmo harmoniku. 

  

2 381 

harmoniku rezonanse harmonic resonanse гармонический резонанс Oberschwingungsresonanz Sprieguma vai strāvas harmoniku pastiprinājums, ko 

rada noteiktu vērtību tuvu esošu kapacitatīvu un 

induktīvu tīkla elementu kontūros ģenerētas svārstības. 

  

1 503 

harmoniskais vidējais, 

vidējā harmoniskā vērtība 

harmonic average, harmonic 

mean value, inverse average 

среднее гармоническое harmonischer Mittelwert Skaitlis ah, ko aprēķina no n skaitļiem a1, a2,…,an ar 

formulu 

 

  

4 562 

heliokoncentrators 

sk. saules enerģijas 

koncentrators 

  

        4 563 

heliostats heliostat гелиостат Heliostat Plakans vai fokusējošs optiskas staru koncentrēšanas 

sistēmas spogulis, kas apgādāts ar individuālu 

orientācijas ierīci atstaroto saules staru virzīšanai uz 

saules enerģijas uztvērēju. 

  

4 564 

heliostatu lauks heliostats field поле гелиостатов Heliostatenfeld Optiska staru koncentrēšanas sistēma, kurā heliostati 

izvietoti noteiktā veidā attiecībā pret saules enerģijas 

uztvērēju. 

  

4 565 

hercmetrs 

  

frequency meter частотомер Frequenz-Meßgerät, 

Frequenzmesser 

Mēraparāts periodiski mainīga lieluma frekvences 

mērīšanai. 

3 631 

hermētiska elektromašīna sealed machine герметическая машина gekapselte Maschine Elektromašīna ar speciālu blīvējumu, kas normālā 

darba režīmā līdz minimumam samazina iekšējā 

dzesētājaģenta izplūdi no mašīnas vai ieplūdi no 

apkārtējās vides. 

  

2 382 

hermētiska gala uzmava sealing end герметичная концевая муфта Hermetic-Endverschlu Gala uzmava, kas nodrošina kabeļa gala hermētiskumu, 2 383 



190 
 

aizsargā no ārējās vides iedarbes un saglabā spiedienu 

kabeļa sistēmā, ja tāds ir. 

  

hermētiskais reaktors sealed reactor герметичный реактор Hermetic-Drosselspule Reaktors, kurā novērsta iekšējās vides apmaiņas iespēja 

ar ārējo vidi. Eļļas reaktori var būt ar gaisa vai citas 

gāzes spilvenu. Tie var būt ar pastāvīgu vai mainīgu 

eļļas, gaisa vai gāzes tilpumu visā temperatūras maiņu 

diapazonā. Mainīga tilpuma gadījumā tilpuma izmaiņas 

kompensē elastīga hermētiska tvertne vai elastīga 

membrāna. 

  

2 384 

hermētiskais savienotājs 

  

hermetic connector герметичный соединитель hermetischer Steckverbinder Spraudsavienotājs, kuram ir hermētisks blīvējums. 4 566 

hermētiskais transformators sealed transformer герметичный трансформатор Hermetic-Transformator Transformators, kurā novērsta iekšējās vides apmaiņas 

iespēja ar ārējo vidi. Eļļas transformatori var būt ar 

gaisa vai citas gāzes spilvenu. Tie var būt ar pastāvīgu 

vai mainīgu eļļas, gaisa vai gāzes tilpumu visā 

temperatūras maiņu diapazonā. Mainīga tilpuma 

gadījumā tilpuma izmaiņas kompensē elastīga 

hermētiska tvertne vai elastīga membrāna. 

  

2 385 

hermētisks akumulators 

  

hermetically sealed secondary 

cell 

герметичный аккумулятор hermetisch dichter Akkumulator Hermētisks gāznecaurlaidīgs akumulators bez iekšējā 

spiediena regulēšanas ierīces. 

3 632 

heterogenitāte 

sk. neviendabīgums 

  

        3 633 

heteropolāra mašīna 

  

heteropolar machine разноименнополюсная машина Heteropolarmaschine Elektromašīna, kurā konstruktīviem vai fizikāliem 

poliem, kas seko viens otram, ir pretēja polaritāte. 

2 386 

hibrīdsavienotājs 

  

hermaphroditic connector соединитель-гибрид Zwitter-Steckverbinder Spraudsavienotājs, kas paredzēts savienošanai ar 

līdzīgu savienotāju. 

4 567 

hidrauliska turbīna 

sk. hidroturbīna, hidrauliska 

turbīna 

  

        1 686-1 

hidroagregāts 

  

hydroelectric set гидроагрегат Wasserkraft-Maschinensatz Ģeneratoragregāts, kas sastāv no hidroturbīnas un 

elektroģeneratora. 

1 5 

hidroakumulācija pumped storage гидроаккумуляция Pumpspeicherung Ūdens pārsūknēšana un uzkrāšana augstākā līmenī, lai 

slodzes maksimumu laikā to 

izmantotu elektroenerģijas ražošanai. 

  

1 217 
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hidroakumulācijas 

elektrostacija 

pumped storage power station гидроаккумулирующая 

электростанция 

Pumpspeicherkraftwerk Hidroelektrostacija, kas izmanto augšējo un apakšējo 

ūdenskrātuvi atkārtoti mainīgos darba režīmos - ūdens 

pārsūknēšanai uz augšējo krātuvi un elektroenerģijas 

ražošanai ūdens noteces laikā. 

  

1 164 

hidroelektroietaise hydroelectric installation гидроузел энергетического 

назначения 

Wasserkraftanlage Būvju, mašīnu un citu iekārtu kopums, kas galvenokārt 

paredzēts ūdens 

potenciālās enerģijas pārveidošanaielektroenerģijā. 

  

1 218 

hidroelektrostacija 

  

hydroelectric power station гидроэлектростанция Wasserkraftwerk Elektrostacija, kas pārveido ūdens mehānisko enerģiju 

elektroenerģijā. 

1 165 

hidroelektrostacijas bruto 

spiedienaugstums 

gross head of hydroelectric 

power station 

напор ГЭС брутто Bruttofallhöhe eines 

Wasserkraftwerks 

Augšbjefa un lejasbjefa līmeņu starpība noteiktos 

apstākļos. 

1 585 

hidroelektrostacijas neto 

spiedienaugstums 

net head of hydroelectric power 

station 

напор ГЭС нетто Nettofallhöhe eines 

Wasserkraftwerks 

Par spiediena zudumu tiesu (izņemot spiediena zudumu 

turbīnās) samazināts hidroelektrostacijas bruto 

spiedienaugstums. 

1 586 

hidroturbīna, 

hidrauliska turbine 

  

water turbine, hydraulic turbine гидравлическая турбина, 

гидротурбина 

Wasserturbine Turbīna, kas darbināma ar ūdeni. 1 687 

hidroturbīnas spiedvads 

  

penstock турбинный водовод Druckrohr Spiedvads ūdens pievadīšanai hidroturbīnai. 1 587 

hierarhiska vadība 

  

hierarchical control иерархическое управление hierarchische Regelung Vairāku mainīgo sistēmas vadība, ko realizē dažāda 

līmeņa apakšsistēmās. 

3 634 

histerēzes dzinējs hysteresis motor гистерезисный двигатель Hysteresemotor Sinhrondzinējs bez ierosmes tinuma ar gludu, no 

magnētcieta materiāla izveidotu cilindrisku rotoru, kurš 

iegriežas histerēzes zudumu ietekmē un magnētiskās 

pēcdarbības dēļ rotē ar sinhrono rotācijas frekvenci. 

  

2 387 

histerēzes robežcilpa saturation hysteresis loop предельная петля гистерезиса Sättigungs-Hystereseschleife Simetriska magnētiskās histerēzes cilpa, kurai 

magnētiskā lauka intensitātes maksimālā vērtība atbilst 

materiāla piesātinājuma stāvoklim. 

  

3 635 

histerēzes sajūgs hysteresis coupling гистерезисная муфта Hysteresekupplung Elektromagnētiskais sajūgs, kurā griezes moments tiek 

pārnests ar spēkiem, kas rodas feromagnētiska 

materiāla magnētiskā lauka pārorientācijas 

pretestības dēļ. 

  

2 388 

histerēzes zudumi hysteresis loss потери на гистерезис Hystereseverluste Magnētiska materiāla ķermenī absorbētā jauda, ko, 

ķermeni periodiskai pārmagnetizējot, izraisījusi 

histerēzes parādība. 

3 636 
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Holla efekts Hall effect эффект Холла Hall-Effekt Potenciālu starpības rašanās starp taisnstūra formas 

pusvadītāja plāksnītes divām pretējām malām, ja caur 

plāksnīti šo malu virzienā plūst elektriskā strāva un 

perpendikulāri plāksnītes virsmai iedarbojas ārējs 

magnētiskais lauks. Potenciālu starpība ir proporcionāla 

strāvas stipruma un magnētiskās indukcijas normālās 

komponentes reizinājumam. 

  

3 637 

homogenitāte 

sk. viendabīgums 

  

        3 638 

homogēna ieliktņu sērija homogeneous series of fuse-

links 

однородная серия заменяемых 

элементов 

homogene Serie von 

Sicherungseinsätzen 
Drošinātāja ieliktņu sērija, kurā ieliktņi savā starpā 

atšķiras tikai ar tādiem raksturlielumiem, kas dažiem 

eksemplāriem veiktajā pārbaudē ir piemērojami visai 

ieliktņu sērijai. Normatīvajos materiālos jānorāda 

parametri, pēc kuriem drīkst atšķirties homogēnās 

sērijas ieliktņi, kā arī kādiem ieliktņiem un kādās 

pārbaudēs šīs atšķirības jānosaka. 

  

2 389 

homopolāra mašīna homopolar machine одноименнополюсная машина Gleichpolmaschine, 

Homopolarmaschine 
Elektromašīna, kurā magnētiskā plūsma, šķērsojot 

gaisa spraugu, ir vērsta vienā un tajā pašā virzienā 

jebkurā gaisa spraugas punktā. 

  

2 390 

horizontālass vējturbīna, 

horizontālā vējturbīna 

  

horizontal axis wind turbine горизонтально-осеваяветряная 

турбина* 

Horizontalachs-Windturbine Vējturbīna, kuras ass orientēta gandrīz paralēli vēja 

pūsmas virzienam. 

4 569 

horizontālā vējturbīna 

sk. horizontālass vējturbīna 

  

        4 568 

hromatiska krāsa chromatic perceived colour хроматическое цветовое 

ощущение 

bunte Farbe Krāsu redzes izraisīta sajūta, kas dod krāsas toņa izjūtu. 

Parasti šīs krāsu izjūtas apzīmēšanai izmanto tādus 

krāsu nosaukumus, kā sarkans, zaļš, dzeltens u. tml., 

kas atšķiras no ahromatisko krāsu (balts, pelēks, melns) 

nosaukumiem. 

  

4 570 

hromatisks krāskairinājums 

  

chromatic stimulus хроматический стимул bunter Farbreiz Krāskairinājums, kas, adaptējoties novērotāja redzei, 

izraisa hromatiskas gaismas sajūtu. 

4 571 

hromatiskuma grafiks 

  

chromaticity diagram график цветностей Farbtafel Plaknē attēlots grafiks, kurā hromatiskuma koordinātu 

punkti sakrīt ar krāskairinājumu punktiem. 

4 572 

hromatiskuma koordinātas chromaticity coordinates координаты цветности Farbwertanteile Katras krāsas koordinātas attiecība pret visu trīs krāsu 4 573 
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koordinātu summu. 

hromatiskums chromaticity цветность Farbart Krāskairinājuma raksturlielums, ko nosaka ar 

krāskairinājuma hromatiskuma koordinātām vai ar 

krāskairinājuma dominējošā viļņa garumu un krāsas 

tīrību. 

  

4 574 

I elements 

sk. integrētājelements 

  

        3 639 

"ia" kategorijas 

elektroiekārta 

sk. augstas dzirksteļdrošības 

elektroiekārta 

  

        4 575 

"ib" kategorijas 

elektroiekārta 

sk. paaugstinātas 

dzirksteļdrošības 

elektroiekārta 

  

        4 576 

ideāla diode ideal diode идеальный диод ideale Diode Ideāls elementārais divpols, kura pretestība viena 

virziena strāvai ir nulle, bet pretēja virziena strāvai – 

bezgalība. 

  

3 640 

ideāla induktivitātes spole ideal inductor идеальная катушка 

индуктивности 

ideale Drosselspule Ideāls elementārais divpols, kuram spaiļu sprieguma 

momentānā vērtība ir tieši proporcionāla strāvas 

atvasinājumam pēc laika. 

  

3 641 

ideāla kondensatora 

kapacitāte 

  

capacitance of ideal capacitor емкость идеального 

конденсатора 

Kapazität eines idealen 

Kondensators 

Strāvas attiecība pret sprieguma atvasinājumu pēc laika 

ideālā kondensatorā. 

3 642 

ideāla rezistora pretestība 

  

resistance of ideal resistor сопротивление идеального 

резистора 

Widerstandswert, Resistanz Rezistora sprieguma un strāvas attiecība. 3 643 

ideāla rezistora vadītspēja 

  

conductance of ideal resistor проводимость идеального 

резистора 

Leitwert, Konduktanz Ideāla rezistora pretestībai apgriezts lielums. 3 644 

ideālas spoles induktivitāte 

  

inductance of ideal inductor индуктивность идеальной 

катушки индуктивности 

Induktivität einer idealen 

Drosselspule 

Sprieguma attiecība pret strāvas atvasinājumu pēc laika 

ideālā induktivitātes spolē. 

3 645 

ideāls filtrs ideal filter идеальный фильтр ideales Filter Četrpols, kura signālu pārvades vājinājuma koeficients 

visām frekvencēm vienā vai vairākās frekvenču joslās 

ir nulle, bet visām frekvencēm pārējās joslās tas nav 

nulle. 

3 646 
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ideāls kondensators ideal capacitor идеальный конденсатор idealer Kondensator Ideāls elementārais divpols, kuram strāvas momentānā 

vērtība ir tieši proporcionāla sprieguma atvasinājumam 

pēc laika. 

  

3 647 

ideāls ķēdes elements ideal circuit element идеальный элемент 

электрической цепи 

ideales Stromkreiselement Abstrakts ķēdes elements, kuru raksturo tikai viens 

parametrs, piemēram, pretestība, induktivitāte vai 

kapacitāte. 

  

3 648 

ideāls pastiprinātājs ideal apmplifier идеальный усилитель idealer Verstärker Aktīvs četrpols, kura izejas jauda ir lielāka par ieejas 

jaudu, bet ieejas sprieguma (vai strāvas) momentānās 

vērtības attiecība pret izejas sprieguma (vai strāvas) 

momentāno vērtību ir nemainīgs lielums. 

  

3 649 

ideāls pilnās pretestības 

pārveidotājs 

ideal impedance convertor идеальный конвертор 

импеданса 

idealer Impedanzwandler Savstarpīgs vai nesavstarpīgs četrpols, kura vienas 

pieslēgvietas pilnās pretestības attiecība pret otras 

pieslēgvietas pilno pretestību ir nemainīgs lielums. 

Piezīme. Ja šī attiecība ir reāls negatīvs skaitlis, tad 

pārveidotāju sauc par negatīvās pretestības 

pārveidotāju. 

  

3 650 

ideāls rezistors ideal resistor идеальный резистор idealer Widerstand Ideāls elementārais divpols, kuram spaiļu sprieguma 

momentānā vērtība ir tieši proporcionāla strāvas 

momentānajai vērtībai. 

  

3 651 

ideāls transformators ideal transformer идеальный трансформатор idealer Transformator Savstarpīgs pasīvs četrpols, kura ieejas jauda ir vienāda 

ar izejas jaudu un kurai vienas pieslēgvietas sprieguma 

momentānā vērtība ir tieši proporcionāla otras 

pieslēgvietas sprieguma momentānajai vērtībai. 

Piezīme. Šādam četrpolam vienas pieslēgvietas pilnās 

pretestības attiecība pret otras pieslēgvietas pilno 

pretestību ir nemainīgs pozitīvs lielums. 

  

3 652 

ideāls vājinātājs ideal attenuator идеальный аттенюатор ideales Dämpfungsglied Pasīvs četrpols, kura izejas jauda ir mazāka par ieejas 

jaudu, bet ieejas sprieguma (vai strāvas) momentānās 

vērtības attiecība pret izejas sprieguma (vai strāvas) 

momentāno vērtību ir nemainīgs lielums. 

  

3 653 

ideāls žirators ideal gyrator идеальный гиратор idealer Gyrator Nesavstarpīgs pasīvs četrpols, kura ieejas jauda ir 

vienāda ar izejas jaudu un kurai vienas pieslēgvietas 

sprieguma momentānā vērtība ir tieši proporcionāla 

otras pieslēgvietas strāvas momentānajai vērtībai. 

3 654 
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Piezīme. Šādam četrpolam vienas pieslēgvietas pilnā 

pretestība ir proporcionāla otras pieslēgvietas pilnajai 

vadītspējai. 

  

iebūvējams slēdzis 

  

incorporated switch встраиваемый выключатель eingebauter Schalter Slēdzis, kas paredzēts montēšanai elektroierīcē un ko 

var pārbaudīt atsevišķi no ierīces. 

4 577 

iebūvētais gaismeklis 

  

recessed luminaire встроенный светильник Einbauleuchte Gaismeklis, kas daļēji vai pilnīgi iedziļināts kādā 

virsmā. 

4 578 

iebūvētais griestu gaismeklis 

  

coffer кессон Deckeneinbauleuchte Griestu padziļinājumā daļēji vai pilnīgi iebūvēts 

gaismas panelis vai gaismas kupols. 

4 579 

iebūvētais kanālgaismeklis 

  

troffer встроенная световая полоса, 

троффер 

Muldenleuchte Garš iebūvēts gaismeklis, kura apakšējais atvērums 

parasti ir vienā līmenī ar griestiem. 

4 580 

iebūvētais sildelements 

  

embedded heating element встроенный нагревательный 

элемент 

eingebettetes Heizelement Elektriskais sildelements, kas izveidots no rievās, 

metāla vai keramikas caurulēs pastāvīgi iebūvēta 

sildrezistora. 

4 581 

iebūvētais strāvmainis integrated bushing type current 

transformer 

встроенный трансформатор 

тока 

eingebauter Stromwandler Strāvmainis, kuram nav sava primārā tinuma un tā 

izolācijas un kurš rūpnieciski montēts aparāta caurvadā. 

2 391 

iebūvētais vads 

  

integrated conductor встроенный провод* integrierter Leiter, Leiter in 

baulicher Einheit 

Vads, kas izmantots elektroierīces pastāvīgo iekšējo un 

ārējo savienojumu veidošanai un kas ir šīs ierīces 

sastāvdaļa. 

  

4 582 

IEC 

sk. Starptautiskā 

elektrotehnikas komisija 

  

        4 583 

iedarbe 

  

action воздействие Wirkung Viena vai vairāku mainīgo ietekme uz citu mainīgo. 3 655 

iedarbes ceļš 

sk. funkcionālās iedarbes ceļš 

  

        3 656 

iedarbes līnija 

sk. funkcionālās iedarbes 

līnija 

  

        3 657 

iedarbes mainīgais manipulated variable воздействующая переменная Stellgröße Vadošās sistēmas izejas mainīgais, kas vienlaikus ir arī 

vadāmās sistēmas ieejas mainīgais (sk. attēlu 

termina vadības sistēma skaidrojumā). 

  

3 658 

iedarbes secība         3 659 



196 
 

sk. funkcionālās iedarbes 

secība 

  

iedarbes virziens 

sk. funkcionālās iedarbes 

virziens 

  

        3 660 

iedziļinātā kontaktsliede 

  

conduit conductor rail щелевой контактный рельс Schlitzkanalstromschiene Centrālā vai sānnovietojuma kontaktsliede, kas 

novietota padziļinājumā zem gaitas sliežu līmeņa. 

4 584 

ieejas jaudas vadība input power control управление входной 

мощностью 

Eingangs-Leistungssteuerung Aparāta, mašīnas vai sistēmas ieejas elektriskās jaudas 

maiņa, lai iegūtu vajadzīgos darbības raksturojumus. 

  

3 661 

ieejas mainīgais 

  

input variable входная переменная Eingangsgröße Mainīgais, kas uz sistēmu iedarbojas no ārienes un ir 

neatkarīgs no citiem sistēmas mainīgajiem. 

3 662 

ieejas matrica input matrix входная матрица Eingangsmatrix Matrica, kas apraksta sakarības starp ieejas 

mainīgajiem un sistēmas stāvokļa mainīgo maiņas 

ātrumu (sk.attēlu termina stāvokļa 

mainīgais skaidrojumā). 

  

3 663 

ieejas signāla robežvērtība 

  

limit value of an input signal предельное значение входного 

сигнала 

Grenzwert eines Eingangssignals Pieļaujamo robežu kontroles iekārtas ieejas signāla 

vērtība, kuru sasniedzot mainās binārais izejas signāls. 

3 665 

ieejas un izejas tiešsaistes 

matrica 

direct input-output matrix матрица входов-выходов Durchgangsmatrix Matrica, kas apraksta tiešās sakarības starp ieejas un 

izejas mainīgajiem (sk. attēlu termina stāvokļa 

mainīgaisskaidrojumā). 

  

3 664 

iegriezes vēja ātrums 

  

start-up wind speed скорость страгивания с места Anlaufwindgeschwindigkeit Mazākais vēja ātrums, kādā vējturbīna sāk rotēt. 4 585 

iekārtas pieļaujamais 

spriegums 

higest voltage for equipment наибольшее допустимое 

напряжение оборудования 

höchste Spannung für 

Betriebsmittel 

Elektroiekārtas starpfāžu sprieguma lielākā efektīvā 

vērtība, kas iekārtai ilgstoši pieļaujama 

no izolācijas viedokļa un citiem iekārtas normālas 

darbības apsvērumiem. 

  

1 596 

iekšdedzes dzinēja joņošanas 

ātrums 

runaway speed of an internal 

combustion engine 

повышенная частота вращения 

двигателя внутреннего 

сгорания 

Durchgangsdrehzahl einer 

Verbrennungskraftmaschine 

Maksimālais ātrums, kādu sasniedz siltumelektriskās 

vilces iekšdedzes dzinējs, ja, pilnīgi atslogojot galveno 

ģeneratoru, nedarbojas ātruma regulators. 

4 586 

iekšdedzes dzinēja palaides 

ķēde 

starting circuit of an internal 

combustion engine 

пусковая цепь двигателя 

внутреннего сгорания 

Anlaßstromkreis einer 

Verbrennungskraftmaschine 

Elektriskā ķēde iekšdedzes dzinēja palaidei ar 

dzinējrežīmā darbinātu ģeneratoru vai ar atsevišķu 

starteri. 

4 587 

iekšdedzes ģeneratoragregāts internal combustion set электроагрегат с двигателем 

внутреннего сгорания 

Verbrennungsmaschinensatz Termoelektrostacijas ģeneratoragregāts, kuru darbina 

iekšdedzes dzinējs. 

1 6 
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iekšējais fotoefekts 

sk. fotovadītspējas efekts 

  

        3 667 

iekšējais pārspriegums internal overvoltage внутреннее перенапряжение innere Überspannung Kvazistacionārais vai pārejas pārspriegums, 

kuru elektrotīklā izraisa komutācijas procesi 

vai bojājums tīklā. 

  

1 437 

iekšējais sprieguma kritums impedance drop внутреннее падение 

напряжения 

innerer Spannungsabfall Strāvas un iekšējās pilnās pretestības reizinājums; tas ir 

vienāds ar elektromašīnas spaiļu sprieguma un inducētā 

iekšējā sprieguma starpību (maiņstrāvas mašīnās ar 

vektoriālo starpību). 

  

2 392 

iekšējais 

traucējumneuzņēmīgums 

internal immunity внутренняя 

невосприимчивость 

innere Störfestigkeit Ierīces, iekārtas vai sistēmas spēja darboties, 

nepasliktinoties raksturojumiem, kad tajā no 

ievadspailēm vai antenām iekļūst elektromagnētiskie 

traucējumi. 

  

3 668 

iekšējais vads internal conductor внутренний провод innerer Leiter Jebkurš kabelis, elektroaukla, kabeļa dzīsla vai kabeļa 

vads, kas pilnībā atrodas elektroierīces iekšienē, bet 

nav ne tās ārējais vads, ne iebūvētais vads. 

  

4 590 

iekšējā enerģija internal energy внутренняя энергия innere Energie Fizikālas sistēmas pilnās enerģijas daļa, kas atkarīga 

tikai no vielas iekšējā stāvokļa parametriem – 

temperatūras, spiediena, tilpuma, masas un daudzuma. 

  

3 666 

iekšējā izlāde 

  

internal discharge внутренний разряд innere Entladung Parciālizlāde izolācijas materiāla iekšējos dobumos, 

iespējams – vadītāja tuvumā. 

4 588 

iekšējā izolācija 

  

internal insulation внутренняя изоляция innere Isolierung Cieta, šķidra vai gāzveida izolācija 

elektroiekārtas iekšienē, kas aizsargāta no ārējo faktoru 

iedarbības. 

1 251 

iekšējā zibensaizsardzības 

sistēma 

internal lightning protection 

system 

внутренняя система 

молниезащиты* 

innere Blitzschutzsystem Visi pārspriegumaizsardzības līdzekļi, ar kuriem 

papildināta ārējā zibensaizsardzības sistēma, ieskaitot 

potenciālu izlīdzinātājsavienojumus, kā arī līdzekļus 

elektromagnētiskās ietekmes samazināšanai 

aizsargājamā objektā. 

  

4 589 

iekšēji nosacītas darbnespējas 

stāvoklis 

internal disabled state, down 

state 

неработоспособное состояние 

по внутренним причинам 

Unbrauchbarkeit wegen interner 

Ursachen 
Objekta stāvoklis, ko raksturo vai nu objekta bojājums, 

vai iespējamā nespēja veikt prasīto funkciju 

profilaktiskās apkalpes laikā. 

2 393 

iekšējs energosistēmas 

bojājums 

power system internal fault внутреннее повреждение в 

энергосистеме 

interner Netzfehlzustand Bojājums aizsargājamā energosistēmas posmā. 3 669 
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iekšsistēmas ietekme intra-system interference внутрисистемная помеха interne Systembeeinflussung Elektromagnētiskā ietekme sistēmā, ko rada šīs pašas 

sistēmas elektromagnētiskie traucējumi. 

3 670 

iekštelpu apakšstacija 

  

indoor substation закрытая подстанция Innenraumstation Apakšstacija, kuras elektroiekārtas instalētas telpās, lai 

aizsargātu tās pret atmosfēras iedarbību. 

1 33 

iekštelpu balstizolators 

  

indoor post insulator опорный изолятор внутренней 

установки 

Innenraum-Stützisolator Balstizolators, kas nav pakļauts ārējo atmosfēras 

apstākļu iedarbībai. 

2 394 

iekštelpu caurvadizolators indoor bushing проходной изолятор 

внутренней установки 

Innenraum-Durchführung Caurvadizolators, kura abi gali atrodas atmosfēras 

spiediena gaisā un nav pakļauti ārējo atmosfēras 

apstākļu iedarbībai. 

  

2 395 

iekštelpu komutācijas 

aparatūra 

indoor switchgear коммутационная аппаратура 

внутренней установки 

Innenraum-Schaltgeräte Komutācijas aparatūra, kas paredzēta uzstādīšanai tikai 

ēkā vai citā telpā, kur tā aizsargāta no vēja, lietus, 

sniega, piesārņojuma, kondensācijas, ledus un sarmas. 

  

2 396 

iekštelpu vadības aparatūra indoor controlgear аппаратура управления 

внутренней установки 

Innenraum-Steuergeräte Vadības aparatūra, kas paredzēta uzstādīšanai tikai ēkā 

vai citā telpā, kur tā aizsargāta no vēja, lietus, sniega, 

piesārņojuma, kondensācijas, ledus un sarmas. 

  

2 397 

iekustēšanās breakaway трогание Losbrechen Elektromašīnas stāvoklis momentā, kad sākas tās rotora 

iegriešanās vai releja stāvoklis momentā, kad sākas tā 

enkura iekustēšanās no miera stāvokļa. 

  

2 398 

ieregulējama ātruma 

elektrodzinējs 

adjustable speed motor электродвигатель с 

регулируемой скоростью 

вращения 

Motor mit stellbarer Drehzahl Elektrodzinējs, kura rotācijas frekvenci dotajai slodzei 

var ieregulēt noteiktās robežās. 

2 399 

ieregulējamu mainīgu ātrumu 

elektrodzinējs 

adjustable varying speed motor электродвигатель с 

переменной скоростью 

вращения на регулируемых 

ступенях 

Motor mit stellbaren 

veränderlichen Drehzahlen 
Ieregulējama ātruma elektrodzinējs, kas darbojas kā 

mainīga ātruma dzinējs katrā ieregulētā ātruma pakāpē. 

2 400 

ieregulējamu nemainīgu 

ātrumu elektrodzinējs 

adjustable constant speed motor электродвигатель с 

постоянной скоростью 

вращения на регулируемых 

ступенях 

Motor mit stellbaren konstanten 

Drehzahlen 
Ieregulējama ātruma elektrodzinējs, kas darbojas kā 

nemainīga ātruma elektrodzinējs katrā ieregulētā 

ātruma pakāpē. 

2 401 

ierievis key шпонка Paßfeder Stienis, kas ievietots divu rotējošu blakus detaļu rievās 

griezes momenta pārnešanai no vienas detaļas uz otru. 

  

2 402 

ierīces frekvenču joslas 

platums 

bandwidth of a device ширина полосы устройства Bandbreite eines Gerätes Frekvenču joslas platums, kurā ierīces vai pārraides 

kanāla dotās raksturlīknes novirze no etalonvērtības 

nepārsniedz noteiktu vērtību. 

Piezīme. Dotā raksturlīkne var būt, piemēram, 

amplitūdfrekvences raksturlīkne, fāzfrekvences 

raksturlīkne vai kavējuma laika un frekvences 

3 671 
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raksturlīkne. 

  

ierobežojuma signāls 

  

limit signal предельный сигнал Grenzsignal Binārais izejas signāls pieļaujamo robežu kontroles 

iekārtās. 

3 672 

ierobežota perioda tarifs restricted hour tariff тариф для определенных 

промежутков времени 

Tarif für bestimmte Zeitperiode Tarifs, ko piemēro tikai speciāli noteiktās stundās. 

Elektroapgāde, izņemot speciāli noteiktās stundas, 

parasti tiek pārtraukta ar laikatkarīgas darbības slēdzi. 

  

2 404 

ierobežotas pieejas zona 

  

restricted access area зона ограниченного доступа eingeschränkter Zugangsbereich Zona, kurā drīkst uzturēties tikai kvalificētas un 

instruētas personas, ja tām ir attiecīga atļauja. 

4 591 

ierobežotas strāvas avots limited-current source источник ограниченного тока Stromquelle mit begrenztem 

Strom 

Barošanas avots, kas nodrošina elektroenerģijas pievadi 

elektriskajai ķēdei ar tādu ierobežotu stacionārās 

strāvas un elektrisko lādiņu līmeni, kas nav bīstams 

dzīvībai, kā arī elektroierīces izejas drošu elektrisku 

atdalīšanu no bīstamām spriegumaktīvām daļām. 

  

4 592 

ierobežotā palaides 

sākumstrāva 

locked-rotor current of a motor 

and starter 

ток при заторможенном 

роторе агрегата двигатель-

пускатель 

Anzugsstrom mit Anlasser Lielākā strāvas efektīvā vērtība, kas elektrodzinējam ar 

nekustīgu rotoru mērīta dažādos rotora leņķiskos 

stāvokļos, ja palaidējs atrodas sākuma stāvoklī un 

dzinējs darbojas ar nominālo spriegumu un nominālo 

frekvenci. 

  

2 403 

ierobežotājvadība limiting control ограничивающее управление Begrenzungsregelung Atgriezeniski saistīta papildu vadība, kas darbojas tikai 

tad, ja kāds no mainīgajiem sasniedz iepriekš noteiktas 

robežas. 

  

3 673 

ierosinātāja ātrdarbība exciter response скорость изменения 

напряжения возбуждения 

Erregergsgeschwindigkeit Ierosinātāja sprieguma palielināšanās vai 

samazināšanās ātrums, mainot šo spriegumu. 

2 405 

ierosinātājs exciter возбудитель Erregermaschine Ģenerators, kas pilnīgi vai daļēji baro ierosmes tinumu 

ar elektroenerģiju. Ierosinātājs ir ierosmes sistēmas 

sastāvdaļa, un tas var būt līdzstrāvas vai maiņstrāvas 

mašīna. 

  

2 406 

ierosmes rezistors excitation resistor резистор возбуждения Erregerwiderstand Rezistors, ko ieslēdz elektrodzinēja vai ģeneratora 

ierosmes ķēdē, lai regulētu vai ierobežotu strāvu šajā 

ķēdē. 

  

4 593 

ierosmes sistēma excitation system система возбуждения Erregersystem Iekārta, kas elektromašīnai nodrošina ierosmes strāvu 

un ietver regulēšanas, vadības, lauka dzēšanas un 

aizsardzības ierīces. 

  

2 407 
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iesinhronizēšanās moments pull-in torque входной момент Intrittfallmoment Vislielākais moments, ar kādu sinhrondzinējs kopā ar 

sajūgto darba mehānismu ievelkas sinhronismā, ja 

dzinējam ir nominālais spriegums un nominālā 

ierosmes strāva. 

  

2 409 

iesinhronizēšanās pārbaude pull-in test опыт втягивания в синхронизм Intrittziehprüfung Pārbaude, kurā nosaka noteiktai slīdei un noteiktam 

inerces momentam atbilstošu sinhrondzinēja 

iesinhronizēšanās momentu. 

  

2 410 

iesinhronizēšanās, 

ievilkšanās sinhronismā 

  

pulling into synchronism втягивание в синхронизм Intrittziehen Sinhronisma sasniegšanas process, sinhronmašīnai 

pārejot no asinhronās uz sinhrono darbību. 

2 408 

ieskreja 

  

accelerating ускорение Hochfahren, Beschleunigen Process pēc iekustēšanās, kad palielinās elektromašīnas 

rotācijas frekvence. 

2 411 

ieslēgšana 

  

closing включение Einschalten Manuāla vai automātiska slēdža kontaktu savienošana 

elektriskajā ķēdē. 

1 220 

ieslēgšanas laiks 

  

make-time время включения Einschaltzeit Laika intervāls starp ieslēgšanas komandas padošanas 

brīdi un strāvas rašanās brīdi pirmajā polā. 

2 412 

ieslēgšanas maksimumstrāva 

  

peak-switching current пиковый ток при включении Schaltstrom-Spitzenwert Pārejas strāvas vislielākā vērtība pēc elektromašīnas 

ieslēgšanas. 

2 413 

ieslēgšanas pašlaiks closing time собственное время включения Einschalteigenzeit Laika intervāls starp ieslēgšanas komandas padošanas 

brīdi un kontaktu saslēgšanās brīdi visos komutācijas 

aparāta polos. 

  

2 414 

ieslēgšanas strāva 

  

inrush current бросок тока Einschaltstrom Pārejas strāva, kas rodas, transformatorus, kabeļus, 

reaktorus u. c ektroiekārtas pieslēdzot spriegumam. 

3 674 

ieslēgtspēja making capacity включающая способность Einschaltvermögen Komutācijas aparāta īpašība, ko raksturo ar 

neietekmētās ieslēgšanas strāvas vērtība, kuru aparāts 

spēj ieslēgt dotajos apstākļos noteikta sprieguma tīklā. 

  

2 (3) 415 
(675) 

iespiedvadojums printed wiring печатный монтаж gedruckte Verdrahtung Atsevišķu elektriskas vai elektroniskas ierīces elementu 

savstarpējo savienojumu veids, kur savienotājvadu 

vietā izmanto uz izolācijas materiāla plates izveidotas 

vadītājjosliņas ar kontaktlaukumiņiem. 

  

4 594 

iespiestā shēma, 

drukātā shēma 

  

printed circuit печатная схема gedruckte Schaltung Ar speciālu tehnoloģiju veidota elektrisko savienojumu 

shēma, ko iegūst, izolācijas materiāla plati pārklājot ar 

vara foliju un pēc shēmas uzdrukāšanas liekos folijas 

laukumiņus izkodinot. 

4 595 

iespiestās shēmas plate, printed board печатная плата Leiterplatte Izolācijas materiāla plate, uz kuras montēti ierīces 4 596 
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drukātās shēmas plate 

  

mehāniskie, elektriskie un elektroniskie elementi, kas 

kopā ar iespiesto shēmu veido konstruktīvi viegli 

maināmu funkcionālo bloku. 

iespiesto shēmu savienotājs 

  

printed board connector соединитель для печатных 

плат 

Steckverbinder für gedruckte 

Schaltung 

Spraudsavienotājs, kas paredzēts savienošanai ar 

iespiestajām shēmām. 

4 597 

iespiešanās dziļums depth of penetration глубина проникновения Eindringstiefe Virsmas slāņa biezums, kurā mainīga magnētiskā lauka 

inducētās strāvas blīvums vadītājmateriālā virsmas 

efekta ietekmē samazinās e reizes attiecībā pret strāvas 

blīvumu uz šī vadītājmateriāla virsmas. Iespiešanās 

dziļumu aprēķina ar formulu 

, 

kur maiņstrāvas leņķiskā 

frekvence; materiāla īpatnējā 

elektrovadītspēja; materiāla magnētiskā 

caurlaidība. 

Piezīme. Iespiešanās dziļums skaitliski ir vienāds ar 

tādu vadītājmateriāla virsmas slāņa biezumu, kurā, 

plūstot nemainīga blīvuma līdzstrāvai, izdalās tāds pats 

Džoula siltums, kāds izdalītos vadītājā, ja tajā plūstu 

maiņstrāva, kuras efektīvā vērtība ir vienāda ar 

līdzstrāvas vērtību. 

  

4 598 

iestatījuma signāls 

  

set-point signal сигнал контрольной точки eingestellter Wert der 

Führungsgröße 

Signāls, kas vadībassistēmā ataino atsauces mainīgo. 3 676 

iestatītājkomanda 

  

adjusting command многопозиционная команда Stellbefehl Komanda, kas izraisa operatīvās iekārtas stāvokļa 

maiņu, ja iekārtai iespējami vairāk nekā divi stāvokļi. 

3 677 

iestrēgšana crawling застревание Schleichen Stabila, bet anormāla sinhronmašīnas vai 

asinhronmašīnas darbība tādas rotācijas frekvences 

tuvumā, kura veselu skaitu reižu mazāka par sinhrono 

rotācijas frekvenci. 

  

2 416 

ietaises nominālais spriegums nominal voltage of an 

installation 

номинальное напряжение 

установки 

Nennspannung einer Anlage Spriegums, kādam paredzēta elektroietaise vai tās daļa. 

Piezīme. Faktiskais spriegums pieļaujamajās robežās 

var atšķirties no nominālā sprieguma. 

  

3 678 

ietekmes robeža limit of interference норма на помеху Beeinflussungsschwelle Maksimāli pieļaujamais ierīces, iekārtas vai sistēmas 

darbības raksturojumu pasliktinājums 

elektromagnētiskā traucējuma ietekmē. 

Piezīme. Tā kā, mērot traucējumus, daudzos gadījumos 

rodas grūtības, angļu valodā termins "limit of 

3 679 
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interference" (latviešu val. “ietekmes robeža”) bieži 

tiek lietots termina "limit of disturbance" (latviešu val. 

“traucējumu robeža”) vietā. 

  

ietekmes slāpēšana 

  

interference suppression подавление помехи Beeinflussungsunterdrückung Darbība, kas samazina vai novērš elektromagnētisko 

ietekmi. 

3 680 

ietekmētā krāsa 

  

related perceived colour неизолированный цвет bezogene Farbe Krāsu redzes izraisīta sajūta, kas gūta no virsmas vai 

objekta uz citu krāsu fona. 

4 599 

ietekmētājlielums influence quantity влияющая величина Einflußgröße Mēraparātam – lielums, kas parasti nav attiecīgā 

mēraparāta mērījamais lielums, bet var ietekmēt 

mērīšanas rezultātu. 

Relejam – lielums, kas nav attiecīgā releja ieejas 

iedarbes lielums, bet var mainīt kādu releja 

raksturlielumu (nostrādes laiku, atgriezes laiku, 

precizitāti u. tml.). 

  

3 681 

ietvere 

sk. spuldzes ietvere 

  

        4 600 

ievilkšanās sinhronismā 

sk. iesinhronizēšanās 

  

  

  

  
  2 417 

[ie]zemēt to earth, to ground заземлять erden Ierīkot nepieciešamos savienojumus 

starp elektroiekārtas daļām, kas normālā 

darba režīmā vai remonta režīmā nav ar spriegumu, un 

zemi, lai bojājuma gadījumā panāktu iespējami mazu 

potenciālu starpību starp iekārtu un zemi. 

  

1 221 

ignitrons ignitron игнитрон Ignitron Dzīvsudraba taisngriezis, kurā ir viens anods un šķidrs 

katods un kurā lokizlādi ierosina ar aizdedzes 

elektrodu. 

  

4 601 

ilggadējā vidējā noteces 

enerģija 

mean energy capability среднемноголетнее 

производство энергии 

mittleres Arbeitsvermögen Vienas vai vairāku hidroelektroietaišu vidējā noteces 

enerģija, kas dotajā laikā noteikta pēc iespējami lielākā 

gadu skaitā reģistrētiem noteces datiem. 

  

1 198 

ilgizturības pārbaude 

  

life test испытание на долговечность Lebensdauerprüfung Objekta ilgdarbības spējas pārbaude noteiktos 

apstākļos. 

3 682 

ilgkomanda persistent command непрерывная команда Dauerbefehl Komanda, kuras izejas signāls operatīvajā iekārtā tiek 

uzturēts tik ilgi, kamēr pastāv šo komandu izraisošā 

iedarbe. 

3 683 



203 
 

  

ilglaicīgās robežizmaksas long-run marginal cost долговременные 

дополнительные затраты 

langfristige Grenzkosten, 

langfristige Zuwachskosten 
Robežizmaksas gadījumā, kad elektrostacijas jauda 

jāizmaina, piemēram, uzstādot jaunus ģenerējošos 

agregātus. 

  

2 418 

ilgmūžība durability долговечность Haltbarkeit Objekta spēja veikt prasīto funkciju līdz robežstāvokļa 

sasniegšanai noteiktos ekspluatācijas un apkalpes 

apstākļos. Objekta robežstāvokli var raksturot ar 

lietderīgā darbmūža beigām, nepiemērotību turpmākai 

lietošanai ekonomisku vai tehnoloģisku iemeslu dēļ, kā 

arī ar citiem būtiskiem faktoriem. 

  

2 419 

ilgstošā nominālā strāva 

  

continuous rated current номинальный длительный ток Bemessungs-Dauerstrom Elektroierīces ilgstošā režīma strāva, kurai šī ierīce 

aprēķināta un kuru garantē izgatavotājs. 

2 420 

ilgstoši pieļaujamā 

ekspluatācijas temperatūra 

  

maximum continuous operating 

temperature 

максимальная рабочая 

температура 

höchste dauernd zulässige 

Betriebstemperatur 

Maksimālā temperatūra, ar kādu elektrotermiskā iekārta 

var darboties ilgstošā režīmā. 

4 602 

ilgstošs režīms, 

S1 režīms 

  

continuous running duty, duty 

type S1 

режим длительной нагрузки, 

типовой режим S1 

Dauerbetrieb, Betriebsart S1 Režīms ar nemainīgu slodzi, kuras ilgums ir pietiekošs 

elektromašīnas termiskā līdzsvara sasniegšanai. 

2 421 

ilgums 

  

duration продолжительность Dauer Laika inervāls, kurā norisinās process. 1 (3) 222 
(684) 

iluminants 

  

illuminant иллюминант Lichtart Noteikta relatīvā spektrālā sadalījuma starojums tajā 

spektra daļā, kurā notiek objekta krāsuztvere. 

4 603 

immitance immitance иммитанс Immittanz Kopējs termins, ar kuru apzīmē komplekso pilno 

pretestību vai komplekso pilno vadītspēju. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

  

3 685 

impregnēšana 

sk. piesūcināšana 

  

        4 604 

impulsa kāpumlaiks rise time of a pulse время нарастания импульса Anstiegzeit eines Impulses Laika intervāls starp momentiem, kad no noteiktas 

zemākās vērtības impulss pirmo reizi sasniedz noteiktu 

augstāko vērtību. 

Piezīme. Ja nav noteikts citādi, tad par zemāko un 

augstāko vētību pieņem attiecīgi 10% un 90% no 

impulsa maksimumvērtības. 

3 686 
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impulsa kritumlaiks pulse decay time время спада импульса Impulsabfallzeit Laika intervāls, kurā impulss no kādas noteiktas 

lielākas vērtības izmainās līdz noteiktai mazākai 

vērtībai. 

Piezīme. Ja nav noteikts citādi, tad par lielāko vērtību 

pieņem 90% un par mazāko – 10% no impulsa 

maksimālās vērtības. 

  

4 605 

impulskomanda pulse command импульсная команда Impulsbefehl Komanda, kas operatīvajai iekārtai padod signālu viena 

noteikta garuma impulsa veidā neatkarīgi no komandu 

izraisošās iedarbes ilguma. 

  

3 687 

impulspārbaude impulse test импульсное испытание Stoßspannungsprüfung Izolētas detaļas pārbaude ar noteiktas polaritātes, 

noteiktas amplitūdas un noteiktas formas sprieguma 

impulsu. 

  

2 422 

impulss 

sk. kustības daudzums 

  

        3 688 

impulssprieguma vilnis voltage surge импульс напряжения при 

распространении волны 

Stoßspannungswelle Pārejas spriegums, kas viļņa veidā 

izplatās elektropārvades līnijā vai citā elektriskajā ķēdē 

un ko raksturo stāva fronte un relatīvi lēna 

samazināšanās. 

  

1 712 

impulstraucējums 

  

impulsive disturbance импульсная помеха Impulsstörung Elektromagnētiskais traucējums, kas rodas pašā iekārtā 

kā atsevišķu impulsu vai pārejas procesu virkne. 

3 689 

impulstroksnis 

  

impulsive noise импульсный шум Impulsrauschen Elektromagnētiskais troksnis, kas rodas pašā iekārtā kā 

atsevišķu impulsu vai pārejas procesu virkne. 

3 690 

impulsu kūlis 

  

burst of pulses пачка импульсов schnelle transiente Störgröße der 

Impulse 

Ierobežota skaita secīgu impulsu kopums. 3 691 

impulsu magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums:p) 

pulse permeability импульсная магнитная 

проницаемость 

Impuls-Permeabilität Relatīvā magnētiskā caurlaidība, ko impulsu režīmā 

nosaka magnētiskās indukcijas izmaiņa B un tai 

atbilstošās magnētiskā lauka intensitātes 

izmaiņa ja abu šo lielumu impulsiem ir patvaļīga 

forma un tie mainās noteiktās robežās: 

. 

Piezīmes. 

1.       Impulsu magnētiskās caurlaidības vērtība 

lielā mērā ir atkarīga no magnētiskās 

3 692 
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indukcijas vai magnētiskā lauka intensitātes 

maiņas robežām; nav nepieciešams, lai šīs 

robežas būtu simetriskas attiecībā pret 

nullvērtību. 

2.       Impulsu magnētiskā caurlaidība bieži 

attiecināma uz gadījumu, kad ierosmes 

tinumam tiek padoti taisnstūraini sprieguma 

impulsi; ja šādā gadījumā nav sasniegts 

magnētiskā materiāla piesātinājums, tad 

magnētiskās indukcijas impulsiem ir gandrīz 

trīsstūraina forma. 

  

impulsvadības koeficients pulse control factor коэффициент импульсного 

управления 

Einschaltverhältnis bei 

Pulsdauersteuerung, 

Tastverhältnis bei 

Pulsdauersteuerung 

Ventiļa galvenā pleca strāvplūdes laika attiecība pret 

impulsu taktsperiodu, ja komutācijas ķēdes 

induktivitāte ir nulle. 

4 606 

indikatordrošinātājs indicating fuse предохранитель с указателем 

срабатывания 

Kennmelder-Sicherung Drošinātājs, kuram ir nostrādes indikators. 2 423 

indikatormēraparāts detecting instrument индикаторный прибор Indikator-Meßgerät Ierīce, kas paredzēta kāda lieluma konstatēšanai, 

nemērot šī lieluma skaitlisko vērtību vai nosakot šī 

lieluma aptuvenu vērtību un/vai nosakot šī lieluma 

zīmi. 

  

3 694 

indikators indicator индикатор Anzeiger Elements, aparāts vai ierīce, kas kontrolējamā procesa 

gaitu, novērojamā objekta stāvokli vai kādu lielumu 

attēlo cilvēkam ērti uztveramā formā. 

  

3 695 

indikācijas mēraparāts 

sk. vizuālindikācijas 

mēraparāts 

  

        3 693 

individuālais 

aizsargaprīkojums 

  

personal protective equipment, 

PPE 

индивидуальное защитное 

оснащение 

persönliche Schutzausrüstung Aizsargtērps, darbarīki vai ierīces, kas paredzēti 

strādājošā individuālai aizsardzībai pret 

elektrobīstamību. 

4 608 

individuālā piedziņa individual drive индивидуальный привод Einzelradsatzantrieb Elektriskā vilcējritekļa piedziņa, kurā dzenošās asis nav 

savstarpēji saistītas un katru no šīm asīm griež 

atsevišķs dzinējs. 

  

4 607 

individuālā 

pieprasījumkomanda 

station interrogation command команда запроса 

контролируемого пункта 

Stationsabfragebefehl Komanda, kas pieprasa visas pārrauginformācijas 

pārraidi uz vadības punktu no viena kontrolējamā 

punkta. 

3 696 

individuālās asspiedziņas 

lokomotīve 

individual axle drive locomotive локомотив с индивидуальным 

приводом осей 

Lokomotive mit 

Einzelnradsatzantrieb 

Lokomotīve, kuras dzenošie riteņpāri mehāniski nav 

saistīti. 

4 609 



206 
 

individuālekrānu kabelis individually screened cable кабель с отдельно 

экранированными жилами 

einzelgeschirmtes Kabel Kabelis, kurā katrai dzīslai ir atsevišķs ekrāns. 2 424 

inducētais spriegums induced voltage, induced tension наведенная э. д. с., наведенное 

напряжение 

induzierte Spannung Skalārs lielums, kas vienāds ar vektoriāla 

lieluma  līnijintegrāli, integrējot pa 

lādiņnesēju pārvietošanās trajektoriju, kur A – 

vektoriālais magnētiskais potenciāls, B – magnētiskā 

indukcija noteiktā trajektorijas punktā, v – punkta 

pārvietošanās ātruma vektors,  – 

lielumu v un B vektoriālais reizinājums. 

Piezīme. Inducēto spriegumu var aprēķināt arī kā 

noslēgta kontūra plūsmas saķēdējuma maiņas ātrumu: 

. 

  

3 699 

inducētā magnētiskā 

anizotropija 

  

induced magnetic anisotropy наведенная магнитная 

анизотропия 

induzierte magnetische 

Anisotropie 

Pastāvīga vai pārejoša magnētiskā anizotropija, ko 

izraisa ārēji faktori. 

3 697 

inducētā strāva 

  

induced current наведенный ток induzierter Strom Elektriskā strāva, ko izraisa lādiņnesēju pārvietošanās 

inducētā sprieguma ietekmē. 

3 698 

indukcijas kanālkrāsns induction channel furnace индукционная канальная печь Induktionsrinnenofen Kausēšanai paredzēta indukcijas krāsns, kurā metālu 

kausē strāvas, kas inducējas kanālos – krāsns apakšējā 

daļā izveidotās un ar krāsns galveno tilpni savienotās 

cilpās. Cilpas izklātas ar oderējumu un tajās iepildīts 

kausējamais metāls, kas veido īsslēgtu transformatora 

sekundāro tinumu, kura strāva noslēdzas pa kanālu un 

galvenajā tilpnē esošo metālu. 

Piezīme. Līdzīgas konstrukcijas indukcijas krāsnis lieto 

arī noteiktas temperatūras uzturēšanai ar induktīvās 

sildīšanas metodi šķidrā metālā (sk. indukcijas 

termostatkrāsns). 

  

4 610 

indukcijas krāsns induction furnace индукционная печь Induktionsofen Induktīvās sildīšanas iekārta ar sildkameru un 

induktoru, kā arī ar krāsns darbībai nepieciešamām 

dažādām palīgierīcēm. 

  

4 611 

indukcijas krāsns tīģelis crucible of [coreless] induction 

furnace 

тигель индукционной печи Tiegel eines [kernlosen] 

Induktionstiegelofen 

Ugunsizturīga materiāla trauks indukcijas krāsns 

induktora spoles iekšpusē, kurā notiek materiāla 

kausēšana, karsēšana, žāvēšana u. c. termiskie procesi. 

  

4 612 

indukcijas mašīna induction machine индукционная машина Induktionsmaschine Asinhronmašīna, kurai tiek barots tikai viens tinums. 2 425 
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indukcijas termostatkrāsns 

  

induction holding furnace индукционная печь для 

выдержки 

Induktionswarmhalteofen Īpaši izveidota indukcijas krāsns, kas paredzēta šķidra 

metāla uzturēšanai noteiktā temperatūrā. 

4 613 

indukcijas tīģeļkrāsns induction crucible furnace индукционная тигельная печь Induktionstiegelofen Kausēšanai paredzēta indukcijas krāsns, kurā siltums 

izdalās tieši kausējamā materiālā (šihtā, metālā) vai ar 

šo materiālu aizpildītās tilpnes (tīģeļa) sienās, kā 

induktoru izmantojot no dzesējama vara dobvada 

izgatavotu solenoīdu, kas aptver tīģeli. 

Piezīme. Līdzīgas konstrukcijas indukcijas krāsnis lieto 

arī noteiktas temperatūras uzturēšanai ar induktīvās 

sildīšanas metodi šķidrā metālā (sk. indukcijas 

termostatkrāsns). 

  

4 614 

indukcijlodēšana induction brazing индукционная пайка Induktionslöten Lodēšana, kurā lodējamās detaļas un lodi karsē mainīga 

elektromagnētiskā lauka inducēto strāvu radītais 

siltums. 

  

4 615 

indukcijsistēmas mēraparāts induction instrument индукционный измерительный 

прибор 

Induktions-Meßgerät Elektriskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir 

nekustīgu elektromagnētu radītu mainīgu magnētisko 

lauku mijiedarbība ar šo lauku inducētajām strāvām 

mēraparāta kustīgajās vadītājdaļās. 

  

3 700 

indukcijsistēmas skaitītājs 

  

  

induction meter индукционный счетчик Induktionszähler Elektroenerģijas skaitītājs, kura darbības pamatā ir 

indukcijas mērmehānisma diska rotācija. 

3 701 

induktivitātes koeficients 

(apzīmējums: AL) 

inductance factor коэффициент индуктивности Induktivitätsfaktor Koeficients, kuru noteiktas formas spolei aprēķina ar 

formulu 

, 

kur L – uz sedes novietotās mērspoles induktivitāte; N – 

mērspoles vijumu skaits. 

Piezīme. Šis termins saistīts ar magnētisko 

vadītspēju : magnētiskā vadītspēja raksturo serdes 

magnētisko pretestību, bet induktivitātes koeficients –

 serdi ar tinumu. 

  

3 705 

induktivitātes spole, 

drosele 

  

inductor, inductance coil катушка индуктивности, 

дроссель 

Drossel[spule] Ierīce, ko veido spolē satīts izolēts vads un kas 

paredzēta magnētiskā lauka un ar tā maiņām saistītu 

parādību radīšanai. Šīs ierīces galvenā īpašība ir 

induktivitāte. 

3 706 

induktivitātes temperatūras temperature coefficient of температурный коэффициент Temperaturkoeffizient der Induktivitātes relatīvās izmaiņas attiecība pret 3 707 
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koeficients 

(apzīmējums: L) 

inductance индуктивности Induktivität temperatūras izmaiņu, kura izraisījusi šo induktivitātes 

izmaiņu: 

, 

kur Linduktivitāte temperatūrā ; Lb - 

induktivitāte temperatūrā b, kas pieņemta par bāzes 

temperatūru. 

  

induktīvais sajūgs induction coupling индукционная муфта Induktionskupplung Elektromagnētiskais sajūgs, kurā griezes moments tiek 

pārnests, mijiedarbojoties vienas rotējošās daļas polu 

radītajam magnētiskajam laukam ar otrā rotējošajā daļā 

inducēto strāvu. 

  

2 427 

induktīvais sildītājs induction heater индукционный нагреватель Induktionserwärmer Bez sildkameras izveidota induktīvās sildīšanas iekārta, 

kurā apstrādājamais materiāls vai detaļa tiek sildīts ar 

induktora magnētiskā lauka inducētajām virpuļstrāvām. 

  

4 626 

induktīvais šunts inductive shunt индуктивный шунт induktiver Nebenwiderstand Feromagnētiskas serdes spole, ko slēdz parālēli vilces 

dzinēja galveno polu tinumam lauka vājināšanas laikā. 

  

4 627 

induktīvā saite inductive coupling индуктивная связь induktive Kopplung Tāda divu savstarpēji izolētu ķēžu vai ķēdes daļu 

sasaiste, kas ļauj pārvadīt enerģiju no vienas elektriskās 

ķēdes vai ķēdes daļas uz citu ķēdi vai ķēdes daļu. 

  

3 702 

induktīvā sildīšana induction heating индукционный нагрев Induktionserwärmung Vadītājmateriāla vai no vadītājmateriāla izgatavota 

izstrādājuma sildīšana, izmantojot mainīgu magnētisko 

lauku, kura enerģijas plūsma inducē virpuļstrāvas. 

  

4 616 

induktīvā sildīšana ar 

skrejlauku 

traveling wave heating нагрев бегущей волной Wanderfeld-Erwärmung Induktīvā sildīšana, kurā trīsfāžu strāvas radītās 

magnētiskā lauka enerģijas plūsma vērsta 

perpendikulāri izstrādājuma virsmai un magnētiskā 

lauka skrejvilnis pārvietojas ar pamatfrekvencei 

atbilstošu sinhrono ātrumu. 

  

4 617 

induktīvā sildīšana ar 

šķērslauku 

transverse flux heating нагрев поперечным потоком Querflußerwärmung Induktīvā sildīšana, kurā elektromagnētiskās enerģijas 

plūsma vērsta perpendikulāri izstrādājuma lielākajai 

virsmai. 

  

4 618 

induktīvā sildītāja 

cilpinduktors 

[heating] loop inductor одновитковый нагревательный 

индуктор 

Schleifenheizinduktor Induktīvās sildierīces induktors ar vienu vijumu, kas 

aptver sildāmo detaļu vai sagatavi. 

4 619 

induktīvā sildītāja ferīta ferrite [heating] inductor нагревательный индуктор с Heizinduktor mit Ferritkern Induktīvās sildierīces induktors ar īpašas konstrukcijas 4 620 
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induktors ферритовым магнитопроводом ferīta magnētserdi, kas paredzēta magnētiskās plūsmas 

koncentrēšanai un inducētās strāvas lokalizēšanai 

noteiktā apstrādājamā materiāla vai sagataves vietā. 

induktīvā sildītāja iekšējais 

induktors 

internal [heating] inductor внутренний нагревательный 

индуктор 

Innenheizinduktor Induktīvās sildierīces induktors, kas pielāgojams 

apstrādājamās detaļas iekšējai virsmai un paredzēts šīs 

detaļas sildīšanai no iekšpuses. 

  

4 621 

induktīvā sildītāja induktors heating inductor нагревательный индуктор Heizinduktor Induktīvā sildītāja sastāvdaļa – parasti īpašas 

konstrukcijas spole, kurā, plūstot maiņstrāvai, tiek 

radīts elektromagnētiskais lauks, kas inducē 

virpuļstrāvas apstrādājamā materiālā vai sagatavē. 

  

4 622 

induktīvā sildītāja 

plakaninduktors 

pancake [heating] inductor плоскоспиральный 

нагревательный индуктор 

Flachspuleheizinduktor Induktīvās sildierīces induktors ar vienu vai vairākiem 

vienā plaknē izvietotiem vijumiem plakanu detaļu 

virsmu sildīšanai. 

  

4 623 

induktīvā sildītāja 

serdeņinduktors 

core type [heating] inductor нагревательный индуктор с 

сердечником 

Heizinduktor eines Rinnenofens Induktīvās sildierīces induktors, kas sastāv no 

feromagnētiska materiāla noslēgtas slāņotas serdes, 

kuras vienā galā uztīta viena vai vairākas spoles. Serde 

caurtver cilpas vai gredzena formas reni, kurā atrodas 

šķidrais metāls, kas veido transformatora sekundāro 

tinumu. 

  

4 624 

induktīvā sildītāja 

solenoīdinduktors 

solenoid [heating] inductor соленоидный нагревательный 

индуктор 

Heizinduktor-Zylinderspule Induktīvās sildierīces induktors ar vairākiem vijumiem, 

kas aptver apstrādājamo detaļu vai sagatavi visā 

sildīšanas zonā. 

  

4 625 

induktīvā slogpārbaude 

  

zero power-factor test опыт при коэффициенте 

мощности, равным нулю 

Überregungsprüfung mit 

Leistungsfaktor Null 
Pārbaude, kurā sinhronmašīna, darbojoties paralēli ar 

tīklu, ir pārierosināta un tās jaudas koeficients ir tuvs 

nullei. 

2 426 

induktīvās saites koeficients inductive coupling factor of two 

circuits 

коэффициент индуктивной 

связи двух цепей 

induktiver Kopplungsgrad 

zweier Stromkreise 

Divu ķēžu mijinduktivitātes M un šo ķēžu 

pašinduktivitāšu L1 un L2 vidējās ģeometriskās vērtības 

attiecība: 

. 

3 703 

induktīvās slodzes 

raksturlīkne 

zero power-factor characteristic нагрузочная характеристика 

машины при коэффициенте 

мощности, равным нулю 

Kennlinie bei Blindlast Elektromašīnas slodzes raksturlīkne, ja strāva ir 

nemainīga un jaudas koeficients vienāds ar nulli. 

2 428 

induktīvs elements inductive element индуктивный элемент induktives Element Elektriskās ķēdes elements, elektroierīce vai elektriskā 

ķēde, kuras darbības raksturu noteiktos apstākļos 

nosaka galvenokārt induktivitāte. 

  

3 704 
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induktora spole field coil катушка индуктора Polspule, Feldspule Izolēts līdzstrāvas mašīnas vai izvirzītu polu 

maiņstrāvas mašīnas tinums, kas novietots uz pola un 

paredzēts šī pola magnetizēšanai. 

Induktora tinuma vijumu grupa, kas neizvirzītu polu 

mašīnās aizņem vienu rievu pāri. 

  

2 429 

induktora tinums 

  

field winding обмотка индуктора Feldwicklung Ierosmes tinums elektromašīnas galvenā magnētiskā 

lauka radīšanai. 

2 430 

induktormašīna inductor machine индукторная машина Induktormaschine Sinhronmašīna, kuras vienā, parasti nekustīgajā, daļā ir 

novietots enkura tinums, kā arī ierosmes tinums (vai 

pastāvīgie magnēti), bet otra, parasti rotējošā, daļa ir 

izveidota ar noteikta skaita regulāriem izciļņiem bez 

tinuma. 

  

2 431 

induktors 

  

field system индуктор Feldsystem Elektromašīnas daļa, kurā atrodas induktora tinums. 2 432 

inerce inertia инерция Trägheit Ķermeņa īpašība, kas izpaužas kā tendence saglabāt 

vienmērīgu taisnvirziena kustību vai miera stāvokli, ja 

uz to neiedarbojas ārēji spēki. 

  

3 708 

inerces moments 

(apzīmējums: J) 

moment of inertia момент инерции Trägheitsmoment Skalārs lielums, kas raksturo ķermeņa inerci rotācijas 

kustībā ap nekustīgu punktu vai asi un ko aprēķina kā 

 

kur m – ķermeņa elementa masa; r – šī elementa 

attālums līdz rotācijas centram vai rotācijas asij. 

Piezīme. Ķermeņa inerces moments ir vienāds ar 

ķermeņa elementa inerces momenta tilpumintegrāli. 

Ķermeņu sistēmas inerces moments ir vienāds ar 

atsevišķu ķermeņu inerces momentu summu. 

  

3 709 

informācija information информация Information Ziņas, dati, zināšanu kopums par objektu (stāvokli, 

procesiem, notikumiem, priekšmetiem, lietām, ieskaitot 

jēdzienus), kam noteiktā kontekstā ir konkrēta nozīme 

un ko var pārraidīt, saglabāt atmiņā vai pārstrādāt. 

  

4 628 

informācijas pārraides ātrums 

  

information transfer rate скорость передачиинформации Informationsübermittlungsrate Vidējais no datu avota pārraidīto un pareizi uztverto 

informācijas bitu skaits sekundē. 

3 710 

informācijas pārraides 

efektivitāte 

  

information transfer efficiency эффективность передачи 

информации 

Effizienz der 

Informationsübermittlung 

Pareizi uztvertās informācijas bitu skaita attiecība pret 

kopējo pārraidīto bitu skaitu. 

3 711 
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informācijas tehnoloģijas 

iekārtas 

information technology 

equipment, ITE 

информационно-

технологическое 

оборудование 

Einrichtungen der 

Informationstechnik, ITE 

Iekārtas, kas paredzētas datu saņemšanai no ārēja avota 

(datu ieejas līnijas vai komutatora), atsevišķām 

saņemto datu apstrādes funkcijām (aprēķināšanai, datu 

pārveidošanai vai pierakstei, datu uzkrāšanai, 

klasifikācijai, uzglabāšanai, pārraidei), datu izvadīšanai 

(uz citu iekārtu datu vai attēlu reproducēšanai). 

Piezīme. Šī definīcija ietver elektriskus vai 

elektroniskus blokus vai sistēmas, kas ģenerē lielu 

skaitu periodiskus binārus elektriskus vai elektroniskus 

signālus un ir konstruētas tā, lai veiktu datu apstrādes 

funkcijas (vārdu apstrādi, elektronisko aprēķināšanu, 

datu pārveidošanu, reģistrēšanu, uzkrāšanu, 

uzglabāšanu, meklēšanu un pārraidi, kā arī 

reproducēšanu attēlu veidā). 

  

3 712 

infrasarkanais paneļstarotājs infrared radiation panel панель инфракрасного 

излучения 

Infrarotflächenstrahler Plakanas konstrukcijas ierīce ar vienu vai vairākiem 

infrasarkaniem starotājiem, kas veido kopēju staru kūli. 

  

4 633 

infrasarkanais sildītājs 

sk. infrasarkanā starojuma 

sildītājs 

  

        4 634 

infrasarkanais starojums infrared radiation инфракрасное излучение infrarote Strahlung Optiskais starojums, kura viļņu garums ir lielāks par 

redzamā starojuma viļņu garumu. 

Piezīme. Infrasarkanā starojuma diapazonu parasti 

iedala šādos apakšdiapazomos: IR-A – no 

780 nm līdz1400 nm, IR-B – no1,4 μm līdz 3 μm, IR-C 

– no 3 μm līdz1 mm. 

  

4 635 

infrasarkanais starotājs infrared lamp инфракрасный излучатель Infrarot-Strahler Starojuma avots, kura starojumā īpaši izteikta 

infrasarkanā starojuma daļa, bet gaismas izstarojumam 

ir otršķirīga nozīme. 

  

4 636 

infrasarkanā sildīšana 

  

infrared heating инфракрасный нагрев Infraroterwärmung Sildīšana, kurā enerģiju pārnes ar infrasarkano 

starojumu. 

4 629 

infrasarkanā starojuma 

krāsns 

  

infrared oven печь с инфракраснымнагревом Infrarotofen Sildierīce ar siltuma kameru un infrasarkanā starojuma 

sildelementiem. 

4 630 

infrasarkanā starojuma 

sildelements 

  

infrared heating element инфракрасный 

нагревательный элемент 

Infrarotheizelement Siltuma avots, kas emitē infrasarkano starojumu. 4 631 

infrasarkanā starojuma infrared heater инфракрасный нагреватель Infrarotheizkörper Infrasarkanā starojuma sildierīce bez kameras. 4 632 
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sildītājs, 

infrasarkanais sildītājs 

  

inhibitors 

  

inhibitor ингибитор Inhibitor Viela, ko lieto nelielos daudzumos, lai palēninātu 

ķīmisko reakciju. 

4 637 

inkrementālā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums:  

incremental permeability магнитная проницаемость при 

наличии постоянного поля 

inkrementale Permeabilität Relatīvā magnētiskā caurlaidība, ko, magnētiskā lauka 

intensitātei periodiski mainoties ap noteiktu pastāvīgu 

vērtību, nosaka magnētiskā lauka indukcijas un lauka 

intensitātes maksimālo un minimālo vērtību starpības. 

3 713 

instalējuma maksimumdalības 

koeficients 

effective demand factor коэффициент участия в 

максимуме нагрузки 

Höchstlastanteil bezogen auf 

Anschlußwert 
Daļas veidā vai procentos izteikta attiecība starp 

elektroenerģijas lietotāja, lietotāju grupas vai iekārtu 

grupas jaudu maksimumslodzes laikā pret to instalēto 

jaudu. 

  

2 433 

instalētā jauda 

sk. uzstādītā jauda, instalētā 

jauda 

  

        2 434 

instalēto spuldžu gaismas 

plūsmas blīvums 

  

installed lamp flux density плотность потока 

установленных ламп 

flächenbezogener Lichtstrom der 

installierten Lampen 

Apgaismes ietaises spuldžu nominālo gaismas plūsmu 

summas attiecība pret apgaismojamās telpas laukumu. 

4 638 

instruēta persona [electrically] instructed person инструктированное лицо elektrotechnisch unterwiesene 

Person, instruierte Person 

Kvalificētas personas atbilstoši apmācīta persona vai 

uzraudzīta persona, kas spēj apzināties draudus un 

novērst risku, ko var izraisīt elektriskā strāva. 

  

4 639 

instruments 

sk. darbarīks, instruments 

  

        1 237-1 

integrālās iedarbes laika 

konstante 

(apzīmējums: TI) 

integral action time constant постоянная времени 

воздействия по интегралу 

Integrierzeit Integrālās iedarbes koeficienta apgriezta vērtība, ja 

ieejas un izejas mainīgie ir mērīti vienās un tajās pašās 

mērvienībās: 

, 

kur KI – integrālās iedarbes koeficients. 

  

3 714 

integrētais slēdzis integrated switch интегрированный 

выключатель* 

integrierter Schalter Slēdzis, kas kopā ar elektroierīci veido funkcionālu 

veselumu un ko var pārbaudīt tikai kopā ar pārējām 

ierīces sastāvdaļām. 

  

4 640 
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integrētājelements, 

I elements 

integral element, I-element интегральный элемент Integrierglied, I-Glied Pārvades elements, kurā izejas mainīgā maiņas ātrums 

vai atvasinājums laikā ir proporcionāls atbilstošai ieejas 

mainīgā vērtībai. Integrālā elementa pārvades funkcija 

ir šāda: 

, 

kur KI – integrālās iedarbes koeficients; s – 

kompleksais mainīgais; X(s) un Y(s) – attiecīgi ieejas 

un izejas mainīgā Laplasa transformācija. 

Piezīme. Integrālās iedarbes koeficients ir vienāds ar 

integrētājelementa izejas mainīgā atvasinājuma 

attiecību pret ieejas mainīgo. 

  

3 715 

integrētājfotometrs 

sk. lūmenmetrs 

  

        4 641 

integrētājmēraparāta 

bremzētājmoments 

braking torque of an integrating 

measuring instrument 

тормозной момент 

интегрирующего 

измерительного прибора 

Bremsmoment eines 

integrierenden Meßgerätes 

Moments, kas rodas nekustīga pastāvīgā magnēta un 

integrējošā mēraparāta rotējošajā daļā inducētās strāvas 

mijiedarbības rezultātā un kas ir pretējs griezes 

momentam. 

3 716 

integrētājmēraparāta 

skaitītājmehānisms 

register of an integrating 

measuring instrument 

счетный механизм 

интегрирующего 

измерительного прибора 

Zähleinrichtung eines 

integrierenden Meßgerätes 

Integrētājmēraparāta daļa, kas ļauj noteikt mērījamā 

lieluma vērtību. 

3 717 

integrētājmēraparāts integrating measuring instrument интегрирующий 

измерительный прибор 

integrierendes Meßgerät Mēraparāts, kura izejas lieluma vērtība ir vienāda ar 

ieejas lieluma integrāļa vērtību atkarībā no cita mainīgā 

lieluma, parasti laika. Šāds mēraparāts, piemēram, ir 

elektroenerģijas skaitītājs. 

  

3 718 

intensīvizlādes spuldze high intensity discharge lamp, 

HID lamp 

разрядная лампа высокой 

интенсивности 

Hochdruckentladungslampe, 

HID-Lampe 

Izlādspuldze, kurā gaismrades loku stabilizē ar 

spuldzes sieniņu temperatūru un kurā kolbas virsmas 

jauda ir lielāka par 3 W/cm2. 

Piezīme. Pie šīs spuldžu grupas pieder augstspiediena 

dzīvsudraba, metālhalogēnu un augstspiediena nātrija 

spuldzes. 

  

4 642 

interference interference интерференция Interferenz Koherentā starojuma viļņu pārklāšanās, kas ļauj iegūt 

starojuma svārstību amplitūdas lokālu samazināšanos 

vai palielināšanos. 

  

4 643 

intermitējošs bojājums 

  

intermittent fault перемежающееся замыкание intermittierender Fehler Pārejošs bojājums, kas tajā pašā vietā un tā paša 

cēloņa dēļ pēc maza brīža atkārtojas. 

1 102 
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intermodulācija intermodulation интермодуляция Intermodulation Process nelineārā ierīcē vai izplatības vidē, kad ieejas 

signāla vai signālu spektra komponenšu mijiedarbības 

rezultātā rodas jaunas komponentes ar frekvencēm, kas 

vienādas ieejas komponenšu frekvenču lineārām 

kombinācijām ar veselskaitļa koeficientiem. 

  

3 719 

interrefleksija 

  

interreflection многократные отражения Mehrfachreflexion, 

Interreflexion 

Vairāku atstarojošo virsmu atstarojumu kopums. 4 644 

inversatkarīgas laikiztures 

maksimālstrāvas atkabnis 

  

inverse time-delay over-current 

release 

максимальный расцепитель 

тока с обратно зависимой 

выдержкой времени 

abhängig verzögerter 

Überstromauslöser 
Maksimālstrāvas atkabnis, kas nostrādā ar pārstrāvai 

apgriezti proporcionālu laikizturi. 

2 435 

invertēšanas koeficients 

sk. maiņgriešanas koeficients 

  

        4 645 

invertors 

sk. maiņgriezis 

  

        3 720 

inženiertīkli engineer networks инженерные сети Ingenieurnetze Elektrotīkla, gāzvadu tīkla, kanalizācijas cauruļu tīkla, 

ūdensvadu tīkla, sakaru tīkla utt. kopums dotajā 

teritorijā. Pēc izvietojuma izšķir iekšējos un ārējos 

inženiertīklus. 

  

1 656 

irbuļpierakstes mēraparāts stylus recorder самопишущий прибор с 

записью пишущим острием 

Nadelschreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pieraksti veic ar irbuļveida 

rakstītājelementu. 

3 725 

ISM grupējums ISM qualifier ПНМ подразделение групп ISM Gruppeneinteilung Grupējums, kas ietver iekārtas vai ierīces, kuras 

paredzētas radiofrekvences enerģijas ģenerēšanai un 

lokālai izmantošanai rūpnieciskām, zinātniskām, 

medicīniskām, sadzīves un citām līdzīgām vajadzībām, 

izņemot lietošanu elektrosakaru tehnikā. 

Piezīme. Apzīmējums ISM radies no angļu val. 

"industrial, scientific and medical" (krievu val. – 

"промышленное, научное и медицинское") – 

rūpniecisks, zinātnisks un medicīnisks. Dažas 

organizācijas informācijas tehnoloģijas iekārtas šajā 

grupā neietver. 

  

3 729 

izbīdāmbloka savienotājs rack-and-panel connector панельно-стоечный 

соединитель 

Einschub-Steckverbinder Spraudsavienotājs, kas paredzēts aparatūras izbīdāmā 

bloka savienošanai ar montāžas statni vai karkasu. 

Parasti tam ir vadotnes, kas nodrošina precīzu 

savienošanu. 

  

4 655 

izciļņslēdzis cam switch кулачковый переключатель Nockenschaltwerk Slēdzis, kura kontaktus darbina pagriežami izciļņi vai 4 656 
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  ekscentri. 

izejas funkcija output function выходная функция Ausgabefunktion Sakarību kopa, kas nosaka izejas mainīgā vērtību 

atkarībā no dotā sistēmas stāvokļa un no vienlaicīgām 

ieejas mainīgo vērtībām. 

Piezīme. Izejas funkciju pilnībā var aprakstīt ar pārejas 

stāvokļu tabulu (sk. tabulu termina pārejas stāvokļu 

tabula skaidrojumā) vai matemātiskā formā izteikt kā 

 

kur Dekarta reizinājums  ir sakārtotu pāru U 

un X kopa (sk. attēlu termina galīgais 

automātsskaidrojumā). 

  

3 732 

izejas jaudas vadība 

  

output power control управление выходной 

мощностью 

Ausgangs-Leistungssteuerung Aparāta, mašīnas vai sistēmas izejas elektriskās jaudas 

regulēšana, lai iegūtu vajadzīgos darbības 

raksturojumus. 

  

3 733 

izejas mainīgais 

  

output variable выходная переменная Ausgangsgröße Mainīgais, kuru izvada sistēma. 3 735 

izejas mainīgā maksimālā 

pārsvārste 

overshoot of an output variable выход за пределы выходной 

переменной 

Überschwingweite der 

Ausgangsgröße 

Starpība starp izejas mainīgā maksimumvērtību un tā 

stacionārā režīma vērtību  (sk. attēlu lēcieniedarbes 

reakcijas laikraksturlīkne skaidrojumā). 

  

3 734 

izejas matrica output matrix выходная матрица Ausgangsmatrix Matrica, kas apraksta sakarības starp sistēmas stāvokļa 

mainīgajiem un izejas mainīgajiem (sk. attēlu 

termina stāvokļa mainīgais skaidrojumā). 

  

3 736 

izejas vienādojumi output equations выходные уравнения Ausgangsgleichungen Vienādojumu sistēma, kas izejas mainīgos izsaka kā 

funkciju no stāvokļa mainīgajiem, ieejas mainīgajiem, 

sistēmas parametriem un laika (sk. attēlu 

termina stāvokļa mainīgais skaidrojumā). 

  

3 737 

izejatgriezeniskā vadība 

  

output feedback control управление с помощью 

обратной связи выхода 

Regelung mit 

Ausgangsrückführung 

Vadības veids ar proporcionālu atgriezenisko saiti, ko 

veido tikai izmērītie izejas mainīgie. 

3 738 

izgatavojumatteice manufacturing failure производственный отказ fertigungsbedingter Ausfall Atteice, ko rada izgatavošanas neatbilstība objekta 

projektam vai noteiktām tehnoloģiskā procesa 

prasībām. 

  

2 453 

izgatavojumbojājums manufacturing fault производственная 

неисправность 

fertigungsbedingter Fehlzustand Bojājums, ko rada izgatavošanas neatbilstība objekta 

projektam vai noteiktām tehnoloģiskā procesa 

prasībām. 

2 454 
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izkliedētā apgaisme 

  

diffused lighting диффузное освещение gestreute Beleuchtung, diffuse 

Beleuchtung 

Apgaisme, kurā objekts vai darba virsma pārsvarā 

netiek apgaismota no kāda noteikta virziena. 

4 657 

izkliedētā atstarošana, 

difūzā atstarošana 

  

diffuse reflection диффузное отражение gestreute Reflexion, diffuse 

Reflexion 

Atstarošana, kurā atstarojums tiek izkliedēts un 

praktiski nenotiek spoguļatstarošana. 

4 658 

izkliedētājs, 

difuzors 

  

diffuser рассеиватель Diffusor, lichtstreuender Körper Ierīce, kas, izmantojot gaismas izkliedes spēju, maina 

gaismas avota radītās gaismas plūsmas telpisko 

sadalījumu. 

4 659 

izkliedēts tinums 

  

distributed winding распределенная обмотка verteilte Wicklung Elektromašīnas tinums, kuram spoļu malas katrā polā 

aizņem vairākas rievas. 

2 455 

izkliedētu parametru ķēde 

  

distributed circuit цепь с распределенными 

параметрами 

Stromkreis aus verteilten 

Elementen 

Ķēde, kuru var aplūkot kā tādu, kas sastāv no bezgalīga 

skaita ideāliem elementiem. 

3 739 

izkliedētu parametru sistēma distributed parameter system система с распределенными 

параметрами 

System mit verteilten 

Parametern 

Sistēma, kuru matemātiski var aprakstīt ar parciālo 

atvasinājumu vienādojumiem, kas raksturo tās telpisko 

sadalījumu. 

3 740 

izkrišana no sinhronisma out-of-step operation выпадение из синхронизма Außer-Tritt-Zustand Vairāku kopējam elektrotīklam pieslēgtu sinhrono 

mašīnu pārejas režīms, kurā fāžu nobīdes leņķi starp 

divu vai vairāku mašīnu EDS palielinās līdz 

sinhronisma zaudēšanai vai tā atjaunošanai. 

  

1 238 

izlases pārbaude 

  

sampling test выборочное испытание Stichprobenprüfung No grupas patvaļīgi noteikta skaita atlasītu 

elektroizstrādājumu pārbaude. 

2 461 

izlāde 

  

disruptive discharge разряд Durchschlag Izolācijas bojājuma (caursites, pārklāšanās) radīta 

elektriskā loka veidošanās. 

1 239 

izlādes ceļš arcing distance разрядное расстояние Schlagweite Īsākais attālums pa izolatora ārpusi starp divām 

spriegumam pievienotām strāvvadošām daļām vai starp 

strāvvadošu un zemētu daļu. 

  

2 456 

izlādes enerģijas pārbaude discharge energy test опыт по определению энергии 

разряда 

Messung der Entladungsenergie Izolācijā izkliedētās enerģijas noteikšana vienas vai 

vairāku izlāžu laikā atbilstoši iepriekš noteiktai 

sprieguma vērtībai. 

  

2 457 

izlādes gredzens 

  

arcing ring защитное кольцо Lichtbogenring Izolatora gredzenveida aizsargarmatūra. 2 458 

izlādes rags 

  

arcing horn разрядный рог Lichtbogenhorn Izolatora ragveida aizsargarmatūra. 2 459 

izlādes sākumsprieguma discharge inception test опыт по определению порога 

разряда 

Entladungs-Einsatzprüfung Pārbaude, lai noteiktu mazāko spriegumu, ar kādu 2 460 
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pārbaude secīgos periodos atkārtojas noteiktas intensitātes 

izlādes, ja izolācijai pievieno pieaugošu rūpnieciskās 

frekvences spriegumu. 

  

izlādēšana 

  

discharging разрядка Entladen Ierīcē (akumulatorā, kondensatorā) uzkrātās enerģijas 

izgūšana. 

3 741 

izlādnis arrester, surge diverter, surge 

arrester 

защитный разрядник Überspannungsableiter Ierīce, kas 

paredzēta elektropatērētāju un/vai elektrotīkla element

u aizsardzībai pret pārsprieguma viļņiem. 

1 240 

izlādņa izlādes strāva 

  

discharge current of an arrester ток разрядника Ableitstoßstrom 

eines Überspannungsableiters 

Caur izlādni plūstošais strāvas impulss. 1 629 

izlādņa paliekošais spriegums 

  

residual voltage of an arrester остающееся напряжение 

разрядника 

Restspannung 

eines Überspannungsableiters 

Spriegums starp izlādņa pieslēgpunktiem, ko izraisa 

izlādnim cauri plūstošā izlādes strāva. 

1 597 

izlādņa 

pārspriegumaizsardzības 

klase 

  

protection class of surge 

arresters* 

класс защиты разрядника Anforderungsklasse 

des Überspannungs-Ableiters 

Noteiktiem parametriem (nostrādes spriegumam, 

zibensizlādes strāvai u. c.) atbilstoša izlādņu 

klasifikācijas grupa. 

  

4 660 

izlādspuldze discharge lamp разрядная лампа Entladungslampe Spuldze, kurā gaismu tieši vai netieši rada elektriskā 

izlāde gāzē, metāla tvaikos vai to abu maisījumā. 

Piezīme. Atkarībā no tā, vai gaisma pārsvarā tiek 

radīta gāzē vai metāla tvaikos, izšķir gāzizlādes 

spuldzes, piemēram, ksenona, neona, hēlija, slāpekļa 

vai oglekļa dioksīda spuldzes, un metāltvaika spuldzes, 

piemēram, dzīvsudraba un nātrija spuldzes. 

  

4 661 

izlādspuldzes aizdedzes 

elektrods 

  

starting electrode of a discharge 

lamp 

поджигающий электрод 

разрядной лампы 

Zündelektrode einer 

Entladungslampe 

Palīgelektrods, kas paredzēts izlādes izraisīšanai 

spuldzē. 

4 662 

izlādspuldzes aizdedzes ierīce 

  

starting device of a discharge 

lamp 

зажигающее устройство 

разрядной лампы 

Startvorrichtung einer 

Entladungslampe 

Ierīce, kas patstāvīgi vai kopā ar citiem elementiem 

rada izlādes procesa ierosināšanai nepieciešamos 

apstākļus. 

4 663 

izlādspuldzes aizdedzes laiks starting time of an discharge 

lamp 

время зажигания дуговой 

разрядной лампы 

Zündzeit einer Entladungslampe Laiks no spuldzes ieslēgšanas brīža līdz brīdim, kamēr 

spuldzē, kas darbojas noteiktos apstākļos, iestājas 

stabils izlādes loks. 

Piezīme. Starp brīdi, kad aizdedzes ierīce tiek 

pievienota tīklam, un brīdi, kad spriegums uz spuldzes 

elektrodiem sasniedz noteiktu vērtību, paiet noteikts 

laiks; aizdedzes laiku mērī no šī pēdējā brīža. 

  

4 664 

izlādspuldzes aizdedzes 

spriegums 

starting voltage of a discharge 

lamp 

напряжение зажигания 

разрядной лампы 

Zündspannung einer 

Entladungslampe 

Izlādes izraisīšanai nepieciešamais spriegums starp 

izlādspuldzes elektrodiem. 

4 665 
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izlādspuldzes balasts ballast of a discharge lamp балластное сопротивление 

разрядной лампы 

Vorschaltgerät einer 

Entladungslampe 

Starp barotājtīklu un vienu vai vairākām izlādspuldzēm 

ieslēgta ierīce, kas galvenokārt paredzēta strāvas 

ierobežošanai spuldzēs līdz pieļaujamai vērtībai. 

Piezīmes. 

1.       Izšķir rezistīvos, induktīvos un kapacitīvos 

balastus. 

2.       Balastā var būt arī elementi barošanas 

sprieguma pārveidošanai un jaudas 

koeficienta korekcijai. Tas var arī patstāvīgi 

vai kopā ar aizdedzes ierīci radīt spuldzes 

aizdedzei nepieciešamos apstākļus. 

  

4 666 

izlādspuldzes darba spriegums lamp voltage of a discharge lamp рабочее напряжение 

разрядной лампы 

Brennspannung einer 

Entladungslampe 

Spriegums (maiņsprieguma gadījumā – sprieguma 

efektīvā vērtība) starp izlādspuldzes elektrodiem 

stacionārā darba režīmā. 

  

4 667 

izlādspuldzes galvenais 

elektrods 

  

main electrode of a discharge 

lamp 

рабочий электрод разрядной 

лампы 

Hauptelektrode einer 

Entladungslampe 

Elektrods, pa kuru plūst izlādes strāva pēc izlādes 

procesa stabilizēšanās. 

4 668 

izlādspuldzes lokcaurule 

  

arc tube of a discharge lamp разрядная трубка Entladungsrohr Izlādspuldzes apvalka daļa, kurā deg izlādes loks. 4 669 

izlādspuldzes starteris starter of a discharge lamp стартер разрядной лампы Starter einer Entladungslampe Ierīce luminiscences spuldzes iededzināšanai. Nelielā 

mirdzizlādes neona spuldzītē ievietotie kontakti 

saslēdzoties nodrošina izlādspuldzes elektrodu 

iepriekšēju sakaršanu, bet pārtraucoties – virknē 

slēgtajā balastā izraisa sprieguma impulsu, kas 

nodrošina izlādes sākšanos starp spuldzes elektrodiem. 

  

4 670 

izlāgojuma mainīgais error variable переменная рассогласования Regeldifferenz Starpība starp atsauces mainīgo un atgriezeniskās saites 

mainīgo (sk. attēlu termina vadības 

sistēmaskaidrojumā). 

  

3 742 

izlāgojuma signāls 

  

error signal сигнал погрешности Differenzsignal Salīdzinātājelementa izejas signāls vadības sistēmā ar 

atgriezenisko saiti. 

3 743 

izliekta spole cranked coil выгнутная катушка gekröpfte Spule Spole ar speciāli izveidotu tinuma izvirzījumu, kas 

nodrošina tinumu frontālo daļu novietojumu divās 

plaknēs. 

  

2 463 

izlīdzinātājdrosele 

sk. izlīdzinātājreaktors 

        4 671 
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izlīdzinātājreaktors, 

izlīdzinātājdrosele 

  

interphase transformer уравнительный реактор, 

уравнительный дроссель 

Saugdrossel Elektromagnētiska ierīce, kas, izmantojot induktīvo 

saiti starp tinumiem, kuri novietoti uz vienas un tās 

pašas serdes, nodrošina divu vai vairāku fāzē nobīdītu 

komutācijas grupu paralēlu darbību. 

4 672 

izlīdzinātājrezistors stabilizing resistor стабилизирующий резистор Pufferwiderstand, 

Stabilisierungswiderstand 

Rezistors, ko ieslēdz ķēdes zarā, lai izlīdzinātu strāvas 

starp paralēliem atzarojumiem, piemēram, lai 

samazinātu līnijas sprieguma nevēlamu maiņu vilces 

dzinēju rekuperatīvās bremzēšanas režīmā. 

  

4 673 

izlīdzinātājsavienojums 

  

equalizer уравнительное соединение Ausgleichverbinder Savienojums, kas izlīdzina nevēlamo potenciālu 

starpību starp diviem tinuma punktiem. 

2 462 

izlīdzinātājtvertne 

  

surge tank, surge shaft уравнительный резервуар Wasserschloß Tilpne ar brīvu ūdens virsmu hidraulisko triecienu 

samazināšanai hidroturbīnas spiedvadā. 

1 243 

izmaksas 

  

costs затраты Kosten Izdevumi par kādu darbību vai produkciju naudas 

izteiksmē. 

1 244 

izmaksu divdale 

  

two-part costing две составляющие затрат Aufteilung in leistungsabhängige 

und arbeitsabhängige Kosten 
Izmaksu sadalīšana divās sastāvdaļās, no kurām pirmā 

attiecas uz jaudu, otrā  uz enerģiju. 

2 464 

izmaksu formula cost formula формула затрат Kostenformel Formula, kas izsaka elektroapgādes izmaksas vai dažas 

šo izmaksu sastāvdaļas energosistēmas norādītajā 

punktā noteiktos apstākļos. 

  

2 465 

izmaksu klasifikācija cost classification классификация затрат Kostenklassifikation Izmaksu sastāvdaļu identifikācija, klasifikācija un 

grupēšana, lai kopizmaksas sadalītu sastāvdaļās 

atbilstoši to raksturam vai funkcijām (elektroenerģijas 

ražošana, pārvade, sadale utt.), vai arī atkarībā no 

izmaksu nemainīgā vai mainīgā rakstura. 

  

2 466 

izmaksu sadale cost allocation распределение затрат Kostenverteilung Izmaksu sadale pa elektroenerģijas lietotājiem vai 

lietotāju grupām, vai izmaksu posteņiem, uz ko šīs 

izmaksas attiecināmas. Šī sadale var ietvert vai 

neietvert tādu izmaksu sadali, kuras, stingri ņemot, nav 

sadalāmas, piemēram, kopizmaksas. 

  

2 467 

izmaksu trīsdale three-part costing три составляющие затрат Aufteilung in 

leistungsabhängige, 

arbeitsabhängige und 

abnehmerabhängige Kosten 

Izmaksu sadalīšana trīs sastāvdaļās, no kurām pirmā 

attiecas uz jaudu, otrā – uz enerģiju, trešā –uz 

elektroenerģijas lietotāju. 

2 468 

izmantošanas laiks utilization time число часов использования Benutzungsdauer Stundās izteikta attiecība starp elektriskās enerģijas 

patēriņu noteiktā periodā (piemēram, gadā, mēnesī, 

diennaktī utt.) un maksimālo vai citu noteiktu jaudu 

šajā periodā. Šis termins ir lietojams, tikai norādot 

2 469 
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slodzi un periodu, uz kuriem tas attiecas. 

  

izokandela 845-09-28 isocandela curve кривая равных значений силы 

света, изокандела 

Kurve gleicher Lichtstärke, 

Isokandela-Kurve 

Līkne, kas uz iedomātas sfēras virsmas savieno no šīs 

sfēras centra izstarojoša gaismas avota vienāda gaismas 

stipruma punktus. 

Piezīme. Izokandelu var attēlot arī kā šīs līknes 

projekciju plaknē. 

  

4 674 

izolatora armatūra fixing device of an insulator арматура изолятора Armatur eines Isolators Izolatora sastāvdaļas, kas paredzētas vada stiprināšanai 

pie izolatora, kā arī izolatora stiprināšanai pie dažādām 

konstrukcijām, iekārtas daļām vai cita izolatora. 

  

2 471 

izolatora balstierīce 

  

insulator support assembly опорное устройствоизолятора Haltevorrichtung für Isolatoren Izolējošs darbarīks, kas paredzēts izolatoru virtenes 

atbalstīšanai vai pagaidu nostiprināšanai. 

  

4 684 

izolatora caursite 

  

puncture of an insulator пробой изолятора Durchschlag eines Isolators Izlāde, kas izolatora cietajā materiālā rada tā elektriskās 

izturības pilnīgu zudumu. 

2 472 

izolatora elementu solis 

  

spacing between two points of 

an insulator 

шаг элементов в изоляторе Baulänge zwischen 

Isolatorselementen 
Attālums starp diviem izolatora blakuselementu 

vienādu pozīciju punktiem. 

2 473 

izolatora pārklāšanās 

  

flashover of an insulator перекрытие изолятора Überschlag eines Isolators Izlāde pa izolatora ārējo virsmu starp divām 

strāvvadošām daļām vai starp strāvvadošu un zemētu 

daļu. 

2 474 

izolatora riba shed of an insulator ребро изолятора Isolatorschirm Izolatora daļa, kas veido izolatora serdes simetrisku 

piltuvveida vai citas formas paplašinājumu noplūdes 

ceļa pagarināšanai. Ribas var būt gludas vai rievotas. 

  

2 475 

izolatora serde core of an insulator тело изолятора Isolatorstrunk Izolatora centrālā izolētājdaļa, kas nodrošina elektrisko 

un mehānisko izturību un kurai var būt uz āru izvirzītas 

ribas. 

  

2 476 

izolatora slogojumnovirze deflection of an insulator under 

load 

изогнутость изолятора под 

нагрузкой 

Auslenkung eines Isolators unter 

Last 
Izolatora asij perpendikulārā virzienā mērīta kāda 

virsmas punkta novirze, ko izraisījusi izolatora asij 

perpendikulāra slodze. 

  

2 477 

izolators insulator изолятор Isolator Ierīce, kas paredzēta dažādiem potenciāliem pievienotu 

elektroiekārtu un vadu elektriskai izolēšanai un 

mehāniskai nostiprināšanai. 

  

2 478 

izolatoru aizsargarmatūra insulator protective fitting защитная арматура изоляторов Schutzarmatur Metāla detaļas, kas uzstādītas katrā elektrolīnijas galā, 

zemētajā galā vai izolējošās piekares abos galos 

elektriskās aizsardzības nodrošināšanai. 

2 479 
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izolatoru dakša 

  

insulator fork вилка изолятора Isolatorgabel No sintētiska materiāla vai metāla izgatavots darbarīks, 

ko lieto, darbojoties ar izolatoru virtenēm. 

4 685 

izolatoru ķēde insulator set изолирующая подвеска Isolatorkette Viena vai vairākas izolatoru virtenes, kas atbilstoši 

savienotas savā starpā ar stiprināšanas un 

aizsargierīcēm. 

  

2 480 

izolatoru piekarķēde 

  

suspension set поддерживающая 

изолирующая подвеска 

Isolatortragkette Izolatoru virtene ar armatūru vada vai kūļvada 

stiprināšanai virtenes apakšgalā. 

2 481 

izolatoru spriegotājķēde 

  

tension set натяжная изолирующая 

подвеска 

Isolatorabspannkette Izolatoru virtene ar armatūru vada vai kūļvada 

spriegošanai. 

2 482 

izolatoru virtene insulator string гирлянда изоляторов Strang einer Isolatorkette Divi vai vairāki kopā savienoti galvenokārt stiepē 

slogoti piekarizolatori, kas paredzēti gaisvadu līnijas 

vadu lokanai stiprināšanai. 

  

2 483 

izolācija insulation, insulant изоляция Isolierung, Isolierstoff Cietas, šķidras vai gāzveida vielas un materiāli ar 

labām dielektriskajām īpašībām, ko izmanto vadītāju 

un elektroaparātu strāvu vadošo daļu pārklāšanai, lai 

palielinātu to elektrisko izturību. 

  

1 248 

izolācijas balststienis 

  

support pole изолирующая тяга Haltestange Izolētājstienis vadu vai citu iekārtu noturēšanai vai 

pārvietošanai. 

  

1 84 

izolācijas bojājuma indikators 

  

insulation fault detecting 

instrument 

индикатор повреждения 

изоляции 

Isolationsfehler-Meßgerät Mēraparāts izolācijas bojājuma un/vai bojājuma vietas 

noteikšanai. 

3 744 

izolācijas bojājums 

  

insulation fault повреждение изоляции Isolationsfehler Elektroiekārtas izolācijas bojājums, kas var izraisīt 

nepieļaujamu strāvas noplūdi pa bojāto vietu vai 

izolācijas caursiti. 

  

1 103 

[izolācijas] caursite 

  

breakdown, puncture пробой Durchshlag, Durchbruch Izlāde caur cietu, šķidru vai gāzveida dielektriķi. 1 110 

izolācijas gāze 

sk. gāzveida elektroizolācijas 

materiāls 

  

        4 675 

izolācijas koordinācija insulation co-ordination координация изоляции Isolationskoordination Elektroiekārtas izolācijas un pārspriegumaizsardzības 

raksturlielumu izvēle, 

ievērojot elektrotīklā iespējamosspriegumus. 

  

1 321 
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izolācijas lente insulating tape изоляционная лента Isolierband Izolācijas materiāla lente, kas piesūcināta vai pārklāta 

ar līmvielu un ko lieto atkailinātu vadītājdaļu 

izolēšanai. 

  

4 676 

izolācijas līmenis 

  

insulation level уровень изоляции Isolationspegel Izolācijas elektriskā izturība, ko raksturo ar spriegumu, 

kāds izolācijai jāiztur noteiktos apstākļos. 

3 (1) 745 
(353) 

izolācijas manžetcaurule insulating sleeve изоляционный чулок Isolationsschlauch Lokana caurule, ko izmanto izolācijai un/vai tajā 

ietverto vadu kā viena elementa identificējošai 

apzīmēšanai. 

  

4 677 

izolācijas materiāls insulating material электроизоляционный 

материал 

Isolierstoff Neievērojami mazas elektrovadītspējas materiāls, ko 

izmanto dažāda potenciāla vadītājdaļu atdalīšanai. 

Piezīme. Angļu terminu 'insulating material' bieži 

izmanto šaurākā nozīmē, saprotot ar to tikai cietu 

izolācijas materiālu. 

  

4 678 

[izolācijas] pārklāšanās 

  

flashover перекрытие Überschlag Izlāde pa izolācijas virsmu. 1 433 

izolācijas pretestība insulation resistance сопротивление изоляции Isolationswiderstand Ar noteiktām metodēm un noteiktos apstākļos mērīta 

pretestība starp divām vadītājdaļām, kas atdalītas ar 

izolāciju. 

  

3 746 

izolācijas pretestības mērītājs 

  

insulation resistance meter измеритель сопротивления 

изоляции 

Isolations-Meßgerät, 

Isolationswiderstandsmesser 

Mēraparāts izolācijas pretestības mērīšanai. 3 747 

izolācijas pretestības pārbaude 

  

insulation resistance test измерение сопротивления 

изоляции 

Messung des 

Isolationswiderstandes 
Izolācijas pretestības mērīšana noteiktos apstākļos. 2 470 

izolācijas reģenerācija reclaiming of an insulation регенерация изоляции Isolationsregenerierung Šķīstošu un nešķīstošu ieslēgumu aizvākšana no škidra 

elektroizolācijas materiāla ar mehāniskiem līdzekļiem 

un ķīmiskās absorbcijas metodēm, lai iespējami pilnīgi 

atjaunotu materiāla īpašības. 

  

4 679 

izolācijas termoizturības klase class of insulation класс изоляции Isolierstoffklasse Ar standartu noteikta elektriskajās mašīnās un aparātos 

izmantojamo izolācijas materiālu klasifikācija atkarībā 

no maksimāli pieļaujamās temperatūras ilgstošā 

periodā, kura ilgums samērojams ar normālas 

ekspluatācijas ilgumu. 

  

4 680 

izolācijas tilpumiskā 

pretestība 

  

volume resistance of an 

insulation 

объемное сопротивление 

изоляции 

Isolierstoff-

Durchgangswiderstand 

Elektroizolācijas pretestības daļa, ko nosaka izolācijas 

tilpuma elektrovadītspēja, izņemot strāvas noplūdi pa 

izolācijas virsmu. 

4 681 
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izolācijas vecošana ageing of an insulation старение изоляции Isolationsalterung Vienas vai vairāku elektroizolācijas materiāla īpašību 

neatgriezeniska mainīšanās normālas ekspluatācijas 

apstākļos. 

  

4 682 

izolācijas virsmiskā pretestība 

  

surface resistance of an 

insulation 

поверхностное сопротивление 

изоляции 

Isolierstoff-

Oberflächenwiderstand 

Elektroizolācijas pretestības daļa, ko nosaka izolācijas 

virsmas elektrovadītspēja. 

Piezīme. Virsmisko pretestību lielā mērā ietekmē 

apkārtējā vide. 

4 683 

izolējoša šļūtene insulating hose изолирующий шланг isolierender Schlauch Izolējoša spiedienizturīga šļūtene ar nepieciešamām 

pierīcēm hidraulisko iekārtu dažāda elektriskā 

potenciāla daļu savienošanai. 

  

4 687 

izolējošā sliežu salaidne insulated rail joint изолированный рельсовый 

стык 

Isolierstoß Sliežu salaidne, kurā sliežu gali sastiprināti ar 

pieskrūvējamiem uzliktņiem, kas no sliedēm elektriski 

izolēti ar sānu starplikām un spraugā starp sliežu 

galiem ievietotas izolācijas materiāla starplikas. 

  

4 686 

izolējošs balststienis 

  

insulating support stick изолирующая опорная штанга isolierende Haltestange Izolējošs stienis, ko izmanto, lai noturētu vai pārvietotu 

vadus un citas ierīces. 

4 688 

izolējošs ceļamgrozs aerial lift device with insulating 

arm 

изолирующий подъемник isolierende Arbeitshebebühne Uz transportlīdzekļa uzmontēta ietaise, kas satāv no 

izolējošas cēlējkonstrukcijas ar darba vietu (grozu) un 

kas paredzēta strādājošā pacelšanai līdz darba vietai un 

noturēšanai vajadzīgā augstumā. 

  

1 111 

izolējošs darbarīks, 

izolējošs instruments 

  

insulating tool изолирующий инструмент Werkzeug aus Isoliermaterial Darbarīks, kas izgatavots galvenokārt no izolējoša 

materiāla. 

1 116 

izolējošs instruments 

sk. izolējošs darbarīks, 

izolējošs instruments 

  

        1 237-2 

izolēšana 

  

insulating изолирование Isolieren Vadītspējas novēršana starp dažāda potenciāla 

strāvvadošām daļām. 

3 748 

izolēta darbība 

  

isolated operation изолированная работа Inselbetrieb Energosistēmas atsevišķas daļas darbība pēc sistēmas 

sadalīšanās. 

1 125 

izolēta energosistēma 

  

self-contained power system изолированная энергосистема isoliertes Energiesystem Energosistēma, kurai nav saites ar citām 

energosistēmām. 

1 194 

izolēta gultņa pastatne 

  

insulated bearing pedestal изолированная опора 

подшипника 

isolierter Lagerbock Gultņa pastatne, kas gultņu strāvu novēršanai ir izolēta 

attiecībā pret nesošo daļu. 

2 484 
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izolēta sliede 

  

insulated rail изолированный рельс isolierte Schiene Sliede, kura ir elektriski izolēta no blakus sliedēm to 

sadurvietās, kā arī no citām šī paša sliežu ceļa sliedēm. 

4 689 

izolētas neitrāles tīkls isolated neutral system электрическая сеть с 

изолированной нейтралью 

Netz mit isoliertem Sternpunkt Elektrotīkls, kurā nevienas galvenās iekārtas 

(ģeneratora, transformatora) neitrāle nav savienota ar 

zemi. Izņēmums ir aizsardzības un mērierīces, kas var 

būt zemētas caur lielas pretestības elementu. 

  

1 657 

izolētas tvertnes jaudas slēdzis live tank circuit-breaker выключатель с баком, 

находящимся под 

напряжением 

Schaltkammerleistungsschalter Jaudas slēdzis, kura komutācijas ierīces ievietotas no 

zemes izolētā tvertnē. 

2 488 

izolētājaizsegs 

  

insulating screen изолирующий экран isolierender Schirm Izolējoša ierīce, kas norobežo pieeju noteiktā apgabalā 

izvietotām spriegumaktīvajām daļām. 

4 690 

izolētājapavi insulating footwear диэлектрическая обувь isolierende Fußbekleidung No izolācijas materiāla izgatavoti apavi, kas, cilvēkam 

pieskaroties spriegumaktīvām daļām, novērš strāvas 

plūšanu caur tā ķermeni un kājām uz zemi. 

  

4 691 

izolētājapvalka komutācijas 

un vadības aparatūra 

insulation-enclosed switchgear 

and controlgear 

коммутационная аппаратура и 

аппаратура управления в 

изоляционной оболочке 

isolierstoffgekapselte 

Schaltanlage 
Komutācijas un vadības aparatūras komplekts, kas, 

izņemot ārējos savienojumus, pilnīgi ietverts izolācijas 

apvalkā. Šis termins attiecas galvenokārt uz 

augstsprieguma komutācijas un vadības aparatūru. 

2 485 

izolētājatstarpe 

  

clearance изоляционный промежуток Schlagweite, Luftstrecke Īsākais attālums starp divām strāvvadošām daļām. 2 486 

izolētājatstarpe līdz zemei 

  

clearance to earth изоляционный промежуток на 

землю 

Schlagweite zur Erde Izolētājatstarpe starp jebkuru strāvvadošu daļu un 

iezemētu vai zemēšanai paredzētu daļu. 

2 487 

izolētājcimdi 

sk. dielektriskie cimdi 

  

        4 692 

izolētājmateriāla 

elektroinstalācijas caurule 

insulating conduit труба для электропроводки из 

изоляционного материала * 

Isolierstoffelektroinstallationsroh

r 

Elektroinstalācijas caurule, kas izgatavota tikai no 

izolācijas materiāla un neietver nekādas 

vadītājmateriāla sastāvdaļas ne iekšējā apdarē, ne ārējā 

pārklājumā vai appinumā. 

4 693 

izolētājpaklājs insulating matting изолирующий коврик isolierende Matte Elastomēra vai plastiska materiāla paklājs, ko lieto, lai 

nodrošinātu elektrisko izolāciju starp strādājošā pēdām 

un virsmu, uz kuras strādājošais atrodas. Virsmas 

potenciāls parasti ir vienāds ar zemes potenciālu. 

  

4 694 

izolētājpārklājs insulating blanket изолирующее покрывало* isolierendes Abdecktuch Elastomēra vai plastiska materiāla sloksne, ko lieto 

spriegumaktīvu vai zemētu metāla daļu pārklāšanai, lai 

izvairītos no nejaušas pieskaršanās šīm daļām. 

  

4 695 

izolētājpiedurkne insulating arm sleeve изолирующий рукав* isolierende Ärmel No elastomēra vai plastiska izolācijas materiāla 4 696 
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izgatavots uz rokas uzmaucams pārsegs, kas paredzēts 

strādājāšā aizsardzībai pret elektriskās strāvas bīstamo 

iedarbību. 

Piezīme. Izolētājpiedurkne paredzēta strādājošā 

aizsardzībai pret īslaicīgu saskari ar spriegumaktīvām 

daļām. 

  

izolētājputuplasts insulating foam изолирующий пенопласт Izolierschaum Izolējošs porains materiāls, ko parasti izgatavo no 

poliuretāna un ar ko aizpilda izolējošas caurules un tām 

līdzīgas noslēgtas tilpnes, lai novērstu mitruma 

iekļūšanu tajās. 

  

4 697 

izolētājstienis 

  

working pole, working stick изолирующая штанга Arbeitsstange Izolējošs darbarīks, kas izgatavots 

no izolācijas materiāla caurules un/vai stieņa ar darba 

uzgali. 

1 254 

izolētājstieņa uzgalis 

  

end fitting of an insulating stick головка изолирующейштанги Kupplungsteil einer Isolierstange Izolētājstieņa galā izveidota detaļa maināmā uzgaļa 

stiprināšanai. 

4 698 

izolētājšķidrums insulating liquid изолирующая жидкость Isolierflüssigkeit Šķidrs dielektriķis, ko lieto hidrauliskās enerģijas 

pārvadīšanai starp iekārtas daļām, kurām ir dažādi 

elektriskie potenciāli. 

  

4 699 

izolētājtērps insulating clothing изолирующий защитный 

костюм 

isolierende Schutzkleidung Izolācijas materiāla tērps, kas paredzēts strādājošā 

aizsardzībai pret bīstamu strāvas iedarbi zemsprieguma 

elektroietaisēs. 

  

4 700 

izolētājuzliktnis protective cover, shroud изолирующая накладка isolierende Schutzvorrichtung Izolācijas materiāla uzliktnis, kas 

paredzēts spriegumam pieslēgtu vai 

zemētu elektroietaises daļu nosegšanai, lai izvairītos no 

nejaušas personāla pieskaršanās šīm daļām. 

  

1 255 

izolēts darbarīks, 

izolēts instruments 

  

insulated tool изолированный инструмент isoliertes Werkzeug Vadītājmateriāla darbarīks, kas daļēji vai pilnīgi 

pārklāts ar izolāciju. 

1 117 

izolēts gultņa korpuss 

  

insulated bearing housing изолированный корпус 

подшипника 

isoliertes Lagergehäuse Gultņa korpuss, kas izolēts no tā nesējkonstrukcijas, lai 

ierobežotu gultņu strāvas. 

2 489 

izolēts instruments 

sk. izolēts darbarīks, izolēts 

instruments 

  

        1 237-3 

izolēts sliežu savienojums insulated rail joint изолированное стыковое 

межрельсовое соединение 

Isolierschienenlasche Mehānisks sliežu savienojums, kurā sliedes ir elektriski 

atdalītas. 

4 701 
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izoluksa 

  

iso-illuminance curve, isolux 

curve 

изолюкса, кривая равной 

освещенности 

Isolux-Linie, Kurve gleicher 

Beleuchtungsstärke 

Līnija, kas savieno vienāda apgaismojuma virsmas 

punktus. 

4 702 

izoluminante, 

spožuma izolīnija 

  

isoluminance curve кривая равной яркости Kurve gleicher Leuchtdichte Vienāda spožuma virsmas punktu ģeometriskā vieta, 

kas atbilst noteiktam novērotāja stāvoklim un 

noteiktam gaismas avotu izvietojumam attiecībā pret šo 

virsmu. 

4 703 

izotops 

  

isotope изотоп Isotop Viena ķīmiskā elementa atomi, kuru kodolos ir dažāds 

neitronu skaits un vienāds protonu skaits. 

3 749 

izotropija 

  

isotropy изотропия Isotropie Tādas fizikālas vides pazīme, kuras īpašības visos 

virzienos ir vienādas. 

3 750 

izpildelements 

sk. darbinātājelements 

  

        3 751 

izpildinformācija 

  

return information информация об исполнении Rückmeldung Pārrauginformācija par komandas izpildi vai neizpildi. 3 752 

izpildkontroles signāls 

  

checkback signal проверочний сигнал Rückmeldungssignal Signāls, kas apstiprina komandas izpildi. 3 753 

izskrējienpārbaude retardation test испытание по способу 

самоторможения 

Auslaufprüfung Pārbaude, kurā nosaka elektromašīnas ventilācijas un 

berzes zudumus, izmantojot rotācijas frekvences 

samazināšanās līkni pašbremzēšanās režīmā, kad tiek 

pārtraukta barošana. 

  

2 490 

izslīdēšana 

  

inching проскальзывание elektrisches Drehen Elektrisku cēloņu izraisīta elektromašīnas rotora 

leņķiskā kustība vai lēna rotācija. 

2 491 

izstarošana 

sk. starojuma emisija 

  

        4 704 

izturība endurance стойкость Langzeitverhalten Iekārtas vai materiāla spēja izturēt noteiktu faktoru 

iedarbi noteiktu laiku un noteiktos apstākļos. 

Piezīme. Izolācijai būtiskākie izturības veidi ir 

elektriskā, termiskā un mehāniskā izturība, kā arī spēja 

izturēt vecošanas faktoru iedarbi. 

  

4 705 

izturības pārbaude endurance test испытание на прочность Festigkeitsprüfung Pārbaude, ko veic, lai noteiktu izstrādājuma elektrisko, 

mehānisko, termisko u. c. izturību noteiktu laiku un 

noteiktos darba apstākļos, ieskaitot īsslēgumus, 

pārspriegumus, vibrācijas, triecienslodzes u. tml. 

  

3 754 

izturspriegums withstand voltage выдерживаемое напряжение Stehspannung Pārbaudes sprieguma lielākā vērtība, kuru 

bez caursites iztur izolācija. 

1 598 
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izvads 

  

termination вывод Anschluß Vads, ar kuru elektroiekārtas tinums tiek savienots ar 

ārējo ķēdi. 

2 492 

izvēles komanda 

  

selection command команда выбора Anwahlbefehl Komanda, ar kuru kopējai operatīvajai iekārtai tiek 

pievienota viena no vairākām ietaises daļām. 

3 755 

izvēlizpildes komanda select and execute command предварительная и 

исполнительная команда 

Anwahl- und Ausführungsbefehl Komanda, saskaņā ar kuru operatīvās iekārtas stāvoļa 

maiņai nepieciešamas divas secīgas darbības: pirmā, 

kas ierosina vadības ķēdes daļu, turklāt uz vadības 

punktu tiek nosūtīta apstiprinoša atbildes informācija; 

otrā, kas ierosina visu vadības ķēdi tikai pēc 

apstiprinošās informācijas saņemšanas. 

  

3 756 

izvērse 

sk. laikizvērse   

  

        3 757 

izvērses ierīce 

sk. laikizvērses ierīce   

  

        3 758 

izvirzītais pols 

  

salient pole явновыраженный полюс Schenkelpol Elektromašīnas pols, kas izvirzīts attiecībā pret statora 

vai rotora jūgu gaisa spraugas virzienā. 

2 493 

izvirzītu polu mašīna 

  

salient pole machine машина с явно выраженными 

полюсами 

Schenkelpolmaschine Elektromašīna, kurā induktora poli no statnes vai rotora 

jūga ir izvirzīti gaisa spraugas virzienā. 

2 494 

īpatizstarojums, 

starojuma spīdība 

(apzīmējums: Me) 

  

radiant exitance энергетическая светимость spezifische Ausstrahlung Attiecība starp starojuma plūsmu dΦe, ko izstaro 

virsmas elements, kurā ir dotais punkts, un šī virsmas 

elementa laukumu dA: 

. 

4 648 

īpatnējais gaismizmantojuma 

koeficients 

reduced utilization factor of a 

luminous flux 

частный коэффициент 

использования светового 

потока ламп 

spezifischer 

Beleuchtungswirkungsgrad 

Aplēses virsmas vidējā apgaismojuma attiecība pret 

instalēto spuldžu gaismas plūsmas bīvumu. 

4 647 

īpatnējā elektrovadītspēja 

(apzīmējums: ) 

conductivity удельная электрическая 

проводимость 

spezifische elektrische Leitfähig

keit 

Skalārs lielums vai tenzors, kura reizinājums ar vides 

elektriskā lauka intensitāti ir elektriskās strāvas 

blīvums. 

Piezīme. Izotropai videi īpatnējā vadītspēja ir skalārs 

lielums, bet anizotropai videi – tenzors. 

  

3 721 

īpatnējā magnētiskā 

pretestība 

  

reluctivity удельное магнитное 

сопротивление 

spezifischer magnetischer 

Widerstand, Reluktivität 

Absolūtai magnētiskai caurlaidībai apgriezts lielums. 3 722 



228 
 

īpatnējā 

piesātinājummagnetizācija 

(apzīmējums: ) 

specific saturation 

magnetization, saturation 

magnetization [mass] density 

удельная намагниченность 

насыщения, плотность 

намагничивания насыщения 

[по массе] 

dichtebezogene 

Sättigungsmagnetisierung 

Materiāla piesātinājummagnetizācijas un blīvuma 

attiecība. 

3 723 

īpatnējā siltumietilpība, 

īpatsiltumietilpība 

  

specific heat capacity удельная теплоемкость spezifische Wärmekapazität Uz vielas masas vienību attiecināta siltumietilpība. 4 646 

īpatnējā siltumvadītspēja 

sk. siltumvadītspējas 

koeficients 

  

        4 649 

īpatnējās magnētiskās 

pretestības temperatūras 

koeficients 

(apzīmējums: F) 

temperature factor of reluctivity температурный коэффициент 

удельного магнитного 

сопротивления 

Temperaturfaktor des 

spezifischen magnetischen 

Widerstandes 

Īpatnējā magnētiskās pretestības negatīvās izmaiņas 

attiecība pret temperatūras izmaiņu, kura izraisījusi šo 

pretestības izmaiņu: 

, 

kur magnētiskā caurlaidība temperatūrā ; b - 

magnētiskā caurlaidība temperatūrā b, kas pieņemta 

par bāzes temperatūru. 

  

3 724 

īpatsiltumietilpība 

sk. īpatnējā siltumietilpība 

  

        4 650 

īslaicīgā nominālā strāva 

  

rated short-time current номинальный 

кратковременный ток 

Bemessungs-Kurzzeitstrom Elektroierīces īslaicīga režīma strāva, kura ierīcei 

jāiztur noteiktu laiku bez bojājumiem. 

  

2 436 

īslaicīgā termoizturības strāva 

  

short-time withstand current кратковременный ток 

термической стойкости 

Halte-Kurzzeitstrom, 

Kurzzeitstromfestigkeit 
Strāva, kuru elektriskā ķēde vai ieslēgts komutācijas 

aparāts var īslaicīgi izturēt noteiktos apstākļos. 

  

2 437 

īslaicīgās komutācijas 

kontakts 

passing contact временно-коммутирующий 

контакт 

Wischkontakt Kontaktmezgls, kas, relejam mainot savu stāvokli, 

īslaicīgi pārtrauc vai saslēdz atbilstošu kontakta ķēdi. 

Īslaicīgā kontaktu komutācija var notikt, tikai 

nostrādājot, tikai atgriežoties vai arī nostrādājot un 

atgriežoties. 

  

3 726 

īslaicīgās robežizmaksas short-run marginal cost кратковременные 

дополнительные затраты 

kurzfristige Grenzkosten, 

kurzfristige Zuwachskosten 
Robežizmaksas gadījumā, kad nav paredzēts mainīt 

elektrostacijas jaudu. 

2 438 

īslaicīgo traucējumu biežums 

  

click rate частота следования 

кратковременных помех 

Knackrate Tādu īslaicīgo traucējumu skaits laika vienībā (parasti 

minūtē), kas pārsniedz noteiktu līmeni. 

3 727 



229 
 

īslaicīgs režīms, 

S2 režīms 

  

short-time duty, duty type S2 режим кратковременной 

нагрузки, типовой режим S2 

Kurzzeitbetrieb, Betriebsart S2 Režīms ar nemainīgu slodzi, kuras ilgums nav 

pietiekošs termiskā līdzsvara sasniegšanai un slodzei 

sekojošās pauzes ilgums ir tik liels, ka elektromašīnas 

temperatūras izmaiņa attiecībā pret dzesētājaģenta 

temperatūru iekļaujas ±2 K robežās. 

2 439 

īslaicīgs traucējums 

  

click кратковременная помеха Knackstörung Elektromagnētiskais traucējums, kura ilgums 

nepārsniedz noteiktu vērtību. 

3 728 

īsloka spuldze short-arc lamp лампа с короткой дугой Kurzbogenlampe Lokizlādes (parasti ļoti augsta spiediena) spuldze, kurā 

attālums starp elektrodiem ir no 1 līdz 10 mm. 

Piezīme. Pie šīs spuldžu grupas pieder dažas 

dzīvsudraba un ksenona spuldzes. 

  

4 651 

īsslēdzējierīce short-circuiting device короткозамыкающее 

устройство 

Kurzschließvorrichtung Ierīce, kas savstarpēji savieno vadītājus, lai iegūtu 

īsslēgtu ķēdi. 

Piezīme. Īsslēdzējierīcē ietilpst īsslēdzējkabelis, 

īsslēdzējkopnes, savienotājskavas u. c. elementi. 

  

4 652 

īsslēdzējkabelis short-circuiting cable кабель короткого замыкания Kurzschließseil Īsslēdzējierīces sastāvdaļa, kas pieslēgspailes savieno 

ar kopēju punktu, piemēram, īsslēdzējkopni, 

savienotājskavu. 

  

4 653 

īsslēdzējkopne 

  

short-circuiting bar шина короткого замыкания Kurzschließschiene Stingrs vadītājs, piemēram, kopne vai caurule, kas ir 

īsslēdzējierīces sastāvdaļa. 

4 654 

īsslēgta rotora asinhrondzinējs [squirrel] cage induction motor асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором 

Käfigläufer-Induktionsmotor Asinhrondzinējs ar sekundāro tinumu īsslēgta 

stieņtinuma veidā. 

2 440 

īsslēgtais stieņtinums [squirrel] cage winding короткозамкнутая обмотка 

типа беличьей клетки 

Käfigwicklung Tinums, kas sastāv no strāvvadošiem stieņiem, kuri 

abos elektromašīnas galos savienoti ar gredzeniem. 

2 441 

īsslēguma aplēse 

  

short-circuit calculation расчет короткого замыкания Kurzschlußberechnung Strāvu un/vai spriegumu aplēse īsslēgtā elektrotīklā. 1 50 

īsslēguma atslēgtspēja short-circuit breaking capacity отключающая способность 

при коротком замыкании 

Kurzschluß-Ausschaltvermögen Atslēgtspēja, ar nosacījumu, ka īsslēgums notiek uz 

komutācijas aparāta izvadiem. 

2 442 

īsslēguma attiecība short-circuit ratio отношение короткого 

замыкания 

Leerlaufkurzschlußverhältnis Attiecība starp sinhronmašīnas ierosmes strāvu, kurai 

tukšgaitas režīmā atbilst nominālais enkura spriegums, 

un ierosmes strāvu, kurai simetriska trīsfāžu īsslēguma 

režīmā atbilst nominālā enkura strāva, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

  

2 443 

īsslēguma ieslēgtspēja short-circuit making capacity включающая способность при 

коротком замыкании 

Kurzschluß-Einschaltvermögen Ieslēgtspēja ar nosacījumu, ka īsslēgums ir noticis uz 

komutācijas aparāta izvadiem. 

2 444 

īsslēguma jauda short-circuit power мощность короткого 

замыкания 

Kurzschlußleistung Īsslēguma strāvas reizinājums ar darba spriegumu 

īsslēguma punktā. 

1 273 
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īsslēguma papildzudumi supplementary load loss добавочные потери короткого 

замыкания 

Kurzschluß-Zusatzverluste Transformatora īsslēguma zudumu un atbilstošai 

aplēses temperatūrai reducēto zudumu RI2 starpība, 

kur R – pretestība līdzstrāvai. 

  

2 445 

īsslēguma raksturlīkne short-circuit characteristic характеристика короткого 

замыкания 

Kurzschlußkennlinie Īsslēgta enkura tinuma strāvas atkarība no ierosmes 

strāvas, elektromašīnai darbojoties ar noteiktu rotācijas 

frekvenci. 

  

2 446 

īsslēguma režīms 

  

short-circuit operation режим короткого замыкания Kurzschlußbetrieb Režīms, kurā elektriskās ķēdes vai ģeneratora izejas 

spailes ir īsslēgtas un izejas spriegums vienāds ar nulli. 

  

3 730 

īsslēguma spriegums impedance voltage напряжение короткого 

замыкания 

Bemessungs-

Kurzschluspannung 
Divtinumu transformatoram – nominālās frekvences 

spriegums, kas, pievienots transformatora viena tinuma 

līnijizvadiem, uztur šajā tinumā nominālo strāvu, ja 

otra tinuma līnijizvadi īsslēgti. Vairāktinumu 

transformatora tinumu pārim – nominālās frekvences 

spriegums, kas, pievadīts transformatora tinumu pāra 

viena tinuma līnijizvadiem, uztur šajā tinumā strāvu, 

kas atbilst mazākajai no tinumu pāra tinumu 

nominālajām jaudām, ja tinumu pāra otra tinuma 

līnijizvadi ir īsslēgti, bet pārējo tinumu ķēdes 

pārtrauktas. Nosakot īsslēguma spriegumu, jebkurš no 

tinumiem, kuram ir atzarojumi, pieslēgts 

pamatatzarojumam. Īsslēguma sprieguma vērtību 

reducē atbilstoši aplēses temperatūrai un izsaka 

procentos no nominālā sprieguma. 

  

2 447 

īsslēguma strāva 

  

short-circuit current ток короткого замыкания Kurzschlußstrom Pārstrāva, ko elektriskajā ķēdē radījis bojājuma vai 

nepareiza savienojuma izraisīts īsslēgums. 

2 448 

īsslēguma strāvas aperiodiskās 

komponentes sākumvērtība 

initial aperiodic short-circuit 

current 

начальное значение 

апериодической 

составляющей тока короткого 

замыкания 

Gleichstromanteil des 

Stoßkurzschlußstroms 
Transformatora primārās strāvas vai sinhronmašīnas 

enkura strāvas komponente pēkšņā īsslēguma sākuma 

momentā, neievērojot pamatfrekvences un augstāku 

frekvenču strāvas komponentes. 

2 449 

īsslēguma strāvas periodiskās 

komponentes sākumvērtība 

initial periodic short-circuit 

current 

начальное значение 

периодической составляющей 

тока короткого замыкания 

Stoßkurzschlußwechselstrom Transformatora primārās strāvas vai sinhronmašīnas 

enkura strāvas efektīvā vērtība pēkšņā īsslēguma 

sākuma momentā, neievērojot iespējamo strāvas 

aperiodisko komponenti. 

2 450 

īsslēguma triecienstrāva maximum short-circuit current ударный ток короткого 

замыкания 

Stoßkurzschlußstrom Transformatora primārās strāvas vai sinhronmašīnas 

enkura strāvas maksimālā vērtība laika momentā, kas 

atbilst pusperiodam, skaitot no pēkšņā īsslēguma 

sākuma, ja strāvas aperiodiskajai komponentei ir 

maksimālā vērtība. 

2 451 
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īsslēguma zudumi load loss потери короткого замыкания Kurzschluverluste Divtinumu transformatoram – transformatora patērētā 

aktīvā jauda, ja vienā no tinumiem plūst nominālās 

frekvences nominālā strāva, bet otra tinuma līnijizvadi 

īsslēgti, turklāt jebkurš no tinumiem, kuram ir 

atzarojumi, pieslēgts pamatatzarojumam. Vairāktinumu 

transformatora tinumu pārim – transformatora patērētā 

aktīvā jauda, ja tinumu pāra vienā tinumā plūst 

nominālās frekvences strāva, kas atbilst mazākajai no 

tinumu pāra tinumu nominālajām jaudām un ja tinumu 

pāra otra tinuma līnijizvadi īsslēgti, bet pārējo tinumu 

ķēdes pārtrauktas, turklāt jebkurš no tinumiem, kuram 

ir atzarojumi, pieslēgts pamatatzarojumam. Īsslēguma 

zudumus var noteikt ne tikai pamatatzarojumam, bet arī 

pārējiem atzarojumiem. Divtinumu transformatora 

katram atzarojumam norādītā strāva tad ir vienāda ar šī 

atzarojuma strāvu, bet vairāktinumu transformatoram 

norādītā strāva vai jauda attiecināma uz atsevišķo 

tinumu slodžu noteiktu kombināciju. Īsslēguma 

zudumus parasti reducē atbilstoši aplēses temperatūrai. 

  

2 452 

īsslēgumaizsardzība short-circuit protection защита от коротких 

замыканий 

Kurzschlußschutz Aizsardzība, kas paredzēta energosistēmas elementu 

(ģeneratoru, līniju, elektropatērētāju u. tml.) 

aizsargāšanai pret īsslēgumu izraisītajām strāvām. 

  

3 731 

īsslēgums short circuit короткое замыкание Kurzschluß Dažāda elektriskā potenciāla divu vai vairāku strāvu 

vadošo daļu nejaušs vai ar nodomu radīts mazas 

pretestības vai tiešs savienojums. 

  

1 256 

JA NE pārvades elements 

  

on-off element элемент «включено-

выключено» 

Ein-Aus-Glied Divpozīciju pārvades elements, kurā viena no divām 

diskrētajām vērtībām ir nulle. 

3 759 

jauda 

  

power мощность Leistung Veiktā darba attiecība pret laiku, kurā tas veikts. 1 264 

jaudas deficīts 

  

power shortfall дефицит мощности Leistungsmangel Rīcības jaudas iztrūkums salīdzinājumā ar attiecīgā 

brīdī pieprasīto jaudu. 

1 140 

jaudas izmaksas capacity cost затраты на мощность Kapitaldienst der Anlagekosten Kopizmaksu sastāvdaļa, kas galvenokārt atkarīga no 

elektrostaciju, pārvades elektrolīniju, sadales tīklu u.c. 

iekārtu izmaksām. 

  

2 495 

jaudas izmantošanas 

koeficients 

load factor коэффициент использования 

мощности 

Belastungsfaktor Daļas veidā vai procentos izteikta atttiecība starp 

elektroenerģijas patēriņu noteiktā periodā (gadā, 

mēnesī, diennaktī utt.) un patēriņu, kāds būtu, 

nepārtraukti izmantojot maksimālo jaudu vai citu 

2 496 
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noteiktu jaudu tajā pašā periodā. Šis termins ir 

lietojams, tikai norādot slodzi un periodu, uz kuriem tas 

attiecas. 

  

jaudas koeficienta mērītājs power factor meter измеритель коэффициента 

мощности 

Leistungsfaktor-Meßgerät, 

Leistungsfaktormesser 

Mēraparāts maiņstrāvas ķēdes aktīvās un pilnās jaudas 

atiecības mērīšanai. 

3 760 

jaudas koeficienta noteikums power factor clause статья об учете коэффициента 

мощности 

Blindstromklausel Cenu regulēšanas noteikums, kas nosaka maksu 

atkarībā no jaudas koeficienta vai no patērētās reaktīvās 

jaudas. 

  

2 497 

jaudas koeficients 

(apzīmējums: ) 

  

power factor коэффициент мощности Leistungsfaktor Aktīvās un pilnās jaudas attiecība 

(sk. arī pamatharmonikas jaudas koeficients): 

. 

3 761 

jaudas plūsmu [sadalījuma] 

aplēse 

  

load flow calculation расчет токораспределения Lastflußberechnung Elektrotīkla aplēse stacionārā režīmā, ja zināmas visu 

mezglu jaudas un spriegumi dažos mezglos. 

1 51 

jaudas slēdzis circuit-breaker выключатель мощности Leistungsschalter Komutācijas aparāts, kas spēj ieslēgt, vadīt un atslēgt 

normāla režīma strāvas, kā arī ieslēgt, noteiktu laiku 

vadīt un atslēgt avārijas režīma, piemēram, īsslēguma, 

strāvas. 

Piezīme. PSRS ar terminu “jaudas slēdzis” apzīmēja 

tikai slēdzi darba strāvas un īsslēguma strāvas 

komutēšanai augstsprieguma elektriskajā ķēdē. 

  

2 (1) 498 
(557) 

jaudas slēdzis ar drošinātājiem integrally fused circuit-breaker выключатель мощности со 

встроенными 

предохранителями 

Leistungsschalter mit 

integrierten Sicherungen 
Vienā aparātā apvienots jaudas slēdzis un drošinātāji, 

kas slēgti virknē ar atsevišķiem jaudas slēdža poliem un 

paredzēti pievienošanai fāzes vadiem. 

2 499 

jaudas slēdzis ar ieslēgšanas 

bloķēšanu 

circuit-breaker with lock-out 

preventing closing 

выключатель мощности с 

блокировкой против 

включения 

Leistungsschalter mit 

Einschaltsperre 
Jaudas slēdzis, kurā pēc ieslēgšanas komandas 

padošanas neviens kontakts nevar ieslēgties, ja ir spēkā 

nosacījumi, kas varētu izraisīt tā atslēgšanos. 

2 500 

jaudas slēdža kondensatori circuit-breaker capacitors конденсаторы для 

выключателей мощности 

Kondensatoren für 

Leistungsschalter 

Kondensatori, ko slēdz paralēli vairākpārtraukumu 

jaudas slēdžu kontaktu pāriem, lai nodrošinātu 

vienmērīgu sprieguma sadalījumu uz atsevišķām 

kontaktspraugām. 

  

4 706 

jaudas vidējošanas periods demand integration period период усреднения мощности Zeit für Leistungsmittelung Vienas stundas (pusstundas, ceturtdaļstundas utt.) ilgs 

laika periods, kurā vidējās stundas (pusstundas, 

ceturtdaļstundas utt.) jaudas noteikšanai tiek summēta 

patērētā elektroenerģija. 

  

2 501 
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jaudas vienības likme 

  

demand rate плата за единицу мощности Leistungspreis Summa, kas jāmaksā par jaudas vienību (kilovatu, 

kilovoltampēru) noteiktā elektroapgādes laika periodā. 

2 502 

jaudas zudumi 

  

power losses потери мощности Leistungsverluste Elektrotīklam pievadītās un no elektrotīkla 

aizvadītās aktīvās jaudas starpība noteiktā laika brīdī. 

1 (2) 731 
(503) 

jaudatkarīgās izmaksas demand-related cost затраты, зависящие от 

нагрузки 

leistungsabhängige Kosten Pastāvīgo izmaksu sastāvdaļa, kas tieši attiecas uz 

izdevumiem, kuri saistīti ar maksimālās jaudas 

nodrošināšanu katrā energosistēmas sprieguma līmenī 

neatkarīgi no apgādājamo elektroenerģijas lietotāju 

skaita. 

  

2 504 

jauktais komponējums mixed phase layout смешанная компоновка gemischte Anordnung Sadalietaises komponējums, 

kurā sadalkopnes izvietotas pa fāzēm, 

bet pievienojumu ligzdas - pa trīsfāžu ķēdēm. 

  

1 316 

jauktas gaismas spuldze blended lamp, self-ballasted 

mercury lamp 

лампа смешанного света Verbund-Lampe, 

Mischlichtlampe 

Spuldze, kuras kolbā gaismas ieguvei izmanto virknē 

saslēgtu kvēldiegu un dzīvsudraba augstspiediena 

gāzizlādes cauruli. 

  

4 708 

jauktas ierosmes mašīna 

  

compound excited machine машина смешанного 

возбуждения 

verbunderregte Maschine Elektromašīna, kurā ir vismaz divi ierosmes tinumi, no 

kuriem viens slēgts virknē ar enkura tinumu. 

2 505 

jauktas ierosmes pretslēguma 

mašīna 

differential compounded 

machine 

машина смешанного 

возбуждения со встречным 

включением обмоток 

feldschwächend kompoundierte 

Maschine 
Jauktas ierosmes mašīna, kurā virknes un paralēlās 

ierosmes tinumi rada pretēja virziena 

magnetizētājspēkus. 

2 506 

jauktas ierosmes saskaņota 

slēguma mašīna 

cumulative compounded 

machine 

машина смешанного 

возбуждения с согласным 

включением обмоток 

feldverstärkend kompoundierte 

Maschine 
Jauktas ierosmes mašīna, kurā virknes un paralēlās 

ierosmes tinumi rada viena virziena 

magnetizētājspēkus. 

2 507 

jauktas ierosmes vilces dzinējs compound [excited] traction 

motor, compounded traction 

motor 

тяговый двигатель 

смешанного возбуждения 

verbunderregter Fahrmotor Vilces dzinējs ar virknes un paralēlās (vai virknes un 

neatkarīgās) ierosmes tinumiem, kuru 

magnetodzinējspēki var būt vērsti vienā virzienā 

(saskaņotā slēgumā) vai pretējos virzienos 

(pretslēgumā). 

4 709 

jauktas ventilācijas vilces 

dzinējs 

traction motor with combined 

ventilation 

тяговый двигатель со 

смешанной вентиляцией 

Fahrmotor mit kombinierter 

Belüftung, Fahrmotor mit Eigen- 

und Fremdbelüftung 

Vilces dzinējs, kas aprīkots ar piespiedventilācijas un 

pašventilācijas sistēmām. 

4 711 

jauktā atstarošana 

  

mixed reflection смешанное отражение gemischte Reflexion Atstarošana, kas daļēji ir spoguļatstarošana un daļēji – 

izkliedētā atstarošana. 

4 707 

jauktās ķēžpiekares 

kontakttīkls 

compound catenary equipment сложная цепная подвеска Verbundfahrleitung Gaisvadu kontakttīkls, kas izveidots no galvenajai 

nesējtrosei piestiprinātas palīgnesējtroses, kurai 

piekarināti viens vai vairāki kontaktvadi. 

  

4 710 

jonizācija ionization ионизация Ionisation Jonu veidošanās, atomiem vai molekulām pievienojot 3 762 
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  vai zaudējot elektronus vai arī sadalot molekulas. 

jonizācijas enerģija 

  

ionization energy энергия ионизации Ionisationsenergie Minimālā enerģija, kas nepieciešama, lai atomu vai 

molekulu jonizētu no viszemākā enerģijas līmeņa. 

3 763 

jonizējošais starojums ionizing radiation ионизирующее излучение ionisierende Strahlung Lielas enerģijas daļiņu vai elektromagnētiskā starojuma 

plūsma, kas mijiedarbībā ar vielu izraisa tās molekulu 

un atomu jonizāciju. 

  

4 712 

jons 

  

ion ион Ion Elektriski lādēta daļiņa, kas rodas, atomam vai saistīto 

atomu grupai zaudējot vai pievienojot elektronus. 

3 764 

jonu koncentrācija 

  

ion concentration ионная концентрация Ionenkonzentration Šķīdumā esošās jonizētās vielas daudzuma attiecība 

pret šķidruma tilpumu. 

3 765 

jonu vadītspēja ionic conduction ионная проводимость Ionenleitfähigkeit, Ionenleitung Elektrovadītspēja, ko nosaka jonizācijas ceļā radušos 

lādētu daļiņu (jonu) kustība, kuru uztur nepārtraukta 

ārējās enerģijas plūsma. 

  

4 713 

joņaizsardzība 

  

overspeed device защита от разгона Überdrehzahlschutz Rotācijas ātrumu ierobežojoša ierīce, kas pārtrauc 

tvaika padevi turbīnā, nometot tai slodzi. 

1 283 

joņošanas pārbaude overspeed test испытание при повышенной 

скорости вращения 

Schleuderprüfung Elektromašīnas rotora pārbaude, kuru veic, lai 

pārliecinātos par tā izturību, darbojoties ar joņošanas 

rotācijas frekvenci. 

  

2 508 

Jordana diagramma Jordan diagram диаграмма Иордана Jordan-Diagramm Grafiks, kurā dažādām frekvencēm attēlota magnētiska 

materiāla magnētisko zudumu leņķa tangensa (vai tam 

atbilstoša lieluma) atkarība no magnētiskā lauka 

intensitātes Releja apgabalā. 

  

3 766 

joslas sprostfiltrs band-stop filter полосовой заграждающий 

фильтр 

Bandsperre Filtrs, kura vienīgā slāpēšanas josla ierobežota ar divām 

robežfrekvencēm, kuru vērtība nav nulle vai bezgalība. 

  

3 767 

jostizolācija 

  

inner covering поясная изоляция gemeinsame Aderumhüllung Kabeļa dzīslas un aizpildījumu aptverošs izolācijas 

pāklājums, virs kura parasti liek aizsargapvalku. 

2 509 

jostizolācijas kabelis 

  

belted cable кабель с поясной изоляцией Gürtelkabel Vairākdzīslu kabelis, kura dzīslas ietvertas kopējā 

jostizolācijā. 

2 510 

jumtstatnis service entry mast трубостойка Dachständer Novietošanai uz ēkas jumta paredzēts cauruļbalsts, kas 

parasti aprīkots ar izolatoriem un paredzēts 

elektrobarošanas ievadīšanai ēkā no gaisvadu 

elektrolīnijas. 

  

3 768 

justēšana adjustment of a measuring юстировка Justieren Darbības, kas sasakaņā ar izgatavotāja norādījumiem 3 769 
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instrument jāveic pirms mēraparāta lietošanas un lietošanas laikā, 

lai tas nodrošinātu un saglabātu noteiktu precizitāti. 

  

jutības sliekšņstrāva perception-threshold current пороговый ток 

чувствительности 

Wahrnehmungs-Schwellenstrom Elektriskās strāvas minimālā vērtība, kuras iedarbību 

spēj sajust cilvēka vai dzīvnieka ķermenis. 

4(1) 714(6
30) 

jūgs 

  

yoke plate коромысло Abstandhalter Speciāla armatūra vairāku izolatoru virteņu 

stiprināšanai. 

2 511 

jūras siltuma elektrostacija ocean or sea temperature 

gradient power station 

электростанция на перепаде 

температур моря 

Meereswärme-Kraftwerk Termoelektrostacija, kurā elektroenerģijas ieguvei 

izmanto temperatūras starpību starp ūdens virsējiem un 

dziļākiem slāņiem. 

1 166 

K 

sk. kelvins 

  

        3 770 

kabatas luktur[īt]is torch карманный фонарь Taschenleuchte Pārnesams gaismeklis, ko baro no tajā ievietota 

barošanas avota (galvaniskā elementa, akumulatora, 

manuāli darbināma ģeneratora). 

  

4 715 

kabelis cable кабель Kabel Elektrotehnisks izstrādājums, kas sastāv no vienas vai 

vairākām dzīslām, kas ietvertas kopējā izolācijā. 

Atkarībā no kabeļa funkcionālās nozīmes tas var saturēt 

jostizolāciju, bruņu, dzīslu individuālos ekrānus, 

starpvadu aizpildījumu, apvalku, aizsargpārklājumus 

u.c. Kabelī papildus var būt iekļauti arī neizolēti vadi. 

  

2 512 

kabeļa aizsargapvalks 

  

serving of a cable наружный покров кабеля äuere Kabelumhüllung Viens vai vairāki neekstrūdēti slāņi, kas uzklāti 

kabelim. 

  

2 513 

kabeļa apvalks 

  

sheath of a cable оболочка кабеля Kabelmantel Vienlaidus metāla vai nemetāla pārklājums, ko kabelim 

parasti izveido ar ekstrūzijas metodi. 

2 514 

kabeļa balstiemava 

  

cable support sleeve кабельная юбка Kabeltülle Elastīga ierīces palīgdetaļa vai sastāvdaļa, kas, aptverot 

kabeli, samazina tā izlieci ievades vietā. 

4 716 

kabeļa bruņa 

  

armour броня Bewehrung No metāla lentēm vai stieplēm veidots pārklājums 

kabeļa aizsargāšanai no ārējas mehāniskas iedarbes. 

2 515 

kabeļa dzīsla 

  

core of a cable изолированная жила кабеля Kabelader Kabeļa elementu kopums, kas sastāv no kabeļa vada, tā 

izolācijas un ekrāniem, ja tādi ir. 

2 516 

kabeļa ekrāns screen of a cable экран по изоляции кабеля Leitschicht eines Kabels Strāvvadošs slānis, kas maina elektriskā lauka 

sadalījumu kabeļa izolācijā. Tas var veidot gludāku 

izolācijas slāņu robežvirsmu un aizpildīt dobumus. 

  

2 517 

kabeļa elementa thermal resistance of an element тепловое сопротивление thermischer Widerstand eines Kabeļa elementa iekšējās un ārējās virsmas 2 518 
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siltumpretestība of a cable элемента кабеля Kabelaufbauelements temperatūras starpības attiecība pret siltuma plūsmu 

caur šīm virsmām. 

  

kabeļa garenzemētājs underground cable-route earth 

electrode, underground cable-

route ground electrode 

продольный кабельный 

заземлитель* 

Kabellängserder Zemētājs, kas parasti izvietots zemē gar kabeli un 

nodrošina kabeļa zemēšanu visā trases garumā. 

4 717 

kabeļa izolācija 

  

insulation of cable изоляция кабеля Isolierung eines Kabels Kabeļa izolācijas materiāli, kas nodrošina tā elektrisko 

izturību. 

2 519 

kabeļa norobežotājekrāns shield of a cable общий экран кабеля Schirm eines Kabels Kabelim uzklāts zemēts metāla slānis, kas norobežo 

elektrisko lauku kabelī un/vai aizsargā kabeli no ārēja 

elektriskā lauka iedarbes. Kā norobežotājekrāns kalpo 

arī kabeļa metāla apvalks, bruņa. 

  

2 520 

kabeļa vada izolācija 

  

cable conductor insulation изоляция токопроводящей 

жилы 

Kabelleiterisolierung Izolācija, ar kuru pārklāts kabeļa vads vai vada ekrāns. 2 521 

kabeļa vads 

  

conductor of a cable токопроводящая жила кабеля Kabelleiter Kabeļa elements, kas paredzēts elektriskās strāvas 

vadīšanai. 

2 522 

kabeļa virsapvalks 

  

cable oversheath защитный покров кабеля Kabelschutzhülle Virs kabeļa metāla apvalka vai bruņas veidots ārējais 

nemetāla apvalks. 

2 523 

kabeļcaurule 

  

cable duct кабельный трубопровод Kabelrohr Zemē guldīts cauruļvads, kas paredzēts spēka un/vai 

kontrolkabeļu ievilkšanai. 

1 284 

kabeļierīcība cable management кабелеустройство* Kabelführung Termins, kas apzīmē kompleksu jēdzienu. Tas ietver 

kabeļu ierīkošanai nepieciešamās iekārtas, ierīces un 

piederumus, kā arī kabeļu ierīkošanas noteikumus un 

tehnoloģiju. 

Piezīme. Kabeļierīcībā izmanto dažādus no metāla, 

nemetāla vai kompozītmateriāla izgatavotus elementus 

un ierīces: stingras vai lokanas elektroinstalācijas 

caurules, kabeļu balstiekārtas (kabeļredeles, 

kabeļrenes, kabeļplauktus u. c.), kabeļu stiprināšanas 

ierīces. 

  

4 718 

kabeļizvada stiprinātājskava cable clamp of a connector кабельный зажимсоединителя Zugentlastungsklemme eines 

Steckverbinders 

Spraudsavienotāja sastāvdaļa vai atsevišķa detaļa, kas 

cieši aptver kabeli vai vadu un, nostiprinot to, ļauj 

novērst mehānisko spēku iedarbību uz izvadiem to 

pievienošanas vietā. 

  

4 719 

kabeļkanāls cable channel кабельный канал Kabelkanal Atklāts, ventilējams vai slēgts elektroinstalācijas 

elements, kas ievietots zemē, grīdā vai uz tās. Kanāla 

gabarīti neļauj cilvēkam ieiet tajā, bet ļauj piekļūt 

elektroinstalācijas caurulēm un kabeļiem visā to 

3 (1) 771 
(285) 
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garumā gan montāžas laikā, gan pēc tās. 

Piezīme. Konstruktīvi kabeļkanāls var būt un var nebūt 

ēkas sastāvdaļa. 

  

kabeļkonsole 

  

cable bracket кабельная консоль Kabelausleger Tikai vienā galā nostiprināti kabeļu balstelementi, kas 

balsta kabeli noteiktos intervalos visā to garumā. 

3 772 

kabeļkurpe 

sk. kabeļuzgalis 

  

        4 720 

kabeļlīnija cable line кабельная [электрическая] 

линия 

Kabelleitung Elektrolīnija, kas izveidota ar īpašu izolētu vadu - 

kabeli un instalēta zemē, pa ēkas sienām, kabeļkanālos, 

caurulēs u.tml. 

  

1 362 

kabeļplaukts 

  

cable rack кабельная полка Kabelpritsche Konstrukcija paralēlu, vienā virzienā ejošu kabeļu 

izvietošanai. 

1 286 

kabeļredeles cable ladder опорная кабельная 

конструкция 

Kabelpritsche Kabeļu balstkonstrukcija, kas veidota no gareniskiem 

vienlaidu stieņiem un starp tiem noteiktos attālumos 

cieši nostiprinātiem šķērsstieņiem. 

  

3 773 

kabeļrene cable tray кабельный лоток Kabelwanne Kabeļu balstkonstrukcija, kas sastāv no vienlaidu 

pamatnes ar uzliektām malām, bez pārsega. 

Piezīme. Kabeļrene var būt perforēta vai neperforēta. 

  

3 774 

kabeļskava cleat, clamp кабельная скоба Kabelschelle Noteiktos intervālos izvietojami stiprinātājelementi, kas 

mehāniski notur kabeli vai elektroinstalācijas cauruli. 

  

3 775 

kabeļspaile cable lug terminal зажим для кабельного 

наконечника* 

Kabelschuhklemme Skrūvspaile, kas paredzēta kabeļuzgaļa vai kabeļa gala 

tiešai vai netiešai stiprināšanai ar skrūvi vai uzgriezni. 

  

4 721 

kabeļstrāvmainis 

  

cable type current transformer кабельный трансформатор 

тока 

Kabelumbauwandler Strāvmainis, kuram nav sava primārā tinuma un tā 

izolācijas un kuru paredzēts uzlikt izolētam kabelim. 

2 524 

kabeļtīkls 

  

underground system кабельная электрическая сеть Kabelnetz Elektrotīkls, kurā galvenokārt ir pazemes kabeļlīnijas. 1 658 

kabeļtunelis cable tunnel кабельный туннель begehbarer Kabelkanal Tunelis vai koridorveidīga būve, kas paredzēta 

kabeļu instalācijai uz balsteņiem vai sastatņu 

plauktiem unkuras izmēri ļauj personālam brīvi 

pārvietoties visā tā garumā. 

  

1 (3) 287 
(776) 

kabeļu plakanizvietojums flat formation of cables расположение кабелей в одной 

плоскости 

ebene Kabelanordnung Vairāku kabeļu izvietojums vienā plaknē, parasti ar 2 525 
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  vienādu attālumu starp tiem. 

kabeļu transpozīcija transposition of cables транспозиция кабелей Auskreuzen von Kabeln Spēka kabeļiem – tāda viendzīslas kabeļu guldīšanas 

sistēma, kurā katra kabeļa fāze, secīgi mainot katru no 

trim guldīšanas ģeometriskiem stāvokļiem, aizņem 

tajos vienādus trases garumus. 

Ekranētājvadiem – tāda ekranētājvada izvietošanas 

sistēma gar netransponētu spēka kabeļu 

elementārsekciju, kurā ekranētājvads attiecībā pret 

kabeļu guldīšanas plakni vienas pussekcijas robežās 

ieņem vienu stāvokli, bet otras pussekcijas robežās – 

diametriāli pretēju stāvokli. 

  

2 526 

kabeļuzgalis, 

kabeļkurpe 

  

cable terminal end кабельный наконечник Kabelschuh Vadam piestiprināta detaļa, kas paredzēta tā 

pievienošanai ierīces pieslēgspailei. 

4 722 

kabeļuzgaļa čaula 

  

conductor barrel втулка для крепления провода Anschlußhülse Kabeļuzgaļa daļa, kas paredzēta pievienojamā vada 

iestiprināšanai. 

4 723 

kabeļuzmavu kārba 

  

terminal box кабельный ввод Abschlukasten Apvalks gala uzmavu aizsargāšanai. 2 527 

kadmija-niķeļa akumulators 

  

cadmium-nickel secondary cell кадмиево-никелевый 

аккумулятор 

Kadmium-Nickel-Akkumulator Sārma akumulators, kura pozitīvā aktīvā masa ir 

niķelis, bet negatīvā – kadmijs. 

3 777 

kalibrēšanas bāzes lielums calibrating quantity опорная величина поверки Kalibriergröße Lieluma (strāvas, sprieguma, frekvences u. tml.) 

vērtība, kura ar noteiktu pielaidi ir zināma un kas 

paredzēta izmantošanai mēraparāta kalibrēšanā. 

  

3 778 

kalorimetriskā pārbaude calorimetric test калориметрическое испытание kalorimetrische 

Verlustermittlung 
Pārbaude, kurā zudumus nosaka no elektromašīnā 

izdalītā siltuma daudzuma, izmērot dzesētājaģentā 

absorbēto siltuma daudzumu un ņemot vērā apkārtējā 

vidē aizvadīto siltuma daudzumu, ja tas ir ievērojams. 

  

2 529 

kandela, cd candela, cd кандела, кд Candela, cd SI gaismas stipruma pamatmērvienība, kas vienāda ar 

gaismas stiprumu, ko noteiktā virzienā izstaro 

monohromatisks starojuma avots ar 5401012 Hz 

frekvenci un starojuma intensitāti 1/683 W/sr šajā 

virzienā. 

  

3 779 

kapacitatīvais 

caurvadizolators 

  

capacitance graded bushing конденсаторный ввод kapazitiv gesteuerte 

Durchführung 
Caurvadizolators, kura izolācijā elektriskā lauka 

izlīdzināšanai iebūvēti strāvvadoši slāņi. 

2 538 

kapacitatīvais spriegumdalis capacitor voltage divider емкостный делитель 

напряжения 

kapazitiver Spannungsteiler Sprieguma dalītājs, kas sastāv tikai no kondensatoriem. 2 539 
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kapacitatīvais spriegummainis capacitor voltage transformer емкостный трансформатор 

напряжения 

kapazitiver Spannungswandler Spriegummainis, kura primārais tinums tiek barots no 

kapacitatīvā spriegumdaļa, kas ieslēgts starp fāzi un 

zemi. 

2 540 

kapacitatīvā bremzēšana capacitor braking конденсаторное торможение Kondensatorbremsung Asinhronmašīnas dinamiskā bremzēšana, 

magnetizētājstrāvas uzturēšanai izmantojot 

kondensatoru laikā, kad mašīna atslēgta no barotājtīkla 

un darbojas kā ģenerators. 

  

2 530 

kapacitatīvā spriegumdaļa 

spriegumu attiecība 

  

voltage ratio of a capacitor 

divider 

коэффициент трансформации 

емкостного делителя 

Spannungsverhältnis des 

kapazitiven Teilers 
Augstsprieguma kondensatora un starpsprieguma 

kondensatora kapacitāšu summas attiecība pret 

augstsprieguma kondensatora kapacitāti. 

2 531 

kapacitatīvā spriegummaiņa 

aizsargierīce 

protective device of a capacitor 

voltage transformer 

защитное устройство 

емкостного трансформатора 

напряжения 

Schutzvorrichtung eines 

kapazitiven Spannungswandlers 
Kapacitatīvā spriegummainī iebūvēta ierīce, kas 

aizsargā spriegummaini pret pārspriegumiem, kurus 

radījusi galvenokārt ferorezonanse. 

2 532 

kapacitatīvā spriegummaiņa 

augstsprieguma kondensators 

high-voltage capacitor of a 

capacitor voltage transformer 

конденсатор высокого 

напряжения емкостного 

трансформатора напряжения 

Hochspannungskondensator 

eines kapazitiven 

Spannungswandlers 

Kondensators, kas ieslēgts starp kapacitatīvā 

spriegummaiņa augstsprieguma izvadu un 

starpsprieguma izvadu. 

2 533 

kapacitatīvā spriegummaiņa 

elektromagnētiskā daļa 

electromagnetic unit of a 

capacitor voltage transformer 

электромагнитное устройство 

емкостного трансформатора 

напряжения 

induktiver Teil eines kapazitiven 

Spannungswandlers 
Kapacitatīvā spriegummaiņa daļa, kas pieslēgta 

kapacitatīvā spriegumdaļa starpsprieguma izvadam un 

zemākā potenciāla izvadam vai zemei un kas nodrošina 

sekundāro spriegumu. 

2 534 

kapacitatīvā spriegummaiņa 

starpsprieguma izvads 

intermediate voltage terminal of 

a capacitor voltage transformer 

вывод промежуточного 

напряжения емкостного 

трансформатора напряжения 

Zwischenspannungsanschluß 

eines kapazitiven 

Spannungswandlers 

Kapacitatīvā spriegumdaļa izvads, kas paredzēts 

savienošanai ar spriegummaiņa elektromagnētisko 

daļu. 

2 535 

kapacitatīvā spriegummaiņa 

starpsprieguma kondensators 

intermediate voltage capacitor of 

a capacitor voltage transformer 

конденсатор промежуточного 

напряжения емкостного 

трансформатора напряжения 

Zwischenspannungskondensator 

eines kapazitiven 

Spannungswandlers 

Kondensators, kas ieslēgts starp kapacitatīvā 

spriegummaiņa starpsprieguma izvadu un zemākā 

potenciāla izvadu vai zemi. 

2 536 

kapacitatīvā spriegummaiņa 

zemsprieguma izvads 

low-voltage terminal of a 

capacitor voltage transformer 

вывод низкого напряжения 

емкостного трансформатора 

напряжения 

Niederspannungsanschluß eines 

kapazitiven Spannungswandlers 
Kapacitatīvā spriegummaiņa izvads, kas tiek savienots 

ar zemi tieši vai caur nesējfrekvences sakaru ķēdi. 

2 537 

kapacitīvs elements capacitive element емкостный элемент kapazitives Element Elektriskās ķēdes elements, elektroierīce vai elektriskā 

ķēde, kuras darbības raksturu noteiktos apstākļos 

nosaka galvenokārt kapacitāte. 

  

3 780 

kapilārlodēšana capillary brazing, capillary 

soldering 

капиллярная пайка Spaltlöten Lodēšana, kurā izkausētais lodmetāls aizpilda lodstarpu 

un noturas tajā galvenokārt ar virsmas spraigumu. 

  

4 724 

Kaplāna turbīna Kaplan turbine поворотно-лопастная 

гидротурбина, турбина 

Каплана 

Kaplanturbine Aksiāla reaktīvā hidroturbīna, kas aprīkota ar 

regulējamām lāpstiņām, un paredzēta zemam kritumam 

un lielam ūdens patēriņam. 

1 688 

kapsulas hidroagregāts bulb-type unit капсульный гидроагрегат Rohrturbinensatz Hidroagregāts, kura turbīna un ģenerators ietverti 1 7 
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  kopējā apvalkā un darbojas iegremdēti ūdens straumē. 

kapsulēšana encapsulating капсулирование Umgießen, Vergießen Detaļas vai izstrādājuma pārklāšana noteiktā veidā ar 

termoplastisku vai termoreaktīvu aizsargājoša vai 

izolējoša materiāla slāni, lai izstrādājumu noteiktā 

veidā hermetizētu. 

  

4 725 

kapsulēšanas kompaunds encapsulating compound компаунд для капсулирования Vergußmasse zum Umgießen Lielas viskozitātes kompaunds, ko izmanto 

izstrādājumu pārklāšanai vai kapsulēšanai. Tajā parasti 

ir daudz pildvielu un tas nav paredzēts tievu vadu 

izolācijas piesūcināšanai. 

  

4 726 

kapsulēta tinuma sausais 

reaktors 

  

encapsulated-winding dry-type 

reactor 

сухой реактор с обмоткой в 

оболочке 
Gieharzdrosselspule Sausais reaktors, kura tinums ietverts cietā dielektriķī. 2 542 

kapsulētu tinumu sausais 

transformators 

  

encapsulated-winding dry-type 

transformer 

сухой трансформатор с 

обмотками в оболочке 
Gieharztransformator Sausais transformators, kura viens vai vairāki tinumi 

ietverti cietā dielektriķī. 

2 543 

kardānpārvads cardan-shaft drive карданный привод Kardanantrieb Pārvads, kurā izmantots kardānmehānisms, kas pieļauj 

vilces dzinēja griezes momenta pārnesi uz dzenošo asi, 

ja dzinēja un riteņpāra asis nav paralēlas. 

  

4 727 

karnīzapgaisme cove lighting световой карниз Deckenbeleuchtung, 

Voutenbeleuchtung 

Apgaismes sistēma, kurā gaismas avotus ekranē 

karnīze vai sienas izcilnis tā, ka gaisma tiek sadalīta pa 

griestiem un sienas augšējo daļu. 

  

4 728 

karstaizdedzes spuldze 

  

preheat lamp, hot-start lamp лампа с зажиганием в горячем 

состоянии 

Glühstartlampe, Warmstartlampe Karstkatoda spuldze, kuras aizdedzei nepieciešama 

iepriekšēja elektrodu uzkarsēšana. 

4 729 

karstās rezerves jauda 

  

hot stand-by оперативный резерв мощности Heißreserve Ātrai 

ieslēgšanai darbā gatavo ģeneratoragregātu kopējā rīcī

bas jauda. 

1 274 

karstkatoda spuldze hot cathode lamp лампа с горячим катодом Glühkathodenlampe Izlādspuldze, kurā gaismu rada lokizlādes pozitīvais 

stabs. 

Piezīme. Šādas spuldzes aizdedzei parasti 

nepieciešama īpaša aizdedzes ierīce, piemēram, 

balasts. 

  

4 730 

kaskādspriegummainis cascade voltage transformer каскадный трансформатор 

напряжения 

Kaskadenspannungswandler Spriegummainis, kurā primārais tinums vienmērīgi 

sadalīts pa divām vai vairākām savstarpēji izolētām, 

elektromagnētiski saistītām magnētserdēm. 

Sekundārais tinums novietots uz tās magnētserdes, 

kuras primārā tinuma potenciāls tuvāks zemes 

2 544 
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potenciālam. 

  

kaskādvadība cascade control каскадное управление Kaskadenregelung Vadības veids, kurā viena regulētājelementa izejas 

mainīgais ir viena vai vairāku sekundāro vadības 

kontūru atsauces mainīgais (sk. attēlu termina pakārtotā 

vadība skaidrojumā). 

  

3 782 

katalizators 

  

catalyst, accelerator катализатор Katalysator Viela, ko lieto nelielos daudzumos, lai paātrinātu 

ķīmisko reakciju. 

4 731 

katastrofāla atteice 

  

cataleptic failure, catastrophic 

failure 

катастрофический отказ Sprungsvollausfall Pēkšņa atteice, kas izraisa objekta pilnīgu nespēju veikt 

visas prasītās funkcijas. 

2 545 

katoda reakcija cathodic reaction, 

electrochemical reduction 

катодная реакция kathodische Reduktion, 

elektrochemische Reduktion 

Elektroda reakcija, kurā elektrolīts kā lādiņnesēja vide 

uztur elektronu plūsmu no kādas ārējas ķēdes uz 

elektrodu. 

3 783 

katodaizsardzība cathodic protection катодная защита katodischer Schutz Zemē izvietotu metālkonstrukciju aizsardzība 

pret klaidstrāvu izraisītu koroziju, izmantojot 

aizsargājamo konstrukciju par katodu neatkarīgā 

katodaizsardzības kontūrā. 

  

1 (3) 298 
(784) 

katodluminiscence cathodoluminescence катодолюминесценция Kathodolumineszenz Luminiscence, ko izraisa elektronu sadursmes ar 

noteikta veida luminiscējošām vielām, ar kurām 

pārklāti, piemēram, televizoru ekrāni. 

  

4 732 

katods cathode катод Kathode Elektrods, caur kuru elektriskā strāva izplūst no vides 

ar citu īpatvadītspēju. 

Elektroenerģijas avota pols, kam ir negatīvs potenciāls 

attiecībā pret otru avota polu – anodu. 

Elektrisko aparātu un ierīču (elektrolītisko vannu, 

elektronu lampu u. c.) elektrods, kas savienots ar 

elektroenerģijas avota negatīvo polu. 

  

3 785 

kausējummetināšana 

  

fusion welding сварка плавлением Schmelzschweißen Metināšana ar metināmo detaļu lokālu kausēšanu, 

neizmantojot saspiešanu. 

4 733 

kausēšanas indukcijas krāsns 

  

induction melting furnace индукционная плавильная 

печь 

Induktionsschmelzofen Indukcijas krāsns, kas paredzēta tajā ievietotās šihtas 

vai metāla kausēšanai. 

4 734 

kausēšanas šihta melting charge шихта для плавки Schmelzeinsatz Kausēšanas krāsnī iepildāmo izejmateriālu maisījums, 

kas nepieciešams noteiktām prasībām atbilstoša 

kausējuma iegūšanai. 

Piezīme. Metālu kausēšanas šihtā ietilpst rūda, rūdas 

koncentrāti, aglomerāti un granulas, metāllūžņi, 

dažāda veida kurināmais un dažādi piedevmateriāli. 

4 735 
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kavēta automātiskā 

atkalieslēgšana 

  

delayed automatic reclosing АПВ с выдержкой времени automatische verzögerte 

Wiedereinschaltung 

Automātiskā atkalieslēgšana, kuras bezstrāvas pauze 

palielināta ar laikiztures elementu. 

3 787 

kavētas atgriezes relejs 

  

dropout-relay реле с замедленным возвратом abfallverzögertes Relais Relejs, kura atgrieze notiek ar laika kavējumu, ko 

nosaka tā konstruktīvais izpildījums un iestatījums. 

3 788 

kavētas darbības 

palīgkontaktors 

time-delay contactor relay вспомогательный контактор с 

выдержкой времени 

verzögertes Hilfsschütz Palīgkontaktors ar normētu laikizturi. Laikizture var 

būt aparātu ierosinot, aparātu atrosinot vai abos 

gadījumos. 

2 546 

kavētas nostrādes relejs on-relay реле с замедлением на 

срабатывание 

anzugsverzögertes Relais Relejs, kura nostrāde pēc vadības signāla saņemšanas 

notiek ar laika kavējumu, ko nosaka tā konstruktīvais 

izpildījums un iestatījums. 

  

3 789 

kavētā aizsardzība 

  

delayed protection защита с выдержкой времени verzögerter Selektivschutz Aizsardzība, kas paredzēta nostrādei ar laikizturi. 3 786 

kājslēdzis 

  

foot switch педальный выключатель Fußschalter Vadības slēdzis, kuru darbina ar kāju. 2 528 

kāpniskais tinums split throw winding ступенчатая обмотка Treppenwicklung Divslāņu tinums, kuram spoles vienas malas vadi 

atrodas kopējā rievā, bet šīs spoles otras malas vadi 

sadalīti pa citām rievām. 

  

2 541 

kāpumātrums rate of rise скорость нарастания Anstiegsgeschwindigkeit Lieluma maiņas vidējais ātrums noteiktā vērtību 

intervālā, piemēram, starp 10% un 90% no lieluma 

maksimumvērtības. 

  

3 781 

kelvins, K Kelvin, K Кельвин, К Kelvin, K SI termodinamiskās temperatūras pamatmērvienība, 

kas vienāda ar 1/273,16 ūdens trīskāršā punkta 

termodinamiskās temperatūras. 

  

3 790 

kg 

sk. kilograms 

  

        3 791 

kibernētika 

  

cybernetics кибернетика Kybernetik Zinātnes nozare, kas aptver un veic pētījumus par 

vadības sistēmēm dzīvos organismos un mašīnās. 

3 792 

kilograms, kg kilogram, kg килограмм, кг Kilogramm, kg SI masas pamatmērvienība, kas vienāda ar 

Starptautiskā kilograma prototipa masu un glabājas 

Startautiskajā mēru un svaru birojā. 

  

3 793 

kilovatstundas vidējā cena average price per kWh средний тариф за кВт.ч Durchschnittpreis Par elektroenerģiju maksājamās kopējās summas 

dalījums ar piegādāto kilovatstundu skaitu. 

2 547 
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kioskapakšstacija 

sk. kompaktapakšstacija, 

kioskapakšstacija 

  

        1 298-1 

Kirī punkts 

sk. Kirī temperatūra 

  

        3 794 

Kirī temperatūra, 

Kirī punkts 

  

Curie temperature, Curie point температура Кюри, точка 

Кюри 

Curie-Temperatur, Curie-Punkt Temperatūra, kuru pārsniedzot magnētiskais materiāls 

zaudē feromagnētiskās vai ferimagnētiskās īpašības un 

kļūst par paramagnētiķi. 

3 795 

klaidstrāvas stray currents блуждающие токи Streuströme Nevadāmas, pa zemējumietaisi zemē 

noplūstošas strāvas, kas tālāk plūst gan pa zemi, gan pa 

dažādām zemē guldītām metāla konstrukcijām. 

  

1 631 

kliedpārklājuma spuldzes 

kolba 

coated bulb of a lamp колба лампы с рассеивающим 

покрытием 

beschichteter Lampenkolben Spuldzes kolba, kas no iekšpuses vai ārpuses pārklāta 

ar gaismu izkliedējošas vielas slāni. 

4 736 

klikšķslēdzis 

sk. momentslēdzis 

  

        4 737 

kloķpiedziņa rod drive шатунно-кривошипный 

привод 

Stangenantrieb Grupālā piedziņa, kurā vilces dzinēja griezes momenta 

pārnešanai uz dzenošajām asīm izmanto 

kloķmehānismu. 

  

4 738 

kļūdaina atslēgšana non-power system fault tripping, 

false tripping 

отключение без повреждения в 

энергосистеме 

ungewollte 

netzfehlzustandsunabhängige 

Ausschaltung 

Negribēta ķēdes atslēgšana ar jaudas slēdzi, ko var 

izraisīt gan relejaizsardzības nepareiza darbība, gan arī 

palīgiekārtu bojājums vai apkalpojošā personāla kļūdas. 

3 796 

kļūdaina darbība 

  

maloperation, misoperation неправильное действие Fehlfuntion Iekārtas darbība, kas atšķiras no šai iekārtai 

noteiktajām funkcijām. 

1 126 

kļūdains aizsargzonas 

pagarinājums 

  

erroneous overreaching ошибочное расширение 

области действия 

fehlerhafte Überreichweite Aizsardzības (parasti distantaizsardzības) darbības 

apstākļi, kuros mērījumu kļūdu dēļ aizsargzona ir 

lielāka par iestatījuma noteikto. 

  

3 797 

kļūdains aizsargzonas 

saīsinājums 

  

erroneous underreaching ошибочное сокращение 

области действия 

fehlerhafte Unterreichweite Aizsardzības (parasti distantaizsardzības) darbības 

apstākļi, kuros mērījumu kļūdu dēļ aizsargzona ir 

mazāka par iestatījuma noteikto. 

  

3 798 

koaksiālais kontakts coaxial contact коаксиальный контакт koaxialer Kontakt Koncentrisku kontaktdetaļu kopums, kas vairākas 

elektriskās ķēdes ļauj apvienot vienā mehāniskā 

mezglā. 

4 739 
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Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' 

bieži apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

koaksiālas līnijas saites pilnā 

pretestība 

surface transfer impedance of a 

coaxial line 

сопротивление связи 

коаксиальной линии 

Kopplungswiderstand einer 

Koaxiallinie 

Uz garuma vienību koaksiālas līnijas centrālajā vadā 

inducētā sprieguma attiecība pret strāvu šīs līnijas ārējā 

virsmā. 

3 799 

koda pārveidotājs 

  

code converter преобразователь кода Codeumsetzer Ierīce, kas viena ciparkoda ieejas signālu pārveido cita 

ciparkoda izejas signālā. 

3 800 

kodētu impulsu sliežu 

elektroķēde 

coded current track circuit кодовая рельсовая цепь* kodierter Gleisstromkreis Sliežu elektroķēde, kuras barošanai izmanto strāvas 

impulsus, turklāt impulsu skaits, frekvence, polaritāte 

vai ilgums, vai šo raksturlielumu kombinācija tiek 

izmantota, lai selektīvi iedarbotos uz šajā pašā sliežu 

ķēdē ieslēgtām indikācijas ierīcēm. 

  

4 740 

kodoldegviela nuclear fuel ядерное топливо Kernbrennstoff Viela, kuras saturā ir termiski dalāmi nuklīdi un kuru 

izmanto kodolreaktoros, lai uzturētu kodolu dalīšanās 

ķēdes reakciju. 

  

4 741 

kodoldegvielas elements fuel element [of a nuclear 

reactor] 

тепловыделяющий элемент 

[ядерного реактора], ТВЭЛ 

Brennelement [eines 

Kernreaktors] 

Konstruktīvs kodolreaktora aktīvās zonas mezgls, kurā 

atrodas kodoldegviela. 

4 742 

kodolenerģija 

  

nuclear energy ядерная энергия nukleare EnergieEnerģija, kas 

izdalās kodolreakcijas laikā. 

  4 743 

kodolreakcija nuclear reaction ядерная реакция Kernreaktion Fizikāls processs, kurā uz ārējās enerģijas rēķina notiek 

atomu kodolu dalīšanās. Šajā procesā mainās kodolu 

masa, lādiņš un enerģētiskais stāvoklis. 

  

4 744 

kodolreaktora ekrāns 

  

shield of a nuclear reactor экран ядерного реактора Abschirmung eines Kernreaktors Konstrukciju un materiālu kopums, kas noteiktā zonā 

vājina jonizējošā starojuma ietekmi. 

4 745 

kodolreaktors 

  

nuclear reactor ядерный реактор Kernreaktor Iekārta, kurā notiek vadāma smago elementu ķēdes 

reakcija. 

4 746 

kodoltermiskā reakcija nuclear fusion reaction термоядерная реакция Kernfusionsreaktion, 

Kernverschmelzungsreaktion 

Atomu kodolu sintēzes reakcija, kurā no diviem vai 

vairākiem vieglo elementu atomu kodoliem veidojas 

smagāka elementa kodoli. Kodoltermiskā reakcija 

notiek augstā temperatūrā un tai nepieciešama liela 

enerģija. 

  

4 747 

kodolu dalīšanās nuclear fission расщепление ядра Kernspaltung Smago elementu atomu kodolu sašķelšanās divās vai 

vairākās daļās, kas var notikt spontāni vai kodolu 

bombardējot ar kādām elementārdaliņām (neitroniem, 

gamma kvantiem, citu atomu kodoliem u. tml.). Šajā 

procesā notiek enerģijas atbrīvošanās. 

4 748 
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kods code код Code Informācijas attēlojums ar noteiktiem galīgas kopas 

(kodu alfabēta) simboliem (kodu elementiem) un to 

kombinācijām. Par kodu elementiem izmanto rakstu 

zīmes, kā arī skaņas, krāsas, elektriskos signālus. 

  

4 749 

koeficients 

  

factor, ratio коэффициент Faktor, Beiwert, Grad Divu vienādās mērvienībās izteiktu lielumu attiecība. 1 299 

koercitīvais spēks coercivity коэрцитивная сила Koerzitivfeldstärke Materiāla koercitīvā lauka intensitātes vērtība, ko 

iegūst, monotoni samazinot magnētisko indukciju, 

magnētisko polarizāciju vai magnetizāciju no 

piesātinājumam atbilstošajām šo lielumu vērtībām līdz 

nullei. 

  

3 802 

koercitīvā lauka intensitāte coercive field strength напряженность коэрцитивного 

поля 

Koerzitivfeldstärke bei inneren 

Schleifen 

Ārējā magnētiskā lauka intensitātes vērtība, kas 

nepieciešama, lai panāktu, ka magnetizēta meteriāla 

magnētiskās indukcijas, magnētiskās polarizācijas vai 

magnetizācijas vērtība kļūst vienāda ar nulli. 

Piezīmes. 

1.       Grafiskā interpretācijā koercitīvā lauka 

intensitāte ir lielums, kura vērtība atbilst 

magnetizēšanas līknes jebkuram 

krustpunktam ar H asi. 

2.       Koercitīvā lauka intensitāti var attiecināt 

gan uz statiskās, gan dinamiskās 

magnetizēšanas līkni; ja nav noteikts citādi, 

ir domāta statiskā magnetizēšanas līkne. 

  

3 801 

koģenerācija combined heat and power комбинированное 

производство тепла и 

электроэнергии 

Kraft-Wärme-Kopplung Tehnoloģisks process, kurā ražo siltumenerģiju 

vienlaikus gan elektroenerģijas ražošanai, gan tiešai 

izmantošanai citiem nolūkiem. 

1 313 

koherentais starojums coherent radiation когерентное излучение kohärente Strahlung Monohromatiskais starojums, kurā vairāku 

elektromagnētisko svārstību fāžu starpība jebkurā laika 

momentā paliek nemainīga. 

  

4 750 

koherentā mērvienība coherent unit когерентная единица kohärente Einheit Atvasinātā mērvienība, kuru var izteikt kā 

pamatmērvienību pakāpes vai reizinājumus, piemēram, 

m2, m3, kgm-3 u. tml. 

  

3 803 

koherentā mērvienību sistēma 

  

coherent system of units когерентная система единиц kohärentes Einheitensystem Mērvienību sistēma, kurā visas atvasinātās mērvienības 

ir koherentas. 

3 804 
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kolektora izcilnis 

  

commutator riser петушок коллектора Kommutator-Fahnenverbindung Strāvvadošs kolektora plāksnītes elements 

blakussekciju kopējo galu pievienošanai. 

2 548 

kolektora plāksnīšu izolācija 

  

commutator segment insulation изоляция пластин коллектора Kommutatorlamellen-Isolierung Izolācija starp kolektora plāksnītēm. 2 549 

kolektora plāksnīšu izolācijas 

pārbaude 

segment-to-segment test проверка сопротивления 

между коллекторными 

пластинами 

Prüfung zwischen 

Kommutatorlamellen 
Pretestības pārbaude starp kolektora blakusplāksnītēm, 

lai pārliecinātos par enkura tinuma atbilstību noteiktām 

prasībām. 

2 550 

kolektora plāksnīte 

  

commutator segment пластина коллектора Kommutatorlamelle Kolektora strāvvadoša daļa blakussekciju kopējo galu 

pievienošanai. 

2 551 

kolektora riņķuguns flashover круговой огонь по коллектору Rundfeuer Lokizlāde, ko starp kolektormašīnas sukām vai starp 

sukturiem un kolektora virsmu, vai starp jebkuru šo 

daļu un korpusu izraisa palielināts kolektora 

starpplāksnīšu spriegums. 

  

4 751 

kolektora savilcējgredzena 

izolācija 

  

commutator V-ring insulation изоляция стяжного кольца 

коллектора 

Schwalbenschwanzring-

Isolierung 
Izolācija starp kolektora savilcējgredzenu un kolektora 

plāksnītēm. 

2 552 

kolektora savilcējgredzens 

  

commutator V-ring стяжное кольцо коллектора Schwalbenschwanzring V veida šķērsgriezuma gredzens kolektora plāksnīšu 

sastiprināšanai ar iespīlēšanu. 

2 553 

kolektordzinēja 

transformācijas EDS 

transformer e. m. f. of a 

commutator motor 

трансформаторная 

электродвижущая сила 

коллекторного двигателя 

transformatorische EMK eines 

Kommutatormotors 

Elektrodzinējspēks, kas inducējas kolektordzinēja 

enkura tinumā, ja periodiski mainās polu magnētiskā 

plūsma, kā tas ir maiņstrāvas vilces kolektordzinējos 

vai pulsējošas strāvas vilces dzinējos. 

4 752 

kolektors commutator коллектор Kommutator No savstarpēji izolētām strāvvadošām plāksnītēm 

sastāvoša ierīce ar tai piespiestām sukām, kas nodrošina 

slīdošu kontaktu starp rotējošo tinumu un strāvas ķēdes 

nekustīgajām daļām un kas automātiski pārslēdz 

rotējošā tinuma atsevišķas spoles. 

  

2 554 

kolorimetrija 

  

colorimetry колориметрия Farbmessung Krāsas mērīšanas metožu un līdzekļu kopums. 4 753 

kolorimetriskais kropļojums 

  

illuminant colorimetric shift колориметрический сдвиг 

излучения 

farbmetrische Verzerrung Objekta krāsainības un spožuma maiņa, ko izraisījusi 

krītošās gaismas spektrālā sastāva maiņa. 

4 754 

kolorimetrs colorimeter колориметр Farbmeßgerät Mēraparāts, kas paredzēts kolorimetrisku lielumu, 

piemēram, krāskairinājuma krāsas koordinātu, 

mērīšanai. 

  

4 755 

komanda 

  

command команда Befehl Vadības signāls, kas, pārveidots tieši izpildāmā formā, 

inicē noteiktas operācijas izpildi. 

3 805 

kombinatorikas ķēde combinatorial circuit комбинационная цепь Schaltnetz Komutētājsistēma, kuras izejas mainīgā vērtība noteiktā 3 806 
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laika momentā ir atkarīga tikai no ieejas mainīgo 

vērtībām šajā pašā laika momentā. 

Piezīme. Kombinatorikas ķēdes elementi sastāv tikai no 

binārās loģikas elementiem. 

  

kombinētais kondensators mixed dielectric capacitor комбинированный 

конденсатор 

Kondensator mit gemischtem 

Dielektrikum 

Kondensators, kurā par dielektriķi izmantoti vismaz 

divi dažādi (parasti – piesūcināti) cieti izolācijas 

materiāli. 

  

4 759 

kombinētais mērmainis combined instrument 

transformer 

комбинированный 

измерительный 

трансформатор 

kombinierter Meßwandler Mērmainis, kas vienā apvalkā ietver gan strāvmaini, 

gan spriegummaini. 

2 555 

kombinētais tinums frog-leg winding лягушачья обмотка Froschbeinwicklung Jaukts tinums, kas sastāv no vienās un tajās pašās 

rievās ievietota cilptinuma un viļņtinuma, kuri 

pievienoti kopējam kolektoram. 

  

2 556 

kombinētas ierosmes mašīna compositely excited machine машина комбинированного 

возбуждения 

zusammengesetzt erregte 

Maschine 
Elektromašīna, kura ierosmei enerģiju daļēji nodrošina 

pati, bet daļēji šo enerģiju saņem no atsevišķa 

barošanas avota. 

  

2 557 

kombinētā apgaisme combined lighting комбинированное освещение kombinierte Beleuchtung Darba vietas apgaisme, kurā vienlaikus izmanto gan 

vispārējo apgaismi, gan vietējo apgaismi, tādējādi 

nodrošinot palielinātu apgaismojumu tieši darba vietā 

un nenogurdinot redzi ar vajadzību atkārtoti adaptēties. 

  

4 756 

kombinētā potenciālu 

izlīdzināšanas sistēma 

common equipotential bonding 

system, common bonding 

network, CBN 

комбинированная система 

выравнивания потенциалов* 

kombinierte 

Potentialausgleichsanlage 

Potenciālu izlīdzināšanas sistēma, kas nodrošina gan 

potenciālu aizsargizlīdzināšanu, gan potenciālu 

funkcionālizlīdzināšanu. 

4 757 

kombinētā siltumpārnese combined heat transmission комбинированная 

теплопередача 

kombinierte Wärmeübertragung Siltumpārnese, kurā siltuma izplatīšanās notiek 

vienlaicīgi tā vadīšanas, konvencijas un siltuma 

starošanas veidā vai arī vienlaikus vismaz divos 

minētajos veidos. 

  

4 758 

kombinēts energosistēmas 

bojājums 

power system combination fault комбинированное 

повреждение в энергосистеме 

kombinierter Netzfehlzustand Bojājums, ko veido vienlaicīgs šķērsbojājums un 

garenbojājums. 

3 807 

kombinēts izolators composite insulator комбинированный изолятор Verbundisolator Izolators, kura serde un ārējais apvalks sastāv no 

diviem vai vairākiem izolācijas materiāliem. 

Kombinētais izolators, piemēram, var sastāvēt no 

atsevišķām uz viena stieņa ar starpslāņiem vai bez tiem 

montētām ribām, vai no ribotiem dobizolatoriem, kas 

monolīti savienoti ar stieni. 

  

2 558 
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komerciālais tarifs 

  

commercial tariff коммерческий тариф Gewerbetarif Tarifs, ko piemēro galvenokārt vai tikai 

elektroenerģijas lietotājiem tirdzniecībā. 

2 559 

kompaktapakšstacija, 

kioskapakšstacija 

  

transformer kiosk, kiosk 

substation 

трансформаторный киоск Transformatorkiosk, 

[Transformator]kompaktstation 

Rūpnieciski izgatavota kompakta transformatoru 

apakšstacija. 

1 34 

kompaktā sadalietaise kiosk substation компактное 

распределительное устройство 

Kompaktstation Mazgabarīta, parasti rūpnieciski izgatavota sadalietaise. 1 528 

komparators 303-03-18 

  

comparator компаратор Komparator Ierīce, kura, salīdzinot divu viena tipa lielumu vērtības, 

sniedz informāciju par šo vērtību starpību. 

3 808 

kompaunda pildliešana potting заливка компаундом Vergießen eines Kompounds Elektroierīces detaļu un ar tām saistīto vadītāju 

noblīvēšana ar kompaundu, lai novērstu netīrumu 

piekļūšanu. 

  

4 760 

kompaunda pildliešanas 

veidne 

potting mould форма для заливки 

компаундом 

Vergußform Palīgierīce, ko lieto par veidni hermetizējošu 

savienojumu aizliešanai ar kompaundu. 

4 761 

kompaundēšanas raksturlīkne compounding characteristic характеристика машины со 

смешанным возбуждением 

Kompoundierungskennlinie Jauktas ierosmes mašīnas sprieguma, rotācijas 

frekvences vai jaudas koeficienta atkarība no slodzes. 

2 560 

kompaunds compound компаунд Kompound Dažādu termoreaktīvu komponentu maisījums, kas 

veidots bez šķīdinātāja, lietošanas stadijā ir šķidrs, bet 

pēc tam atdzišanas vai ķīmisku procesu rezultātā 

sacietē. 

  

4 762 

kompensators 

  

compensator компенсатор Ausgleichsgefä Kabeļa gala uzmavās – ierīce eļļas vai 

piesūcinātājmasas izplešanās kompensācijai. 

2 562 

kompensācijas tinums stabilizing winding компенсационная обмотка Ausgleichwicklung Trīsstūrī savienots palīgtinums, kas speciāli paredzēts 

transformatoriem ar abu tinumu zvaigznes slēgumu (vai 

viena tinuma zvaigznes slēgumu un otra tinuma 

cikcakslēgumu) zvaigznē savienotā tinuma nullsecības 

pilnās pretestības 

samazināšanai. Sk. arī elektromašīnas kompensācijas 

tinums. 

  

2 561 

kompensācijmērīšanas metode null method of measurement нулевой метод измерения, 

компенсационный метод 

измерения 

Meßverfahren mit Nullabgleich Diferencmērīšanas metode, kurā panāk, ka mērījamā un 

tāda paša veida salīdzināmā zināmā fizikālā lieluma 

vērtību starpība kļūst vienāda ar nulli. 

3 809 

kompensētas neitrāles tīkls resonant earthed [neutral] 

system, arc-suppression-coil-

earth [neutral] 

электрическая сеть с 

дугогасящей катушкой 

gelöschtes Netz, Netz mit 

Erdschlußkompensation 

Elektrotīkls, kurā vienas vai vairāku galveno iekārtu 

(parasti transformatoru) neitrāles zemētas caur 

indukcijas spoli, lai caur to plūstošās strāvas induktīvā 

komponente kompensētu zemesslēguma strāvas 

kapacitatīvo komponenti. 

1 659 

kompensēts repulsīvais dzinējs compensated repulsion motor компенсированный kompensierter Repulsionsmotor Repulsīvais dzinējs, kurā statora primārais tinums caur 2 563 
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репульсионный двигатель papildsukām un kolektoru ir slēgts virknē ar rotora 

tinumu, lai uzlabotu jaudas koeficientu un komutāciju. 

  

kompensēts strāvmainis 

  

compound-wound current 

transformer 

компенсированный 

трансформатор тока 

Stromwandler mit 

Zusatzmagnetisierung 
Strāvmainis ar neatkarīgi barotu papildtinumu, kas 

paredzēts galvenokārt leņķa kļūdas samazināšanai. 

2 564 

kompleksā jauda 

(apzīmējums: S) 

complex power комплексная мощность komplexe Leistung Sinusoidāla sprieguma kompleksās 

amplitūdas U reizinājums ar sinusoidālas strāvas 

saistīto komplekso amplitūdu I* : 

S , 

kur P – aktīvā jauda; Q – reaktīvā jauda  – fāžu 

nobīdes leņķis starp sprieguma un strāvas 

pamatharmonikām; u un i – attiecīgi sprieguma un 

strāvas fāzes leņķi. 

Piezīmes. 

1.      Kompleksās jaudas modulis ir vienāds ar 

pilno jaudu, bet arguments – ar fāžu nobīdes 

leņķi starp spriegumu un strāvu. 

2.      Latviešu tehniskajā literatūrā sprieguma un 

strāvas komplekso amplitūdu vērtības 

pieņemts apzīmēt attiecīgi arī ar un . 

  

3 810 

kompleksā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: ) 

complex permeability комплексная магнитная 

проницаемость 

komplexe Permeabilität Komplekss lielums, kas vienāds ar materiāla 

magnētiskās indukcijas un magnētiskā lauka 

intensitātes komplekso amplitūdu attiecību, ja viens no 

šiem lielumiem laikā mainās sinusoidāli, bet otrajam 

lielumam tiek piņemta tā pamatharmonika. Pieņemts 

arī, ka magnētiskās indukcijas un magnētiskā lauka 

intensitātes vektori ir kolineāri. Komplekso magnētisko 

caurlaidību izsaka kā 

, 

kur ’ un ” – kompleksās magnētiskās caurlaidības 

attiecīgi reālā un imaginārā daļa. 

Piezīme. Vispārīgā gadījumā dažādas magnētiskās 

caurlaidības var izteikt kā kompleksās magnētiskās 

caurlaidības. Ja šo caurlaidību simboliskie apzīmējumi 

doti bez norādes par to, ka tie ir kompleksi skaitļi vai 

komplekso skaitļu daļas, tie jāuzlūko par kompleksās 

magnētiskās caurlaidības reālajām daļām. 

  

3 811 

kompleksā pilnā pretestība complex impedance комплексное сопротивление komplexer Scheinwiderstand, Komplekss lielums, kura modulis ir pilnās pretestības 3 812 
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komplexe Impedanz modulis, bet arguments – sprieguma un strāvas fāzes 

leņķu starpība. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

  

kompleksā pilnā vadītspēja complex admittance комплексная проводимость komlexer Scheinleitwert, 

komplexe Admittanz 

Komplekss lielums, kura modulis ir pilnās vadītspējas 

modulis, bet arguments – strāvas un sprieguma fāzes 

leņķu starpība. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

  

3 813 

kompleksā pretestība 

sk. kompleksā pilnā pretestība 

  

        3 814 

kompleksā relatīvā 

dielektriskā caurlaidība 

(apzīmējums: ) 

complex relative permittivity комплексная относительная 

диэлектрическая 

проницаемостъ 

komplexe relative Permittivität, 

komplexe Permittivitätszahl 

Komplekss lielums, kuru ar vides elektriskās indukcijas 

komplekso amplitūdu D un elektriskā lauka intensitātes 

komplekso amplitūdu E (ja elektriskā indukcija un 

elektriskā lauka intensitāte mainās sinusoidāli) saista 

sakarība 

, 

kur 0 – elektriskā konstante. 

Piezīmes. 

1.       Kompleksā relatīvā dielektriskā caurlaidība 

parasti ir atkarīga no frekvences. Izotropai 

videi kompleksā relatīvā dielektriskā 

caurlaidība ir skalārs lielums, bet 

anizotropai videi –tenzors. 

2.       Parasti  tiek izteikta kā , 

kur  – reālā relatīvā dielektriskā 

caurlaidība;  – dielektrisko zudumu 

koeficients. 

  

3 815 

kompleksā relatīvā 

magnētiskā caurlaidība 

complex relative permeability комплексная относительная 

магнитная проницаемостъ 

komplexe relative Permeabilität, 

komplexe Permeabilitätszahl 

Komplekss lielums, kuru ar vides magnētiskās 

indukcijas komplekso amplitūdu B un magnētiskā 

lauka intensitātes komplekso amplitūdu H (ja 

3 816 
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(apzīmējums: r) 
magnētiskā indukcija un magnētiskā lauka intensitāte 

mainās sinusoidāli) saista sakarība 

 

kur 0 – magnētiskā konstante. 

Piezīmes. 

1.       Kompleksā relatīvā magnētiskā caurlaidība 

parasti ir atkarīga no frekvences. Izotropai 

videi kompleksā relatīvā magnētiskā 

caurlaidība ir skalārs lielums, bet 

anizotropai videi –tenzors. 

2.       Parasti r tiek izteikta kā , 

kur  – reālā relatīvā magnētiskā 

caurlaidība,  – magnētisko zudumu 

koeficients. 

  

kompleksā skaitļa arguments argument of a complex number аргумент комплексногочисла Argument einer komplexen Zahl 
Reāls skaitlis  , kura 

tangenss ir vienāds ar kompleksā skaitļa 

 imaginārās un reālās daļas dalījumu: 

 

  

4 763 

kompleksā skaitļa imaginārā 

daļa 

imaginary part of a complex 

number 

мнимая часть комплексногочи

сла 

Imaginärteil einer kompexen 

Zahl 
Kompleksā skaitļa  daļa b. 

Piezīme. Kompleksā skaitļa imagināro daļu apzīmē arī 

ar Im z. 

  

4 764 

kompleksā skaitļa modulis modulus of a complex number модуль комплексного числа Betrag einer komplexen Zahl Kompleksā skaitļa  modulis ir nenegatīvs 

skaitlis  , kur  – saistītais 

kompleksais skaitlis. 

4 765 
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kompleksā skaitļa reālā daļa real part of a complex number вещественная частькомплексн

ого числа 

Realteil einer kompexen Zahl Kompleksā skaitļa  daļa a. 

Piezīme. Kompleksā skaitļa reālo daļu apzīmē arī ar Re 

z. 

  

4 766 

kompleksā vadītspēja 

sk. kompleksā pilnā vadītspēja 

  

        3 817 

komplekss skaitlis complex number комплексное число komplexe Zahl Reālu skaitļu a un b sakārtots pāris, ko algebriskā 

formā izsaka kā 

, 

kur  – imaginārā vienība. 

Piezīme. Komplekso skaitli var izteikt arī 

trigonometriskā formā 

 

un eksponenciālā formā 

, 

kur  un - attiecīgi kompleksā skaitļa modulis un 

arguments. 

  

4 767 

komponējums 

  

layout компоновка Anordnung Iekārtu savstarpējais izvietojums kādā teritorijā. 

  

1 315 

komponējums pa fāzēm 

  

separated phase layout пофазная компоновка Anordnung nach phasengleichen 

Außenleitern 

Sadalietaises komponējums, kurā 

dažādu pievienojumu vienas fāzes elementi novietoti 

līdzās. 

1 317 

komponējums pa ķēdēm 

sk. trīsfāžu komponējums, 

komponējums pa ķēdēm 

  

        1 317-1 

kompozītmateriāla 

dielektriskie cimdi 

composite insulating gloves диэлектрические перчатки из 

композитного материала 

Isolierhandschuhe mit 

mechanischer Verstärkung 

Dielektriskie cimdi, kas izgatavoti no materiāla ar 

paaugstinātu mehānisko izturību. 

4 768 

kompozītmateriāla 

elektroinstalācijas caurule 

composite conduit труба для электропроводки из 

композитного материала* 

Elektroinstallationsrohr in 

Gemischtbauweise 

Elektroinstalācijas caurule, kas izgatavota gan no 

metāla, gan no nemetāla. 

4 769 

komutācijas aparatūra switchgear коммутационная аппаратура Schaltgeräte Aptverošs termins, ar kuru apzīmē komutācijas 

aparātus un to kombinācijas ar tiem pievienotiem 

vadības aparātiem, mēraparātiem, aizsardzības un 

regulēšanas ierīcēm, kā arī apzīmē šo aparātu 

2 571 
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komplektus ar to savstarpējiem savienojumiem, 

palīgierīcēm, apvalkiem un nesējkonstrukcijām. 

Komutācijas aparatūra paredzēta lietošanai galvenokārt 

elektroenerģijas ražošanā, pārvadē, sadalē un 

pārveidošanā. 

  

komutācijas aparāta galvenā 

ķēde 

main circuit of a switching 

device 

главная цепь 

коммутационного аппарата 

Hauptstromkreis eines 

Schaltgerätes 
Komutācijas aparāta strāvvadošo daļu kopums tajā 

ķēdē, kas aparātam jāsaslēdz vai jāpārtrauc. 

2 565 

komutācijas aparāta palīgķēde auxiliary circuit of a switching 

device 

вспомогательная цепь 

коммутационного аппарата 

Hilfsstromkreis eines 

Schaltgerätes 
Komutācijas aparāta ķēžu (izņemot galveno ķēdi un 

vadības ķēdes) strāvvadošo daļu kopums. Dažas 

palīgķēdes veic papildfunkcijas (signalizāciju, 

bloķēšanu u.tml.), un tāpēc tās vienlaikus var būt arī 

cita komutācijas aparāta vadības ķēdes. 

  

2 566 

komutācijas aparāta pols pole of a switching device полюс коммутационного 

аппарата 

Pol eines Schaltgerätes Komutācijas aparāta daļa, kas pieder tikai vienai 

elektriski nesaistītai strāvas galvenās ķēdes daļai, bet 

neietver tās aparāta daļas, kas paredzētas visu polu 

kopīgai montāžai un vadībai. Komutācijas aparātu sauc 

par vienpola aparātu, ja tam ir tikai viens pols. Ja tam ir 

vairāki poli, to sauc par vairākpolu (divpolu, trīspolu 

utt.) aparātu ar nosacījumu, ka poli ir mehāniski saistīti 

vai var tikt mehāniski saistīti savā starpā kopīgai 

darbībai. 

  

2 567 

komutācijas aparāta 

spriegums 

applied voltage for a switching 

device 

приложенное напряжение 

коммутационного аппарата 

anstehende Spannung für ein 

Schaltgerät 
Komutācijas aparāta pola spailēm pievienotais 

spriegums tieši pirms strāvas ieslēgšanas. 

2 568 

komutācijas aparāta vadības 

ķēde 

control circuit of a switching 

device 

цепь управления 

коммутационного аппарата 

Steuerstromkreis eines 

Schaltgerätes 
Komutācijas aparāta strāvvadošo daļu kopums ķēdē 

(izņemot galveno ķēdi), kuru izmanto aparāta 

ieslēgšanas un/vai atslēgšanas operāciju vadībai. 

  

2 569 

komutācijas aparāts 

  

switching device коммутационный аппарат Schaltgerät Aparāts, kas paredzēts strāvas ieslēgšanai un/vai 

atslēgšanai vienā vai vairākās elektriskajās ķēdēs. 

2 570 

komutācijas funkcija 

  

switching function функция переключения Schaltfunktion Funkcija, kuras ieejas un izejas mainīgie var pieņemt 

vienu vērtību no noteikta diskrētu vērtību skaita. 

3 818 

komutācijas pārbaude 

  

commutation test оценка качества коммутации Kommutierungsprüfung Kolektormašīnas pārbaude, kurā novērtē komutācijas 

īpatnības noteiktos apstākļos. 

2 572 

komutācijas 

pārspriegumaizsardzības 

koeficients 

  

protection ratio against 

switching impulses 

защитный коэффициент при 

коммутационных 

перенапряжениях 

Schalt-

Überspannungsschutzfaktor 

Pārspriegumaizsardzības ierīces komutācijas 

pārsprieguma aizsardzības līmeņa attiecība pret 

aizsargierīces izturspriegumu. 

1 306 

komutācijas 

pārspriegumaizsardzības 

switching impulse protective 

level 

уровень защиты от 

коммутационных 

Schalt-

Überspannungsschutzpegel 

Starp pārspriegumaizsardzības ierīces pieslēgpunktiem 

pieļaujamā sprieguma maksimālā vērtība, ja 

1 354 
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līmenis перенапряжений aizsardzības ierīci noteiktos apstākļos caursit 

komutācijas sprieguma impulss. 

komutācijas pārspriegums switching overvoltage коммутационное 

перенапряжение 

Schaltüberspannung Komutācijas procesa radīts pārejas pārspriegums, pēc 

kura formas 

nosaka komutācijas spriegumastandartimpulsu. 

  

1 438 

komutācijas sprieguma 

iekritums 

commutation notch коммутационный вырез Umschalt-Spannungs-Einbruch Sprieguma izmaiņa maiņsprieguma pārveidotāja 

komutācijas procesa laika intervālā, kas ievērojami 

mazāks par maiņstrāvas periodu. 

  

3 819 

komutācijas sprieguma 

impulsa frontes ilgums 

  

time to crest of a switching 

impulse 

длина фронта 

коммутационного импульса 

Dauer bis zum Scheitel einer 

Schaltstoßspannung 

Laika inervāls starp 

komutācijas sprieguma impulsa sākumu un brīdi, kad 

tas sasniedz maksimumu. 

1 230 

komutācijas sprieguma 

standartimpulss 

switching impulse коммутационный 

испытательный импульс 

Schaltstoßspannung Elektriskās izturības pārbaudēs izmantojams noteiktas 

formas sprieguma impluss ar frontes ilgumu 100-300 

mikrosekundes un impulsa ilgumu dažas 

milisekundes. Šie divi ilgumi raksturo standartimpulsu, 

un tos pieraksta saīsināti, piemēram, 250/2500 µs. 

  

1 619 

komutācijas spriegums 

  

switching voltage напряжение отключения Schaltspannung Sprieguma lielākā momentānā vērtība starp 

komutācijas aparāta izvadiem tā nostrādes laikā. 

2 573 

komutācijas stāvokļu 

diagramma 

switching sequence chart таблица замыканий Schalttabelle Tabula, diagramma vai shēma, kurā parādīta vadības 

sistēmas aparātu un to kontaktu darbības secība. 

4 770 

komutācijas un vadības 

aparatūras komplekts 

assembly of switchgear and 

controlgear 

комплект коммутационной 

аппаратуры и аппаратуры 

управления 

Schaltgerätekombination Komutācijas un/vai vadības aparātu konstruktīvi 

apvienota kombinācija, ieskaitot visus iekšējos 

elektriskos un mehāniskos savienojumus. 

2 574 

komutējams ventilis 

  

switched valve device полностью управляемый 

вентильный прибор 

schaltbares Ventilbauelement Vadāms ventilis, ko var atvērt un aizvērt ar vadības 

signālu. 

4 771 

komutētājdrosele 

sk. komutētājreaktors 

  

        4 772 

komutētājkondensators commutation capacitor коммутирующий кондесатор Kommutierungskondensator Elektroniskā energopārveidotāja komutācijas ķēdē 

ieslēgts kondensators, kas paredzēts komutācijas 

sprieguma radīšanai. 

  

4 773 

komutētājreaktors, 

komutātājdrosele 

  

commutation reactor коммутирующий реактор Kommutierungsdrossel Komutācijas ķēdē ieslēgts reaktors, kas paredzēts 

komutācijas kontūra induktivitātes palielināšanai līdz 

noteiktai vērtībai. 

4 774 

koncentrācija concentration концентрация Konzentration Fizikāls lielums, kas vienāds ar izšķīdušās vielas 

daudzumu (molārā koncentrācija) vai masu (masas 

koncentrācija) tilpuma vienībā. 

3 820 
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koncentrēts tinums 

  

concentrated winding сосредоточенная обмотка konzentrierte Wicklung Izvirzīto polu induktora tinums vai tinums, kuram 

spoles katra mala katrā polā aizņem tikai vienu rievu. 

2 575 

koncentrētu parametru ķēde lumped circuit цепь с сосредоточенными 

параметрами 

Schaltung aus konzentrierten 

Elementen 

Ķēde, kuru var aplūkot kā tādu, kas sastāv no galīga 

skaita ideāliem elementiem. 

3 821 

koncentriska neitrālvada 

kabelis 

concentric neutral cable кабель с концентрической 

нейтралью 

Kabel mit konzentrischem 

Neutralleiter 
Kabelis, kura neitrālvads ir koncentrisks vads. 2 576 

koncentriska neitrālvada 

trīsfāžu kabelis 

three-phase concentric neutral 

cable 

трехфазный кабель с 

концентрической нейтральной 

жилой 

Dreiphasenkabel mit 

konzentrischem Neutralleiter 
Trīsfāžu kabelis, kurā par neitrālvadu izmanto 

koncentrisku vadu. 

2 577 

koncentriska neitrālvada 

vienfāzes kabelis 

single-phase concentric neutral 

cable 

однофазный кабель с 

концентрической нейтральной 

жилой 

Einphasenkabel mit 

konzentrischem Neutralleiter 
Vienfāzes kabelis, kurā par neitrālvadu izmanto 

koncentrisku vadu. 

2 578 

koncentriska vērpuma vads concentrically stranded 

conductor 

концентрически скрученная 

токопроводящая жила 

lagenverseilter Leiter Vads, kurā atsevišķās stieples savērptas spirālē ar vienu 

vai vairākiem koncentriska vērpuma slāņiem un 

mainīgu vērpuma virzienu. 

  

2 579 

koncentriskais tinums concentric winding концентрическая обмотка Wicklung mit konzentrischen 

Spulen 
Izkliedēts tinums, kurā spoles katra pola spoļu grupā ir 

novietotas koncentriski, un šīm spolēm ir dažāds solis. 

  

2 580 

koncentriskie tinumi 

  

concentric windings концентрические обмотки konzentrische 

Wicklungsanordnung 
Uz transformatora magnētserdes stieņiem koncentriski 

izvietoti tinumi vai tinumu daļas. 

2 581 

koncentrisks vads 

  

concentric conductor концентрическая 

токопроводящая жила 

konzentrischer Leiter Kabeļa vads, kas koncentriski aptver vienu vai vairākus 

izolētus vadus. 

2 582 

kondensatora ekvivalentā 

pretestība 

equivalent resistance of a 

capacitor 

эквивалентное сопротивление 

коденсатора 

äquivalenter Widerstand eines 

Kondensators 

Ar ideālu kondensatoru virknē slēgta aktīva pretestība, 

kurā jaudas zudumi ir vienādi ar tādas pašas kapacitātes 

reāla kondensatora jaudas zudumiem noteiktos 

apstākļos. 

  

4 775 

kondensatora iekšējais 

drošinātājs 

internal fuse of a capacitor внутренний предохранитель 

конденсатора 

interne Sicherung eines 

Kondensators 

Drošinātājs, kas kondensatora iekšienē slēgts virknē ar 

vienu vai vairākiem kondensatorelementiem. 

4 776 

kondensatora izlāde 

  

discharging of a capacitor разрядка конденсатора Kondensatorentladung Kondensatorā uzkrātās enerģijas vai šīs enerģijas daļas 

atbrīvošana. 

4 777 

kondensatora izlādes strāva 

  

discharging current of a 

capacitor 

разрядный ток конденсатора Kondensatorentladestrom Strāva, kas kondensatora izlādes laikā plūst elektriskās 

ķēdes zarā, kurā ieslēgts šis kondensators. 

4 778 

kondensatora izlādierīce discharge device of a capacitor разрядное устройство 

конденсатора 

Entladevorrichtung eines 

Kondensators 

Kondensatorā iebūvēta ierīce, kas paredzēta tā 

sprieguma samazināšanai līdz noteiktai vērtībai 

noteiktā laika intervālā pēc kondensatora atslēgšanas. 

  

4 779 

kondensatora kapacitāte capacitance of a capacitor емкость конденсатора Kapazität eines Kondensators Kā īpašība – kondensatora spēja uzkrāt elektrisko 4 780 
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lādiņu. Kā fizikāls lielums – kondensatora viena 

elektroda lādiņa attiecība pret potenciālu starpību starp 

kondensatora abiem elektrodiem. 

  

kondensatora kapacitātes 

pieļaujamā novirze 

  

capacitance tolerance of a 

capacitor 

допускаемое отклонение 

емкости конденсатора 

Kapazitätstoleranz eines 

Kondensators 

Kondensatora faktiskās un nominālās kapacitātes 

pieļaujamā starpība noteiktos apstākļos. 

4 781 

kondensatora nominālais 

spriegums 

rated voltage of a capacitor номинальное напряжение 

конденсатора 

Nennspannung eines 

Kondensators 

Līdzsprieguma vērtība vai maiņsprieguma efektīvā 

vērtība, kurai aprēķināts kondensators. 

4 787 

kondensatora nominālā 

frekvence 

  

rated frequency of a capacitor номинальная частота 

конденсатора 

Nennfrequenz eines 

Kondensators 

Frekvence, kurai aprēķināts kondensators. 4 782 

kondensatora nominālā jauda 

  

rated output of a capacitor номинальная мощность 

конденсатора 

Nennleistung eines 

Kondensators 

Reaktīvā jauda, kurai aprēķināts kondensators. 4 783 

kondensatora nominālā 

kapacitāte 

rated capacitance of a capacitor номинальная емкость 

конденсатора 

Nennkapazität eines 

Kondensators 

Kapacitātes vērtība, kas noteikta no kondensatora 

nominālās jaudas, nominālā sprieguma un nominālās 

frekvences vērtības. 

  

4 784 

kondensatora nominālā strāva 

  

rated current of a capacitor номинальный ток 

конденсатора 

Nennstrom eines Kondensators Maiņstrāvas efektīvā vērtība, kurai aprēķināts 

kondensators. 

4 785 

kondensatora nominālā 

temperatūras klase 

rated temperature category of a 

capacitor 

номинальная температурная 

категория конденсатора 

Nenntemperaturklasse eines 

Kondensators 

Apkārtējās vides vai dzesētājaģenta temperatūras 

diapazons, kādam aprēķināts kondensators. 

4 786 

kondensatora 

pārspiedienslēdzis 

overpressure disconnector for a 

capacitor 

прерыватель избыточного 

давления для конденсатора 

Überdruckabschalter eines 

Kondensators 

Pārtraucējierīce, kas paredzēta elektriskās ķēdes 

atslēgšanai gadījumā, ja rodas nepieļaujams iekšējais 

spiediens kondensatorā. 

4 788 

kondensatora 

pārspriegumaizsardzības 

ierīce 

overvoltage protector of a 

capacitor 

защитное устройство от 

перенапряжения на 

конденсаторе 

Überspannungsschutzvorrichtun

g eines Kondensators 

Ātrdarbīga ierīce, kuras uzdevums ir ierobežot līdz 

pieļaujamajai vērtībai spriegumu starp kondensatora 

izvadiem. 

4 789 

kondensatora robežspriegums 

  

limiting voltage of a capacitor предельное напряжение 

конденсатора 

Grenzspannung eines 

Kondensators 

Sprieguma amplitūdas maksimālā vērtība, kādu drīkst 

pievadīt kondensatora izvadiem. 

4 790 

kondensatora robežstrāva 

  

limiting current of a capacitor предельный ток конденсатора Grenzstrom eines Kondensators Strāvas amplitūdas maksimālā vērtība, kāda pieļaujama 

ķēdē, kurā ieslēgts kondensators. 

4 791 

kondensatora uzlāde 

  

charging of capacitor зарядка конденсатора Kondensatoraufladung Elektroenerģijas uzkrāšana kondensatorā. 4 792 

kondensatora uzlādes strāva 

  

charging current of a capacitor зарядный ток конденсатора Ladestrom eines Kondensators Strāva, kas kondensatora uzlādes laikā plūst elektriskās 

ķēdes zarā, kurā ieslēgts šis kondensators. 

4 793 

kondensatorelements 

  

capacitor element конденсаторный элемент Kondensatorelement Ierīce, kuras galvenās sastāvdaļas ir divi ar dielektriķi 

nošķirti elektrodi. 

4 794 

kondensatoriekārta capacitor installation конденсаторная установка Kondensatoranlage Viena vai vairākas kondensatoru baterijas ar 4 795 
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  palīgiekārtām. 

kondensatorpalaides 

asinhrondzinējs 

capacitor start motor асинхронный двигатель с 

конденсаторным пуском 

Motor mit Anlaufskondensator Asinhronais kondensatordzinējs, kura palīgtinuma ķēde 

tiek pievienota spriegumam tikai palaides laikā. 

2 583 

kondensators capacitor конденсатор Kondensator Ierīce, kas sastāv no diviem vai vairākiem ar dielektriķi 

atdalītiem vadītājmateriāla klājumiem (elektrodiem) un 

izvadiem. Šīs ierīces galvenais raksturlielums ir 

elektriskā kapacitāte. 

  

3 822 

kondensatoru baterija 

  

capacitor bank конденсаторная батарея Kondensatorbatterie Vairākas kondensatorvienības, kas elektriski un 

mehāniski savienotas kopīgai darbībai. 

4 796 

kondensatoru baterijas 

nesimetrijaizsardzība 

unbalance protection for a 

capacitor bank 

дисбалансная защита 

конденсаторной батареи 

Unsymmetrieschutz einer 

Kondensatorbatterie 

Aizsardzība, kas reaģē, ja spriegumi uz atsevišķiem 

virknē slēgtiem kondensatoru baterijas kondensatoriem 

ir dažādi vai strāvas atsevišķos paralēli slēgtos 

kondensatoru baterijas kondesatoros ir dažādas. 

  

4 797 

kondensatorvienība 

  

capacitor unit конденсаторная единица Kondensatoreinheit Ierīce, ko veido viens vai vairāki vienā korpusā ietverti 

kondensatorelementi kopā ar izvadiem uz korpusu. 

4 798 

kondensatorvirkne 

  

capacitor stack конденсаторный блок Kondensatorstapel Virknē savienotu kondensatorvienību komplekts. 4 799 

kondensācijas [tvaika] turbine 

  

condensing steam turbine конденсационная паровая 

турбина 

Kondensationsturbine Tvaika turbīna, kurā attvaika kondensācija notiek ar 

ūdeni dzesējamā kondensatorā. 

1 689 

kondensācijas turboagregāts 

  

condensing set агрегат с конденсационной 

турбиной 

Kondensationssatz Tvaika turboagregāts, kura primārais dzinējs 

ir kondensācijas tvaika turbīna. 

1 8 

kondensācijas turboagregāts 

ar [tvaika] starppārkarsi 

  

condensing set with reheat агрегат с промежуточным 

перегревом 

Kondensationssatz mit 

Zwischenüberhitzung 

Kondensācijas turboagregāts, kas apgādāts ar iekārtu 

tvaika pārkarsei pēc tā daļējas izplešanās turbīnā. 

1 9 

kondicionēšana conditioning кондиционирование Konditionierung Materiāla, parauga, izstrādājuma u. tml. 

objektapakļaušana reglamentēta relatīvā mitruma 

iedarbībai vai tā pilnīga iegremdēšana ūdenī vai citā 

šķidrumā noteiktu laiku un noteiktā temperatūrā, lai 

mainītu tā īpašības atbilstoši noteiktām normām. 

  

4 800 

koniska rotora elektrodzinējs 

  

conical rotor motor электродвигатель с 

коническим ротором 

Motor mit konischem Läufer Elektrodzinējs, kura rotors izveidots nošķelta konusa 

veidā. 

2 584 

konstruktīvais izpildījums type of construction конструктивное исполнение Bauform Vispārīgā gadījumā ierīces vai iekārtas izveidojums, ko 

nosaka savstarpēji saistītu elementu forma, īpašības, 

novietojums. Elektromašīnās konstuktīvo izpildījumu 

ar raksturo stiprinājuma veidu, gultņu un vārpstas 

konstrukciju. 

  

2 585 
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kontaktatdales spēks 

  

contact extraction force усилие извлечения контактов Kontakt-Ausziehkraft Aksiāls spēks, kas jāpieliek kontaktdetaļai, lai to 

atdalītu no citas kontaktdetaļas, ar kuru tā savienota. 

4 801 

kontaktdetaļa 

  

contact tip, contact point контакт-деталь Kontaktstück Kontaktelementa daļa, ar kuru kontakta ķēdi saslēdz vai 

pārtrauc. 

3 (2) 823 
(586) 

kontaktdetaļas brīvkustība 

  

contact float плавание контакта Kontaktspiel Pieļaujamā kontaktdetaļas brīvā pārvietošanās attiecībā 

pret ierīces sastāvdaļu, ar kuru tā saskaras. 

  

4 802 

kontaktdetaļas slīde 

  

contact wipe скольжение контакт-деталей Kontaktreiben Slīdoša vienas kontaktdetaļas kustība pa otru 

kontaktdetaļu to saslēgšanās laikā. 

3 824 

kontaktdetaļas vēliens 

  

contact roll перекат контакт-деталей Kontaktrollen Vienas kontaktdetaļas velšanās kustība pa otru 

kontaktdetaļu to saslēgšanas laikā. 

3 825 

kontaktdetaļu kopgājiens 

  

contact follow совместный ход контакта Kontaktmitgang Kontaktdetaļu kopēja kustība kustīgās kontaktdetaļas 

pārvietošanās virzienā pēc kontaktdetaļu saskares. 

3 826 

kontaktdevējmēraparāts 

sk. kontaktmēraparāts 

  

        3 827 

kontaktelektrods 

  

contact electrode контактный электрод Kontaktelektrode Ierīces vai iekārtas elementa neizolēta vadītājdaļa, kuru 

var izmantot elektriska savienojuma radīšanai. 

  

4 803 

kontaktelements contact member контактный элемент Kontaktglied Kontaktmezgla vadītājmateriāla daļa, kas elektriski 

izolēta no citām daļām, kad kontakta ķēde pārtraukta. 

  

3 828 

kontaktgredzens slip ring, collector ring контактное кольцо Schleifring Vadītājmateriāla gredzens, kuram pievienots kāds no 

elektromašīnas rotora tinuma izvadiem un pa kuru slīd 

sukas, nodrošinot kontaktu starp mašīnas rotējošām un 

nekustīgām elektriskās ķēdes daļām. 

  

4 804 

kontaktlaukums contact area площадь контактирования Kontaktfläche Divu kontaktdetaļu, divu vadītāju vai vadītāja un 

kontaktdetaļas saskares laukums, caur kuru faktiski 

plūst strāva. 

  

4 805 

kontaktligzda, 

spraudligzda 

  

socket contact, female contact контактное гнездо, 

штепсельное гнездо* 

Steckerbuchse, weiblicher 

Kontakt 

Kontaktsaspraudņa daļa, kurā ievieto kontaktspraudņa 

spraudtapu. 

4 806 

kontaktligzdas ieeja contact lead-in заходная фаска контакта Kontakteinführung Kontaktligzdas ieejas daļā izveidots noslīpinājums, 

noapaļojums vai fazīte, kas atvieglo kontaktspraudņa 

ievietošanu. 

  

4 807 

kontaktlodēšana resistance brazing пайка электросопротивлением Widerstandslöten Lodēšana, kurā lodējamās detaļas un lodmetālu karsē 4 808 
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  caurplūstošā elektriskā strāva. 

kontaktmetināšana resistance welding контактная сварка Widerstandsschweißen Metināšana, kurā nepieciešamo siltumu rada savstarpēji 

saspiestām metināmajām daļām cauri plūstošā 

elektriskā strāva. 

  

4 809 

kontaktmetināšanas elektrods resistance welding electrode электрод для контактной 

сварки 

Widerstandsschweißelektrode Elektrods, pa kuru metināmajam izstrādājumam tiek 

pievadīta strāva un nodrošināts nepieciešamais 

spiediens. 

Piezīme. Elektroda konstrukcija atkarīga no 

metināšanas veida, piemēram, punktmetināšana, 

rullīšmetināšana, reljefmetināšana. 

  

4 810 

kontaktmetināšanas iekārtas 

[sekundārais] tukšgaitas 

spriegums 

  

[secondary] no-load voltage in 

resistance welding 

[вторичное] напряжение 

холостого хода при 

контактной сварке 

Sekundärleerlaufspannung beim 

Widerstandssweißen 

Spriegums starp kontaktmetināšanas iekārtas 

elektrodiem, ja šīs iekārtas ievadspailēm pievadīts 

barotājtīkla nominālais spriegums un sekundārā ķēde 

pārtraukta. Atkarībā no metinātājiekārtas sprieguma 

regulatora stāvokļa sekundārais tukšgaitas spriegums 

var mainīties noteiktās robežās. 

4 811 

kontaktmezgls contact assembly контактное устройство Kontaktsatz Kontaktelementu un to izolācijas kopums, kas, relatīvi 

pārvietojoties, saslēdz vai pārtrauc kontakta ķēdi. 

Piezīme. Latviešu tehniskajā literatūrā šajā nozīmē 

lietots arī termins”kontaktierīce”. 

  

3 830 

kontaktmēraparāts, 

kontaktdevējmēraparāts 

  

instrument with contact контактный измерительный 

прибор 

kontaktgebenes Meßgerät Mēraparāts, kurš, tā kustīgajai daļai atrodoties iepriekš 

noteiktā stāvoklī, saslēdz vai atslēdz kontaktus. Šāda 

ierīce, piemēram, ir kontakttermometrs. 

3 829 

kontaktora miera stāvoklis position of rest of a contactor начальное положение 

контактора 

Ruhestellung eines Schützes Stāvoklis, kādā atrodas kontaktora kustīgās daļas, kad 

tā piedziņa (elektromagnēts vai pneimoierīce) nav 

ierosināta. 

  

2 587 

kontaktors contactor контактор Schütz Nemanuālas piedziņas mehānisks komutācijas aparāts 

ar vienu stāvokli (ieslēgtu vai atslēgtu), kas spēj vadīt, 

ieslēgt un atslēgt strāvu ķēdes normālā darba režīmā, kā 

arī pārslodzes režīmā. 

  

2 588 

kontaktors ar sprūdu latched contactor контактор с защелкой verklinktes Schütz Kontaktors, kura kustīgie elementi, pazūdot vadības 

strāvai, ar sprūdu tiek atturēti no atgriešanās sākuma 

stāvoklī. Sprūda darbināšana var būt mehāniska, 

elektromagnētiska, pneimatiska u.tml. 

  

2 589 

kontaktorvadības vilces contactor controlled traction тяговое оборудование с schaltausrüstungsbetätigte Vilces iekārta, kurā spēka ķēžu komutāciju veic ar 4 812 
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iekārta equipment контакторным управлением Fahrzeugsteuerungseinrichtung kontaktoriem. 

kontaktpotenciālu starpība contact potential difference контактная разность 

потенциалов 

Kontaktpotentialdifferenz Elektrisko potenciālu starpība divu dažādu materiālu 

savienojuma vietā, ja caur savienojuma vietu neplūst 

elektriskā strāva. 

  

3 831 

kontaktpretestība 

  

contact resistance контактное сопротивление Durchgangswiderstand, 

Kontaktwiderstand 

Savienotu kontaktdetaļu pāra elektriskā pretestība 

noteiktos apstākļos. 

4 813 

kontaktrozete socket-outlet штепсельная розетка Steckdose Elektroinstalācijas piederums ar izolācijas materiāla 

pamatnē nostiprinātām kontaktligzdām elektriskā 

kontakta radīšanai un ar spailēm barotājvada 

pievienošanai. 

  

4 814 

kontaktrozete ar slēdzi switched socket-outlet штепсельная розетка с 

выключателем 

Steckdose mit Schalter Rūpnieciski izgatavots komplekts ar kontaktrozeti un 

iebūvētu slēdzi, ar kuru kontaktrozetes kontaktiem var 

pievienot vai atvienot spriegumu. 

  

4 815 

kontaktrozetes aizvirtnis shutter of a socket-outlet защитная шторка штепсельной 

розетки* 

Einsteckschutz Kustīga kontaktrozetes detaļa, kas automātiski nosedz 

spraudligzdu, kad kontaktspraudnis ir izņemts no 

kontaktrozetes. 

  

4 816 

kontakts contact контакт Kontakt Strāvvadošu daļu saskare, kas nodrošina strāvas 

plūšanu elektriskajā ķēdē. 

Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu "kontakts" 

dažkārt apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

3 832 

kontaktsalāgotājs adaptor for acccesories, adapter 

for accessories 

штепсельный переходник Adapter Pārnesama ierīce, kurā apvienots kontaktspraudnis ar 

vienu vai vairākām kontaktligzdām dažāda tipa 

kontaktspraudņu savienošanai ar tiem nepiemērotām 

kontaktligzdām. 

  

4 817 

kontaktsaspraudnis, 

saspraudnis 

  

plug and socket outlet штепсельный разъем Steckvorrichtung Komplekts, kas sastāv no kontaktrozetes un tajā 

ievietojama kontaktspraudņa. 

4 818 

kontaktsaspraudņa fiksators 

  

retaining device of a plug and 

socket outlet 

фиксатор штепсельного 

разъема 

Haltevorrichtung einer 

Steckvorrichtung 

Mehāniska ierīce, kas kontaktspraudni notur 

kontaktligzdā un novērš tā nejaušu izvilkšanu no 

ligzdas. 

4 819 

kontaktsliede conductor rail, third rail контактный рельс Stromschiene Uz izolatoriem nostiprināta un nelielā attālumā no 

gaitas sliedēm novietota sliede vai profildzelzs, kas 

veic kontaktvada funkcijas. 

  

4 821 

kontaktsliedes gabarīts conductor rail gauge габарит контактного рельса Lichtraumprofil für Kontūra, kas ietver visus kontaktsliedes 4 822 
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Stromschiene šķērsgriezumus kopā ar izolatoriem, balstiem un 

aizsargierīcēm, ievērojot arī izolācijas atstarpes starp šo 

kontūru un spriegumaktīvajām daļām. 

  

kontaktsliedes strāvņēmes 

ierīce 

  

third rail collector, shoegear устройство токосъема с 

контактного рельса 

Schleifschuhträger für 

Schienenstromabnehmer 

Detaļu kopums strāvas pievadīšanai no kontaktsliedes 

ritekļa spēka ķēdēm. 

4 823 

kontaktsliežu sadursprauga 

  

conductor rail gap разрыв контактного рельса Stromschienentrennung Atstarpe starp kontaktsliedes diviem blakusposmiem. 4 824 

kontaktsliežu savienotājvads 

  

track jumper cable of conductor 

rails 

стыковой соединитель 

контактных рельс 

Stromschienenüberbrückungskab

el 

Izolēts vads, ko lieto, lai nodrošinātu elektriskās ķēdes 

nepārtrauktību kontaktsliežu sadurvietās. 

4 825 

kontaktslīdes ceļš electrical engagement length длина контактирования Kontaktreibweg Attālums, ko veic viena kontaktdetaļa pārvietojoties pa 

otras kontaktdetaļas virsmu šo kontaktdetaļu 

savienošanas vai atvienošanas laikā. 

  

4 820 

kontaktspaiglis, 

spaiglis 

  

clip контактный зажим Klammer Detaļa, kas sastāv no viena vai vairākiem elestīgiem 

elementiem, kurus deformējot nodrošina savienojumu 

ar citu detaļu. 

4 826 

kontaktspraudnis ar 

drošinātāju 

  

fused plug штепсельная вилка с 

предохранителем 

Stecker mit Sicherung Kontaktspraudnis, kurā ir kūstošais drošinātājs. 4 828 

kontaktspraudnis, 

spraudnis 

plug, male contact штепсельная вилка, штепсель Stecker, männlicher Kontakt Elektroinstalācijas piederums ar izolācijas materiālā 

nostiprinātām apaļām vai plakanām metāla 

spraudtapām, kas paredzēts elektriska kontakta 

radīšanai un mehāniskai saistīšanai ar kontaktligzdu un 

barotājvada pievienošanai. 

  

4 827 

kontaktspraudņa 

bloķētājierīce 

interlock of a plug блокирующее устройство 

штепселя* 

Verriegelung eines Steckers Elektriska vai mehāniska ierīce, kas novērš iespēju 

spraudtapu vadītājdaļām kļūt spriegumaktīvām pirms to 

pilnīgas savienošanas ar kontaktligzdu vai kļūt 

spriegumneaktīvām jau pirms to atdalīšanas no 

kontaktligzdas. 

  

4 829 

kontaktsprauga clearance between open contacts изоляционный промежуток 

между разомкнутыми 

контактами 

Schaltstrecke Īsākais attālums starp mehāniska komutācijas aparāta 

pola kontaktdetaļām atslēgtā stāvoklī. 

2 590 

kontaktstīpa 

sk. kontaktuzliktnis 

  

        4 830 

kontakttīkla apvadlīnija by-pass feeder of a contact line обводная линия контактной 

сети 

Bahnhofsumgehungsleitung Līnija vai vads, kas nodrošina elektriskās ķēdes 

nepārtrauktību starp dzezceļa stacijas abās pusēs 

4 831 
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esošajiem ceļa posmiem apstākļos, kad pašas stacijas 

kontakttīkls ir elektriski atdalīts no sliežu ceļa 

kontakttīkla. 

  

kontakttīkla beigu signāls 

  

end of catenary signal сигнал конца контактной 

сети* 

Halt für Fahrzeuge mit 

gehobenem Stromabnehmer 

Signāls, kas brīdina par gaisvadu kontakttīkla beigām. 4 832 

kontakttīkla gabarīts contact line clearance gauge, 

electrification clearance gauge 

габарит контактной сети Lichtraumprofil für Oberleitung Kontūra, kas ietver visus gaisvadu kontakttīkla 

spriegumaktīvos elementus, ievērojot arī izolācijas 

atstarpes, un ārpus kuras jābūt izvietotām visām citām 

stacionārām ierīcēm. 

4 833 

kontakttīkla izolācijas 

atstarpe 

electrical clearance of contact 

line 

изоляционный промежуток 

контактной сети 

Schutzabstand zur Fahrleitung Minimāli pieļaujamais attālums starp stacionārām 

būvēm un kontakttīkla spriegumaktīvajām daļām. 

4 834 

kontakttīkla konsole cantilever of a contact line консоль контактной сети Ausleger einer Fahrleitung Kontaktvadu stiprināšanai paredzēta balstkonstrukcija 

ar vienu vai vairākiem balsteņiem, kuru viens gals 

nostiprināts kontakttīkla balstā perpendikulāri sliežu 

ceļa virzienam. 

  

4 835 

kontakttīkla locīklkonsole hinged cantilever of a contact 

line 

поворотная консоль 

контактной сети 

Schwenkausleger einer 

Fahrleitung 

Kontakttīkla konsole, kas balstā nostiprināta tā, lai tās 

viens gals varētu pagriezties horizontālā, kā arī nedaudz 

vertikālā plaknē. 

  

4 836 

kontakttīkla sekcionēšana sectioning of a contact line секционирование контактной 

сети 

Fahrleitungsunterteilung Kontakttīkla sadalīšana atsevišķās elektriskās sekcijās, 

izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus atdalītājus vai 

slēdžus. 

  

4 837 

kontakttīkla sekcionēšanas 

punkts 

sectioning point of a contact line точка секционирования 

контактной сети 

Fahrleitung-Trennstelle Kontakttīkla elementu un iekārtu kopums, kas 

nodrošina blakusposmu atdalīšanu un strāvas 

nepārtrauktību, pārejot no viena posma uz otru. 

  

4 838 

kontakttīkla škērs[nesēj]trose cross-span of a contact line, span 

wire of a contact line 

поперечный трос контактной 

сети 

Querseil einer Fahrleitung, 

Querdraht einer Fahrleitung 

Trose vai stieple (parasti izolēta), kas nostiprināta 

šķērsām sliežu ceļam un ko izmanto viena vai vairāku 

kontaktvadu turēšanai vai šķērsslodžu uzņemšanai. 

4 839 

kontakttīkls contact line контактная сеть Fahrleitung Ierīču kopums elektriskās enerģijas pievadīšanai no 

vilces apakšstacijas uz vilcējritekļiem 

(elektrolokomotīvēm, motorvagoniem, tramvajiem, 

trolejbusiem), izmantojot strāvņēmes ierīces. Tas sastāv 

no kontaktvadiem, balstiem, atsaitēm, nesējtrosēm, 

izolatoriem u. c. elementiem. 

  

4 840 

kontaktu aizsargapvalks contact shroud защитный кожух контактов mechanischer Kontaktschutz Ierīces sastāvdaļas elements vai atsevišķa detaļa, kas 

nodrošina vaļēju kontaktu vai izvadu mehānisku 

aizsardzību. 

4 841 
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kontaktu darbības 

nevienlaicība 

contact time difference разновременность контактов Kontaktzeitdifferenz Laika starpība starp komutācijas aparāta, piemēram, 

releja viena un tā paša tipa kontaktu (saslēdzējkontaktu 

vai pārtraucējkontaktu) maksimālo nostrādes 

(atgriezes) laiku vislēnākajam kontaktam un minimālo 

nostrādes (atgriezes) laiku visātrākajam kontaktam. 

  

3 833 

kontaktu grupa set of contacts контактная группа Kontaktsatz Atsevišķu nekustīgu un kustīgu kontaktdetaļu pāris vai 

pāru kombinācija, kas darbojas praktiski vienlaicīgi. 

  

2 591 

kontaktu nodrebe bounce of a contact дребезг контактов Kontaktprellen Process, kas noteiktos apstākļos var rasties, 

komutācijas aparāta kontaktiem secīgi saslēdzoties un 

pārtraucoties, pirms tie ieņem nekustīgu beigu stāvokli. 

  

3 834 

kontaktu nodrebes laiks bounce time время дребезга Prellzeit Laika intervāls no brīža, kad saslēdzējkontakts 

(pārtraucējkontakts) saslēdz (pārtrauc) ķēdi pirmo reizi, 

līdz brīdim, kad ķēde pilnīgi tiek saslēgta (pārtraukta) 

(sk. attēlu termina releja pirmsiedarbes 

stāvoklisskaidrojumā). 

  

3 835 

kontaktu saspiediens 

  

contact force контактное нажатие Kontaktkraft Spēks, ar kuru saslēgtā kontaktu ķēdes stāvoklī viena 

kontaktdetaļa iedarbojas uz otru kontaktdetaļu. 

3 836 

kontaktuzliktnis, 

kontaktstīpa 

  

contact strip, wearing strip контактная накладка Schleifstück Pantogrāfa slieces virsmai piestiprināta nomaināma 

detaļa, kas nodrošina kontaktu ar kontaktvadu. 

4 842 

kontaktvada 

cikcakizvietojums 

stagger of a contact wire зигзаг контактного провода Zick-Zack der Oberleitung Kontaktvadu blakus balstu stiprinājuma punktu 

horizontāla dažāda virziena nobīde, kuras dēļ 

kontaktvads trases garenvirzienā veido lauztu līniju, 

kas nodrošina pantogrāfa kontaktuzliktņu vienmērīgu 

nodilumu. 

  

4 843 

kontaktvada enkurspaile 

  

termination fitting of a contact 

wire 

концевой зажим контактного 

провода 

Fahrdrahtendklemme Detaļa, kas enkurojuma nodrošināšanai pievienota 

kontaktvada vai nesējtroses galā. 

4 844 

kontaktvada horizontālais 

elastīgums 

lateral elasticity of a contact wire поперечная гибкость 

контактного провода 

horizontale Elastizität eines 

Fahrdrahtes 

Uz pieliktā spēka vienību attiecināts kontaktvada 

pārvietojums perpendikulāri sliežu ceļa virzienam 

horizontālā plaknē. 

  

4 845 

kontaktvada nokare 

  

contact wire sag провисание контактного 

провода 

Durchhang des Fahrdrahtes Augstumu starpība starp kontaktvada stiprinājuma 

punktu un laiduma viduspunktu. 

4 846 

kontaktvada piekarspaile suspension clamp of a contact подвесной зажим контактного Fahrdrahthängerklemme Detaļa, kas paredzēta nesējtroses vai kontaktvada 4 847 
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  wire провода nostiprināšanai balstkonstrukcijā. 

kontaktvada piekarstīga 

  

dropper of a contact wire струна контактного провода Fahrdrahthänger Neliela garuma trose vai stieple, ar kuru kontaktvads 

piekarināts nesējtrosei. 

4 848 

kontaktvada sadurspaile 

  

contact wire splice стыковой зажим контактного 

провода 

Fahrdrahtstoßklemme Detaļa, ko izmanto kontaktvada divu posmu 

mehāniskai un/vai elektriskai savienošanai. 

4 849 

kontaktvada vertikālais 

elastīgums 

vertical elasticity of a contact 

wire 

вертикальная гибкость 

контактного провода 

vertikale Elastizität eines 

Fahrdrahtes 

Uz pieliktā spēka vienību attiecināts kontaktvada 

pārvietojums perpendikulāri sliežu ceļa virzienam 

vertikālā plaknē. 

  

4 850 

kontaktvads contact wire, trolley wire контактный провод Fahrdraht Gaisvadu kontakttīkla vads, kas ir saskarē ar 

strāvņēmes ierīci. 

4 851 

kontaktvadu atsvarspriegotājs balance weight tensioner натяжное устройство с 

противовесом 

Тachspannvorrichtung mit 

Stellgewichten 

Kontaktīkla balstam piestiprināta ierīce, kas ar 

atsvariem nodrošina kontaktvadu nemainīgu 

spriegojumu. 

4 852 

kontaktvadu garen[nesēj]trose catenary, messenger wire продольный несущий трос Längstragseil Dzelzceļa garenvirzienā novilkta trose vai stieple, kurai 

tieši vai ar dažādiem palīgelementiem piestiprināts 

viens vai vairāki kontaktvadi. 

  

4 853 

kontaktvadu krustpārmija 

  

contact wire cross-over junction воздушная стрелка с 

пересечением 

Fahrdrahtweiche mit kreuzenden 

Oberleitungen 

Kontakvadu nozarpārmija, kurā sliežu ceļa nozarojuma 

kontaktvadi šķērso galvenā ceļa kontaktvadus. 

4 854 

kontaktvadu nozarpārmija contact wire frog junction воздушная стрелка Fahrdrahtweiche mit 

angenäherten Oberleitungen 

Ierīce, kuru izmanto tramvaju un trolejbusu 

kontakttīkla nozarojuma vietās, lai nodrošinātu 

strāvņēmes ierīces pāreju uz nozarojuma kontaktvadu. 

  

4 855 

kontaktvadu paralēlpārmija contact wire tangential junction воздушная стрелка без 

пересечения 

Fahrdrahtweiche mit 

Parallelführung der kreuzenden 

Oberleitungen 

Kontakvadu nozarpārmija, kurā sliežu ceļa nozarojuma 

kontaktvadi iet paralēli galvenā ceļa kontaktvadiem. 

  

4 856 

kontaktvadu spriegošanas 

izolators 

strain insulator натяжной изолятор Nußisolator, Eiisolator Kontaktvadu izolators spriegošanai, kas izveidots ar 

garenvirziena gropēm un diviem savstarpēji 

perpendikulāriem caurumiem vadu stiprināšanai. Šāds 

izolators ir slogots ar spiedes spēku. 

  

4 857 

kontaktvadu spriegotājs contact wires tensioning 

equipment, contact wires 

tensioning device, contact wires 

tensioner 

натяжное устройство 

контактных проводов 

Fahrdrahten-Spannvorrichtung, 

Fahrdrahten-

Nachspannvorrichtung 

Ierīce, ar kuru var mainīt kontaktvadu spriegojumu. 4 858 

kontaktvadu šķērsojums [overhead] crossing of contact 

wires 

[воздушное] пересечение 

контактных проводов 

Fahrdrahtkreuzung Kontaktvadu īpašs izvietojums, kas nodrošina 

strāvņēmes ierīces pāreju uz jebkuru kontaktvadu šo 

kontaktvadu krustošanās vietās. 

  

4 859 
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kontrastfotometrs equality contrast photometer фотометр с 

равноконтрастными полями 

сравнения 

Kontrastphotometer Vizuālais fotometrs, kurā salīdzināšanas lauka apgabali 

tiek novēroti vienlaicīgi un vizuāli līdzsvaroti pēc 

kontrasta. 

4 860 

kontrastjutība 

(apzīmējums: Sc) 

  

contrast sensitivity контрастная чувствительность Unterschiedsempfindlichkeit, 

Kontrastempfindlichkeit 

Mazākajam kontrastam apgriezts lielums, ko parasti 

izsaka ar attiecību L/ΔL, kur L – vidējais 

spožums, ΔL – diferenciālais spožuma slieksnis. 

4 861 

kontrasts contrast контраст Kontrast No subjektīvās uztveres viedokļa – vienlaicīgi vai 

secīgi novērojamu vairāku redzes lauka daļu atšķirību 

noteikšana. Šajā ziņā izšķir vairākus kontrasta veidus – 

spožuma kontrastu, gaišuma kontrastu, krāsu kontrastu, 

secīgu kairinājumu kontrastu u. c. No fizikālā viedokļa 

– lielums, kas atbilst uztveramā gaišuma kontrastam, 

kura noteikšanai izmanto kairinājumu 

spožumu L1 un L2 attiecību. 

Piezīme. Atsevišķos gadījumos kontrastu raksturo ar 

attiecību , kur – vidējais 

kairinājuma spožums. 

  

4 862 

kontrolķēde 

  

checking circuit контрольная цепь Überwachungsstromkreis Elektriskā ķēde, kurā paredzēts ieslēgt kontrolierīci. 4 863 

kontūrstrāva 

  

mesh current контурный ток Maschenstrom Strāva kontūru veidojošajā saiknes zarā. 3 837 

konvekcijas koeficients 

(apzīmējums: ) 

  

convection coefficient коэффициент конвекции Wärmeübergangskoeffizient Kvantitatīvs siltumpārneses raksturojums, ko nosaka 

laika vienībā no cieta ķermeņa virsmas laukuma 

vienības konvekcijas ceļā aizvadītais siltuma 

daudzums, ja virsmas virstemperatūra ir 1 K. 

4 864 

konvencionālais 

izturspriegums 

conventional impulse withstand 

voltage 

импульсная прочность 

изоляции 

konventionelle Steh-

Stoßspannung 

Pārbaudes impulssprieguma lielākā vērtība, kuru 

bez caursites iztur izolācija noteiktos pārbaudes 

apstākļos noteiktam impulsu skaitam. 

  

1 599 

konvencionālā 

termoelektrostacija 

  

conventional thermal power 

station 

электростанция на 

органическом топливе 

konventionelles thermisches 

Krafwerk 

Termoelektrostacija, kurā siltumu ražo, sadedzinot 

ogles vai ogļūdeņražus. 

1 167 

koordinātpierakstes 

mēraparāts 

XY recorder координатный самописец XY-Schreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pierakstes ierīci divos 

savstarpēji perpendikulāros virzienos pārvieto divas 

atsevišķas ierīces, no kurām katrai tiek padots 

pierakstāmajam lielumam proporcionāls signāls. 

  

3 838 

kopekrāna kabelis 

  

collectively shielded cable кабель с общим экраном gemeinsam geschirmtes Kabel Vairākdzīslu kabelis, kurā ekrāns novietots dzīslu 

virspusē koncentriski attiecībā pret kabeļa asi. 

2 592 

kopējais avārijsignāls common alarm общий сигнал аварии Summenwarnmeldung Visu atsevišķo avārijas signālu apvienojums vienā 3 839 
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  signālā. 

kopējā [akumulatoru] baterija 

  

common battery общестанционная 

аккумуляторная батарея 

Zentralbatterie Akumulatoru baterija, kas paredzēta 

visu elektrostacijas vai apakšstacijas vadības, 

aizsardzības un signalizācijas ķēžu barošanai. 

  

1 92 

kopīgās palīgiekārtas common auxiliaries общестанционные 

собственные нужды 

allgemeine Hilfsaggregate Palīgiekārtas, kas vienlīdz nepieciešamas 

kā energobloku, tā visas elektrostacijas darbībai 

(apgaisme, kompresori u.tml.). 

  

1 413 

koplietojuma pieslēgumpunkts point of common coupling, PCC точка общего подключения Verknüpfungspunkt Koplietojuma elektrotīkla punkts, kas atrodas vistuvāk 

lietotāja elektroietaisei un kam pieslēgtas vai var 

pieslēgt citu lietotāju elektroietaises. 

  

3 840 

kopne busbar сборная шина Sammelschienenleiter Neizolēts relatīvi liela šķērsgriezuma un mazas 

pretestības vadītājs, kas paredzēts 

gan strāvas pārvadīšanai vienā virzienā, gan ērtākai 

dažādu strāvas ķēžu savienošanai. 

  

1 322 

kopņstrāvmainis bus type current transformer шинный трансформатор тока vollisolierter 

Aufsteckstromwandler 
Strāvmainis, kuram nav sava primārā tinuma, bet ir 

primārā izolācija, un kuru var tieši uzlikt neizolētam 

vadam vai kopnei. 

  

2 593 

kopņu [sistēmas] sekcija busbar section секция системы шин Sammelschienenabschnitt Kopņu sistēmas daļa starp diviem garenkomutācijas 

aparātiem vai starp garenkomutācijas aparātu un kopņu 

sistēmas galu. 

  

1 539 

kopņu atdalītājs 

  

  

busbar disconnector шинный разъединитель Sammelschienentrennschalter Atdalītājs, kas atrodas 

starp jaudas slēdzi un sadalkopnēm. 

1 55 

kopņu bojājums 

  

  

busbar fault повреждение на шинах Sammelschienenfehler Bojājums elektrostacijas vai apakšstacijas kopnēs. 1 104 

kopņu sajūgslēdzis bus coupler circuit-breaker шиносоединительный 

выключатель 

Sammelschienen-Kuppelschalter Divkopņu sadalietaises jaudas slēdzis, kas paredzēts 

abu kopņu sistēmu savienošanai, ja tās darbojas fiksēto 

pievienojumu režīmā, un saites pārtraukšanai starp 

kopņu sistēmām, ja kādu no tām remontē. 

  

1 558 

kopņu sistēma 

sk. sadalkopnes, kopņu 

sistēma 

        1 555-2 
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korona 

sk. koronizlāde 

  

        4 865 

koronaizsardzība 

  

corona shielding противокоронная защита Glimmschutz Potenciāla gradienta samazināšana gar vada tinuma 

virsmu. 

2 594 

koronizlāde, 

korona 

  

corona корона Koronaentladung Parciālizlāde gāzē neizolēta vai vāji izolēta 

spriegumaktīva vadītāja tiešā tuvumā, kur ir izteikti 

nehomogēns elektriskais lauks. Koronizlādi parasti 

pavada gāzes spīdēšana un klusa šņākoņa. 

4 866 

korpusa starojums cabinet radiation излучение от корпуса Gehäuseabstrahlung Starojums no iekārtas korpusa vai apvalka, izņemot 

starojumu no antenām un kabeļiem, kas savienoti ar šo 

iekārtu. 

  

3 841 

korpuskula 

  

corpuscle корпускула Korpuskel Matērijas daļiņa, kuras miera stāvokļa masa nav nulle. 3 842 

korpuss, 

masa (1) 

  

frame, chassis корпус, масса Körper, Masse Strāvvadošs konstrukcijas elements, kura potenciāls 

pieņemts par bāzes potenciālu. 

3 843 

korpusstrāvas aizsardzība 

  

frame leakage protection защита от тока утечки на 

корпус 

Gestell-Erdschlußschutz Aizsardzība, kuras darbību izraisa strāva, kas plūst no 

ietaises korpusa uz zemi. 

3 844 

krampjstrāva freezing current неотпускающий ток Krampfschwelle Caur cilvēka ķermeni plūstošās strāvas vērtība, kuru 

pārsniedzot iestājas muskuļu krampji, kas traucē 

cietušajam atbrīvoties no satvertās strāvu vadošās 

daļas. 

  

1 632 

Krāmera kaskāde static Kramer system статическая система 

регулирования скорости 

вращения 

Stromrichterkaskade Ierīce fāžrotora asinhrondzinēja rotācijas frekvences 

regulēšanai zem sinhronās rotācijas frekvences, 

atgriežot tīklā slīdes jaudu caur statisku pārveidotāju, 

kas ieslēgts starp dzinēja sekundāro tinumu un tīklu. 

2 595 

krāsa colo[u]r цвет Farbe Fizikā – īpašība, ko cilvēks vizuālās uztveres procesā 

piešķir materiālās pasaules objektiem, balstoties uz 

subjektīvo redzes sajūtu. Šī sajūta ir atkarīga no 

ķermeņa emitētās vai atstarotās gaismas spektrālā 

sastāva (380…470 nm gariem gaismas viļņiem atbilst 

violētā un zilā gaisma, 480…500 nm – zili zaļā, 

510…560 nm – zaļā, 570…590 nm – dzeltenā un 

oranžā, 600…760 nm – sarkanā gaisma). 

  

4 867 

krāsaina spuldzes kolba coloured bulb of a lamp цветная колба лампы gefärbter Lampenkolben Spuldzes kolba, kuras sieniņas izgatavotas no stikla, 

kas krāsains visā tā biezumā, vai no stikla, kas no 

4 868 
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iekšpuses vai ārpuses pārklāts ar caurspīdīgu vai 

gaismu izkliedējošu krāsas slāni. 

  

krāsas kolorimetriskā tīrība 

(apzīmējums: pc) 

colorimetric purity колориметрическая чистота 

цвета 

spektraler Leuchtdichteanteil Lielums, ko nosaka attiecība 

, 

kur Ld un Ln – attiecīgi monohromatiskā 

krāskairinājuma un standartizētā ahromatiskā 

krāskairinājuma spožums, kas, krāskairinājumiem 

sajaucoties, nepieciešami noteikta krāskairinājuma 

līdzsvarošanai. 

  

4 869 

krāsas koordinātas tristimulus values координаты цвета Farbwerte Trīskrāsu kolorimetriskās sistēmas primāro 

krāskairinājumu daudzums, kas nepieciešams mērāmās 

krāsas līdzsvarošanai. 

Piezīme. Starptautiskās apgaismes komisijas (CIE) 

standartizētajās kolorimetriskajās sistēmās krāsas 

koordinātas apzīmē ar simboliem X, Y, Z un X10, Y10, 

Z10. 

  

4 870 

krāsas pamattonis unitary hue, unique hue основной цветовой тон Urfarbe Krāsas tonis, ko nevar papildus aprakstīt ar citu krāsu 

toņu nosaukumiem kā vien ar šī paša krāsas toņa 

nosaukumu. 

Piezīme. Ir četri krāsas pamattoņi: sarkans, zaļš, 

dzeltens un zils. 

  

4 871 

krāsas piesātinājums colour saturation насыщенность цвета Farbsättigung Krāsas toņa vizuālās uztveres intensitāte. Kolorimetrijā 

krāsas piesātinājumam atbilst krāsas tīrība – 

monohromatiskā starojuma relatīvais daudzums, kas 

kopā ar balto krāsu reproducē mērījamo 

krāsu. Vislielākais piesātinājums ir pamattoņiem. 

  

4 872 

krāsas starptonis binary hue двойной цветовой тон Zwischenton Krāsas tonis, ko var aprakstīt ar divu pamattoņu 

kombināciju, piemēram, oranžais ir sarkandzeltens vai 

dzeltensarkans tonis, violetais ir sarkanzils tonis u. tml. 

  

4 873 

krāsas temperatūra 

(apzīmējums: Tc) 

  

colour temperature цветовая температура Farbtemperatur Planka starotāja (absolūti melna ķermeņa) temperatūra, 

kurā starojumam ir tāds pats hromatiskums kā 

noteiktam krāskairinājumam. 

4 874 

krāsas tonis hue цветовой тон Buntton Pazīme, kuru kolorimetrijā saista ar monohromatiskā 

starojuma dominējošo viļņa garumu un kura ļauj to 

4 875 
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atšķirt no citām krāsām, piemēram, zilu krāsu no 

sarkanas, dzeltenu no zaļas u. tml. 

  

krāskairinājuma tīrība purity of a colour stimulus чистота цветового стимула Reinheit eines Farbreizes Lielums, ko nosaka ar tādām monohromatiska 

starojuma un standartizēta ahromatiska starojuma 

sajaukuma proporcijām, kas rada noteiktam 

starojumam krāsas ziņā identisku starojumu. 

  

4 876 

krāskairinājums 

sk. redzes krāskairinājums 

  

        4 877 

krāsķermenis 

  

colour solid цветовое тело Farbkörper Jebkura krāsu telpas daļa, ko aizpilda visas šīs telpas 

krāsas. 

4 878 

krāsns siltumizolācija 

  

thermal insulation of furnace тепловая изоляция печи Wärmeisolierung eines Ofens Mazas siltumvadītspējas ugunsizturīgu materiālu slānis 

starp krāsns karstākajām daļām un apvalku. 

4 879 

krāsu atlants 

  

colour atlas атлас цветов Farbatlas, Farbenkarte Krāsu paraugu kopums, kurā paraugi sistematizēti un 

klasificēti noteiktā kārtībā. 

4 880 

krāsu atveide colour rendering цветопередача Farbwiedergabe Gaismas avota starojuma spektrālā sastāva ietekme uz 

krāsaina objekta krāsuztveri salīdzinājumā ar šī objekta 

krāsuztveri etalonstarojuma apgaismojumā. 

  

4 881 

krāsu atveides rādītājs 

(apzīmējums: R) 

  

colour rendering index индекс цветопередачи Farbwiedergabe-Index Krāsuztveres mērs, kas raksturo pakāpi, kādā ašķiras 

krāsuztvere, kuru iegūst no objekta pārbaudāmā gaismā 

un etalonstarojuma gaismā. Jo lielāka ir R vērtība, jo 

krāsu atveide ir pilnīgāka. 

4 882 

krāsu redze 

sk. krāsuztvere 

  

        4 883 

krāsu redzes anomālija 

  

defective colour vision аномальное цветное зрение Farbenfehlsichtigkeit Pavājināta spēja vienu no otras atšķirt dažas vai visas 

krāsas. 

4 884 

krāsu telpa 

  

colour space цветовое пространство Farbenraum Parasti – trīsdimensiju telpa krāsu ģeometriskai 

attēlošanai. 

4 885 

krāsuztvere, 

krāsu redze 

colour perception цветовое ощущение Farbempfindung Acs spēja izšķirt krāsas. Šo īpašību var raksturot ar 

hromatisko krāsu (dzeltens, oranžs, sarkans, zaļš, 

violets u. tml.), ahromatisko krāsu (balts, pelēks, melns 

u. tml.) vai to kombināciju atpazīšanu un 

nosaukumiem. 

Piezīme. Krāsu redze ir atkarīga no krāskairinājumu 

spektrālā sastāva, šo kairinājumu fona izmēriem, 

formas struktūras un laukuma, novērotāja redzes 

orgāna adaptācijas pakāpes, novērotāja pieredzes u. c. 

4 886 
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krēslas redze 

  

mesopic vision сумеречное зрение Dämmerungssehen, mesopisches 

Sehen 

Normālas acs redze apstākļos, kas atbilst pārejai no 

dienas redzes uz nakts redzi. 

4 887 

kristālorientēts magnētiskais 

materiāls 

grain-orientied magnetic 

material 

магнитный материал с 

ориентированной 

кристаллографической 

структурой 

kornorientierter magnetischer 

Werkstoff 

Magnētiskais materiāls, kurā magnētiskā tekstūra 

iegūta ar pilnīgu vai daļēju kristāla graudu orientāciju. 

3 845 

kritiska atteice critical failure критический отказ kritischer Ausfall Atteice, kas saskaņā ar novērtējumu var traumēt 

cilvēkus un radīt ievērojamus materiālos zaudējumus 

vai citas nepieņemamas sekas. 

  

2 596 

kritiskā masa 

  

critical mass критическая масса kritische Masse Vismazākā kodoldegvielas masa, kurā iespējama 

nepārtraukta atomu kodolu dalīšanās ķēdes reakcija. 

4 888 

kritiskā pašierosmes pretestība critical build-up resistance критическое сопротивление в 

цепи возбуждения 

kritischer 

Selbsterregungswiderstand 
Enkura tinumam paralēli pieslēgta ierosmes tinuma 

ķēdes pretestības lielākā vērtība, kas noteiktos 

apstākļos nodrošina sprieguma rašanos elektromašīnā. 

  

2 597 

kritiskā pašierosmes rotācijas 

frekvence 

critical build-up speed критическая частота вращения 

самовозбуждения 

kritische 

Selbsterregungsdrehzahl 
Mazākā rotācijas frekvence, kas noteiktos apstākļos 

nodrošina sprieguma rašanos elektromašīnā. 

2 598 

kritisks bojājums critical fault критическая неисправность kritischer Fehlzustand Bojājums, kas saskaņā ar novērtējumu var traumēt 

cilvēkus un radīt ievērojamus materiālos zaudējumus 

vai citas nepieņemamas sekas. 

  

2 599 

kritisks stāvoklis critical state критическое состояние gefährlicher Zustand Objekta stāvoklis, kas saskaņā ar novērtējumu var 

traumēt cilvēkus un radīt ievērojamus materiālos 

zaudējumus vai citas nepieņemamas sekas. 

  

2 600 

kronšteins 

sk. balstenis 

  

  

  

  
  2 601 

krustenis spider крестовина Armstern Detaļa, ar kuru uz elektromašīnas vārpstas nostiprina 

rotora serdi vai polus un kura parasti sastāv no jūga, 

spieķiem un vainaga. 

  

2 602 

krustošanās 

  

crossing пересечение Kreuzung Sakaru līnijas pāreja no elektrolīnijas vienas puses uz 

otru pusi. 

1 335 

krustrežģis double warren перекрестная решетка Ausfachung mit gekreuzten 

Diagonalen 
Torņbalsta režģojums (sk. att. Krustrežģis). 2 603 
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krustslēdzis intermediate switch, two-way 

double-pole reversing switch 

координатный переключатель Kreuzschalter Komutācijas aparāts, kura korpusā ir divi vienlaicīgi 

darbināmi pārslēdzējelementi un kuru izmanto 

gaismekļa ieslēgšanai no vairākām vietām kāpņu 

telpās, koridoros u. tml. 

4 889 

krustspraišļu režģis double warren redundant support перекрестная шпренгельная 

решетка 

Ausfachung mit gekreuzten 

Diagonalen und 

Sekundärfachwerk 

Torņbalsta režģojums (sk. att. Krustspraišļu režģis). 2 604 
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Kulona likums Coulomb law закон Кулона Coulombsches Gesetz Viens no elektrostatikas pamatlikumiem, kas nosaka 

divu punktveida elektrisko 

lādiņu Q1 un Q2mijiedarbības spēku F: 

, 

kur – elektriskā konstante; r – attālums starp 

lādiņiem. 

Piezīme. Šis spēks ir pievilkšanās spēks, ja elektriskie 

lādiņi ir ar pretējām zīmēm, un atgrūšanās spēks, ja 

lādiņi ir ar vienādām zīmēm. 

  

3 846 

Kulona–Lorenca spēks Coulomb–Lorentz force сила Кулона–Лоренца Coulomb–Lorentz–Kraft Spēks, ar kādu elektriskais un magnētiskais lauks 

iedarbojas uz kustīgu punktveida lādiņu Q un ko 

aprēķina ar formulu 

, 

kur v – lādiņa pārvietošanās ātruma vektors; E – 

elektriskā lauka intensitāte, B – magnētiskā 

indukcija;  - lielumu v un B vektoriālais 

reizinājums. 

3 847 
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Piezīme. Vektora komponenti QE sauc par Kulona 

spēku, bet komponenti – par Lorenca spēku. 

  

kulonometrs 

  

coulometer кулонометр Ladungs-Meßgerät Mēraparāts elektriskā lādiņa jeb elektrības daudzuma 

mērīšanai. 

3 848 

kurināmais, 

degviela 

  

fuel топливо Brennstoff Energoresursi (nafta un tās produkti, dabas, 

sašķidrinātā un biogāze, ogles, kūdra, malka, biomasa), 

ko sadedzina siltuma, elektriskās vai 

mehāniskās enerģijas ražošanas procesā. 

1 336 

kurināmā elements 

  

fuel cell топливный элемент Brennstoffzelle Ierīce tiešai 

ķīmiskās enerģijas pārveidošanai elektroenerģijā, 

jonizējot un oksidējot kurināmo. 

1 177 

kustības daudzums, 

impulss 

(apzīmējums: p) 

momentum количество движения, 

импульс 

Bewegungsröße, Impuls Vektoriāls lielums, kas raksturo mehānisku kustību un 

kas ķermeņa elementam skaitliski ir vienāds ar 

masas m un ātruma v reizinājumu: 

. 

Piezīme. Ķermeņa kustības daudzums ir vienāds ar 

ķermeņa elementa kustības daudzuma tilpumintegrāli. 

Ķermeņu sistēmas kustības daudzums ir vienāds ar 

atsevišķu ķermeņu kustības daudzumu ģeometrisko 

summu. 

  

3 849 

kustīgas skalas mēraparāts 

  

moving-scale instrument измерительный прибор с 

подвижной шкалой 

Meßgerät mit beweglicher Skala Vizuālindikācijas mēraparāts, kurā skala pārvietojas 

attiecībā pret nekustīgu rādītāju. 

3 850 

kustīgā piekarspaile 

  

pivot-type suspension clamp качающийся 

поддерживающий зажим 

Tragklemme mit Gelenk Piekarspaile, kura var šūpoties ap vadam 

perpendikulāru horizontālu asi. 

2 610 

kustīgās piekarspailes izcilņi trunnion of a pivot-type 

suspension clamp 

цапфы качающегося 

поддерживающего зажима 

Drehzapfen einer Tragklemme 

mit Gelenk 
Cilindriski izcilņi, kas veido pagriezes asi piekarspailes 

laiviņas korpusā, nodrošinot spailes šūpošanos. 

2 611 

kušanas punkts, 

kušanas temperatūra 

  

melting point, melting 

temperature 

точка плавления, температура 

плавления 

Schmelzpunkt, 

Schmelztemperatur 

Temperatūra, kurā ķīmiski tīra viela noteiktā spiedienā 

siltuma ietekmē pāriet no cieta stāvokļa šķidrā stāvoklī. 

4 891 

kušanas temperatūra 

sk. kušanas punkts 

  

        4 892 

kušņi flux флюс Flußmittel Lodēšanas un metināšanas palīgmateriāli, kas paredzēti 

sastiprināmo virsmu un lodmetāla attīrīšanai no 

oksīdiem, kā arī oksidācijas novēršanai lodēšanas vai 

metināšanas procesā. 

  

4 893 

kušņlode self-fluxing brazing alloy самофлюсующий припой Flußmittel enthaltendes Lot Lodmetāls, kuram pašam ir kušņu īpašības, vai kurā 4 894 
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  mehāniski ietverts kušņu slānis. 

kušņlodēšana 

  

flux brazing, soldering tinning флюсовая пайка Flußmittel-Löten Lodēšana, kurā izmanto kušņus. 4 895 

kūļvada spraislis spacer of a conductor bundle распорка расщепленного 

провода 

Feldbündelabstandhalter Ierīce, kas fiksē kūļvada vadu savstarpējo stāvokli. 2 605 

kūļvada vada svārstības subspan oscillation субколебания составляющего 

провода расщепленной фазы 

Teilfeldschwingung Kūļvada viena vai vairāku vadu periodiska kustība, 

galvenokārt horizontālā plaknē, ar dažu Hz frekvenci 

un ar amplitūdu, kas aptuveni vienāda ar attālumu starp 

kūļvada vadiem. 

2 606 

kūļvada vads 

  

sub-conductor of a bundle составляющий провод пучка 

проводов 

Teilleiter eines Bündels Jebkurš atsevišķs kūļvada vads. 2 607 

kūļvads 

  

conductor bundle пучок проводов Bündelleiter Vienu līnijas fāzi vai polu veidojošs atsevišķu paralēlu 

vadu kopums ar nemainīgu ģeometrisko formu. 

2 608 

kūļvērpuma vads 

  

bunched conductor токопроводящая жила 

пучковой скрутки 

verwürgter Leiter Vads, kas sastāv no vienā virzienā un ar vienu vērpuma 

soli spirālē savērptām atsevišķām stieplēm. 

2 609 

kūstošais elements fuse-element плавкий элемент Schmelzleiter Drošinātāja ieliktņa daļa, kas izkūst, ja strāva 

aizsargājamajā ķēdē zināmu laiku pārsniedz noteiktu 

vērtību. 

  

2 612 

kūstošais lokmetināšanas 

elektrods 

  

consumable arc welding 

electrode 

плавящийся электрод для 

дуговой сварки 

abschmelzende 

Lichtbogenschweißelektrode 

Lokmetināšanas elektrods, kas metinot kūst un kalpo 

kā piedevmetāls. 

4 890 

kvadrantelektrometrs quadrant electrometer квадрантный электрометр Quadranten-Elektrometer Elektrostatiskais mēraparāts, kurā mērmehānisma 

kustīgo elementu darbina spēks, kas rodas starp šo 

elementu un kvadrantu formā izveidotiem nekustīgiem 

elementiem. 

  

3 851 

kvadrātiskais vidējais, 

vidējā kvadrātiskā vērtība 

root-mean-square value, r. m. s. 

value, quadratic value 

среднее квадратичное qudratischer Mittelwert Skaitlis aq, ko aprēķina no n skaitļiem a1, a2,…,an ar 

formulu 

. 

  

4 896 

kvalificēta persona 195-04-01, 

826-09-01 

  

[electrically] skilled person квалифицированное лицо Elektrofachkraft, 

sachverständige Person 

Persona ar attiecīgu izglītību un pieredzi, kas ļauj tai 

apzināties draudus un novērst risku, ko var izraisīt 

elektriskā strāva. 

  

4 897 

kvants quantum квант Quant Jēdziens, kas raksturo matērijas enerģijas vismazāko 

nedalāmo daudzumu, kas mainās diskrēti, tā vērtībai 

daudzkāršojoties. Saskaņā ar kvantu lauka teoriju 

3 852 
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elementārdaļiņas tiek aplūkotas kā atbilstošo fizikālo 

lauku kvanti. 

  

kvartāla maksimālā jauda 

  

quarterly maximum demand квартальная максимальная 

мощность 

Vierteljahres-Höchstleistung Stundas (pusstundas, ceturtdaļstundas) vidējās jaudas 

vislielākā vērtība, kura reģistrēta kvartāla laikā. 

2 613 

kvaziimpulstroksnis 

  

quasi-impulsive noise квази-импульсный шум Quasi-Impulsrauschen Ekvivalents elektromagnētiskais troksnis, kas rodas, 

pārklājoties impulstroksnim un vienlaidu troksnim. 

3 853 

kvazimaksimuma voltmetrs quasi-peak voltmeter квазипиковый вольтметр Quasi-Spitzenwert-

Spannungsmesser 

Kvazimaksimuma detektors kopā ar indikācijas 

mēraparātu, kuram ir noteikta mehāniskā laika 

konstante. 

  

3 855 

kvazimaksismuma detektors quasi-peak detector квазипиковый детектор Quasi-Spitzenwert-Detektor Tāds detektors ar noteiktām elektriskajām laika 

konstantēm, kurš, iedarbojoties uz to regulāri 

atkārtotiem identiskiem impulsiem, rada izejas 

spriegumu, kas ir daļa no impulsu maksimālās vērtības, 

turklāt šī daļa aug, pieaugot impulsu atkārtošanās 

biežumam, un tuvojas maksimālai vērtībai. 

  

3 854 

kvazistacionārais 

pārspriegums 

temporary overvoltage квазиустоновишееся 

перенапряжение 

zeitweilige Überspannung Relatīvi ilgs (nerimstošs vai vāji 

rimstošs) pārspriegums, kas dotajā tīkla punktā mainās 

ar tīkla frekvenci. Šādu pārspriegumu izraisa slodzes 

nomešana, vienfāzes zemesslēgums, kā arī nelineāru 

elementu radītas harmonikas un ferorezonanse. 

  

1 439 

kvēldiegs filament нить накала Leuchtdraht No ļoti tievas stieples vai metāla diega izgatavots 

gaismas izstarotājelements, kuru līdz baltkvēlei sakarsē 

caurplūstošā elektriskā strāva. 

  

4 898 

kvēlošana 

  

incandescence накал Glühen Optiskā starojuma emisija no siltumstarotāja. 4 899 

kvēlspuldze 

  

incandescent lamp лампа накаливания Glühlampe Spuldze, kurā gaismu izstaro caurplūstošās elektriskās 

strāvas sakarsēts grūtkūstoša materiāla kvēldiegs. 

4 900 

kvitācijas slēdzis dicrepancy switch ключ управления Quittierschalter Vadības slēdzis, kuru pagriežot (kvitējot) vadības 

pultī vai panelī panāk atbilstību starp jaudas slēdža 

faktisko stāvokli un slēdža roktura 

stāvokli mnemoniskajā shēmā. Par radušos neatbilstību 

un kvitācijas nepieciešamību liecina attiecīgas krāsas 

un spīdēšanas režīma (vienmērīga gaisma, mirgojoša 

gaisma) signālspuldzes. 

  

1 559 

kvitācijas slēdzis ar control discrepancy switch ключ управления с указателем Steuerquittierschalter Kvitācijas slēdzis, kurā ierīkota arī neatbilstības 1 560 
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neatbilstības signalizāciju 

  

несоответствия signalizācija. 

ķēdes reakcija nuclear chain reaction цепная реакция nukleare Kettenreaktion Kodolreakciju virkne, kurā kodolu dalīšanās procesā 

atbrīvojušies neitroni nodrošina reakcijas turpināšanos. 

  

4 901 

ķēdes vietējā rezerves 

aizsardzība 

circuit local backup protection местная резервная защита 

цепи 

örtlicher Reserveschutz im Feld Rezerves aizsardzība, ko baro tie paši mērmaiņi, kas 

pamataizsardzību vai citi tajā pašā primārajā ķēdē 

ieslēgtie mērmaiņi. 

  

3 856 

ķēžpiekares kontakttīkls overhead contact line with 

catenary suspension, overhead 

contact line with longitudinal 

suspension 

воздушная контактная сеть с 

цепной подвеской, воздушная 

контактная сеть с продольной 

подвеской 

Kettenfahrleitung Gaisvadu kontakktīkls, kura kontaktvadi piekārti vienā 

vai vairākās nesējtrosēs. 

4 902 

ķīmiskais elektroenerģijas 

avots 

chemical power source химический источник 

электроэнергии 

chemische Elektroenergiequelle Elektriskās enerģijas avots, kura aktīvo vielu ķīmiskā 

enerģija, norisot telpiski atdalītām oksidēšanās un 

reducēšanās reakcijām, tieši pārvēršas elektriskajā 

enerģijā. Izšķir šādus ķīmiskos elektriskās enerģijas 

avotus: galvaniskos elementus – vienreizējas darbības 

avotus, kas pēc aktīvo vielu izlietošanās (izlādes) zaudē 

darbspēju; elektriskos akumulatorus – avotus, kuru 

darbspēju pēc izlādes var atjaunot; degvielas elementus 

– avotus, kuru elektrodiem aktīvās vielas pievada 

nepārtraukti, vienlaikus aizvadot reakciju produktus. 

  

3 864 

ķīmiskais elements 

  

chemical element химический элемент chemisches Element Viela, kuru nevar sadalīt vienkāršākās vielās ar 

ķīmiskajiem procesiem. 

3 865 

ķīmiskā elektroenerģijas avota 

enerģija 

energy of a chemical power 

source 

энергия химического 

источника электроэнергии 

Energie einer chemischen 

Elektroenergiequelle 

Enerģija, kuru noteiktajos apstākļos var atdot ķīmiskais 

elektroenerģijas avots (galvaniskais elements, 

akumulators). 

Piezīme. SI sistēmā enerģijas mērvienība ir džouls (1 J 

= 1 Ws), bet praksē ķīmiskā elektroenerģijas avota 

enerģiju parasti izsaka vatstundās (Wh). 

  

3 857 

ķīmiskā elektroenerģijas avota 

izlādes intensitāte 

  

discharge rate of a chemical 

power source 

интенсивность разряда 

химического источника 

электроэнергии 

Entlade-Rate einer chemischen 

Elektroenergiequelle 

Ķīmiskā elektroenerģijas avota (galvaniskā elementa, 

akumulatora) izlādi raksturojošs lielums, ko 

kvantitatīvi izsaka ar izlādes strāvu. 

3 859 

ķīmiskā elektroenerģijas avota 

īpatnējais raksturlielums 

specific characteristic of a 

chemical power source 

удельная характеристика 

химического источника 

электроэнергии 

spezifische Kenngröße einer 

chemischen Elektroenergiequelle 

Ķīmiskā elektroenerģijas avota (galvaniskā elementa, 

akumulatora) kāda elektriskā parametra attiecība pret 

avota masas, virsmas laukuma vai tilpuma vienību, 

piemēram, Wh/kg. 

3 858 

ķīmiskā elektroenerģijas avota 

kapacitāte 

capacity of a chemical power 

source 

емкость химического 

источника электроэнергии 

Kapazität einer chemischen 

Elektroenergiequelle 

Elektrības daudzums jeb elektriskais lādiņš, kuru 

noteiktajos apstākļos var atdot ķīmiskais 

3 860 
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elektroenerģijas avots (galvaniskais elements, 

akumulators). 

Piezīme. SI sistēmā elektriskā lādiņa mērvienība ir 

kulons (1 C = 1 As), bet praksē ķīmiskā 

elektroenerģijas avota kapacitāti parasti izsaka 

ampērstundās (Ah). 

  

ķīmiskā elektroenerģijas avota 

nominālā kapacitāte 

  

nominal capacity of a chemical 

power source 

номинальная емкость 

химического источника 

электроэнергии 

Nennkapazität einer chemischen 

Elektroenergiequelle 

Pieņemts elektrības daudzums, ko izmanto ķīmiskā 

elektroenerģijas avota (galvaniskā elementa, 

akumulatora) kapacitātes identifikācijai. 

Piezīme. Kapacitāti parasti izsaka ampērstundās. 

3 861 

ķīmiskā elektroenerģijas avota 

sākumspriegums 

  

initial voltage of a chemical 

power source 

начальное напряжение 

химического источника 

электроэнергии 

Entlade-Anfangsspannung einer 

chemischen Elektroenergiequelle 

Ķīmiskā elektroenerģijas avota (galvaniskā elementa, 

akumulatora) slogspriegums tūlīt pēc ārējās ķēdes 

saslēgšanas un polarizācijas efekta norimšanas. 

3 862 

ķīmiskā elektroenerģijas avota 

slogspriegums 

closed-circuit voltage of a 

chemical power source, on-load 

voltage of a chemical power 

source 

напряжение при нагрузке 

химического источника 

электроэнергии 

Lastspannung einer chemischen 

Elektroenergiequelle 

Ķimiskā elektroenerģijas avota (galvaniskā elementa, 

akumulatora) spaiļu spriegums, strāvai plūstot baterijai 

pieslēgtā ārējā ķēdē. 

3 863 

ķīmiskā luminiscence 

  

chemiluminescence хемилюминесценция Chemilumineszenz Luminiscence, ko izraisa ķīmiskajās reakcijās atbrīvotā 

enerģija. 

4 903 

ķīmisko elektroenerģijas 

avotu paralēlais slēgums 

parallel connection of chemical 

power sources 

параллельное соединение 

химических источников 

электроэнергии 

Parallelschaltung der 

chemischen 

Elektroenergiequellen 

Ķīmisko elektriskās enerģijas avotu (galvanisko 

elementu, akumulatoru) slēgums, kurā kopā savienotas 

visu avotu pozitīvās spailes un attiecīgi arī visu avotu 

negatīvās spailes. 

Piezīme. Avotus slēdzot paralēli, spriegums uz kopējām 

spailēm ir vienāds ar viena avota spriegumu, bet strāva 

sadalās apgriezti proporcionāli šo avotu iekšējām 

pretestībām. 

  

3 866 

ķīmisko elektroenerģijas 

avotu paralēlais virknes 

slēgums 

parallel-series connection of 

chemical power sources 

параллельно-

последовательное соединение 

химических источников 

электроэнергии 

Parallel-Serienschaltung der 

chemischen 

Elektroenergiequellen 

Ķīmisko elektriskās enerģijas avotu (galvanisko 

elementu, akumulatoru) slēgums, kurā vairākas paralēla 

slēguma avotu grupas ir savienotas virknē. 

3 867 

ķīmisko elektroenerģijas 

avotu virknes paralēlais 

slēgums 

series-parallel connection of 

chemical power sources 

последовательно-

параллельное соединение 

химических источников 

электроэнергии 

Serien-Parallelschaltung der 

chemischen 

Elektroenergiequellen 

Ķīmisko elektriskās enerģijas avotu (galvanisko 

elementu, akumulatoru) slēgums, kurā vairākas virknes 

slēguma avotu grupas ir savienotas paralēli. 

3 868 

ķīmisko elektroenerģijas 

avotu virknes slēgums 

series connection of chemical 

power sources 

последовательное соединение 

химических источников 

электроэнергии 

Serienschaltung der chemischen 

Elektroenergiequellen 

Ķīmisko elektriskās enerģijas avotu (galvanisko 

elementu, akumulatoru) slēgums, kurā viena avota 

pozitīvā spaile pievienota tam sekojošā avota 

negatīvajai spailei. 

Piezīme. Avotus slēdzot virknē, to spriegumi summējas. 

3 869 
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L shēma L-network L-схема Zweitor in L-Schaltung Elektriskās ķēdes elementu savienojums atbilstoši 

attēlā parādītajai shēmai. 

  

 

  

3 870 

L tandēmshēma 

  

ladder network цепная L-схема Serienschaltung von L-

Zweitoren 

Četrpola shēma, ko veido vairākas virknē savienotas L 

shēmas. 

3 871 

laidenregulēšanas komanda persistent regulating command непрерывная команда 

регулирования 

Dauereinstellbefehl Nepārtraukta komanda, kas savas darbības laikā izraisa 

nepārtrauktu kāda operatīvās iekārtas parametra maiņu. 

  

3 873 

laiduma garums 

  

span length длина пролета Spannweite Attālums starp vertikālām līnijām, kas iet caur vadu 

stiprināšanas punktiem blakus balstos. 

2 614 

laidums 

  

span пролет Spannfeld Elektrolīnijas daļa starp diviem blakus balstiem. 2 615 

laika intervāls 

  

time interval интервал времени Zeitintervall Laika skalas daļa starp diviem laika momentiem. 3 874 

laika konstante 

(apzīmējums: ) 

time constant постоянная времени Zeitkonstante Eksponenciāli mainīgam fizikālajam lielumam – laika 

intervāls, kura beigās lieluma vērtības un šī paša 

lieluma ilgstošā režīma vērtības starpība ir 

samazinājusies e (e – naturālā logaritma bāze) reizes 

salīdzinājumā ar šo starpību intervāla sākumā. 

Piezīmes. 

1.       Laika konstante ir rimšanas koeficientam 

apgriezts lielums. 

2.       Laika konstante parādās, piemēram, 

izteiksmē , ar kuru 

apraksta eksponenciāli mainīgu lielumu, vai 

izteiksmē , ar kuru 

apraksta rimstošas svārstības, kur f(t) – 

periodiska funkcija. 

  

3 875 

laika moments 

  

instant момент времени Zeitpunkt Punkts laika skalā. 3 876 
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laika relejs 

  

time-limit relay реле времени Zeitrelais Relejs, kuram noteiktā diapazonā ir iespējams iestatīt 

nostrādes vai atgriezes laiku. 

3 877 

laika skala 

  

time scale шкала времени Zeitskala Sistēma, kas viennozīmīgi nosaka notikumu secību 

laikā. 

3 878 

laikatkarīgs mērrelejs dependent-time measuring relay измерительное реле с 

зависимым временем 

Meßrelais mit abhängiger 

Zeitkennlinie 

Normēta laika mērrelejs, kura nostrādes laiks noteiktā 

veidā ir atkarīgs no nostrādes izraisītājlieluma vērtības. 

  

3 879 

laikdalīta vadība 

  

time shared control управление с разделением 

времени 

Zeitmultiplex-Abtastregelung Vadība ar vairākiem vadības kontūriem, uz kuriem 

secīgi iedarbojas viens regulētājelements. 

3 880 

laikinvarianta sistēma time invariant system неизменяющаяся во времени 

система 

zeitinvariantes System Sistēma, kurai piemērojams nobīdes princips. 

Piezīme. Nobīdes princips nozīmē to, ka vienādojumu 

sistēma un tās koeficienti nemainās laikā. 

  

3 881 

laikinvariants pārvades 

elements 

time invariant transfer element инвариантный во времени 

передаточный элемент 

zeitinvariantes 

Übertragungsglied 

Pārvades elements, kura funkcionālās sakarības nav 

atkarīgas no laika. 

3 882 

laikizture 

  

specified time выдержка времени Zeitverzögerung Laika intervāls, kas raksturo releja normētu nostrādes 

laiku. 

3 883 

laikiztures iestatījums 

  

setting value of a specified time уставка выдержки времени Einstellwert der Zeitverzögerung Paredzētā laikiztures vērtība noteiktos apstākļos. 3 884 

laikiztures iestatījumu 

attiecība 

  

setting ratio of a specified time кратность уставок выдержки 

времени 

Einstellverhältnis der 

Zeitverzögerung 

Laikiztures maksimālās iestatījuma vērtības attiecība 

pret tās minimālo vērtību. 

3 885 

laikiztures iestatījumu 

diapazons 

  

setting range of a specified time диапазон уставок выдержки 

времени 

Einstellbereich der 

Zeitverzögerung 

Laika iestatījumu vērtību kopums. 3 886 

laikizvērse, 

izvērse 

  

[time] sweep [временная] развертка Zeitablenkung Elektronstara novirze osciloskopa (oscilogrāfa) ekrānā, 

ko izraisa laikizvērses ierīces darbība. 

3 887 

laikizvērses ārējā palaide 

  

external triggering of a sweep внешний запуск развертки externe Triggerung der 

Zeitablenkung 

Laikizvērses palaide, kurā vadības signālu laikizvērses 

ierīcei pievada no ārienes. 

3 888 

laikizvērses ārējā 

sinhronizācija 

external synchronization of a 

sweep 

внешняя синхронизация 

развертки 

externe Synchronisation der 

Zeitablenkung 

Laikizvērses sinhronizācija, kurā vadības signālu 

laikizvērses ierīcei pievada no ārienes. 

3 889 

laikizvērses ātrums 

  

sweep rate of a time base скорость развертки Zeitablenkgeschwindigkeit Laikizvērses koeficienta apgrieztā vērtība. 3 890 

laikizvērses bloķētājķēde 

  

trigger hold off of a time base схема блокировки запуска 

устройства развертки 

Triggersperre der 

Zeitablenkeinrichtung 

Laikizvērses ierīcē izveidota elektriskā ķēde, kas 

aizkavē ierīces darba cikla atkārtotu palaidi līdz brīdim, 

kamēr elektronstara attēls un ķēdes elementi pilnībā 

atgriežas izejas stāvoklī. 

3 891 
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laikizvērses fluktuācijas time base jitter нестабильность временной 

развертки 

Jitter der Zeitablenkung Osciloskopa (oscilogrāfa) ekrānattēla vai tā daļas 

nevēlamas haotiskas svārstības laikizvērses virzienā. 

Piezīme. Laikizvērses fluktuācijas cēloņi var būt: 

palaides signāla kavējuma laika vai laikiztures ātruma 

nevēlama maiņa. 

  

3 892 

laikizvērses iekšējā palaide 

  

internal triggering of a sweep внутренний запуск развертки interne Triggerung der 

Zeitablenkung 

Laikizvērses palaide, kurā vadības signālu laikizvērses 

ierīcei pievada no ierīces iekšējās ķēdes, ja uz to 

iedarbojas pētāmais lielums. 

  

3 893 

laikizvērses iekšējā 

sinhronizācija 

internal synchronization of a 

sweep 

внутренняя синхронизация 

развертки 

interne Synchronisation der 

Zeitablenkung 

Laikizvērses sinhronizācija, kurā vadības signālu 

laikizvērses ierīcei pievada no ierīces iekšējās ķēdes, ja 

uz to iedarbojas pētāmais lielums. 

  

3 894 

laikizvērses ierīce, 

izvērses ierīce 

  

time base устройство временной 

развертки 

Zeitablenkeinrichtung Ierīce, kas formē sprieguma impulsus elektronstara 

novirzīšanai laika ass virzienā osciloskopa (oscilogrāfa) 

ekrānā. 

3 895 

laikizvērses izstiepšana 

  

sweep expansion растяжение развертки Dehnung der Zeitablenkung Laikizvērses ātruma palielināšana tādā mērā, lai 

novērojamais attēls izvietotos elektronstara 

horizontālās nominālās novirzes visā platumā. 

  

3 896 

laikizvērses koeficients 

  

time coefficient of a time base коэффициент временной 

развертки 

Zeitkoeffizient der 

Zeitablenkeinrichtung 

Laika intervāla attiecība pret laikizvērses ierīces 

izraisīto elektronstara attēla novirzi šajā laika intervālā. 

3 897 

laikmainīga lieluma līmenis level of a time varying quantity уровень изменяющейся во 

времени величины 

Pegel einer zeitlich sich 

ändernden Größe 

Laikā mainīgā lieluma vidēji svērtā vai citādi svērtā 

vērtība, piemēram, jaudas vai lauka intensitātes vērtība, 

kas novērtēta noteiktā veidā noteiktā laika intervālā. 

Piezīme. Laikmainīgā lieluma līmeni var izteikt 

logaritmiskās vienībās, piemēram, decibelos attiecībā 

pret pieņemto etalonvērtību. 

  

3 898 

laikneatkarīgs mērrelejs independent-time measuring 

relay 

измерительное реле с 

независимым временем 

Meßrelais mit unabhängiger 

Zeitkennlinie 

Normēta laika mērrelejs, kura normēto laiku var 

uzlūkot par neatkarīgu no releja nostrādes 

izraisītājlieluma vērtības šī lieluma maiņas noteiktā 

diapazonā. 

  

3 899 

laiks time время Zeit Filozofiska kategorija, kas raksturo matērijas stāvokļu 

un parādību secīgo maiņu. Elektroenerģētikā ar terminu 

"laiks" saprot noteiktu laika intervālu (ilgumu) vai laika 

momentu. 

  

1 338 
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laikstrāvas raksturlīkne time-current characteristic время-токовая характеристика Zeit/Strom-Kennlinie Raksturlīkne, kas attēlo laika, piemēram, komutācijas 

aparāta pirmsloka laika vai drošinātāja kūstošā ieliktņa 

kušanas laika, atkarību no caurplūstošās strāvas 

noteiktos apstākļos. 

  

2 616 

laikstrāvas zona 

  

time-current zone время-токовая зона Zeit/Strom-Bereich Zona starp pirmsloka laika un nostrādes laika 

laikstrāvas raksturlīknēm. 

2 617 

laikstrāvas zonas robežas 

  

time-current zone limits пределы время-токовой зоны Zeit/Strom-Bereichsgrenzen Laikstrāvas zonas koordinātu normētas robežas. 2 618 

laka varnish лак Lack Koloidāls dabiskas vai sintētiskas organiskas vielas 

šķīdums gaistošā šķīdinātājā. Izmantošanas stadijā laka 

ir šķidra, bet pēc šķīdinātāja izgarošanas veido blīvu, 

cietu vai elastīgu aizsargplēvi. 

  

4 904 

lakaudums 

  

varnished fabric лакоткань Lackgewebe Ar elektroizolācijas laku piesūcināts vai no abām 

pusēm pārklāts dabiskas vai sintētiskas šķiedras 

audums. 

4 905 

Lamberta [starojuma] likums Lambert's [cosine] law закон [косинусов]Ламберта Lambertsches [Cosinus-]Gesetz Likums, kas nosaka, ka virsmas elementam ar vienādu 

starojuma spožumu vai gaismas spožumu visos virsmu 

aptverošās pussfēras virzienos ir spēkā formula: 

, 

kur In un I(θ) – attiecīgi starojuma stiprums vai gaismas 

stiprums izstarojošās virsmas elementa normāles 

virzienā un virzienā, kas ar virsmas normāli veido 

leņķi θ. 

  

4 906 

Lamberta virsma 

  

Lambertian surface поверхность Ламберта Lambertfläche, vollkommen 

matte Fläche 

Ideāla virsma, kuras izstarošanas īpašības apraksta 

Lamberta likums. 

4 907 

latentais siltums, 

apslēptais siltums 

  

latent heat скрытая теплота latente Wärme Siltuma daudzums, kas nepieciešams vielas 

agregātstāvokļa maiņai izobāriskā (nemainīgs 

spiediens) un izotermiskā (nemainīga temperatūra) 

procesā. 

4 908 

lauka automātiskā vājināšana automatic field weakening автоматическое ослабление 

поля 

automatische Feldregelung, 

automatische Feldschwächung 

Sistēma automātiskai un pakāpeniskai vilces dzinēju 

ierosmes strāvas samazināšanai, lai palielinātu vilciena 

ātrumu līdz vērtībai, kas pilnībā ļauj izmantot 

lokomotīves iekšdedzes dzinēja jaudu. 

  

4 909 

lauka kombinētā vājināšana combined field weakening смешанная система 

ослабления поля 

gemischte Feldschwächung Lauka vājināšana, ko panāk, šuntējot ierosmes tinumu 

un atslēdzot daļu no šī tinuma atzarojumiem, turklāt 

veicot šīs darbības secīgi vai vienlaicīgi. 

  

4 910 
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lauka vājinājuma koeficients field weakening ratio степень ослабления поля Feldschwächgrad Virknes ierosmes dzinējam – vājinātas ierosmes režīma 

ierosmes tinuma magnetodzinējspēka attiecība pret 

magnetodzinējspēku pilnierosmes režīmā. 

  

4 911 

lauka vājināšana ar ierosmes 

tinuma atzarojumu 

pārslēgšanu 

  

field [weakening by] tapping ослабление поля 

секцинированием обмотки 

возбуждения 

Feldschwächung durch 

Anzapfung 

Lauka vājināšana, kurā samazina ierosmes tinuma 

vijumu skaitu, atslēdzot daļu no šī tinuma 

atzarojumiem, bet praktiski nemainot ierosmes strāvu. 

4 912 

lauka vājināšana ar ierosmes 

tinuma šuntēšanu 

  

field shunting ослабление поля 

шунтированием обмотки 

возбуждения 

Feldschwächung durch 

Nebenwiderstand 

Lauka vājināšana, kurā samazina ierosmes strāvu, 

novirzot daļu no kopējās strāvas caur ierosmes 

tinumam paralēli slēgtu rezistoru, bet nemainot ieslēgto 

ierosmes tinuma vijumu skaitu. 

4 913 

lauka vājināšanas slēdzis field-weakening switch переключатель ослабления 

поля 

Feldschwächungsschalter Komutācijas aparāts, ko lieto vilces dzinēju ierosmes 

lauka vājināšanai, pārslēdzot ierosmes tinumu šuntējošā 

rezistora pakāpes vai atslēdzot daļu no ierosmes tinuma 

atzarojumiem. 

  

4 914 

lauknobīdes ventiļvājinātājs field-displacement isolator вентиль на смещение поля Feldverzerrungs-

Richtungsleitung 

Mikroviļņu ventiļvājinātājs, kura darbība atkarīga no 

elektromagnētiskā lauka sadalījuma maiņas, ko 

izraisījis žiromagnētisks materiāls vai vide. 

  

3 900 

lauks field поле Feld Fizikāls telpas apgabala stāvoklis, ko jebkurā telpas 

punktā kvantitatīvi var raksturot ar vienu vai vairākiem 

skalāriem vai vektoriāliem fizikāliem lielumiem. Ir 

gravitācijas, elektromagnētiskais, elektriskais, 

magnētiskais u. c. lauki. 

  

4 915 

lauksaimniecības tarifs 

  

farm tariff сельскохозяйственный тариф Landwirtschafts-Tarif Tarifs, ko piemēro galvenokārt vai tikai 

elektroenerģijas lietotājiem lauksaimniecībā. 

2 619 

lādiņnesējs charge carrier носитель заряда Ladungsträger Kustīga elemetāraļiņa (elektrons, protons, jons un 

palašinātātā nozīmē caurums) ar vienu vai vairākiem 

elementārlādiņiem. 

  

3 872 

lāzers laser лазер Laser Starojuma avots, kas ar piespiedemisiju dod koherentu 

optisko starojumu, kuru raksturo liels enerģijas blīvums 

un izteikta virzība. 

  

4 916 

Leblāna slēgums Leblanc connection схема Леблана Leblanc-Schaltung Trīsfāžu transformatora tinumu savienojuma veids 

trīsfāžu spriegumu sistēmas pārveidošanai divfāžu 

sistēmā vai otrādi. 

  

2 620 
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leģislatīvā slodze 

  

legislative load регламентированная нагрузка gesetzliche Last Elektrolīnijas mehāniskā slodze, ko noteikušas vietējās 

vai nacionālās reglamentējošās institūcijas. 

2 621 

lejamkompaunds 

  

potting compound заливочный компаунд Vergußmasse Šķidrs kompaunds, ko ar liešanas tehnoloģiju izmanto 

detaļu izgatavošanai. 

  

4 919 

lejamsveķi casting resin литьевая смола Gießharz Termoreaktīvie sveķi, kas lietošanas stadijā ir šķidri, 

bet pēc bezspiediena ieliešanas spraugā vai dobumā 

sacietē, veidojot monolītu hermētisku izolāciju vai, 

ielejot veidnē, pieņem izgatavojamās detaļas formu. 

  

4 920 

lentbandāža 

  

spiral binder tape спиральная скрепляющая 

лента 

Halbewendel Kabeļa stieples bruņai spirāliski uztīta metāla lente, kas 

fiksē bruņas stāvokli. 

  

2 622 

lentes sildelements 

sk. sildlente 

  

        4 922 

lentpierakstes mēraparāts strip chart recorder самопишущий прибор с 

записью на диаграммной ленте 

Bandschreiber Pierakstes mēraparāts, kurā mērījumus pieraksta uz 

lentes, ko pārvieto piedziņas mehānisms. 

3 905 

leņķa raksturlīkne load angle characteristic угловая характеристика Polradwinkel-Kennlinie Sinhronmašīnas aktīvās jaudas atkarība no rotora 

izskrejas leņķa, ja enkura spriegums un ierosmes strāva 

ir nemainīgi. 

  

2 623 

leņķis angle угол Winkel Ģeometriska figūra, ko veido divi no viena punkta 

izejoši stari. To mērī grādos vai radiānos. 

Elektrotehnikā galvenā nozīme ir leņķiem starp divu 

elektrisku lielumu vektoriem. 

  

1 344 

leņķiskā frekvence 

(apzīmējums: ) 

angular frequency, pulsatance угловая частота Kreisfrequenz, Pulsatanz Viens no harmonisko svārstību sistēmas 

raksturlielumiem, kas skaitliski vienāds ar pilnu 

svārstību skaitu 2laika vienībās. Leņķisko 

frekvenci  saista ar svārstību frekvenci f un 

periodu T sakarība . 

  

4 923 

leņķsavienotājs 

  

right-angle connector угловой соединитель Winkelsteckverbinder Spraudsavienotājs, kurā kabeļa izvada ass ir 

perpendikulāra savienojamo virsmu asij. 

4 924 

Leonarda agregāts Ward-Leonard set агрегат системы генератор-

двигатель 

Ward-Leonard-Umformersatz Motorģeneratoragregāts, kas sastāv no viena vai 

vairākiem ģeneratoriem un viena vai vairākiem 

elektrodzinējiem un kas tiek regulēts pēc Leonarda 

sistēmas principa. 

  

2 624 
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Leonarda sistēma Ward-Leonard system система генератор-двигатель Ward-Leonard-Steuerung Sistēma līdzstrāvas dzinēja rotācijas frekvences un 

rotācijas virziena maiņai, mainot dzinēja enkuram 

pievienoto spriegumu un, ja tas nepieciešams, 

sprieguma polaritāti, regulējot dzinēja enkura barošanai 

izmantotā līdzstrāvas ģeneratora ierosmes strāvu. 

  

2 625 

lēcieniedarbes reakcijas 

kāpumlaiks 

rise time of a step response время нарастания ступенчатой 

характеристики 

Anstiegszeit der Sprungantwort Lēcieniedarbes reakcijas laikraksturlīknei – laika 

intervāls Tr starp punktiem, kuros izejas mainīgais 

sasniedz nosacīti pieņemto minimālo Pr,s un 

maksimālo Pr,1 procentuālo vērtību no šī mainīgā 

stacionārā režīma vērtības  (sk. attēlu 

termina lēcieniedarbes reakcijas 

laikraksturlīkne skaidrojumā). 

Piezīme. Parasti šīs procentuālās vērtības pieņem 

attiecīgi 5% un 95% vai 10% un 90%. 

  

3 901 

lēcieniedarbes reakcijas 

laikraksturlīkne 

step response реакция на ступенчатую 

функцию 

Sprungantwort Sistēmas reakcijas laikraksturlīkne, ja viens no ieejas 

mainīgajiem lēcienveidīgi mainās no viena nemainīga 

lieluma līdz citam nemainīgam lielumam (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

y0, y  izejas mainīgā stacionārā režīma vērtības; 

ymax  izejas mainīgā maksimālā pārsvārste; 

Pr,s, Pr,1  izejas mainīgā nosacīti pieņemtā minimālā un 

maksimālā vērtība raksturlīknes kāpumlaika 

noteikšanai; 

Psr  izejas mainīgā nosacīti pieņemtā vērtība; 

2Ps  izejas mainīgā pielaide rimšanas laika 

noteikšanai; 

Tr  lēcieniedarbes reakcijas laikraksturlīknes 

kāpumlaiks; 

3 902 
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Tsr  lēcieniedarbes reakcijas laiks; 

 Ts  rimšanas laiks. 

  

lēcieniedarbes reakcijas laiks step response time время нарастания колебаний 

ступенчатой характеристики 

Anschwingzeit der 

Sprungantwort 

Laika intervāls Tsr starp viena ieejas mainīgā 

lēcienveidīgās maiņas momentu un momentu, kad 

izejas mainīgais pirmo reizi sasniedz nosacīti pieņemto 

procentuālo vērtību Psr no šī mainīgā stacionārā režīma 

vērtības  (sk. attēlu termina lēcieniedarbes reakcijas 

laikraksturlīkne skaidrojumā). 

  

3 903 

lēcieniedarbes reakcijas 

rimšanas laiks 

settling time of a step response время установления 

ступенчатой характеристики 

Einschwingzeit der 

Sprungantwort 

Laika intervāls Ts starp viena ieejas mainīgā 

lēcienveidīgās maiņas momentu un momentu, kad 

izejas mainīgais sasniedz noteiktu robežu, piemēram, 

95% no šī mainīgā stacionārā režīma vērtības 

 (sk. attēlu termina lēcieniedarbes reakcijas 

laikraksturlīkne skaidrojumā). 

  

3 904 

lēcu prožektors 

sk. lēcu starmetis 

  

        4 917 

lēcu starmetis, 

lēcu prožektors 

  

lens spotlight линзовый прожектор Linsen-Scheinwerfer Ar lēcām un dažkārt arī ar atstarotāju aprīkots 

starmetis, kurā, relatīvi pārvietojot spuldzi un lēcas, 

noteiktā diapazonā var mainīt staru izkliedes leņķi. 

4 918 

lēnais neitrons 

  

slow neutron медленный нейтрон langsames Neutron Neitrons, kura kinētiskā enerģija ir no 0,5 līdz 3 eV. 4 921 

liela jaudas izmantošanas 

koeficienta tarifs 

  

high load factor tariff тариф для высокой нагрузки Preisregelung für hohe 

Benutzungsdauer 
Tarifs, ko piemēro elektroenerģijas lietotājiem ar lielu 

jaudas izmantošanas koeficientu. 

2 634 

lielākais darba spriegums 

  

highest voltage for equipment наибольшее рабочее 

напряжение 

höchste Spannung für 

Betriebsmittel 
Starpfāžu sprieguma lielākā efektīvā vērtība, kurai 

paredzēta elektroiekārtas tinuma izolācija. 

2 636 

lielākā neietekmētā 

maksimumstrāva 

maximum prospective peak 

current 

максимальный пик 

ожидаемого тока 

maximaler unbeeinflußter 

Stoßstrom 
Maiņstrāvas ķēdes neietekmētā maksimumstrāva brīdī, 

kad tiek sasniegta tās iespējami lielākā vērtība. 

Vairākfāžu ķēdē lielākā neietekmētā maksimumstrāva 

attiecas tikai uz vienu fāzi. 

  

2 635 

lielpretestības diferenciālā 

aizsardzība 

high impedance differential 

protection 

дифференциальная защита с 

большим сопротивлением 

hochohmiger Differentialschutz Diferenciālā strāvas aizsardzība ar strāvas releju, kura 

pilnā pretestība ir liela salīdzinājumā ar 

piesātinājumstrāvmaiņa sekundārās ķēdes pilno 

pretestību. 

  

3 910 
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lielrezistīvs energosistēmas 

bojājums 

power system high resistance 

fault 

замыкание в энергосистеме 

через большое активное 

сопротивление 

hochohmiger Kurzschluß Šķērsbojājums ar lielu aktīvo pretestību bojājuma vietā. 3 911 

lieluma nosacīti patiesā 

vērtība 

conventional true value of a 

quantity 

действительное значение 

величины 

bestimmungsgemäß richtiger 

Wert einer Größe 

Lieluma vērtība, kas tuvināti ir vienāda ar lieluma 

patieso vērtību tādā mērā, ka praktiskās lietošanas 

vajadzībām var neievērot šo divu vērtību atšķirību. 

Piezīmes. 

1.       Lieluma nosacīti patieso vērtību parasti 

nosaka ar metodēm un līdzekļiem, kuru 

precizitāte katrā atsevišķā gadījumā ir 

atbilstoša prasībām. 

2.       Kaut arī patiesā vērtība nevar būt precīzi 

zināma, terminu “patiesā vērtība” 

vienkāršības labad var lietot gadījumā, ja ar 

to ir domāta nosacīti patiesā vērtība. 

  

3 912 

lieluma patiesā vērtība true value of a quantity истинное значение величины wahrer Wert einer Größe Vērtība, kas kvantitatīvi raksturo pilnīgi noteiktu 

lielumu apstākļos, kādi ir tajā brīdī, kad šis lielums tiek 

pārbaudīts. 

Piezīme. Lieluma patiesā vērtība ir idealizēts jēdziens, 

jo parasti tā nevar būt precīzi zināma. 

  

3 913 

lieluma skaitlisko vērtību 

vienādojums 

numerical value equation уравнение численных 

значений 

Zahlenwertgleichung Vienādojums, kas izsaka sakarību starp lielumu 

skaitliskajām vērtībām atbilstoši pieņemtajām 

mērvienībām, piemēram, . 

  

3 914 

liesmdroša sprauga flameproof joint пламенепроницаемая щель zünddurchschlagsicherer Spalt Sprauga starp sprādziendroša apvalka sadurvirsmām, 

kas novērš iekšējās liesmas izplatīšanos apvalku 

aptverošā sprādzienbīstamā gāzveida vidē. 

  

4 935 

liesmdrošās spraugas platums gap of a flameproof joint ширина пламенепроницаемой 

щели 

Spaltweite der 

zünddurchschlagsicheren Spalt 

Attālums starp liesmdrošai spraugai piegulošajām 

virsmām. Starp cilindriskām virsmām šis platums 

vienāds ar cilindru diametru starpību. 

  

4 936 

liešana casting отливка Gießen Šķidra vai viskoza materiāla iepildīšana veidnē vai 

uzliešana uz virsmas turpmākai sacietēšanai, 

neiedarbojoties ar ārēju spiedienu. 

  

4 937 

lieta apvalka jaudas slēdzis moulded-case circuit-breaker выключатель в литом корпусе kompakter Leistungsschalter Jaudas slēdzis, kura pamatne un apvalks izgatavots no 

lieta izolācijas materiāla un kopā ar pārējām slēdža 

daļām veido vienu veselumu. 

2 637 
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lietderības koeficienta netiešā 

noteikšana 

indirect calculation of efficiency косвенное определение 

коэффициента полезного 

действия 

indirekte 

Wirkungsgradermittlung 
Lietderības koeficienta noteikšana no izmērītajiem 

zudumiem. 

2 638 

lietderības koeficienta 

noteikšana no kopzudumiem 

calculation of efficiency from 

total loss 

определение коэффициента 

полезного действия через 

суммарные потери 

Ermittlung des Wirkungsgrades 

aus den Gesamtverlusten 
Lietderības koeficienta netiešā noteikšana no tieši 

izmērītajiem kopējiem zudumiem. 

2 639 

lietderības koeficienta 

noteikšana no parciālajiem 

zudumiem 

calculation of efficiency from 

summation of losses 

определение коэффициента 

полезного действия по 

отдельным потерям 

Ermittlung des Wirkungsgrades 

aus den Einzelverlusten 
Lietderības koeficienta netiešā noteikšana, summējot 

atsevišķos izmērītos zudumus. 

2 640 

lietderības koeficienta tiešā 

noteikšana 

direct calculation of efficiency непосредственное 

определение коэффициента 

полезного действия 

direkte Wirkungsgradermittlung Lietderības koeficienta noteikšana, tieši izmērot atdoto 

un patērēto jaudu. 

2 641 

lietderības koeficients 

  

efficiency коэффициент полезного 

действия, к.п.д. 

Wirkungsgrad Atdotās aktīvās jaudas un pievadītās aktīvās jaudas 

attiecība, kas izteikta relatīvās vienībās vai procentos. 

2 (3) 642 
(915) 

lietderīgais siltums 

  

useful heat полезное тепло Nutzwärme Siltuma daudzums, kas tiek lietderīgi izmantots visā 

sildīšanas laikā. 

4 938 

lietņapvalka 

elektroinstalācijas piederums 

moulded-on accessory электроустановочное изделие 

в литом корпусе* 

umspritztes Installationsmaterial Neizjaucams elektroinstalācijas piederums, kas 

izgatavots, iepriekš samontētas sastāvdaļas un lokana 

kabeļa vai elektroauklas galus iekausējot izolācijas 

materiāla apvalkā. 

  

4 939 

lietojamības ilgums pot life, working life срок жизни, срок 

применяемости 

Topfzeit, Gebrauchsdauer Laiks, kurā izejviela vai pusfabrikāts saglabā savas 

lietošanai nwepieciešamās īpašības pēc tā galīgās 

sagatavošanas (komponentu sajaukšanas, katalizatora 

pievienošanas u. tml.). 

  

4 940 

lietojumkategorija utilization category категория применения Gebrauchskategorie Noteiktu prasību kopums, kas tiek izvēlēts, ievērojot 

komutācijas aparāta vai drošinātāja lietošanas īpatnības, 

lai tos iedalītu raksturīgās praktiskās izmantošanas 

grupās. Prasības var attiekties, piemēram, uz 

ieslēgtspēju, atslēgtspēju un citiem raksturlielumiem. 

  

2 643 

[lietotāja] pievadlīnija 

  

supply service, line connection питающая линия потребителя Hausanschlußleitung Nozarlīnija, kas savieno sadaltīklu ar elektroenerģijas 

lietotāja elektroietaisi. 

1 363 

lietotājatkarīgās izmaksas consumer-related cost затраты, зависящие от класса 

потребителя 

kundeabhängige Kosten Pastāvīgo izmaksu sastāvdaļa, kas nav atkarīga no 

jaudas un elektroenerģijas patēriņa, bet galvenokārt ir 

atkarīga no elektroenerģijas lietotāju skaita. 

  

2 644 

lietotājs ar lielu jaudas 

izmantošanas koeficientu 

  

high load factor consumer потребитель с большой 

нагрузкой 

Kunde mit hoher 

Benutzungsdauer 
Elektroenrģijas lietotājs, kurš salīdzinājumā ar savu 

pieprasījumu patērē lielu elektroenerģijas daudzumu. 

2 645 
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lietotājs ar mazu jaudas 

izmantošanas koeficientu 

  

low load factor consumer потребитель с малой 

нагрузкой 

Kunde mit niedriger 

Benutzungsdauer 
Elektroenerģijas lietotājs, kurš salīdzinājumā ar savu 

pieprasījumu patērē mazu elektroenerģijas daudzumu. 

2 646 

ligzdas vadojums 

  

dedicated low-voltage wiring электропроводка вторичных 

цепей ячейки 

Feldverdrahtung Apakšstacijas sekundāro ķēžu vadojuma daļa, kas 

attiecas uz konkrētu pievienojumu -

 līniju, transformatoruu.tml. 

  

1 709 

linearizācija linearization линеаризация Linearisierung Nelineāras sistēmas aproksimācija ar lineāru 

matemātisku modeli, nodrošinot noteiktu precizitāti 

darbības apgabalā, kas atrodas stabilā darba punkta 

tuvumā. 

  

3 918 

lineāra sistēma linear system линейная система lineares System Sistēma, kurai piemērojams superpozīcijas princips. 

Piezīme. Superpozīcijas princips nozīmē to, ka sistēmu 

var aprakstīt ar lineāriem vienādojumiem. 

  

3 917 

lineārais vilces 

asinhrondzinējs 

  

linear asynchronous traction 

motor 

линейный асинхронный 

тяговый двигатель 

Linear-Asynchron-Fahrmotor Lineārais vilces dzinējs, kas darbojas pēc 

asinhrondzinēja darbības principa. 

4 947 

lineārais vilces dzinējs linear traction motor линейный тяговый двигатель Linear-Fahrmotor Vilces dzinējs bez rotējošām daļām elektriskās 

enerģijas pārveidošanai virzes kustībā. Šāda dzinēja 

viena daļa (induktors vai enkurs) ir riteklī nostiprināts 

paralēlskaldņa formas ķermenis ar magnētserdi un 

tinumu, bet otra daļa ir nostiprināta uz sliežu ceļa. 

  

4 948 

lineārais vilces sinhrondzinējs 

  

linear synchronous traction 

motor 

линейный синхронный 

тяговый двигатель 

Linear-Synchron-Fahrmotor Lineārais vilces dzinējs, kas darbojas pēc 

sinhrondzinēja darbības principa. 

4 949 

lineārā pārveidošana linear conversion линейное преобразование lineare Umsetzung Fizikāla lieluma pārveidošana, kurā izejas lieluma un 

tam atbilstošā ieejas lieluma pieauguma attiecība ir 

nemainīgs lielums visā pārveidojamā lieluma maiņas 

diapazonā. 

  

3 916 

lineārā strāvas slodze 

  

electric loading of a machine линейная токовая нагрузка Strombelag Primārā tinuma vidējais magnetizētājspēks uz aploces 

garuma vienību elektromašīnas gaisa spraugā. 

2 647 

lineārā vilces asinhrondzinēja 

slīde 

slip of a linear traction motor скольжение линейного 

асинхронного тягового 

двигателя 

Schlupf eines Linear-Asynchron-

Fahrmotors 

Lineārā vilces asinhrondzinēja sinhronā ātruma un 

kustīgās daļas pārvietošanās ātruma starpības attiecība 

pret sinhrono ātrumu. 

Piezīme. Parasti slīdi izsaka procentos no sinhronā 

ātruma. 

  

4 941 

lineārā vilces dzinēja enkurs armature of a linear traction якорь линейного тягового Anker eines Linear-Fahrmotors Lineārā vilces dzinēja daļa, kurā ir enkura tinums un uz 4 942 
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  motor двигателя kuru iedardojas vilces spēks. 

lineārā vilces dzinēja 

induktors 

  

field system of a linear traction 

motor 

индуктор линейного тягового 

двигателя 

Feldmagnet eines Linear-

Fahrmotors 

Lineārā vilces dzinēja daļa, kurā ir ierosmes tinums 

galvenā magnētiskā lauka radīšanai. 

4 943 

lineārā vilces dzinēja 

sinhronais ātrums 

synchronous speed of a linear 

traction motor 

синхронная скорость 

линейного тягового двигателя 

Synchrongeschwindigkeit eines 

Linear-Fahrmotors 

Lineārā vilces dzinēja kustīgās daļas pārvietošanās 

ātrums, ja šis ātrums ir vienāds ar magnētiskā 

skrejlauka ātrumu. 

4 944 

lineārā vilces dzinēja 

vertikālais spēks 

vertical force of a linear traction 

motor 

вертикальная сила линейного 

тягового двигателя 

Vertikalschub[kraft] eines 

Linear-Fahrmotors 

Vertikālā virzienā vērsts pievilkšanās vai atgrūšanās 

spēks, ko rada lineārā vilces dzinēja induktora un 

enkura elektromagnētiskā mijiedarbība. 

4 945 

lineārā vilces dzinēja vilces 

spēks 

  

thrust of a linear traction motor сила тяги линейного тягового 

двигателя 

Schub[kraft] eines Linear-

Fahrmotors 

Vilces spēks, ko rada lineārā vilces dzinēja induktora 

un enkura elektromagnētiskā mijiedarbība. 

4 946 

lineārs elektriskās ķēdes 

elements 

  

linear circuit element линейный элемент 

электрической цепи 

lineares Stromkreiselement Elektriskās ķēdes elements, kuram spaiļu sprieguma 

atkarība no caurplūstošās strāvas ir lineāra. 

3 919 

lineārs elementārais divpols 

  

linear two-terminal circuit 

element 

линейный двухполюсник elementarer linearer Zweipol Elementārais divpols, kuram spaiļu sprieguma atkarība 

no caurplūstošās strāvas ir lineāra. 

3 920 

lineārs pārvades elements linear transfer element линейный передаточный 

элемент 

lineares Übertragungsglied Pārvades elements, kura funkcionālās sakarības ir 

aprakstāmas ar lineāriem diferenciālvienādojumiem. 

Piezīme. Lineāram pārvades elementam ir spēkā 

superpozīcijas princips. 

  

3 921 

līdzdalība pieslēguma 

kapitālizmaksās 

capital contribution to 

connection costs 

участие в капитальных 

затратах по присоединению 

Anschlußkostenbeitrag Elektroapgādes uzņēmumam iemaksājamā summa par 

elektrolīnijas ierīkošanu vai pastiprināšanu starp 

elektroenerģijas lietotāja elektroietaisi un 

elektroapgādes tīklu. 

  

2 626 

līdzdalība tīkla 

kapitālizmaksās 

capital contribution to network 

costs 

участие в капитальных 

затратах на сети 

Netzkostenbeitrag Elektroapgādes uzņēmumam iemaksājamā summa par 

elektroenerģijas lietotāja vajadzībām rezervēto jaunā 

tīkla jaudu vai par sadales tīkla pastiprināšanu un 

paplašināšanu, kas nepieciešama elektroenerģijas 

lietotāja vajadzību apmierināšanai. 

  

2 627 

līdzspriegums 

  

direct voltage постоянное напряжение Gleichspannung Laikā nemainīgs spriegums. 3 906 

līdzstrāva 

  

direct current, d. c. постоянный ток Gleichstrom Laikā nemainīga strāva. 3 907 

līdzstrāvas filtrs 

  

d. c. filter фильтр постоянного тока gleichstromseitiges Filter Filtrs, kas paredzēts pulsāciju samazināšanai 

pārveidotāja līdzstrāvas pusē. 

4 925 
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līdzstrāvas galvenais 

ģenerators 

direct current main generator, d. 

c. main generator 

главный генератор 

постоянного тока 

Gleichstrom-Hauptgenerator Līdzstrāvas ģenerators, kuru darbina iekšdedzes dzinējs 

un kurš pievada enerģiju ritošā sastāva vilces 

dzinējiem. 

4 926 

līdzstrāvas ģenerators direct current 

generator, d.c. generator 

генератор постоянного тока Gleichstromgenerator Ģenerators līdzsprieguma ieguvei. 2 628 

līdzstrāvas līnija 

  

direct current line, d.c.line линия электропередачи 

постоянного тока 

Gleichstromleitung Elektrolīnija, kas pieslēgta līdzstrāvas avotam. 2 629 

līdzstrāvas līnijas pols 

  

pole of a d.c. line полюс линии электропередачи 

постоянного тока 

Pol einer Gleichstromleitung Spriegumam pieslēgta līdzstrāvas elektrolīnijas vada 

vai kūļvada apzīmējums. 

2 630 

līdzstrāvas magnētiskais 

mērpastiprinātājs 

  

direct current measuring 

transductor 

измерительный магнитный 

усилитель постоянного тока 

Gleichstrom-Wandler Magnētiskais pastiprinātājs, kas paredzēts līdzstrāvas 

mērīšanai ķēdē. 

3 908 

līdzstrāvas mašīna direct current 

machine, d.c. machine 

машина постоянного тока Gleichstrommaschine Elektromašīna, kurā caur kolektoru līdzstrāvas tīklam ir 

pievienots enkura tinums un kura satur no līdzstrāvas 

vai pulsējoša sprieguma avota barotus polus vai polus 

ar pastāvīgiem magnētiem. 

  

2 631 

līdzstrāvas mašīnas 

kompensācijas tinums 

compensating winding of a 

direct current machine 

компенсационная обмотка 

машины постоянного тока 

Kompensationswicklung einer 

Gleichstrommaschine 

Līdzstrāvas mašīnas tinums, kas ievietots galveno polu 

kurpju rievās, savienots virknē ar enkura tinumu un 

paredzēts enkura reakcijas atmagnetizējošās darbības 

vājināšanai. 

4 927 

līdzstrāvas mašīnas 

rekuperatīvā bremzēšana 

regenerative braking of a direct 

current machine 

рекуперативное торможение 

машины постоянного тока 

Gegenstrombremsung einer 

Gleichstrommaschine 
Rekuperatīvā bremzēšana, mainot līdzstrāvas mašīnas 

enkura strāvas virzienu. 

2 632 

līdzstrāvas pārveidošanas 

koeficients 

d. c. conversion factor коэффициент преобразования 

постоянного тока 

Gleichstrom-Umrichtgrad Attiecība starp līdzstrāvas jaudu līdzstrāvas 

pārveidotāja izejā un ieejā. 

4 929 

līdzstrāvas pārveidotāja 

pārvades koeficients 

transfer factor of a d. c. 

converter 

коэффициент передачи 

преобразователя постоянного 

тока 

Übersetzungsfaktor eines 

Gleichstromumrichters 

Attiecība starp spriegumu pārveidotāja slodzes pusē un 

spriegumu avota pusē. 

4 928 

līdzstrāvas pārveidotājs direct current converter, d. c. 

converter 

преобразователь постоянного 

тока 

Gleichstromumformer Pārveidotājs, kas paredzēts viena sprieguma līdzstrāvas 

pārveidošanai cita sprieguma līdzstrāvā. 

4 930 

līdzstrāvas saite 

  

high-voltage d.c. link, HVDC 

link 

электропередача постоянного 

тока 

HGÜ-Verbindung Iekārtu, tai skaitā pārveidotājapakšstaciju, kopums 

augstsprieguma līdzstrāvas pārvadīšanai. 

1 537 

līdzstrāvas sliežu elektroķēde 

  

direct current track circuit рельсовая цепь постоянного 

тока* 

Gleichstrom-Gleisstromkreis Sliežu elektroķēde, kuru baro ar līdzstrāvu dzelzceļa 

līnijās ar autonomo vilci. 

4 931 

līdzstrāvas tīkla pols pole of a d.c. system полюс сети постоянного тока Pol in einem Gleichstromnetz Vada, spailes vai cita līdzstrāvas tīkla elementa 

apzīmējums pēc polaritātes pazīmes, attiecīgi 

pozitīvais pols, negatīvais pols. 

  

1 467 

līdzstrāvas tīkls 

  

direct current 

system, d.c. system 

электрическая сеть 

постоянного тока 

Gleichstromnetz Elektrotīkls, kuru baro līdzstrāvas avoti. 1 660 
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līdzstrāvas vilce 

  

direct current traction, d. c. 

traction 

тяга на постоянном токе Gleichstrom-Zugförderung Elektrovilces sistēma, kurā vilces dzinējiem enerģiju 

pievada no ārēja līdzsprieguma avota. 

4 932 

līdzstrāvas vilces dzinējs direct current traction motor, d. 

c. traction motor 

тяговый двигатель 

постоянного тока 

Gleichstromfahrmotor Vilces dzinējs, kas paredzēts darbībai ar līdzstrāvu. 4 934 

līdzstrāvas vilcējriteklis direct current motor vehicle, d. c. 

motor vehicle 

тяговая единица постоянного 

тока 

Gleichstromtriebfahrzeug Vilcējriteklis, ko baro no ārēja līdzsprieguma avota. 4 933 

līdzstrāvbremzēšana direct current [injection] braking торможение постоянным 

током 

Gleichstrombremsung Asinhronmašīnas dinamiskā bremzēšana, par 

magnetizētājstrāvu izmantojot līdzstrāvu laikā, kad 

mašīna atslēgta no barotājtīkla un darbojas kā 

ģenerators. 

  

2 633 

līdzsvarota četrpola shēma balanced two-port network схема уравновешенного 

четырехполюсника 

erdsymmetrisches Zweitor Četrpola shēma, kurā vienlaicīga ieejas spaiļu apmaiņa 

vietām un izejas spaiļu apmaiņa vietām neietekmē ārējo 

ķēžu darba režīmu. 

  

3 909 

līmenis level уровень Pegel Kādas virsmas augstums attiecībā pret bāzes virsmu. 

Elektroenerģētikā terminu "līmenis", piemēram, 

"sprieguma līmenis", lieto kā sinonīmu terminam 

"vērtība", piemēram, "sprieguma vērtība". 

  

1 352 

līnija 

  

line линия Leitung Elektroenerģētikā - elektrolīnija. 1 356 

līnijas atdalītājs 

  

feeder disconnector линейный разъединитель Leitungstrennschalter Atdalītājs, kas slēgts virknē ar elektrolīniju un 

paredzēts tās atdalīšanai no apakšstacijas ligzdas. 

1 56 

līnijas balstizolators rigid insulator of an overhead 

line 

опорный линейный изолятор starr montierter 

Freileitungsisolator 
Balstizolators, kas paredzēts gaisvadu līnijas vadu 

ciešai stiprināšanai un kas pakļauts lieces un spiedes 

slodzei. 

  

2 648 

līnijas bojājums line fault повреждение на линии 

электропередачи 

Leitungsfehler Bojājums jebkurā elektropārvades līnijas vietā. Releju 

aizsardzībā par līniju uzlūko tās daļu starp 

strāvmaiņiem, kas novietoti līnijas galos un paredzēti 

tās aizsardzībai. 

  

1 105 

līnijas dabiskā jauda natural load of a line натуральная мощность линии 

электропередачи 

natürliche Leistung einer 

Leitung 

Jauda, kas tiek pārvadīta pa līniju, kurā līnijas ģenerētā 

kapacitatīvā jauda kompensē līnijas patērēto induktīvo 

jaudu un līnijas pretestību var uzlūkot par tīri aktīvu. 

  

1 275 

līnijas tapizolators line-post insulator стержневой линейный 

опорный изолятор 

Freileitungsstützer Izolators, kura viendaļīgā vai vairākdaļīgā izolācija 

stacionāri nostiprināta uz līnijas balstā iemontētu tapu 

vai bultskrūvi. 

  

2 649 
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līnijas viļņu pretestība surge impedance of a line волновое сопротивление 

линии 

Wellenwiderstand einer Leitung Klaidviļņa sprieguma attiecība pret tā strāvu bezgalīgi 

garā līnijā, kuras parametri vienādi ar 

dotās līnijasparametriem. 

  

1 470 

līnijizvads 

  

line terminal линейный вывод Leiteranschlu Elektroiekārtas izvads, kas paredzēts tīkla līnijas vada 

pievienošanai. 

2 650 

līnijpierakstes mēraparāts 

  

continuous line recorder самопишущий прибор с 

непрерывной записью 

Linienschreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pieraksti veic nepārtrauktas 

līnijas veidā. 

3 922 

līnijslēdzis 

  

feeder circuit-breaker лнейный выключатель Leitugsschalter Jaudas slēdzis, kas atrodas attiecīgās līnijas ligzdā un 

paredzēts tās komutēšanai. 

1 561 

līnijspriegums 

sk. līnijspriegums, starpfāžu 

spriegums 

  

        1 370-1 

līnijspriegums, 

starpfāžu spriegums 

  

phase to phase voltage, line to 

line voltage 

линейное напряжение Außenleiterspannung Spriegums starp elektrolīnijas fāzes vadiem. 1 600 

lm 

sk. lūmens 

  

        4 950 

locīkluzgaļa stienis, 

šarnīruzgaļa stienis 

all-angle cog spanner stick штанга с шарнирным 

наконечником 

Stange mit schwenkbarem 

Kupplungsteil 

Stienis, kura galā ar locīklsavienojumu var pievienot 

maināmu galatslēgas galvu un kuru lieto skrūvju un 

uzgriežņu skrūvēšanai. Locīklsavienojums ļauj 

galatslēgas galvu pagriezt noteiktā leņķī attiecībā pret 

stieņa asi. 

  

4 951 

lode, 

lodmetāls 

  

brazing alloy, solder припой Lot Lodēšanā izmantojamais piedevmateriāls (metāls vai 

metālu sakausējums), kura kušanas temperatūra ir 

zemāka par salodējamo vai aplodējamo materiālu 

kušanas temperatūru. 

4 952 

lodes izplūde 

  

spreading of a solder растекание припоя Lot-Ausbreiten Izkausēta lodmetāla izplatīšanās pa lodējamo materiālu 

virsmu. 

4 956 

lodējama spaile solder terminal зажим для присоединения 

пайкой 

Lötanschluß Elektriskā savienotāja daļa, kas paredzēta vada 

pievienošanai lodējot. 

4 953 

lodējamība 

  

brazability, solderability паяемость Lötbarkeit Materiāla spēja veidot lodsavienojumu noteiktā 

lodēšans režīmā. 

4 954 

lodējams kontakts solder contact контакт под пайку Löt-Kontakt Kontaktdetaļa, kas paredzēta vadītāja stieples 

pievienošanai lodējot. 

Piezīmes. 

4 955 
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1.       Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' bieži 

apzīmē arī kontaktdetaļu. 

2.       Lodējamās kontaktdetaļas, piemēram, var būt 

izveidotas tā, ka: a) pievienojamā daļa (čaula, 

uzmava, caurulīte u. tml) aptver stiepli; b) stieple 

aptver pievienojamo daļu (tapiņu, plāksnīti, 

uzgali u. tml.); c) stieple izvērta caur 

pievienojamo daļu (āķi, austiņu, cilpu u. tml.); 

d) pievienojumam izmanto nevis stiepli, bet kādu 

konstrukcijas elementa daļu. 

  

lodēšana brazing, soldering пайка Löten Process, kurā metāla detaļas, tās neizkausējot, savieno 

ar izkausētu, detaļas slapinošu lodmetālu, kura kušanas 

temperatūra ir zemāka par savienojamo materiālu 

kušanas temperatūru. 

  

4 957 

lodēšana ar lodāmuru, 

āmurlodēšana 

  

soldering with soldering iron пайка паяльником Kolbenlöten Lodēšana, kurā lodējamās detaļas un lodi karsē ar 

lodāmuru. 

4 958 

lodēšanas režīms brazing data, soldering data режим пайки Lötdaten Lodēšanas parametru (temperatūras, iztures laika, 

karsēšanas un dzesēšanas ātruma) un apstākļu 

(karsēšanas veida, lodmetāla un kušņu īpašību, 

lodējamo daļu savstarpējā spiediena starp u. tml.) 

kopums. 

  

4 959 

lodēšanas temperatūra brazing temperature, soldering 

temperature 

температура пайки Löttemperatur Lodes un lodējamo materiālu temperatūra, kāda 

nepieciešama to saskares vietā, lai veidotos lodēts 

savienojums. 

  

4 960 

lodēts pārlaidsavienojums 

  

lap brazed joint нахлесточное паяное 

соединение 

Überlapplötverbindung Lodēts savienojums, kurā lodējamās daļas savienotas, 

daļēji pārklājoties to paralēlajām virsmām. 

4 961 

lodēts sadursavienojums 

  

butt brazed joint стыковое паяное соединение Stumpflötverbindung Lodēts savienojums, kurā lodējamās daļas savienotas, 

salodējot to frontālās sadurvirsmas. 

4 962 

lodēts savienojums, 

lodsavienojums 

  

soldered connection, brazed joint паянное соединение Lötverbindung Elektriskais savienojums, kas veidots ar lodēšanu. 4 963 

lodēts T savienojums 

  

tee brazed joint тавровое паяное соединение T-Lötverbindung Lodēts savienojums, kurā viena lodējamā elementa 

sānvirsma savienota ar otra lodējamā elementa galu. 

4 964 

lodīšu gultnis 

  

ball bearing шариковый подшипник Kugellager Gultnis, kurā par rites ķermeņiem izmanto vienmērīgi 

pa aploci sadalītas lodītes. 

2 651 
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lodmetāls 

sk. lode 

  

        4 965 

lodmetināšana braze welding пайкосварка Fugenlöten Lodēšana, kurā izkausētais lodmetāls pašsvara vai ārēja 

spēka ietekmē aizpilda lodstarpu, bet pamatmetāla 

malas tiek apkausētas, piemēram, ar elektroloku. 

  

4 966 

lodpasta brazing paste, soldering paste паяльная паста Lötpaste Pulverlodes, kušņu un saistvielu sajaukums, izveidojot 

pastveida masu. 

4 967 

lodsavienojums 

sk. lodēts savienojums 

  

        4 968 

lodslapināšana wetting of a solder смачивание припоем Lot-Benetzen Izkausētā lodmetāla un lodējamo materiālu fizikāli 

ķīmiska mijiedarbība, kas izpaužas kā lodmetāla 

izplūde vai meniska veidošanās. 

  

4 969 

lodslapināšanas temperatūra 

  

wetting temperature температура смачивания 

припоем 

Benetzenstemperatur Lodmetāla un lodējamo materiālu minimālā 

temperatūra, kurā notiek lodslapināšana. 

4 970 

lodsprauga 

sk. lodstarpa 

  

        4 971 

lodstarpa, 

lodsprauga 

  

brazing clearance, soldering 

clearance 

паяльный зазор Lötspalt Atstarpe starp lodējamām sagatavēm. Izšķir auksto 

lodstarpu, kas ir starp detaļām pirms lodēšanas, un 

karsto lodstarpu, kas ir lodēšanas laikā. 

4 972 

lodšuve 

  

brazed seam паяный шов Lötnaht Lodsavienojuma daļa, kas kristalizējusies lodēšanas 

procesā. 

  

4 973 

logometrs 

  

ratio-meter логометр verhältnisbildendes Meßgerät, 

Verhältnismesser 

Mēraparāts divu viena veida lielumu attiecības 

mērīšanai. 

3 923 

logu atkausētājs 

  

defroster of windows антиобледенитель окон Scheibenheizungseinrichtung Elektriska sildierīce, kas novērš vilciena vadītāja 

kabīnes logu apledojumu. 

4 974 

logu atsvīdinātājs 

  

demister of windows устройство против 

запотевания стекол 

Scheibenklaranlage Ierīce, kas aizsargā vilciena vadītāja kabīnes logus no 

aizsvīšanas. 

4 975 

loģiskais relejs all-or-nothing relay логическое реле Schaltrelais Elektriskais relejs, kura nostrādi ar laikizturi vai bez tās 

izraisa loģisko funkciju izpilde un kura nostrādes i 

izraisītājlieluma vērtība ir noteiktā darba diapazonā vai 

praktiski ir vienāda ar nulli. 

  

3 926 

loģiskā ķēde logical circuit логическая цепь Logikschaltung Elektriskā ķēde, kas veic loģiskās operācijas ar 3 924 
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bināriem ciparsignāliem. Izejas signāla vērtību (0 vai 1) 

jebkurā laika momentā nosaka šīs ķēdes realizētā 

loģikas algebras funkcija. 

  

loģiskā operācija, 

Būla operācija 

Boolean operation логическая операция, булева 

операция 

Boolesche Verknüpfung, 

Verknüpfungsfunktion 

Bināro mainīgo komutācijas funkcija, kuras noteikšanai 

izmanto Būla algebras darbības. 

Piezīme. Būla algebras pamatoperācijas binārajiem 

mainīgajiem x un y ir: negācija jeb loģiskais 

papildinājums (“ne x”), konjunkcija jeb loģiskais 

reizinājums (“x un y”), disjunkcija jeb loģiskā summa 

(“x vai y”), implikācija jeb loģiskais saistījums (“ja x, 

tad y”). 

  

3 925 

loka atkalaizdedze restrike повторный пробой Rückzündung Loka atjaunošanās starp mehāniska maiņstrāvas 

komutācijas aparāta kontaktiem atslēgšanas operācijas 

laikā pēc bezstrāvas pauzes, kas vienāda vai lielāka par 

rūpnieciskās frekvences perioda ceturto daļu. 

  

2 652 

loka krāsns elektrods electrode of an arc furnace электрод дуговой печи Lichtbogenofenelektrode Vadītājmateriāla stienis, kas parasti izgatavots no 

grafīta un kam viens gals pievienots strāvas avotam, bet 

otrs nodrošina elektriskā loka pāreju uz otru elektrodu 

vai šihtu. 

  

4 977 

loka krāsns elektrodu sistēma electrode system of an arc 

furnace 

система электродов дуговой 

печи 

Elektrodensystem eines 

Lichtbogenofens 

Ierīču komplekss, kas paredzēts elektrodu 

nostiprināšanai un regulēšanai, lai nodrošinātu 

optimālu elektriskā loka jaudu visā kausēšanas procesa 

laikā. 

  

4 978 

loka krāsns elektromaisītājs arc furnace stirrer устройство для 

перемешивания расплава в 

дуговой печи 

Lichtbogenofen-Ruhrspule Ierīce, kas, izmantojot elektromagnētisko lauku, 

nodrošina izkausētās šihtas cirkulāciju loka krāsnī. 

4 979 

loka krāsns pievadkabeļi arc furnace flexible cables гибкие кабели дуговой печи bewegliche Zuleitungen eines 

Lichtbogenofens 

Ar ūdeni vai gaisu dzesējami kabeļi, kas paredzēti loka 

krāsns transformatora sekundārā tinuma savienošanai 

ar elektrodiem. 

  

4 980 

loka krāsns pievadkopnes arc furnace busbars токоподводящие шины 

дуговой печи* 

Lichtbogenofen-Zuleitungen Ar ūdeni dzesēti dobvadi vai ar gaisu dzesētas kopnes, 

kuru vieni gali pievienoti pievadkabeļiem, bet otri – 

elektrodu ietverei. 

  

4 981 

loka krāsns reaktors arc furnace reactor стабилизирующий реактор 

дуговой печи 

Lichtbogenofen-Drosselspule Reaktors, ko parasti ieslēdz virknē ar loka krāsns 

transformatora primāro tinumu, lai ierobežotu 

īsslēguma strāvu un nodrošinātu elektriskā loka 

stabilitāti visos kausēšanas un rafinēšanas procesos. 

4 982 
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loka krāsns transformators arc furnace transformer трансформатор дуговой печи Lichtbogenofen-Transformator Transformators, kas paredzēts loka krāsns barošanai no 

augstsprieguma tīkla un ir apgādāts ar sprieguma 

regulatoru, kas ļauj nodrošināt krāsns darbībai 

nepieciešamo sekundārā sprieguma diapazonu. 

  

4 983 

loka krāsns, 

elektroloka krāsns 

  

arc furnace дуговая печь Lichtbogenofen Elektriska rūpnieciskā krāsns, kurā elektriskais loks ir 

galvenais siltuma avots. 

4 976 

loka maksimumspriegums peak arc voltage пик напряжения на дуге Lichtbogenspannung Sprieguma lielākā momentānā vērtība, kas noteiktos 

apstākļos rodas starp drošinātāja vai mehāniska 

komutācijas aparāta viena pola izvadiem loka degšanas 

laikā. 

  

2 653 

loka spriegums arc voltage напряжение дуги Lichtbogenspannung Spriegums, kas mērīts iespējami tuvu elektriskajam 

lokam un ietver arī sprieguma kritumu anodā un 

katodā. 

  

4 984 

lokaizdedzes ierīce arc initiation device, arc striking 

device 

устройство для возбуждения 

дуги 

Lichtbogenzündeinrichtung Ierīce, ar kuru var aizdedzināt loku starp elektrodu un 

metināmo izstrādājumu bez tieša kontakta starp tiem. 

  

4 985 

lokaizsardzības barjera flash barrier искровой экран Lichtbogenschutz Ugunsizturīga materiāla ekrāns, kas paredzēts 

elektriskā loka rašanās novēršanai vai loka radīto 

bojājumu samazināšanai. 

  

2 654 

lokana elektroinstalācijas 

caurule 

flexible conduit гибкая труба для 

электропроводки* 

flexibles Elektroinstallationsrohr Elektroinstalācijas caurule, kuru, lietojot mērenu spēku, 

var locīt ar roku un kura tās ekspluatācijas laikā ir 

paredzēta biežai locīšanai. 

  

4 990 

lokanā kopne 

  

flexible busbar гибкая шина Seilsammelschiene Sadalietaises kopne, kas izveidota no lokana 

daudzstiepļu vada. 

1 328 

lokans kabelis flexible cable гибкий кабель flexibles Kabel Kabelis, kas ekspluatācijā iztur daudzkārtēju locīšanu 

un ko parasti izmanto mobilu elektropatērētāju 

barošanai. 

  

2 655 

lokans vads flexible conductor гибкая токопроводящая жила flexibler Leiter No relatīvi maza diametra stieplēm savērpts vads, kas 

konstruktīvi izveidots tā, lai to varētu izmantot lokanā 

kabelī. 

  

2 656 

lokālā [akumulatoru] baterija dedicated battery местная аккумуляторная Teilbereichsbatterie Viena no elektrostacijas vai apakšstacijas akumulatoru 1 93 
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  батарея baterijām, kas paredzēta viena pievienojuma vai 

dažu pievienojumu vadības, aizsardzības un 

signalizācijas ķēžu barošanai. 

  

lokālā sildīšana 

  

localized heating местный нагрев örtliche Erwärmung Noteiktas ierobežotas ķermeņa daļas sildīšana. 4 986 

lokālzeme, 

potenciālzeme 

  

local earth, local ground локальная земля, земля 

ненулевого потенциала* 

örtliche Erde Zemes daļa, kas veido elektrisku kontaktu ar zemētāju 

un kuras elektriskais potenciāls nav nulle. 

4 987 

lokāma elektroinstalācijas 

caurule 

pliable conduit сгибаемая труба для 

электропроводки* 

biegsames 

Elektroinstallationsrohr 

Elektroinstalācijas caurule, kuru, lietojot mērenu spēku, 

var saliekt ar roku bez mehāniskiem palīglīdzekļiem. 

  

4 988 

lokāms virsmas sildītājs 

  

flexible surface heater гибкий нагреватель 

поверхности 

biegsames 

Oberflächenheizelement 

Elektriskais sildītājs, kas ir pietiekami lokans, lai to 

pielāgotu sildāmās virsmas formai. 

4 989 

lokdzēses ierīce arc control device дугогасительное устройство Lichtbogen-Löscheinrichtung Mehāniska komutācijas aparāta lokdzēses kontaktu 

aptveroša ierīce, kas ierobežo loku un sekmē tā 

dzišanu. 

  

2 657 

lokdzēses kamera 

  

arc chute дугогасительная камера Lichtbogenkammer Mehāniska komutācijas aparāta kamera, kurā tiek 

ievilkts loks, lai atvieglotu tā dzēšanu. 

2 658 

lokdzēses kontakts arcing contact дугогасительный контакт Lichtbogenkontakt Kontakts, uz kura paredzēta elektriskā loka veidošanās. 

Par lokdzēses kontaktu var būt galvenais kontakts vai 

arī atsevišķs kontakts, kurš tiek pārtraukts pēc un 

saslēgts pirms aizsargājamā kontakta. 

  

2 659 

lokdzēses zemētājreaktora 

nominālā strāva 

  

rated current of an arc 

suppression coil 

номинальный ток 

дугогасящего реактора 

Bemessungsstrom einer 

Erdschlulöschspule 
Strāva, kura noteiktu laiku jāiztur reaktoram, 

darbojoties ar nominālās frekvences nominālo 

spriegumu, ja reaktors pieslēgts transformatora tinuma 

maksimālās strāvas atzarojumam. 

2 660 

lokdzēses zemētājreaktors 

  

arc-suppression coil заземлющий дугогасящий 

реактор 
Erdschulöschspule Reaktors, kas paredzēts kapacitatīvās strāvas 

kompensēšanai vienfāzes zemesslēguma gadījumā. 

2 661 

lokgriešanas elektrods 

  

arc cutting electrode электрод для дуговой резки Lichtbogenschneidelektrode Metāla stienītis, stieple, lente vai caurulīte, pa kuru 

griešanas lokam tiek pievadīta strāva. 

4 991 

lokizlāde gāzē arc discharge in a gas дуговой разряд в газовой среде Bogenentladung in einem Gas Pastāvīga kvazistacionāra elektriskā gāzizlāde, kam 

raksturīgs relatīvi liels strāvas blīvums un mazs 

potenciāla katodkritums. 

  

4 992 

lokizlādes spuldze arc lamp дуговая лампа Bogenlampe Izlādspuldze, kurā gaismu rada elektriskā lokizlāde 

starp diviem elektrodiem. 

Piezīme. Elektrodus parasti izgatavo no ogles, retāk – 

4 993 
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no metāla. 

  

loklodēšana 

  

arc brazing дуговая пайка Lichtbogenlöten Lodēšana, kurā lodējamo detaļu un lodes karsēšana 

notiek ar elektrisko loku. 

4 994 

lokmetināšana 

  

arc welding дуговая сварка Lichtbogenschweißen Kausējummetināšana, kurā nepieciešamo siltumu 

nodrošina viens vai vairāki elektriskie loki. 

4 995 

lokmetināšanas barotājavota 

cieta raksturlīkne 

  

flat characteristic of an arc 

welding power source 

жесткая характеристика 

источника питания для 

дуговой сварки 

Konstantspannungs-Kennlinie 

einer 

Lichtbogenschweißstromquelle 

Lokmetināšanas barotājavota ārējā raksturlīkne, kas 

normālā metināšanas diapazonā ir tāda, ka strāvas 

pieauguma izraisītais sprieguma samazinājums vai 

palielinājums nepārsniedz 0,07 V/A. 

4 996 

lokmetināšanas barotājavota 

dinamiskā raksturlīkne 

dynamic characteristic of an arc 

welding power source 

динамическая характеристика 

источника питания для 

дуговой сварки 

dynamische Kennlinie einer 

Lichtbogenschweißstromquelle 

Sakarība starp metināšanas barotājavota galvenajiem 

parametriem, pēkšņi mainoties vienam no šiem 

parametriem. 

4 997 

lokmetināšanas barotājavota 

mīksta raksturlīkne 

drooping characteristic of an arc 

welding power cource 

падающая характеристика 

источника питания для 

дуговой сварки 

fallende Kennlinie einer 

Lichtbogenschweißstromquelle 

Lokmetināšanas barotājavota ārējā raksturlīkne, kas 

normālā metināšanas diapazonā ir tāda, ka strāvas 

pieauguma izraisītais sprieguma samazinājums 

pārsniedz 0,07 V/A. 

4 998 

lokmetināšanas deglis arc welding gun, arc welding 

torch 

горелка для дуговой сварки, 

пистолет для дуговой сварки 

Lichtbogenschweißbrenner Ierīce, ar kuru lokam tiek pievadīts viss, kas 

nepieciešams metināšanai, griešanai un ar to saistītiem 

procesiem, piemēram, strāva, gāze, dzesētājs, elektroda 

materiāls. 

4 999 

lokmetināšanas elektrods 

  

arc welding electrode электрод для дуговой сварки Lichtbogenschweißelektrode Metāla stienītis, stieple, lente vai caurulīte, pa kuru 

metināšanas lokam tiek pievadīta strāva. 

4 1000 

lokmetināšanas tukšgaitas 

spriegums 

no-load voltage in arc welding напряжение холостого хода 

при дуговой сварке 

Leerlaufspannung beim 

Lichtbogenschweißen 

Spriegums starp metināšanas barotājavota izejas 

spailēm (neievērojot jebkādu loka aizdedzes vai 

stabilizācijas spriegumu), kad ārējā ķēde pārtraukta un 

ieejas spailēm pievadīts barojošā elektrotīkla 

nominālais spriegums. 

  

4 1001 

loknotures ierīce 

  

arc maintenance device устройство для поддержания 

дуги 

Lichtbogenstabilisierungseinrich

tung 

Ierīce loka stabilizēšanai metināšanas laikā. 4 1002 

lokomotīves signalizācija cab signalling локомотивная сигнализация Führerstandsignalisierung Atteičdroša signalizācijas sistēma, kas, dublējot sliežu 

ceļa signālus lokomotīves vadītāja kabīnē, sniedz 

informāciju par apstākļiem ceļa posmā, piemēram, par 

ātruma ierobežojumiem, signālu atveidiem, attālumiem 

līdz ierobežota ātruma posmiem u. tml. 

  

4 1003 

lokpūtes spole 

  

blow-out coil катушка магнитного дутья Blasspule Spole, kas rada magnētisko lauku loka pārvietošanai, 

piemēram, ievilkšanai lokdzēses kamerā. 

2 662 

loksildīšana 

  

arc heating дуговой нагрев Lichtbogenerwärmung Sildīšana, kurā siltumu rada elektriskais loks. 4 1004 
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luksmetrs 

  

illuminance meter, luxmeter люксметр Beleuchtungs[stärke]messer, 

Luxmeter 

Mēraparāts, kas paredzēts apgaismojuma mērīšanai. 4 1005 

luksofors light unit светофор Signallicht, Signallaterne Ielu, ceļu un dzelzceļa satiksmes regulēšanai paredzēta 

gaismas signālierīce, kuras korpusā ievietots gaismas 

signāla atveidei nepieciešamu sastāvdaļu komplekts 

(spuldzes, optiskās ierīces, krāsainais stikls, 

pieslēgspailes u. c.). 

  

4 1006 

lukss, lx lux люкс Lux SI apgaismojuma mērvienība: apgaismojums, ko rada 1 

lm liela gaismas plūsma, vienmērīgi krītot uz 1 

m2virsmas laukumu. 

  

4 1007 

lukturis 

sk. spēkratu lukturis 

  

        4 1008 

luminiscence luminescence люминесценция Lumineszenz Optiskā starojuma emisija no vielas atomiem, 

molekulām vai joniem, ko izraisījusi nevis 

siltumenerģija, bet dažādi citi enerģijas veidi un kas 

noteiktos starojuma viļņu garumos vai spektra 

diapazonos pārsniedz šī materiāla siltumstarojumu tajā 

pašā temperatūrā. 

  

4 1012 

luminiscences spuldze fluorescent lamp люминесцентная лампа Leuchtstofflampe Dzīvsudraba zemspiediena spuldze, kurā gaismas 

lielāko daļu rada viens vai vairāki gāzizlādes 

ultravioletā starojuma ierosināti luminofora slāņi. 

Piezīme. Šīs spuldzes parasti izgatavo cauruļu veidā un 

tāpēc vācu valodā tās bieži apzīmē ar terminu 

‘Leuchtstoffröhren‘ un angļu valodā – ar terminu 

‘fluorescent tubes’. 

  

4 1013 

luminiscējoša viela 

sk. luminofors 

  

        4 1011 

luminofors, 

luminiscējoša viela 

luminophor, fluorophor люминофор Luminophor Organiska vai neorganiska viela, kas, iedarbojoties uz 

to ārējiem, luminiscenci izraisošiem faktoriem, spēj 

spīdēt. 

Piezīme. Pēc vielas luminiscences enerģētiskās 

ierosināšanas veida luminoforus iedala 

fotoluminoforos, katodluminoforos, radioluminoforos, 

termoluminoforos. 

  

4 1014 

lūmenmetrs, integrating photometer интегрирующий фотометр Lichtstrommeßgerät Fotometrs, kas paredzēts gaismas plūsmas mērīšanai, 4 1009 



300 
 

integrētājfotometrs 

  

parasti izmantojot fotometrisko lodi. 

lūmens, lm lumen люмен Lumen SI gaismas plūsmas mērvienība: gaismas plūsma, ko 1 

sr telpas leņķī izstaro punktveida gaismas avots ar 

gaismas stiprumu 1 cd. 

  

4 1010 

lx 

sk. lukss 

  

        4 1015 

m fāžu ķēde 

sk. vairākfāžu ķēde 

  

        3 928 

m fāžu sistēma 

sk. vairākfāžu sistēma 

  

        3 929 

m 

sk. metrs 

  

        3 927 

magnetizācija 

(apzīmējums: M) 

magnetization намагниченность Magnetisierung Vektoriāls lielums, ko ap telpas punkta kvazibezgalīgi 

mazu tilpuma elementu aprēķina kā apgabala kopējā 

magnētiskā momenta m dalījumu ar šī telpas apgabala 

elementa tilpumu V: 

. 

Piezīmes. 

1. Magnetizāciju M, magnētiskā lauka intensitāti H un 

magnētisko indukciju B saista sakarība 

, 

kur  – magnētiskā konstante. 

3.       Apzīmējumu “kvazibezgalīgi mazs” lieto 

sistēmas elementāra objekta raksturlielumam 

(garumam, laukumam, tilpumam), ja šī objekta kā 

telpas elementa visi izmēri uzskatāmi par 

niecīgiem salīdzinājumā ar visas sistēmas 

izmēriem, bet par pietiekami lieliem telpas 

elementam, kurā ir liels skaits elementāru 

objektu. Jēdzienu “kvazibezgalīgi mazs” nedrīkst 

jaukt ar matemātikas jēdzienu “bezgalīgi mazs”. 

  

3 1036 
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magnetizēšana 

  

magnetizing намагничивание Magnetisieren Process, kurā materiāls, iedarbojoties uz to 

magnētiskajam laukam, nonāk magnetizētā stāvoklī. 

3 1037 

magnetizēšanas līkne magnetizing curve кривая намагничивания Magnetisierungskurve Līkne, kas attēlo magnētiska materiāla magnētiskās 

indukcijas B, magnētiskās polarizācijas J vai 

magnetizācijas M atkarību no magnētiskā lauka 

intensitātes H. 

  

3 1038 

magnetizēšanas pilnās jaudas 

masasblīvums 

apparent magnetizing power 

mass density, specific apparent 

magnetizing power 

плотность кажущейся 

мощности намагничивания по 

массе, удельная кажущаяся 

мощность намагничивания 

massebezogene 

Magnetisierungsscheinleistungsd

ichte, spezifische 

Magnetisierungsscheinleistung 

Homogēni magnetizētam ķermenim pievadītās pilnās 

jaudas attiecība pret šī ķermeņa masu. 

3 1039 

magnetizēšanas pilnās jaudas 

tilpumblīvums 

apparent magnetizing power 

volume density 

плотность кажущейся 

мощности намагничивания по 

объему 

volumenbezogene 

Magnetisierungsscheinleistungsd

ichte 

Homogēni magnetizētam ķermenim pievadītās pilnās 

jaudas attiecība pret šī ķermeņa tilpumu. 

3 1040 

magnetizēšanas raksturlīkne 

  

magnetization characteristic кривая намагничивания Magnetisierungskennlinie Magnētiskās plūsmas atkarība no ierosmes strāvas vai 

magnetizētājstrāvas. 

2 664 

magnetizēta ķermeņa aktīvā 

masa 

  

active mass of a magnetized 

body 

активная масса 

намагниченного тела 

aktive Masse eines 

magnetisierten Körpers 

Magnetizēta ķermeņa masas daļa, kas noteiktos 

apstākļos uzskatāma par faktiski magnetizētu. 

3 1041 

magnetizēta ķermeņa aktīvās 

masas koeficients 

  

active mass factor of a 

magnetized body 

коэффициент активной массы 

намагниченного тела 

Faktor der aktiven Masse eines 

magnetisierten Körpers 

Magnetizēta ķermeņa aktīvās masas attiecība pret šī 

ķermeņa kopējo masu. 

3 1042 

magnetizētājspēka 

garenkomponente 

direct-axis component of 

magnetomotive force 

составляющая 

намагничивающей силы по 

продольной оси 

Längsdurchflutung Magnetizētājspēka komponente, kas vērsta 

elektromašīnas polu garenass virzienā. 

2 665 

magnetizētājspēka 

šķērskomponente 

quadrature-axis component of 

magnetomotive force 

составляющая 

намагничивающей силы по 

поперечной оси 

Querdurchflutung Magnetizētājspēka komponente, kas vērsta 

elektromašīnas polu šķērsass virzienā. 

2 666 

magnetizētājspēks 

  

magnetomotive force намагничивающая сила Durchflutung Strāvas reizinājums ar vadu skaitu, ko ietver noslēgts 

kontūrs. 

2 667 

magnetizētājstrāva magnetizing current ток намагничивания Magnetisierungsstrom Asinhronmašīnas, transformatora vai strāvmaiņa 

primārās strāvas daļa, kas tiek patērēta galvenās 

magnētiskās plūsmas radīšanai un uzturēšanai 

magnētserdē. 

  

2 668 

magnetodzinējspēks, MDS 

(apzīmējums: F) 

magnetomotive force, m. m. f. магнитодвижущая сила, м. д. 

с. 

magnetische 

Umlaufspannung,magnetomotori

sche Kraft, MMK 

Skalārs lielums, kas raksturo magnētiskā lauka avotu – 

elektrisko strāvu. Magnetodzinējspēks ir vienāds ar 

magnētiskā lauka intensitātes H līnijintegrāli pa 

noslēgtu kontūru L: 

 

3 1045 
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Piezīmes. 

1. Magnētisko ķēžu teorijā, ko lieto praktiskos 

aprēķinos, magnetodzinējspēku nosaka ar tuvinātu 

formulu: 

 

kur N – kontūra aptverto strāvas vadītāju skaits; ik – 

strāva k-jā vadītājā; Hi – magnētiskā lauka intensitāte 

magnētiskās ķēdes i-jā elementā; li – magnētiskās ķēdes 

i-tā elementa garums. Ja magnētisko lauku rada spole 

ar N vijumiem, kurā plūst strāva , tad 

 

2. Augšminētās izteiksmes ir pilnās strāvas likuma 

matemātiskā pieraksta forma. 

  

magnetohidrodinamiskā 

elektrostacija 

magneto-hydro-dynamic thermal 

power station, MHD power 

station 

магнитогидродинамическая 

электростанция, МГД-

электростанция 

magnetohydrodynamisches 

Kraftwerk, MHD-Kraftwerk 

Termoelektrostacija, kurā elektroenerģiju iegūst, 

elektromagnētiskajam laukam iedarbojoties uz plazmas 

plūsmu. 

1 168 

magnetometrs 

  

magnetometer магнитометр Flußdichte-Meßgerät Mēraparāts magnētiskās indukcijas mērīšanai dotajā 

virzienā. 

3 1046 

magnetooptika magnetooptics магнетооптика Magnetooptik Optikas nozare, kas pētī magnētiskā lauka ietekmi uz 

gaismas izstarošanu un gaismas mijiedarbību ar vielu, 

ja tā atrodas magnētiskajā laukā, kā arī optisku efektu 

radīšanu ar magnētisko lauku. 

  

3 1047 

magnetorezistīvais efekts magnetoresistive effect магниторезистивный эффект magnetischer Widerstandseffekt Parādība, kas izpaužas tādējādi, ka ārējā magnētiskā 

lauka ietekmē mainās (parasti palielinās) vielas īpatnējā 

elektriskā pretestība. 

  

3 1048 

magnetostatika 

  

magnetostatics магнитостатика Magnetostatik Parādību kopums, kas saistīts ar magnetostatisko lauku 

un tā mijiedarbību ar laikā nemainīgu strāvu. 

3 1049 

magnetostatiskais lauks 

  

magnetostatic field магнитостатическое поле magnetostatisches Feld Laikā nemainīgs magnētiskais lauks, ko rada līdzstrāva 

vai nekustīgs pastāvīgais magnēts. 

3 1050 

magnetostrikcija 

  

magnetostriction магнитострикция Magnetostriktion Ķermeņa deformācija ārēja magnētiskā lauka ietekmē. 3 1051 

magnēta dienvidpols south pole of a magnet южный полюс магнита Südpol eines Magneten Magnēta pols, kurā ieiet ārējā magnētiskā plūsma. 

Piezīme. Magnēta dienvidpolu pievelk zemes 

ģeogrāfiskajam dienvidpolam tuvākais zemes 

3 930 
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magnētiskais pols. 

  

magnēta pola virsma 

  

magnetic pole face поверхность магнитного 

полюса 

Magnetpolfläche Magnēta virsmas daļa, kuru šķērso lietderīgā 

magnētiskā plūsma. 

3 931 

magnēta pols 

  

pole of a magnet полюс магнита Pol eines Magneten Magnēta virsmas daļa, no kuras iziet vai kurā ieiet ārējā 

magnētiskā lauka spēka līnijas. 

3 932 

magnēta ziemeļpols north pole of a magnet северный полюс магнита Nordpol eines Magneten Magnēta pols, no kura iziet ārējā magnētiskā plūsma. 

Piezīme. Magnēta ziemeļpolu pievelk zemes 

ģeogrāfiskajam ziemeļpolam tuvākais zemes 

magnētiskais pols. 

  

3 933 

magnētanizotropa viela 

  

magnetically anisotropic 

substance 

магнитоанизотропное 

вещество 

magnetisch anisotrope Substanz Viela, kurai ir magnētiskā anizotropija. 3 934 

magnētciets materiāls magnetically hard material магнитотвердый материал magnetisch harter Werkstoff Magnētiskais materiāls, kuram ir liels koercitīvais 

spēks, liela paliekošā indukcija un plata histerēzes 

cilpa. 

Piezīme. Koercitīvā spēka vērtību, kas nosaka robežu 

starp magnētcietu un magnētmīkstu materiālu, precīzi 

definēt ir grūti: tā atrodas robežās no 1 līdz 10 kA/m. 

  

3 935 

magnētelektriskais 

mēraparāts 

magnetoelectric instrument магнитоэлектрический 

измерительный прибор 

magnetelektrisches Meßgerät Elektriskais mēraparāts, kura darbības pamatā ir 

pastāvīgā magnēta un spolē plūstošās strāvas 

magnētisko lauku mijiedarbība. 

  

3 936 

magnētenkurs keeper якорь постоянного магнита Magnetschlußstück, 

Magnetanker 

Magnētmīksta materiāla detaļa, kas ievietota starp 

pastāvīgā magnēta poliem, lai novērstu tā 

atmagnetizēšanos vai lai samazinātu tā arējo lauku. 

  

3 937 

magnētiska viela 

  

magnetic substance магнитное вещество magnetische Substanz Viela, kurā, mainot ārējo magnētisko lauku, var inducēt 

vai mainīt tās magnetizāciju. 

3 997 

magnētiskais dipolmoments 

(apzīmējums: m) 

magnetic dipole moment магнитный дипольный момент magnetisches Dipolmoment 1. Magnētiskajam dipolam – vektoriāls lielums, kas 

vienāds ar strāvas un strāvas kontūra aptvertā laukuma 

reizinājumu un kas vērsts kontūra plaknes normāles 

virzienā. 

2. Vielai telpas apgabalā – vektoriāls lielums, kas 

vienāds ar visu šajā telpas apgabalā esošo elementāro 

dipolu dipolmomentu summu. 

Piezīme. Telpas apgabala magnētisko dipolmomentu 

aprēķina kā magnetizācijas M tilpumintegrāli: 

3 999 
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magnētiskais dipols magnetic dipole магнитный диполь magnetischer Dipol Magnētiskā sistēma, ko veido vienāda lieluma un 

pretējas zīmes fiktīvi magnētiskie lādiņi un kas visos 

punktos rada tādu pašu magnētisko lauku kā plakanā 

riņķveida kontūrā plūstoša strāva, ja šo punktu attālumi 

no kontūra ir ievērojami lielāki par kontūra izmēriem. 

Piezīme. Magnētiskais dipols var būt jebkurš kontūrs 

ar strāvu, elektriski lādētu daļiņu orbitāla kustība vai 

rotācija ap savu asi, vai arī jebkura šo parādību 

kombinācija, piemēram, magnetizēts ķermenis. 

  

3 1000 

magnētiskais ekrāns 

  

magnetic screen магнитный экран magnetischer Schirm Feromagnētiska materiāla ekrāns, kas ierobežo 

magnētiskā lauka izplatīšanos noteiktā apgabalā. 

3 1001 

magnētiskais fāzregulators 

  

magnetic phase shifter магнитный фазорегулятор magnetischer Phasenschieber Magnētiskais pastiprinātājs, ko lieto fāzes regulēšanai 

vadības iekārtās. 

3 1002 

magnētiskais labums 

  

magnetic quality factor магнитная добротность magnetischer Gütefaktor Magnētisko zudumu leņķa tangensam apgriezts 

lielums. 

3 1003 

magnētiskais lauks magnetic field магнитное поле magnetisches Feld Elektromagnētiskā lauka komponente – fizikāls lauks, 

kas iedarbojas uz kustībā esošām elektriski lādētām 

daļiņām vai ķermeņiem, uz elektriskās strāvas 

kontūriem un to elementiem, kā arī uz daļiņām vai 

ķermeņiem, kuriem piemīt magnētiskais moments. 

Magnētisko lauku kvantitatīvi raksturo ar magnētiskā 

lauka intensitātes vektoru H un magnētiskās indukcijas 

vektoru B. 

  

3 1004 

magnētiskais mainīgums magnetic variability магнитная нестабильность magnetische Variabilität Magnētiskā materiāla vai magnētiskās ķēdes 

magnētisko īpašību maiņa laikā vai atkarībā no 

darbības apstākļiem. 

  

3 1005 

magnētiskais 

mērpastiprinātājs 

measuring transductor измерительный магнитный 

усилитель 

Transduktor-Wandler Magnētiskais pastiprinātājs, kas paredzēts vienas ķēdes 

sprieguma vai strāvas mērīšanai, radot spriegumu vai 

strāvu citā ķēdē noteiktā attiecībā pret mērījamo 

lielumu. 

  

3 1006 

magnētiskais 

pastiprinātājreaktors 

  

transductor reactor регулируемая индуктивная 

катушка 

Reaktanz-Transduktor Magnētiskais pastiprinātājs, ko lieto kā reaktoru. 3 1007 

magnētiskais transductor regulator магнитный усилитель- Transduktor-Regler Magnētiskais pastiprinātājs, kas paredzēts elektriska 3 1008 
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pastiprinātājregulators 

  

регулятор lieluma regulēšanai. 

magnētiskais pastiprinātājs transductor магнитный усилитель Transduktor, Magnetverstärker Ierīce, kas sastāv no vienas vai vairākām magnētserdēm 

ar tinumiem un kuru lieto maiņsprieguma vai 

maiņstrāvas pastiprināšanai elektriskās ķēdēs. 

Magnētiskā pastiprinātāja darbības pamatā ir 

feromagnētiskas serdes piesātinājums, ko panāk, 

mainot magnētizēšanas tinuma strāvu. 

  

3 1009 

magnētiskais pārvads magnetic transmission, magnetic 

coupling 

магнитная передача, 

магнитная муфта 

Magnetkupplung Regulējams elektromagnētiskais sajūgs, ko lieto 

iekšdedzes dzinēju palīgiekārtu iedarbināšanai. 

4 1016 

magnētiskais piesātinājums magnetic saturation магнитное насыщение magnetische Sättigung Feromagnētiska vai ferimagnētiska materiāla stāvoklis, 

kad, palielinot tajā magnētiskā lauka intensitāti, 

magnētiskā polarizācija vai magnetizācija vairs nevar 

ievērojami palielināties. 

  

3 1010 

magnētiskais pulversajūgs magnetic particle coupling ферромагнитная порошковая 

муфта 

Magnetpulverkupplung Elektromagnētiskais sajūgs, kurā griezes moments tiek 

pārnests, magnētiskā materiāla daļiņām sablīvējoties 

starp sajūdzamajām daļām. 

  

2 663 

magnētiskais sliežu 

komutators 

magnetic treadle магнитная рельсовая педаль* magnetischer Schienenkontakt Sliežu komutators, kurš elektriskā signāla radīšanai 

izmanto vilciena riteņa mijiedarbību ar pastāvīgo 

magnētisko lauku. 

  

4 1017 

magnētiskais spriegums 

(apzīmējums: Vm) 

magnetic tension магнитное напряжение magnetische Spannung Skalārs lielums, ko arēķina kā magnētiskā lauka 

intensitātes H līnijintegrāli no punkta a līdz punktam b: 

 

kur ra un rb – attiecīgi punktu a un b rādiusvektori; dr –

 līnijas elementa vektors. 

  

3 1011 

magnētiskais šunts magnetic shunt магнитный шунт magnetischer Nebenschluß Magnētmīksta materiāla elements, kas pievienots 

paralēli magnētiskās ķēdes posmam, lai daļu plūsmas 

novirzītu pa izveidoto magnētiskās ķēdes zaru. 

  

3 1012 

magnētiskā anizotropija magnetic anisotropy магнитная анизотропия magnetische Anisotropie Parādība, kas izpaužas tādējādi, ka noteiktas atskaites 

sistēmas dažādos virzienos vielas magnētiskās īpašības 

ir dažādas. 

  

3 938 

magnētiskā ass magnetic axis магнитная ось magnetische Achse Magnēta magnētiskā momenta ass. 3 939 
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magnētiskā atkvēlināšana magnetic annual магнитный отжиг Magnetfeldglühung Magnetiskā materiāla termiskā apstrāde magnētiskā 

laukā, lai iegūtu vēlamo materiāla magnētisko tekstūru. 

  

3 940 

magnētiskā caurlaidība 

sk. absolūtā magnētiskā 

caurlaidība 

  

        3 941 

magnētiskā histerēze magnetic hysteresis магнитный гистерезис magnetische Hysterese Parādība, kas feromagnētiskā vai ferimagnētiskā 

materiālā rodas sakarā ar to, ka šo materiālu 

magnetizēšanas un atmagnetizēšanas procesi nenoris 

vienādi, kā arī sakarā ar to, ka magnētiskās indukcijas 

atkarība no magnētiskā lauka intensitātes ir nelineāra 

un nav viennozīmīga, bet gan ir atkarīga no tā, kādos 

apstākļos materiāls ir bijis pirms magnetizēšanas. 

  

3 942 

magnētiskā indukcija 

(apzīmējums: B) 

magnetic flux density, magnetic 

induction 

магнитная индукция magnetische Flußdichte Magnētiskā lauka vektoriāls lielums, kas nosaka 

spēku F, ar kādu lauks iedarbojas uz kustīgu 

punktveida lādiņu q. Spēku F ar magnētisko 

indukciju B saista sakarība 

, 

kur v – lādiņa pārvietošanās ātruma vektors;  – 

lielumu v un B vektoriālais reizinājums. 

Piezīme. Magnētiskās indukcijas vektora diverģence 

jebkurā punktā ir vienāda ar nulli: 

. 

  

3 943 

magnētiskā izkliedes plūsma 

  

leakage flux поток рассеяния Streufluß Magnētiskās ķēdes plūsmas daļa, kas noslēdzas ārpus 

paredzētā ceļa. 

3 944 

magnētiskā kondicionēšana magnetic conditioning магнитная подготовка magnetische Idealisierung Magnētiskā materiāla vai magnētserdes apstrāde, ar 

kuru likvidē materiāla iepriekšējo magnētizāciju un 

materiālu sagatavo jaunai magnetizēšanai. 

  

3 945 

magnētiskā konstante 

(apzīmējums: 0) 

magnetic constant, permeability 

of vacuum 

магнитная постоянная magnetische Feldkonstante Skalāra konstante, kas saista elektromagnētiskos un 

mehāniskos lielumus. To var izteikt no sakarības 

, 

kur F/l – uz garuma vienību attiecināts spēks starp 

vakuumā attālumā d novietotiem diviem paralēliem 

3 946 
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bezgalīgi gariem un bezgalīgi maza šķērsgriezuma 

vadītājiem, kuros plūst strāvas i1 un i2. 

Piezīmes. 

1. Vakuumā magnētiskās konstantes 0 un 

magnētiskā lauka intensitātes H reizinājums ir 

vienāds ar magnētisko indukciju B: 

 

2. Magnētisko konstanti 0, elektrisko 

konstanti 0 un gaismas ātrumu vakuumā 

c0 saista šāda sakarība: 

 

4.       Magnētiskās konstantes skaitliskā 

vērtība 0=410-7 H/m. 

  

magnētiskā ķēde 

  

magnetic circuit магнитная цепь magnetischer Kreis Dažādas vides, kuru kopums veido noslēgtu ceļu 

magnētiskajai plūsmai noteiktā apgabalā. 

3 947 

magnētiskā lauka intensitāte 

(apzīmējums: H) 

magnetic field strength напряженностъ магнитного 

поля 

magnetische Feldstärke Vektoriāls lielums, ko noteiktā telpas punktā aprēķina 

ar formulu 

 

kur B – magnētiskā indukcija; M – magnetizācija; 0 –

 magnētiskā konstante. 

Piezīmes. 

1. Vakuumā magnētiskā lauka intensitāte visos 

punktos ir vienāda ar magnētiskās indukcijas un 

magnētiskās konstantes dalījumu: 

. 

2. Magnētiskā lauka intensitātes rotors ir 

vienāds ar pilnās strāvas blīvumu Jt: 

 

  

3 948 

magnētiskā lauka intensitātes 

anizotropijas koeficients 

(apzīmējums: TH) 

magnetic field strenght 

anisotropy factor 

коэффициент анизотропии 

напряженности магнитного 

поля 

Anisotropiefaktor der 

magnetischen Feldstärke 

Koeficients, kuru elektrotehniskajam tēraudam 

aprēķina ar formulu 

 

kur Hm un H0,m – magnētiskā lauka intensitātes 

3 949 
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amplitūdas vērtības, kas mērītas, materiālu 

magnetizējot attiecīgi leņķī  pret velmēšanas virzienu 

un paralēli velmēšanas virzienam, ja magnētiskās 

indukcijas vērtība ir fiksēta. 

Piezīme. Magnētiskā lauka intensitātes Hm un 

H0,m mērījumi jāveic vienādos apstākļos. 

  

magnētiskā lauka mērspole 

  

magnetic field search coil пробная катушка магнитного 

поля 

Suchspule für Magnetfeld Stieples cilpa vai spole, ko lieto magnētiskā lauka 

konstatēšanai vai magnētiskā lauka mērīšanai. 

3 950 

magnētiskā lauka mērspoles 

efektīvais laukums 

effective area of a magnetic field 

search coil 

эффективная площадь 

пробной катушки магнитного 

поля 

effektive Fläche der Suchspule 

für Magnetfeld 

Laukums, kuru reizinot ar mērspoles vijumu skaitu un 

magnētiskās indukcijas maiņas ātrumu, iegūst mērspolē 

inducēto elektrodzinējspēku, ja mērspole novietota 

homogēnā magnētiskajā maiņlaukā, kura virziens sakrīt 

ar spoles asi. 

  

3 951 

magnētiskā lentserde 

  

strip[-wound] magnetic core ленточный [витой] магнитный 

сердечник 

magnetischer Bandkern No magnētmīksta materiāla vairākos savstarpēji 

izolētos slāņos tīta magnētserde. 

3 952 

magnētiskā neitralizēšana magnetic neutralizing магнитная нейтрализация magnetisches Neutralisieren Process, kurā materiāls, iedarbojoties uz to 

magnētiskajam laukam, nonāk neitrālā magnētiskā 

stāvoklī. 

Piezīme. Magnētisko neitralizēšanu var veikt ar 

termisko vai dinamisko paņēmienu. 

  

3 954 

magnētiskā neitrāle magnetic neutral line магнитная нейтраль magnetische Neutrallinie To magnēta virsmas punktu ģeometriskā vieta, kuros 

magnētiskās indukcijas normālā komponente ir vienāda 

ar nulli. 

Piezīme. Magnētiskā neitrāle sadala magnēta virsmu 

pretējas polaritātes apgabalos. 

  

3 953 

magnētiskā pastiprinātāja 

atgriezeniskā saite 

  

self-excitation of a transductor обратная связь магнитного 

усилителя 

Rückkopplung 

eines Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja magnetizēšana, ko izraisījis 

no izejas lieluma atkarīgs lielums. 

3 955 

magnētiskā pastiprinātāja 

atgriezeniskās saites tinums 

  

self-excitation winding of a 

transductor 

обмотка обратной связи 

магнитного усилителя 

Rückkopplungswicklung eines 

Transduktors 

Magnetizētājtinums, ar kuru īsteno magnētiskā 

pastiprinātāja slodzes ķēdes atgriezenisko saiti. 

3 956 

magnētiskā pastiprinātāja 

atgriezeniskās saites ventilis 

auto self-excitation valve of a 

transductor 

вентиль самоподмагничивания 

магнитного усилителя 

Selbsterregungs-Gleichrichter 

eines Transduktors 

Ventilis, kas savienots virknē ar magnētiskā 

pastiprinātāja darba tinumu pašmagnetizēšanas 

nodrošināšanai. 

3 957 

magnētiskā pastiprinātāja 

brīvās magnetizēšanas režīms 

free current operation of a 

transductor, natural excitation of 

a transductor 

режим свободного 

намагничивания магнитного 

усилителя 

freie Magnetisierung eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja darba režīms, kur izejas 

strāvas līknes forma veidota tā, ka tā neietekmē vadības 

ķēdi, piemēram, paralēla vai virknes slēguma 

3 958 
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magnētiskajā pastiprinātājā ar mazu vadības ķēdes 

pretestību. 

magnētiskā pastiprinātāja 

darba tinums 

  

power winding of a transductor рабочая обмотка магнитного 

усилителя 

Arbeitswicklung eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja tinums, kurā plūst vadāmā 

slodzes strāva. 

3 959 

magnētiskā pastiprinātāja 

elements 

  

transductor element элемент магнитного усилителя Transduktorelement Viena no magnētiskā pastiprinātāja serdēm kopā ar tās 

tinumiem. 

3 960 

magnētiskā pastiprinātāja 

ieejas laika konstante 

  

input time constant of a 

transductor 

постоянная времени цепи 

управления магнитного 

усилителя 

Eingangzeitkonstante eines 

Transduktors 

Starpība starp kopējo laika konstanti un iekšējo laika 

konstanti. 

3 961 

magnētiskā pastiprinātāja 

iekšējā laika konstante 

  

residual time constant of a 

transductor 

добавочная постоянная 

времени магнитного 

усилителя 

Eigenzeitkonstante eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja izejas lieluma (sprieguma vai 

strāvas) maiņas laika konstante pārejas procesā, ko 

izraisījusi vadības strāvas pēkšņa neliela izmaiņa 

noteiktas slodzes un noteiktā darba režīmā. 

3 962 

magnētiskā pastiprinātāja 

izejas spriegums 

output voltage of a transductor, 

load voltage of a transductor 

напряжение нагрузки 

магнитного 

усилителя,выходное 

напряжение магнитного 

усилителя 

Ausgangsspannung eines 

Transduktors 

Spriegums uz magnētiskā pastiprinātāja spailēm, kurām 

pieslēgta slodze. 

3 963 

magnētiskā pastiprinātāja 

jaudas pastiprinājuma 

koeficients 

  

power amplification of a 

transductor 

коэффициент усиления 

мощности магнитного 

усилителя 

Leistungsverstärkung eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja izejas jaudas pieauguma 

attiecība pret tam atbilstošo vadības jaudas pieaugumu 

stacionārā noteiktas slodzes režīmā. 

3 964 

magnētiskā pastiprinātāja 

kopējā laika konstante 

  

total time constant of a 

transductor 

суммарная постоянная 

времени магнитного 

усилителя 

Gesamtzeitkonstante eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja izejas lieluma (sprieguma vai 

strāvas) maiņas laika konstante pārejas procesā, ko 

izraisījusi vadības sprieguma pēkšņa neliela izmaiņa 

noteiktas slodzes un noteiktā darba režīmā. 

3 965 

magnētiskā pastiprinātāja 

kritiskā atgriezeniskā saite 

  

critical self-excitation of a 

transductor 

критическая обратная связь 

магнитного усилителя 

kritische Mitkopplung eines 

Transduktors 

Atgriezeniskā saite, kas magnētiskajā pastiprinātājā 

rada statiskās raksturlīknes posma bezgalīgu stāvumu. 

3 966 

magnētiskā pastiprinātāja 

labums 

  

figure of merit of a transductor добротность магнитногоусили

теля 

Güteziffer eines Transduktors Magnētiskā pastiprinātāja jaudas pastiprinājuma 

koeficienta attiecība pret reaģēšanas laiku. 

3 967 

magnētiskā pastiprinātāja 

magnetizēšana 

excitation of a transductor подмагничивание магнитного 

усилителя 

Erregung eines Transduktors Magnetizētājtinuma vai cita tinuma 

magnetodzinējspēka darbība, ar kuru maina magnētiskā 

pastiprinātāja elementa magnētisko stāvokli. 

  

3 968 

magnētiskā pastiprinātāja 

magnetizētājtinums 

  

excitation winding of a 

transductor 

обмотка подмагничивания 

магнитного усилителя 

Erregerwicklung eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja tinums, kuru barojot ar 

līdzstrāvu, tajā tiek radīts pastāvīgs magnētiskais lauks. 

3 969 
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magnētiskā pastiprinātāja 

neatkarīga magnetizēšana 

  

separate self-excitation of a 

transductor 

внешняя обратная связь 

магнитного усилителя 

getrennte Selbsterregung eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja magnetizēšana, ko veic ar 

atsevišķu magnetizētājtinumu. 

3 970 

magnētiskā pastiprinātāja 

nobīdes tinums 

bias winding of a transductor обмотка смещения магнитного 

усилителя 

Vorstromwicklung eines 

Transduktors 

Magnetizētājtinums, kura strāvu izmanto, lai slodzes 

raksturlīknes lineārā posma viduspunktu nobīdītu 

stāvoklī, kas atbilst vadības strāvas nulles vērtībai. 

  

3 971 

magnētiskā pastiprinātāja 

pašmagnetizēšana 

auto self-excitation of a 

transductor 

самоподмагничивание 

магнитного усилителя, 

внутренняя обратная связь 

магнитного усилителя 

direkte Selbsterregung 

eines Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātaja magnetizēšana, ko veic ar 

darba tinumu. 

3 972 

magnētiskā pastiprinātāja 

piesātinājuminduktivitāte 

  

saturation inductance of a 

transductor 

индуктивность насыщения 

магнитного усилителя 

Sättigungsinduktivität eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja darba tinuma induktivitāte, 

kas atbilst nelielām magnētiskās plūsmas izmaiņām 

magnetizēšanas līknes piesātinājuma apgabalā. 

3 973 

magnētiskā pastiprinātāja 

reaģēšanas laiks 

  

response time of a transductor время реакции магнитного 

усилителя 

Ansprechzeit eines Transduktors Laiks no magnētiskā pastiprinātāja vadības lieluma 

pēkšņas izmaiņas brīža līdz brīdim, kad atbilstošais 

izejas lielums sasniedzis noteiktu daļu no šī lieluma 

stacionārā režīma vērtības. 

3 974 

magnētiskā pastiprinātāja 

reaktīvā 

piesātinājumpretestība 

saturation reactance of a 

transductor 

реактивное сопротивление 

насыщения магнитного 

усилителя 

Sättigungsreaktanz eines 

Transduktors 

Reaktīvā pretestība, ko nosaka magnētiskā 

pastiprinātāja piesātinājuminduktivitāte noteiktai 

maiņstrāvas avota frekvencei. 

3 975 

magnētiskā pastiprinātāja 

sprieguma pastiprinājuma 

koeficients 

voltage ratio of a transductor, 

voltage amplification of a 

transductor 

коэффициент усиления 

напряжения магнитного 

усилителя 

Spannungsverhältnis eines 

Transduktors, 

Spannungsverstärkung eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja izejas sprieguma pieauguma 

attiecība pret tam atbilstošo vadības sprieguma 

pieaugumu noteiktas slodzes stacionārā režīmā. 

3 976 

magnētiskā pastiprinātāja 

statiskā raksturlīkne 

static characteristic of a 

transductor, transfer curve of a 

transductor 

статическая характеристика 

магнитного усилителя 

statische Kennlinie eines 

Transduktors 

Raksturlīkne, kas attēlo magnētiskā pastiprinātāja izejas 

lielumu atkarību no ieejas lielumiem stacionārā režīmā. 

Piezīme. Latviešu tehniskajā literatūrā šo raksturlīkni 

bieži sauc arī par slodzes raksturlīkni. 

3 977 

magnētiskā pastiprinātāja 

strāvas pastiprinājuma 

koeficients 

current ratio of a transductor, 

current amplification of a 

transductor 

коэффициент усиления тока 

магнитного усилителя 

Stromverhältnis eines 

Transduktors, 

Stromverstärkung eines 

Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja slodzes strāvas pieauguma 

attiecība pret tam atbilstošo vadības strāvas pieaugumu 

noteiktas slodzes stacionārā režīmā. 

3 978 

magnētiskā pastiprinātāja 

uzspiestās magnetizēšanas 

režīms 

constrained current operation of 

a transductor, forced excitation 

of a transductor 

режим вынужденного 

намагничивания магнитного 

усилителя 

erzwungene Magnetisierung 

eines Transduktors 

Magnētiskā pastiprinātāja darba režīms, kurā izejas 

strāvas līknes forma veidota tā, ka tā ietekmē vadības 

ķēdi, piemēram, paralēla vai virknes slēguma 

magnētiskajā pastiprinātājā ar lielu vadības ķēdes 

pretestību. 

3 979 

magnētiskā pastiprinātāja 

vadības spriegums 

  

control voltage of a transductor напряжение управления 

магнитного усилителя 

Steuerspannung eines 

Transduktors 

Spriegums uz magnētiskā pastiprinātāja vadības tinuma 

spailēm. 

3 980 

magnētiskā pastiprinātāja control current of a transductor ток управления магнитного Steuerstrom eines Transduktors Strāva, kas plūst magnētiskā pastiprinātāja vadības 3 981 
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vadības strāva 

  

усилителя tinumā. 

magnētiskā pastiprinātāja 

vadības tinums 

  

control winding of a transductor обмотка управления 

магнитного усилителя 

Steuerwicklung eines 

Transduktors 

Magnetizētājtinums, kas paredzēts izejas lielumu 

regulēšanai, izmantojot neatkarīgu ārēju avotu. 

3 982 

magnētiskā pēcdarbība 

  

magnetic after-effect магнитное последействие magnetische Nachwirkung Magnētiskā relaksācija ar laika konstanti no dažām 

sekundēm līdz vairākām dienām. 

3 983 

magnētiskā 

piesātinājumpolarizācija 

(apzīmējums: Js) 

  

saturation magnetic polarization магнитная поляризация 

насыщения 

magnetische 

Sättigungspolarisation 

Noteiktā temperatūrā maksimāli sasniedzamā vielas 

magnētiskā polarizācija. 

3 984 

magnētiskā plūsma 

(apzīmējums: ) 

magnetic flux магнитный поток magnetischer Fluß Skalārs lielums, kas vienāds ar magnētiskās 

indukcijas B plūsmu caur orientētu laukumu S: 

 

kur  – virsmas elementa vektors; – vienības 

vektors, kas vērsts bezgalīgi maza virsmas laukuma 

elementa  normāles virzienā. 

  

3 985 

magnētiskā polaritāte 

  

magnetic polarity магнитная полярность magnetische Polarität Pazīme, pēc kuras nosaka, kurš no magnēta poliem ir 

ziemeļpols un kurš – dienvidpols. 

3 986 

magnētiskā polarizācija 

(apzīmējums: J) 

magnetic polarization магнитная поляризация magnetische Polarisation Vektoriāls lielums, ko aprēķina ar formulu 

, 

kur magnētiskā konstante; M magnetizācija. 

  

3 987 

magnētiskā pretestība 

  

reluctance магнитное сопротивление magnetischer Widerstand, 

Reluktanz 

Magnetizētājspēka un tā radītās magnētiskās plūsmas 

attiecība. 

3 988 

magnētiskā pulverserde 

  

magnetic powder core сердечник из магнитного 

порошка 

magnetischer Pulverkern Magnētserde, kas sastāv no magnētiskā pulvera blīvi 

presētām daļiņām, starp kurām ir pietiekami liela 

kontaktpretestība. 

  

3 989 

magnētiskā relaksācija magnetic relaxation магнитная релаксация magnetische Relaxation Process, kura laikā magnētiskajā sistēmā iestājas 

līdzsvars pēc tam, kad tā ir bijusi pakļauta ierosai. 

Piezīme. Šo terminu parasti attiecina uz īslaicīgiem 

procesiem, kuri ilgst dažas mikrosekundes. 

  

3 990 

magnētiskā stigrība, magnetic viscosity магнитная вязкость magnetische Viskosität Magnētiskā pēcdarbība, ko izraisījusi ārējā 

magnetostatiskā lauka maiņa. 

3 991 
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magnētiskā viskozitāte 

  

magnētiskā susceptibilitāte 

sk. magnētiskā uzņēmība 

  

        3 992 

magnētiskā tekstūra 

  

magnetic texture магнитная текстура magnetische Textur Tāds polikristaliska magnētiska materiāla kristalītu 

sakārtojums, kas izraisa magnētisko anizotropiju. 

3 993 

magnētiskā uzņēmība, 

magnētiskā susceptibilitāte 

(apzīmējums: ) 

magnetic susceptibility магнитная восприимчивость magnetische Suszeptibilität Skalārs lielums vai tenzors, kura reizinājums ar 

magnētisko konstanti un vides magnētiskā lauka 

intensitāti H ir magnētiskā polarizācija J: 

 

Piezīme. Izotropai videi elektriskā uzņēmība ir skalārs 

lielums, bet anizotropai videi – tenzors. 

  

3 994 

magnētiskā vadītspēja 

  

permeance магнитная проводимость magnetischer Leitwert, 

Permeanz 

Magnētiskajai pretestībai apgriezts lielums. 3 995 

magnētiskā vecošana magnetic ageing магнитное старение magnetische Alterung Materiāla magnētisko īpašību pakāpeniska un 

neatgriezeniska maiņa, ko izraisījusi materiāla 

struktūras maiņa. 

Piezīme. Materiāla termiskā apstrāde var veicināt šo 

maiņu vai arī veicināt sākotnējo īpašību atjaunošanos. 

  

3 996 

magnētiskā viskozitāte 

sk. magnētiskā stigrība 

  

        3 998 

magnētiskās caurlaidības 

disakomodācija 

(apzīmējums: D) 

disaccommodation of 

permeability 

дезаккомодация магнитной 

проницаемости 

Desakkomodation der 

Permeabilität 

Magnētiskā materiāla magnētiskās caurlaidības relatīvā 

samazināšanās noteiktā laika intervālā, ja temperatūra 

ir nemainīga: 

, 

kur 1 un   magnētiskā caurlaidība attiecīgi intervāla 

sākumā un beigās. 

  

3 1013 

magnētiskās caurlaidības 

disakomodācijas koeficients 

(apzīmējums: d) 

disaccomodation coefficient of 

permeability 

коэффициент дезаккомодации 

магнитной проницаемости 

Desakkommmodationskoeffizien

t der Permeabilität 

Koeficients, ko aprēķina ar formulu 

 

3 1014 
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kur D – disakomodācija pēc magnētiskās 

kondicionēšanas; t1 un t2 – laika intervāli starp 

magnētiskās kondicionēšanas beigām un attiecīgi pirmo 

un otro mērījumu. 

  

magnētiskās caurlaidības 

nestabilitāte 

(apzīmējums: S) 

instability of permeability нестабильность магнитной 

проницаемости 

Instabilität der Permeabilität Magnētiskās caurlaidības relatīvā izmaiņa, ko 

izraisījusi noteikta ierosa: 

, 

kur un magnētiskās caurlaidības vērtības, kas 

mērītas noteiktā laikā attiecīgi pirms un pēc ierosas. 

  

3 1015 

magnētiskās caurlaidības 

nestabilitātes koeficients 

(apzīmējums: SF) 

instability factor of permeability коэффициент нестабильности 

магнитной проницаемости 

Instabilitätsfaktor der 

Permeabilität 

Magnētiskās caurlaidības nestabilitātes S dalījums ar 

magnētisko caurlaidību kas mērīta tieši pirms 

ierosas: 

. 

  

3 1016 

magnētiskās caurlaidības 

pieauguma koeficients 

(apzīmējums: ) 

permeability rise factor коэффициент возрастания 

магнитной проницаемости 

Anstiegsfaktor der Permeabilität Amplitudālās magnētiskās caurlaidības relatīvās 

izmaiņas attiecība pret magnētiskā lauka intensitātes 

amplitūdu vērtību izmaiņu: 

. 

  

3 1017 

magnētiskās caurlaidības 

temperatūras koeficients 

(apzīmējums: ) 

temperature coefficient of 

permeability 

температурный коэффициент 

магнитной проницаемости 

Temperaturkoeffizient der 

Permeabilität 

Magnētiskās caurlaidības relatīvās izmaiņas attiecība 

pret temperatūras izmaiņu, kura izraisījusi šo 

magnētiskās caurlaidības izmaiņu: 

, 

kur magnētiskā caurlaidība temperatūrā ; b - 

magnētiskā caurlaidība temperatūrā b, kas pieņemta 

par bāzes temperatūru. 

  

3 1018 

magnētiskās caurlaidības 

tenzors 

(apzīmējums: ) 

tensor permeability тензорная магнитная 

проницаемость 

Permeabilitätstensor Tenzors, ar kuru var izteikt sakarību starp magnētiskās 

indukcijas un magnētiskā lauka intensitātes vektoriem 

magnētiski anizotropā materiālā: 

3 1019 
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. 

  

magnētiskās histerēzes cilpa magnetic hysteresis loop петля магнитного гистерезиса magnetische Hystereseschleife Noslēgta magnetizēšanas līkne, kas attēlo magnētiska 

materiāla magnētiskās indukcijas B, magnētiskās 

polarizācijas J vai magnetizācijas M atkarību no 

magnētiskā lauka intensitātes H, ja lauka intensitāte 

mainās cikliski. 

  

3 1020 

magnētiskās izkliedes 

koeficients 

  

  

magnetic leakage factor коэффициент магнитного 

рассеяния 

magnetischer Streufaktor Pilnās magnētiskās plūsmas atiecība pret lietderīgo 

magnētisko plūsmu. 

3 1021 

magnētiskās ķēdes efektīvie 

izmēri 

effective dimensions of a 

magnetic circuit 

эффективные размеры 

магнитной цепи 

effektive Abmessungen eines 

Magnetkreises 

Magnētiskās plūsmas ceļa garums, šķērsgriezuma 

laukums, tilpums un materiāla īpašības tādai iedomātai 

magnētserdei, kas magnētiskā ziņā Releja apgabalā ir 

ekvivalenta no atsevišķiem dažādu izmēru elementiem 

veidotai magnētserdei. 

Piezīmes. 

1. Magnētiskās ķēdes efektīvie izmēri ir: 

    efektīvais šķērsgriezuma laukums 

 

    efektīvais magnētiskās plūsmas ceļa garums 

 

    efektīvais tilpums 

, 

   kur koeficientiem C1 un C2 ir spēkā sakarības 

 . 

2. Šīs formulas var lietot arī magnētiskajai ķēdei, kas 

darbojas ārpus Releja apgabala, ja magnetizāciju var 

3 1022 
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uzskatīt par homogēnu, piemēram, Epšteina kvadrātā. 

  

magnētiskās ķēdes gaisa 

sprauga 

air gap of a magnetic circuit воздушный зазор магнитной 

цепи 

Luftspalt eines Magnetkreises Sprauga starp magnētiskās ķēdes feromagnētiskajām 

daļām, kuru šķērso magnētiskās spēka līnijas; gaisa 

spraugas platums salīdzinājumā ar magnētiskās 

plūsmas ceļa kopējo garumu ir mazs. 

  

3 1023 

magnētiskās pievilkšanās 

spēks 

magnetic pull сила магнитного притяжения magnetische Anziehungskraft Pievilkšanās spēks starp diviem pretējas polaritātes 

magnētiskajiem poliem. 

Piezīme. Starp diviem poliem ar vienāda laukuma 

paralēlām virsmām, kas atdalītas ar nelielu gaisa 

spraugu, magnētiskās pievilkšanās spēku F var 

aprēķināt kā integrāli pa vienu no pola virsmām S: 

 

  

3 1024 

magnētiskie papildzudumi residual magnetic loss добавочные магнитные потери magnetische Restverluste Zudumi, kurus iegūst, ja no magnētiskajiem 

kopzudumiem atņem virpuļstrāvu un histerēzes 

zudumus. 

Piezīme. Magnētisko zudumu iedalījums virpuļstrāvu 

zudumos, histerēzes zudumos un magnētiskajos 

papildzudumos nav īsti korekts. Tomēr šāds iedalījums 

tehnikā pieņemts un tas saistīts ar minēto zudumu 

eksperimentālās noteikšanas metodēm. 

  

3 1025 

magnētiskie zudumi magnetic loss магнитные потери magnetische Verluste Enerģija, ko absorbē magnētisks materiāls, ja tas 

pakļauts laikā mainīga magnētiskā lauka iedarbībai. 

Piezīme. Magnētiskie zudumi sastāv galvenokārt no 

magnētiskās histerēzes un virpuļstrāvu zudumiem. 

  

3 1026 

magnētisko potenciālu 

starpība 

(apzīmējums: Um) 

magnetic potential difference разность магнитных 

потенциалов 

magnetische Potentialdifferenz Divu punktu skalāro magnētisko potenciālu starpība. 

Piezīme. Divu punku a un b magnētisko potenciālu 

starpību Um var aprēķināt ar formulu 

 

kur H – magnētiskā lauka intensitāte; ra un rb – 

attiecīgi punktu a un b rādiusvektori; dr – līnijas 

elementa vektors. 

  

3 1027 

magnētisko zudumu magnetic loss anisotropy factor коэффициент анизотропии Anisotropiefaktor der Koeficients, kuru elektrotehniskajam tēraudam 3 1028 
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anizotropijas koeficients 

(apzīmējums: T) 

магнитных потерь magnetischen Verluste aprēķina ar formulu 

 

kur P90 un P0 – magnētiskie zudumi, kas mērīti, 

materiālu magnetizējot attiecīgi perpendikulāri un 

paralēli velmēšanas virzienam. 

Piezīme. Zudumu P90 un P0 mērījumi jāveic vienādos 

apstākļos. 

  

magnētisko zudumu 

koeficients 

magnetic loss factor коэффициент магнитных 

потерь 

magnetischer Verlustfaktor, 

Permeabilitäts-Verlustzahl Magnētisko zudumu leņķa tangensa dalījums ar 

relatīvo magnētisko caurlaidību r: 

, 

kur  un  – attiecīgi kompleksās relatīvās 

magnētiskās caurlaidības reālā un negatīva imaginārā 

daļa. 

  

3 1029 

magnētisko zudumu leņķis 

(apzīmējums: m) 

magnetic loss angle угол магнитных потерь magnetischer Verlustwinkel, 

Permeabilitäts-Verlustwinkel 

Leņķis, ko nosaka magnētisko zudumu koeficienta un 

reālās relatīvās magnētiskās caurlaidības attiecība: 

. 

  

3 1030 

magnētisko zudumu leņķiskās 

anizotropijas koeficients 

(apzīmējums: TL) 

magnetic loss anisotropy factor 

at a given angle 

коэффициент анизотропии 

магнитных потерь для 

заданного угла 

Anisotropiefaktor der 

magnetischen Verluste bei einem 

gegebenem Winkel 

Koeficients, kuru elektrotehniskajam tēraudam 

aprēķina ar formulu 

 

kur P un P0 – magnētiskie zudumi, kas mērīti 

materiālu magnetizējot attiecīgi leņķī  pret 

velmēšanas virzienu un paralēli velmēšanas virzienam. 

Piezīme. Zudumu P un P0 mērījumi jāveic vienādos 

apstākļos. 

  

3 1031 

magnētisko zudumu 

masasblīvums 

[total] magnetic loss mass 

density, specific [total] magnetic 

loss 

плотность [общих] магнитных 

потерь по массе, удельные 

магнитные потери 

massebezogene magnetische 

Gesamtverluste 

Homogēni magnetizēta ķermeņa kopējo magnētisko 

zudumu attiecība pret šī ķermeņa masu. 

3 1032 

magnētisko zudumu 

pretestība 

magnetic loss resistance сопротивление магнитных 

потерь 

magnetischer Verlustwiderstand Ekvivalentajā elektriskajā shēmā, kas attēlo magnētisko 

ķēdi ar tinumu, tinumam virknē vai paralēli slēgta 

3 1033 
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aktīvā pretestība, kurā izdalītā jauda ir vienāda ar 

magnētiskās ķēdes magnētiskajiem zudumiem. 

  

magnētisko zudumu 

tilpumblīvums 

[total] magnetic loss volume 

density 

плотность [общих] магнитных 

потерь по объему 

volumenbezogene magnetische 

Gesamtverluste 

Homogēni magnetizēta ķermeņa kopējo magnētisko 

zudumu attiecība pret šī ķermeņa tilpumu. 

3 1034 

magnētisms magnetism магнетизм Magnetismus Parādību kopums, kas saistīts ar mijiedarbību starp 

elektrisko strāvu magnētiskajiem laukiem, starp 

elektriskās strāvas magnētisko lauku un magnētu, kā arī 

starp magnētiem. 

  

3 1035 

magnētizotropa viela 

  

magnetically isotropic substance магнитоизотропное вещество magnetisch isotrope Substanz Materiāls, kurā jūtami neizpaužas magnētiskā 

anizotropija. 

3 1043 

magnētmīksts materiāls magnetically soft material магнитомягкий материал magnetisch weicher Werkstoff Magnētiskais materiāls, kuram ir mazs koercitīvais 

spēks, liela magnētiskā caurlaidība un šaura histerēzes 

cilpa. 

Piezīme. Koercitīvā spēka vērtību, kas nosaka robežu 

starp magnētcietu un magnētmīkstu materiālu, precīzi 

definēt ir grūti: tā atrodas robežās no 1 līdz 10 kA/m. 

  

3 1044 

magnētpakares vilcējriteklis magnetically supported vehicle, 

maglev 

тяговая единица с магнитным 

подвесом 

Magnetschwebefahrzeug Bezsliežu vilcējriteklis, kuru virs balstvirsmas notur un 

pārvieto magnētiskie spēki. 

4 1018 

magnēts 

  

magnet магнит Magnet Magnētcieta materiāla izstrādājums, kas paredzēts ārēja 

magnētiskā lauka radīšanai. 

3 1052 

magnētsedes histerēzes 

parametrs 

(apzīmējums: C2) 

magnetic core hysteresis 

parameter 

параметр гистерезиса 

магнитного сердечника 

Magnetkern-Hystereseparameter Lielums, kuru magnētserdei, kas veidota no dažāda 

nemainīga šķērsgriezuma un dažāda garuma virknē 

savienotiem elementiem, aprēķina ar formulu 

, 

kur l – magnētiskās spēka līnijas vidējais garums ķēdes 

elementā; S – magnētiskās ķēdes elementa 

šķērsgriezuma laukums. 

  

3 1057 

magnētserde magnetic core магнитный сердечник magnetischer Kern, Magnetkern No magnētiska materiāla izveidota magnētiskās ķēdes 

daļa, uz kuras var būt novietota viena vai vairākas 

tinuma spoles. 

  

3 (2) 1053 
(669) 

magnētserdes aizpildes 

koeficients 

lamination factor of a magnetic 

core 

коэффициент заполнения 

магнитного сердечника 

Füllfaktor eines Magnetkernes Slāņotas magnētserdes vai magnētiskās lentserdes 

tērauda šķērsgriezuma laukuma attiecība pret paketes 

vai serdes pilno šķērsgriezuma laukumu. 

  

3 1054 
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magnētserdes 

dubultpārklājsadura 

double-lapped joint of a 

magnetic core 

соединение магнитного 

сердечника в двойную 

нахлестку 

doppelt überlappte Ecke eines 

Magnetkernes 

Magnētserdes paketes divu stieņu stūra savienojums, 

kas veidots no paralēli novietotām un taisnā leņķī 

savienotām skārda plāksnēm, turklāt tā, ka sadurvietās 

vienas kārtas plāksnes pilnībā pārklāj citas kārtas 

plāksnes. 

  

3 1055 

magnētserdes histerēzes 

konstante 

(apzīmējums: i) 

hysteresis core constant постоянная гистерезиса 

сердечника 

Hysterese-Kernkonstante Darbībai Releja apgabalā paredzēta magnētiskā 

materiāla raksturlielums, ko aprēķina ar formulu 

, 

kur h – histerēzes zudumu leņķis; im – strāvas 

amplitūdas vērtība; L – mērspoles induktivitāte. 

Piezīme. Starp materiāla histerēzes konstanti un 

magnētserdes histerēzes konstanti ir šāda sakarība: 

, 

kur B – materiāla histerēzes konstante; eefektīvā 

magnētiskā caurlaidība; Ve – magnētiskās ķēdes 

efektīvais tilpums (sk terminu “magnētiskās ķēdes 

efektīvie izmēri”). 

  

3 1056 

magnētserdes induktivitātes 

parametrs 

(apzīmējums: C1) 

magnetic core inductance 

parameter 

параметр индуктивности 

магнитного сердечника 

Magnetkern-

Induktivitätsparameter 

Lielums, kuru magnētserdei, kas veidota no dažāda 

nemainīga šķērsgriezuma un dažāda garuma virknē 

savienotiem elementiem, aprēķina ar formulu 

, 

kur l – magnētiskās spēka līnijas vidējais garums ķēdes 

elementā; S – magnētiskās ķēdes elementa 

šķērsgriezuma laukums. 

  

3 1058 

magnētserdes pārbaude 

  

core test испытание сердечника Kernprüfung Pārbaude, kuru veic, lai noteiktu zudumus slāņotā 

magnētserdē vai starpplākšņu izolācijas kvalitāti. 

2 670 

magnētserdes spiedplāksne 

  

core end plate нажимная плита сердечника Endplatte, Preßplatte Plāksne vai cita veida detaļa, kas nostiprināta slāņotas 

magnētserdes galos serdes saspiediena uzturēšanai. 

2 671 

magnētvada jūgs joke of a magnetic circiut ярмо магнитопровода Magnetjoch Magnētvada daļa, uz kuras parasti nav tinumu un kas 

savieno atsevišķus magnētiskās ķēdes elementus, 

nodrošinot magnētiskajai plūsmai mazu magnētisko 

pretestību. 

  

3 1059 
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magnētvadāms kontakts reed contact язычковый 

магнитоуправляемый контакт 

Reedkontakt Kontaktmezgls, kas veidots no magnētiska materiāla 

plāksnītēm, kuru kustību izraisa magnētiskā lauka 

iedarbe uz tām. 

3 1060 

maģistrālā līnija 

  

tapped line, teed line магистральная линия Hauptleitung Galvenā līnija, kurai pievienotas nozarlīnijas. 1 364 

maināms uzgalis 

  

universal tool attachment сменная насадка auswechselbarer Arbeitskopf Maināma pierīce, kas paredzēta 

nostiprināšanai izolētājstieņa galā. 

1 700 

mainīga ātruma elektrodzinējs varying speed motor электродвигатель с 

переменной скоростью 

вращения 

Motor für veränderlicher 

Drehzahl 
Elektrodzinējs, kura rotācijas frekvence ievērojami 

mainās normālas slodzes diapazonā. 

2 672 

mainīga ātruma necikliskas 

slodzes režīms, 

S9 režīms 

duty with non-periodic load and 

speed variations, duty type S9 

режим с непериодическим 

изменением нагрузки и 

скорости вращения, типовой 

режим S9 

Betrieb mit nichtperiodischer 

Last und Drehzahländerung, 

Betriebsart S9 

Režīms, kurā elektromašīnas slodze un rotācijas 

frekvence mainās neperiodiski. Šis režīms ietver biežas 

pārslodzes, kad ievērojami tiek pārsniegta 

elektromašīnas nominālā jauda. 

2 673 

mainīga ātruma nepārtraukts 

ciklisks režīms, 

S8 režīms 

continuous-operation periodic 

duty with load-speed changes, 

duty type S8 

непрерывный повторно-

периодический режим с 

одновременным изменением 

нагрузки и скорости 

вращения, типовой режим S8 

ununterbrochener periodischer 

Betrieb mit Aussetzbelastung 

und Drehzahländerung, 

Betriebsart S8 

Elektromašīnas režīms ar secīgiem identiskiem cikliem, 

no kuriem katrs ietver darbību ar vienai noteiktai 

rotācijas frekvencei atbilstošu vienu slodzi un darbību 

ar citai rotācijas frekvencei atbilstošu citu slodzi, bet 

neietver bezsprieguma miera stāvokli. 

2 674 

mainīgais lielums 

sk. mainīgais 

  

        3 1062 

mainīgais, 

mainīgais lielums 

  

variable переменная Variable Lielums vai stāvoklis, kura vērtība var mainīties un 

parasti ir izmērāma. 

3 1061 

mainīgas slodzes režīms varying load duty режим переменной нагрузки Betrieb mit wechselnder 

Belastung 

Elektroierīces vai elektroiekārtas darba režīms, kurā 

slodzes intervāli un slodze šajos intervālos var 

mainīties plašās robežās. 

  

3 1063 

mainīgo vektors vector of variables вектор переменных variable Vektorgröße Vektora jēdziena vispārinājums – sakārtota mainīgo 

kopa, kurā katru mainīgo var uzskatīt par n dimensiju 

telpas vektora komponenti. 

  

3 1064 

maiņgriešanas koeficients, 

invertēšanas koeficients 

  

inversion factor коэффициент инвертирования Wechselrichtgrad Attiecība starp pamatharmonikas jaudu maiņgrieža 

izejā un līdzstrāvas jaudu tā ieejā. 

4 1019 

maiņgriezis, 

invertors 

  

invertor инвертор Wechselrichter Statiska ierīce līdzstrāvas pārveidošanai maiņstrāvā. 3 1065 

maiņsprieguma efektīvā root-mean-square value of an действующее значение Effektivwert der Maiņsprieguma vidējā kvadrātiskā vērtība viena 3 1066 
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vērtība 

(apzīmējums: U) 

alternating voltage, r. m. s. value 

of an alternating voltage 

переменного напряжения Wechselspannung perioda T laikā: 

 

kur u – maiņsprieguma momentānā vērtība. 

  

maiņsprieguma pārveidotājs c. voltage converter преобразователь напряжения 

переменного тока 

Wechselspannungsumrichter Pārveidotājs, kas paredzēts maiņsprieguma vērtības 

mainīšanai, nemainot frekvenci un fāžu skaitu. 

4 1020 

maiņsprieguma vidējā vērtība 

(apzīmējums: ū) 

mean value of an alternating 

voltage 

среднее значение переменного 

напряжения 

Mittelwert der Wechselspannung Maiņsprieguma momentāno absolūto vērtību |u| vidējā 

vērtība viena perioda T laikā: 

 

  

3 1067 

maiņspriegums 

(apzīmējums: u~) 

  

alternating voltage переменное напряжение Wechselspannung Periodiski mainīgs spriegums, kura vidējā vērtība ir 

vienāda ar nulli. 

3 1068 

maiņstrāva 

(apzīmējums: i~) 

  

alternating current, a. c. переменный ток Wechselstrom Periodiski mainīga strāva, kuras vidējā vērtība ir 

vienāda ar nulli. 

3 1069 

maiņstrāvas efektīvā vērtība 

(apzīmējums: I) 

root-mean-square value of an 

alternating current, r. m. s. value 

of an alternating current 

действующее значение 

переменного тока 

Effektivwert des 

Wechselstromes 

Maiņstrāvas vidējā kvadrātiskā vērtība viena 

perioda T laikā: 

 

kur i – maiņstrāvas momentānā vērtība. 

  

3 1070 

maiņstrāvas filtrs 

  

c. filter фильтр переменного тока wechselstromseitiges Filter Filtrs, kas paredzēts augstāko harmoniku samazināšanai 

pārveidotāja maiņstrāvas pusē. 

4 1021 

maiņstrāvas fons hum фон переменного тока Brumm Nevēlamas, praktiski sinusoidālas mērītā vai pievadītā 

lieluma vērtību zemfrekvences novirzes no vidējās 

vērtības, ja šo noviržu frekvence sakrīt ar barojošā tīkla 

frekvenci. 

Piezīme. Maiņstrāvas tīkla fons ir daļa no 

periodiskajām novirzēm. 

  

3 1071 

maiņstrāvas galvenais 

ģenerators 

alternating current main 

generator, a. c. main generator, 

main alternator 

главный генератор 

переменного тока 

Wechselstrom-Hauptgenerator Maiņstrāvas ģenerators, kuru darbina iekšdedzes 

dzinējs un kurš pievada enerģiju ritošā sastāva vilces 

dzinējiem. 

4 1022 

maiņstrāvas ģenerators alternating current generator, a.c. генератор переменного тока Wechselstromgenerator Ģenerators maiņsprieguma ieguvei. 2 675 
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generator 

maiņstrāvas līnija 

  

alternating current line, a.c. line линия электропередачи 

переменного тока 

Wechselstromleitung Elektrolīnija, kas pieslēgta maiņstrāvas avotam, vai 

elektrolīnija, kas savieno divus maiņstrāvas tīklus. 

2 676 

maiņstrāvas līnijas fāze phase of an a.c. line фаза линии электропередачи 

переменного тока 
Auenleiter einer 

Wechselstromleitung 
Spriegumam pieslēgtas vairākfāžu maiņstrāvas līnijas 

vada vai kūļvada apzīmējums. 

2 677 

maiņstrāvas mašīna alternating current machine, a.c. 

machine 

машина переменного тока Wechselstrommaschine Elektromašīna ar enkura tinumu, ko paredzēts pievienot 

maiņstrāvas tīklam. 

2 678 

maiņstrāvas 

oksīdkondensators 

  

c. electrolytic capacitor оксидный конденсатор 

переменного тока 

Wechselstrom-

Elektrolytkondensator 

Oksīdkondensators, kas paredzēts darbam maiņstrāvas 

ķēdēs. 

4 1023 

maiņstrāvas pārveidošanas 

koeficients 

c. conversion factor коэффициентпреобразованияп

еременного тока 

Wechselstrom-Umrichtgrad Attiecība starp pamatharmonikas jaudu maiņstrāvas 

pārveidotāja izejā un pamatharmonikas jaudu tā ieejā. 

4 1024 

maiņstrāvas pārveidotājs 

  

c. converter преобразователь переменного 

тока 

Wechselstromumrichter Pārveidotājs, kurš paredzēts maiņstrāvas parametru 

pārveidošanai. 

4 1025 

maiņstrāvas relejs 

  

alternating-current relay реле переменного тока Wechselstromrelais Relejs, kas paredzēts maiņstrāvas (maiņsprieguma) 

ķēdēm. 

3 1072 

maiņstrāvas sliežu elektroķēde 

  

alternating current track circuit рельсовая цепь переменного 

тока 

Wechselstrom-Gleisstromkreis Sliežu elektroķēde, kuru baro ar maiņstrāvu dzelzceļa 

līnijās ar līdzstrāvas elektrisko vilci. 

4 1026 

maiņstrāvas tīkls 

  

alternating current system, a.c. 

system 

электрическая сеть 

переменного тока 

Wechselstromnetz Elektrotīkls, kuru baro maiņstrāvas avoti. 1 661 

maiņstrāvas vidējā vērtība 

(apzīmējums: ) 

mean value of an alternating 

current 

среднее значение переменного 

тока 

Mitteltwert des Wechselstromes Maiņstrāvas momentāno absolūto vērtību |i| vidējā 

vērtība viena perioda T laikā: 

 
  

3 1073 

maksa par jaudas rezervi standby charge плата за резервы Preis für Reserveleistung Maksa par elektroenerģijas lietotājam rezervēto jaudu 

saskaņā ar rezerves tarifu neatkarīgi no tā, vai šī jauda 

tiek vai netiek izmantota. 

  

2 680 

maksa par jaudu demand charge плата за мощность Leistungspreissumme Kopējā summa, kas jāmaksā par jaudu saskaņā ar tarifa 

nosacījumiem un/vai saskaņā ar elektroapgādes līgumu. 

  

2 681 

maksas jauda 

  

chargeable demand оплачиваемая мощность Verrechnungsleistung Jauda, kuru ievēro, nosakot maksu par elektroenerģiju. 

  

2 682 

maksājuma dokuments 

  

payment document платежный документ Zahlungsdokument Dokuments, uz kura pamata elektroenerģijas 

lietotājs kārto maksājumu. 

1 145 

maksimālais kolektora 

starpplāksnīšu spriegums 

maximum voltage between 

commutator segments 

максимальное напряжения 

между коллекторными 

maximale Lamellenspannung Maksimālais spriegums starp divām kolektora blakus 

plāksnītēm jebkuros normālas darbības apstākļos. 

4 1027 
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пластинами 

maksimālais vēja darbātrums cut-out wind speed максимальная рабочая 

скорость ветра 

Ausschaltwindgeschwindigkeit Rumbas ass augstumā mērīts lielākais vēja ātrums, 

kādam aprēķināta vējturbīna un kuru pārsniedzot 

jāpārtrauc tās darbība. 

  

4 1028 

maksimālā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: max) 

  

maximum permeability максимальная магнитная 

проницаемость 

Maximalpermeability Amplitudālās magnētiskās caurlaidības maksimālā 

vērtība, kas novērota, mainoties magnētiskā lauka 

intensitātei. 

3 1074 

maksimāli pieļaujamais 

kondensatora maiņspriegums 

maximum permissible a. c. 

voltage of a capacitor 

максимальное допустимое 

переменное напряжение 

конденсатора 

höchste zulässige 

Wechselspannung eines 

Kondensators 

Maiņsprieguma maksimālā efektīvā vētība, kuru 

kondensators var izturēt noteiktu laiku noteiktos 

apstākļos. 

4 1030 

maksimāli pieļaujamā 

kondensatora maiņstrāva 

maximum permissible a. c. 

current of a capacitor 

максимальный допустимый 

переменный ток конденсатора 

höchster zulässiger 

Wechselstrom eines 

Kondensators 

Maiņstrāvas maksimālā efektīvā vērtība, kuru 

kondensators var izturēt noteiktu laiku noteiktos 

apstākļos. 

4 1029 

maksimālo zudumu laiks 

  

utilization time of power losses продолжительность 

макасимума потерь 

Verluststundenzahl Enerģijas zudumu attiecība pret jaudas 

zudumu maksimumu attiecīgajā laika intervālā. 

1 341 

maksimālsprieguma 

aizsardzība 

  

overvoltage protection защита от повышения 

напряжения 

Überspannungsschutz Aizsardzība, kuras nostrādi izraisa spriegums, ja tas 

pārsniedz iepriekš iestatīto vērtību. 

3 1075 

maksimālstrāvas aizsardzība 

  

overcurrent protection максимальная токовая защита Überstromschutz Aizsardzība, kuras nostrādi izraisa strāva, ja tā 

pārsniedz iepriekš iestatīto vērtību. 

3 1076 

maksimālstrāvas atkabnis over-current release максимальный расцепитель 

тока 

Überstromauslöser Atkabnis, kas izraisa mehāniskā komutācijas aparāta 

atslēgšanos ar laikizturi vai bez tās, kad strāva atkabnī 

pārsniedz uzdoto vērtību. 

  

2 683 

maksimālstrāvas atkabņa 

iestatījums 

current setting of an over-current 

release 

ток уставки максимального 

расцепителя тока 

Stromeinstellwert eines 

Überstromauslösers 
Maksimālstrāvas atkabnim ieregulētā strāvas vērtība, 

kas nodrošina atkabņa nostrādi. 

  

2 684 

maksimālstrāvas atkabņa 

iestatījumu diapazons 

  

current setting range of an over-

current release 

диапазон токов уставки 

максимального расцепителя 

тока 

Stromeinstellbereich eines 

Überstromauslösers 
Diapazons, kurā starp strāvas minimālo un maksimālo 

vērtību var izvēlēties atkabņa strāvas iestatījumu. 

2 685 

maksimālstrāvas atkabņa 

nosacītā nenostrādes strāva 

conventional non-tripping 

current of an over-current release 

условный ток несрабатывания 

максимального расцепителя 

тока 

Nichtauslösestrom eines 

Überstromauslösers 
Normēta strāvas vērtība, kas noteiktu laiku var plūst 

caur atkabni, neizraisot tā nostrādi. 

2 686 

maksimālstrāvas atkabņa 

nosacītā nostrādes strāva 

conventional tripping current of 

an over-current release 

условный ток срабатывания 

максимального расцепителя 

тока 

Auslösestrom eines 

Überstromauslösers 
Normēta strāvas vērtība, kas noteiktā laikā izraisa 

atkabņa nostrādi. 

2 687 

maksimālstrāvas atkabņa 

nostrādes strāva 

operating current of an over-

current release 

ток срабатывания 

максимального расцепителя 

тока 

Ansprechstrom eines 

Überstromauslösers 
Strāvas vērtība, kuru sasniedzot vai pārsniedzot 

atkabnis nostrādā. 

2 688 
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maksimuma nevienlaicīguma 

metode 

non-coincident peak method метод распределения затрат 

при несовпадении с пиком 

нагрузки 

Verteilung der 

leistungsabhängigen Kosten 

nach Kundegruppen 

Ar jaudu saistīto izmaksu sadale pa elektroenerģijas 

lietotāju grupām proporcionāli to maksimālajām 

jaudām neatkarīgi no tā, kā šie maksimumi nobīdīti 

viens attiecībā pret otru vai attiecībā pret 

energosistēmas slodzes maksimumu. 

  

2 689 

maksimumdalība effective demand участие в пике Höchstlastanteil Patērētāja vai patērētāju grupas jaudas vērtība 

energosistēmas maksimumslodzes laikā vai noteiktā 

periodā, kad ir gaidāms energosistēmas slodzes 

maksimums. Lietojot šo terminu, jānorāda 

energosistēmas sprieguma līmenis, uz kuru tas attiecas. 

  

2 690 

maksimumdalības metode peak responsibility method метод распределения затрат 

при участии в максимуме 

нагрузки 

Höchstlastanteilverfahren, 

Spitzenlastanteilverfahren 
Izmaksu sadales metode, saskaņā ar kuru jaudatkarīgās 

izmaksas tiek sadalītas pa elektroenerģijas lietotāju 

grupām atbilstoši to faktiskai jaudai energosistēmas 

slodzes maksimuma laikā. 

2 691 

maksimumjaudas izmaksas peak capacity cost затраты на пиковую мощность Kapitaldienst der Anlagekosten 

für Spitzendeckung 
Izmaksas, kas attiecināmas uz elektrostacijas jaudu, 

kura īpaši instalēta vai galvenokārt paredzēta 

izmantošanai tikai sistēmas iespējamās maksimālās 

slodzes periodos. 

  

2 692 

maksimumslodze peak load максимум нагрузки Lastspitze Diennakts, mēneša, gada vai cita laika perioda lielākā 

vidējā slodze. Vidējošanas laiku (sekundes, minūtes, 

stundas) izvēlas atkarībā no mērķa, kādam nosaka 

maksimumslodzi. 

  

1 575 

maksimumslodzes 

ģeneratoragregāts 

peak load set пиковый генерирующий 

агрегат 

Spitzenlast-Generatorsatz Ģeneratoragregāts, kas paredzēts 

īslaicīgai darbībai maksimumslodzes laikā slodzes 

strauju kāpumu periodos. 

  

1 10 

maksimumslodzes tarifs 

  

peak-load tariff пиковый тариф Preisregelung für die Spitzenzeit Ierobežota perioda tarifs, ko piemēro tikai 

maksimumslodzes stundās. 

2 693 

maksimumuzrādes skaitītājs meter with maximum demand 

indicator 

счетчик с показателем 

максимума 

Zähler mit Maximumanzeige Elektroenerģijas skaitītājs, kas aprīkots ar indikācijas 

ierīci, kura uzrāda secīgos un vienādos laika intervālos 

vidējotās enerģijas vislielāko vērtību. 

  

3 1077 

maksimumvērtības detektors 

  

peak detector пиковый детектор Spitzenwert-Detektor Detektors, kura izejas spriegums atbilst pievadītā 

signāla maksimālajai vērtībai. 

3 1078 

maksimumvoltmetrs 

. 

peak voltmeter пиковой вольтметр Spitzenspannungs-Meßgerät, 

Spitzenspannungsmesser 

Voltmetrs mainīga sprieguma maksimumvērtības 

mērīšanai. 

3 1079 

Maksvela vienādojumi Maxwell equations уравнения Максвелла Maxwellsche Gleichungen Četri vienādojumi, kas noteiktā vidē vai vakuumā saista 3 1081 
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četrus elektromagnētiskā lauka vektoriālos lielumus – 

elektriskā lauka intensitāti E, elektrisko indukciju D, 

magnētiskā lauka intensitāti H un magnētisko 

indukciju B – ar elektriskās strāvas blīvumu J un 

elektrisko lādiņu blīvumu . Maksvela vienādojumi 

diferenciālā formā: 

 

 

; 

, 

kur “rot” un “div” attiecīgi vektoriālu funkciju 

diferencēšanas operāciju “rotors” un “diverģence” 

simbolisks apzīmējums. 

  

manevrēšanas 

ģeneratoragregāts 

controllable set маневренный генерирующий 

агрегат 

Mittellast-Generatorsatz Ģeneratoragregāts, kas paredzēts energosistēmas 

slodzes grafika mainīgās daļas segšanai tik ilgi, cik to 

nosaka ekonomiskais izdevīgums. 

  

1 11 

mangāna dioksīda-cinka 

galvaniskā baterija 

  

manganese dioxide-zinc primary 

battery 

гальваническая батарея 

диоксида марганца-цинка 

Mangandioxid-Zink-

Primärbatterie 

Sārma galvaniskā baterija, kuras elementu pozitīvais 

elektrods ir izgatavots no mangāna dioksīda, bet 

negatīvais – no cinka. 

  

3 1082 

mangāna dioksīda-magnija 

galvaniskā baterija 

manganese dioxide-magnesium 

primary battery 

гальваническая батарея 

диоксида марганца-магния 

Mangandioxid-Magnesium-

Primärbatterie 

Galvaniskā baterija, kuras elementu pozitīvais elektrods 

ir izgatavots no mangāna dioksīda, negatīvais – no 

magnija, bet elektrolīts ir sāls šķīdums. 

3 1083 

manometriskais slēdzis pressure switch выключатель давления, 

манометрический 

выключатель* 

Druckschalter Slēdzis, kura kontaktus darbina noteikts gaisa vai 

šķidruma spiediens. 

4 1031 

manuāla vadība 

sk. rokvadība 

  

        2 694 

manuālatkarīga komutācijas 

operācija 

dependent manual operation зависимая ручная операция abhängige Handbetätigung Mehāniska komutācijas aparāta komutācijas operācija, 

kas tiek realizēta tikai ar muskuļu enerģiju tā, ka 

operācijas ātrums un iedarbes spēks ir atkarīgs no 

operatora darbības. 

  

2 695 

manuālneatkarīga komutācijas 

operācija 

independent manual operation независимая ручная операция unabhängige Handbetätigung Mehāniska komutācijas aparāta komutācijas operācija, 

kas tiek veikta ar nepārtrauktā procesā uzkrājamu un 

2 696 
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atdodamu muskuļu enerģiju tā, ka operācijas ātrums un 

iedarbes spēks nav atkarīgs no operatora darbības. 

  

manuālstieņa maināmais 

uzgalis 

attachable universal tool [in live 

working] 

ручная штанга со сменной 

головкой [для работы под 

напряжением] 

auswechselbarer Arbeitskopf 

[zum Arbeiten unter Spannung] 

Pierīce, kas nostiprināma manuālstieņa galā, lai veiktu 

dažādas darbības spriegumaktīvās iekārtās, piemēram, 

lai turētu dažādas detaļas, uzstādītu stiprināšanas 

elementus, veiktu siešanas darbus u. tml. 

4 1032 

manuālstieņa universālais 

adapteris 

universal adaptor [in live 

working] 

универсальный адаптер [для 

работы под напряжением] 

Universaladapter [zum Arbeiten 

unter Spannung] 

Maināma ierīce, ko lieto, lai mainītu manuālstieņa gala 

leņķi. 

4 1033 

manuālvadības palaidējs 

  

manual starter ручной пускатель Starter mit Handantrieb Palaidējs, kura galveno kontaktu saslēgšanai 

nepieciešamā enerģija tiek saņemta tikai manuāli. 

2 697 

maršruta automātiskā 

atbloķēšana 

  

automatic route release автоматическое размыкание 

маршрута* 

automatische 

Fahrstraßenauflösung 

Maršruta bloķēšanas automātiska pārtraukšana pēc 

vilciena aizbraukšanas. 

4 1034 

maršruta blokposms 

  

route section секция маршрута, блок-

участок маршрута* 

Fahrstraßenabschnitt Maršruta posms, kura bloķēšana tiek atslēgta, tiklīdz 

vilciens ir šķērsojis šo posmu. 

4 1035 

maršruta bloķēšana 

  

route locking замыкание маршрута Fahrstraßenverschluß Bloķēšana, kas novērš maršrutā iestatīto pārmiju 

stāvokļa maiņu. 

4 1036 

maršrutatmiņas ierīce 

  

route-programme machine маршрутный накопитель Fahrstraßenspeicher Ierīce, kas noteiktu laiku saglabā atmiņā vilcienu 

kustības grafikā paredzētos maršrutus. 

4 1037 

masa (1) 

sk. korpuss 

  

        3 1084 

masa (2) 

(apzīmējums: m) 

  

mass масса Masse Pozitīvs skalārs lielums – materiāla punkta vai ķermeņa 

inerciālo un gravitāro īpašību mērs. 

Piezīme. SI masas mērvienība ir kilograms. 

3 1085 

masas blīvums 

(apzīmējums: ) 

mass density, volumic mass плотность Dichte Fizikākls lielums, kas homogēnai vielai ir vienāds ar 

masas m un tilpuma V dalījumu: 

. 

3 1086 

masas skaitlis 

(apzīmējums: A) 

  

mass number массовое число Massenzahl, Nukleonenzahl Protonu un neitronu skaits atoma kodolā. 3 1087 

masīvu polu elektromašīna 

  

solid pole shoe machine машина с массивными 

полюсами 

Maschine mit massiven 

Polschuhen 
Izvirzītu polu elektromašīna ar monolītām polu 

kurpēm. 

2 698 

masta apakšstacija 

  

pole-mounted substation мачтовая подстанция Maststation Uz viena vai vairākiem balstiem montēta āra 

apakšstacija. 

1 35 

materiāla histerēzes konstante hysteresis material constant постоянная гистерезиса Hysterese-Materialkonstante Darbībai Releja apgabalā paredzēta magnētiskā 3 1088 
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(apzīmējums: B) материала 

materiāla histerēzes zudumu koeficienta 

 attiecība pret magnētiskās indukcijas amplitūdas 

vērtību Bm: 

. 

  

matēta spuldzes kolba 

  

frosted bulb of a lampe матированная колба лампы mattierte Lampenkolben No iekšpuses vai ārpuses matēta spuldzes kolba, kas 

rada izkliedētu gaismu. 

4 1038 

matrica matrix матрица Matrix Taisnstūrveida skaitļu tabula, kuras elementi aij (i = 1, 

2,…,m; j = 1, 2,…,n) sakārtoti m rindās un n kolonnās: 

. 

  

4 1039 

maza jaudas izmantošanas 

koeficienta tarifs 

  

low load factor tariff тариф для низкой нагрузки Preisregelung für niedrige 

Benutzungsdauer 
Tarifs, ko piemēro elektroenerģijas lietotājiem ar mazu 

jaudas izmantošanas koeficientu. 

2 699 

mazas siltumietilpības krāsns low thermal mass furnace печь с малой тепловой массой Ofen mit geringer 

Wärmeträgheit 

Krāsns, kas izgatavota no materiāla ar mazu 

siltumietilpību, tādējādi radot iespēju sildkameru 

uzsildīt īsā laikā. 

  

4 1040 

mazākā atslēgšanas strāva minimum breaking current наименьший ток отключения Mindestausschaltstrom Neietekmētās strāvas mazākā vērtība, kuru drošinātāja 

ieliktnis spēj atslēgt noteiktā laikā un noteiktos 

sprieguma apstākļos. 

  

2 700 

mazjaudas elektrodzinējs 

  

small power motor электродвигатель малой 

мощности 

Kleinmotor Elektrodzinējs, kura ilgstošā režīma jauda nepārsniedz 

1,1 kW. 

2 701 

mazpretestības diferenciālā 

aizsardzība 

low impedance differential 

protection 

дифференциальная защита с 

малым сопротивлением 

niederohmiger Differentialschutz Diferenciālā strāvas aizsardzība ar strāvas releju, kura 

pilnā pretestība ir maza salīdzinājumā ar 

piesātinājumstrāvmaiņa sekundārās ķēdes pilno 

pretestību. 

  

3 1089 

mazsvarīgs bojājums 

  

minor fault незначительная неисправность geringfügiger Fehlzustand Bojājums, kas netraucē nevienu objekta funkciju, kura 

tiek uzskatīta par ļoti svarīgu. 

2 702 
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mājsaimniecības tarifs 

  

domestic tariff бытовой тариф Haushalt-Tarif Tarifs, ko piemēro galvenokārt vai tikai 

elektroenerģijas lietotājiem mājsaimniecībā. 

2 679 

mākslīgais intelekts artificial intelligence, AI искусственный интеллект künstliche Intelligenz Iekārtas vai sistēmas spēja īstenot funkcijas, kas parasti 

raksturīgas cilvēka intelektam, piemēram, spriešana, 

loģiskā analīze, mācīšanās, pilnveidošanās. 

  

3 1080 

MDS 

sk. magnetodzinējspēks 

  

        3 1090 

medicīndrošs mazspriegums medicin safety extra low voltage, 

MSELV 

медбезопасное сверхнизкое 

напряжение 

medizinische Sicherkeits-

Kleinspannung, MSELV 

Attiecīgas valsts normatīvajos materiālos noteiktas 

sprieguma vērtības, piemēram, līdz 25 V 

maiņspriegumam un līdz 60 V līdzspriegumam, kas 

paredzētas paaugstinātas drošības elektroķēžu 

barošanai medicīnas iekārtās. Drošības ķēdes 

atdalīšanai no elektrotīkla izmanto drošības 

tarnsformatoru ar dubultu vai pastiprinātu izolāciju. 

  

3 1091 

mehāniska komutācijas 

aparāta atdalītājsprauga 

isolating distance of a pole of a 

mechanical switching device 

изолирующий промежуток 

полюса контактного 

коммутационного аппарата 

Trennstrecke eines Poles eines 

mechanischen Schaltgerätes 
Mehāniska komutācijas aparāta izolētājsprauga, kas 

nepieciešama no drošības apsvērumiem. 

2 704 

mehāniska komutācijas 

aparāta atslēgšanas operācija 

opening operation of a 

mechanical switching device 

операция отключения 

контактного коммутационного 

аппарата 

Öffnen eines mechanischen 

Schaltgerätes 
Operācija, kas maina aparāta stāvokli no ieslēgta uz 

atslēgtu. 

2 705 

mehāniska komutācijas 

aparāta atslēgšanas pašlaiks 

opening time of a mechanical 

switching device 

собственное время 

отключения контактного 

коммутационного аппарата 

Ausschaltzeit, Öffnungszeit 

eines mechanischen 

Schaltgerätes 

Laika intervāls starp atslēgšanas komandas padošanas 

brīdi un brīdi, kad polos pārtraucies pēdējais lokdzēses 

kontakts. 

2 706 

mehāniska komutācijas 

aparāta atslēgts stāvoklis 

open position of a mechanical 

switching device 

отключенное положение 

контактного коммутационного 

аппарата 

offene Stellung eines 

mechanischen Schaltgerätes 
Stāvoklis, kurā nodrošināta nepieciešamā 

kontaktsprauga starp galvenās ķēdes pārtrauktajiem 

kontaktiem. 

2 707 

mehāniska komutācijas 

aparāta automātiska 

atkalieslēgšana 

automatic reclosing of a 

mechanical switching device 

автоматическое повторное 

включение контактного 

коммутационного аппарата 

automatisches Wiederschließen 

eines mechanischen 

Schaltgerätes 

Operāciju secība, kurā mehānisks komutācijas aparāts 

pēc atslēgšanas ietur uzdoto pauzi un pēc tam atkal 

automātiski ieslēdzas. 

2 708 

mehāniska komutācijas 

aparāta cikls 

operating cycle of a mechanical 

switching device 

рабочий цикл контактного 

коммутационного аппарата 

Schaltspiel eines mechanischen 

Schaltgerätes 
Mehāniska komutācijas aparāta secīga stāvokļu maiņa: 

no viena stāvokļa otrā un atpakaļ uz iepriekšējo 

stāvokli, izejot arī caur visiem starpstāvokļiem, ja tādi 

ir. 

2 709 

mehāniska komutācijas 

aparāta energoakumulēta 

komutācijas operācija 

stored energy operation of a 

mechanical switching device 

операция посредством 

запасенной энергии 

контактного коммутационного 

аппарата 

Kraftspeicherbetätigung eines 

mechanischen Schaltgerätes 
Komutācijas operācija, kas tiek realizēta ar enerģiju, 

kura uzkrāta aparāta piedziņas mehānismā līdz 

operācijas sākumam un kura ir pietiekama šīs 

operācijas pabeigšanai noteiktos apstākļos. Šīs 

operācijas var iedalīt pēc enerģijas uzkrāšanas veida 

(atspere, svars u.c.), enerģijas izcelsmes veida 

(muskuļu, elektriskā u.c.), enerģijas atbrīvošanas veida 

2 710 
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(manuāli, elektriski u.c.). 

  

mehāniska komutācijas 

aparāta gājiens 

travel of a mechanical switching 

device 

ход контактного 

коммутационного аппарата 

Weg eines mechanischen 

Schaltgerätes 
Mehāniska komutācijas aparāta daļas kustīgā elementa 

punkta taisnvirziena vai griezes pārvietojums. 

Iespējams nepilns gājiens, virsgājiens utt. 

  

2 711 

mehāniska komutācijas 

aparāta ieslēgšanas operācija 

closing operation of a 

mechanical switching device 

операция включения 

контактного коммутационного 

аппарата 

Schließen eines mechanischen 

Schaltgerätes 
Komutācijas operācija, kas maina aparāta stāvokli no 

atslēgta uz ieslēgtu. 

2 712 

mehāniska komutācijas 

aparāta ieslēgts stāvoklis 

closed position of a mechanical 

switching device 

включенное положение 

контактного коммутационного 

аппарата 

geschlossene Stellung eines 

mechanischen Schaltgerätes 
Stāvoklis, kurā nodrošināta paredzētā galvenās ķēdes 

nepārtrauktība. 

2 713 

mehāniska komutācijas 

aparāta komutācijas operācija 

operation of a mechanical 

switching device 

операция контактного 

коммутационного аппарата 

Betätigung, Schaltung eines 

mechanischen Schaltgerätes 
Kustīgās kontaktdetaļas (kustīgo kontaktdetaļu) 

pārvietošana no viena stāvokļa citā stāvoklī. Jaudas 

slēdzim tā var būt ieslēgšanas vai atslēgšanas operācija. 

Ja nepieciešams atšķirt, tad šo operāciju elektriskā 

nozīmē, piemēram, strāvas ieslēgšanu vai atslēgšanu, 

sauc par komutācijas operāciju, bet šo operāciju 

mehāniskā nozīmē, piemēram, ieslēgšanu vai 

atslēgšanu bez strāvas, – par mehānisku slēgšanas 

operāciju. 

  

2 714 

mehāniska komutācijas 

aparāta kontakts 

contact of a mechanical 

switching device 

контакт контактного 

коммутационного аппарата 

Kontakt eines mechanischen 

Schaltgerätes 
Mehāniska komutācijas aparāta strāvvadošo daļu 

kopums, kas paredzētas elektriskās ķēdes saslēgšanai 

un pārtraukšanai, kā arī ķēdes nepārtrauktības 

uzturēšanai slīdes vai rites kontakta gadījumā. 

  

2 715 

mehāniska komutācijas 

aparāta operāciju secība 

operating sequence of a 

mechanical switching device 

последовательность операций 

контактного коммутационного 

аппарата 

Schaltfolge eines mechanischen 

Schaltgerätes 
Noteiktu slēgšanas operāciju izpilde noteiktos laika 

intervālos. 

2 716 

mehāniska komutācijas 

aparāta piedziņatkarīga 

komutācijas operācija 

dependent power operation of a 

mechanical switching device 

зависимая двигательная 

операция контактного 

коммутационного аппарата 

abhängige Kraftbetätigung eines 

mechanischen Schaltgerätes 
Komutācijas operācija, kas tiek realizēta ar ārēja avota 

(elektromagnēta, elektrodzinēja, pneimodzinēja u.tml.) 

enerģiju un kuras norise atkarīga no enerģijas padeves 

nepārtrauktības. 

2 717 

mehāniska komutācijas 

aparāta pilnīga atslēgšanas 

operācija 

positive opening operation of a 

mechanical switching device 

полная операция отключения 

контактного коммутационного 

аппарата 

Zwangsöffnung eines 

mechanischen Schaltgerätes 
Komutācijas operācija, kas atbilstoši nosacījumiem 

nodrošina visu galveno kontaktu atslēgtu stāvokli, kad 

darbinātājelementa stāvoklis atbilst aparāta atslēgtam 

stāvoklim. 

2 718 

mehāniskais spriegums 

(apzīmējums: ) 

stress механическое напряжение mechanische Spannung, 

Beanspruchung 

Vektoriāls lielums, kas raksturo materiāla deformācijā 

radušos iekšējos spēkus un ko noteiktā ķermeņa punktā 

nosaka ar formulu 

, 

3 1092 
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kur F – rezultējošais spēks, kas darbojas uz virsmas 

elementa laukumuS. 

  

mehāniskā darba slodze mechanical working load рабочая механическая 

нагрузка 

mechanische Arbeitslast, 

mechanische Betriebslast 
Elektrolīnijas kāda elementa slodze, kas iegūta, 

ievērojot mehānisko slodžu nosacījumus, bet neņemot 

vērā drošības un pārslodzes koeficientus. 

  

2 703 

mehāniskās mijslodzes 

pārbaude 

mechanical back-to-back test испытание по способу 

механической взаимной 

нагрузки 

Rückarbeitsverfahren Pārbaude, kurā divas vienādas elektromašīnas ir 

mehāniski sajūgtas un abu mašīnu kopējie zudumi tiek 

aprēķināti kā starpība starp vienas mašīnas atdoto un 

otras mašīnas patērēto elektrisko jaudu. 

  

2 719 

mehāniskās vadības elements mechanical control unit механическое звено 

управления 

mechanische Steuerungseinheit Ar mehāniskiem līdzekļiem tieši vadāms elements, 

piemēram, potenciometrs, kas regulē elektroniska 

elementa izejas jaudu. 

  

4 1041 

mehānisko slodžu nosacījumi loading assumptions нагрузочные условия Lastannahmen Elektrolīnijas elementu projektēšanā izmantojamo 

mehānisko slodžu kopums, ko reglamentē nacionālais 

standarts vai noteikumi, vai kas iegūts meteoroloģisko 

datu izpētē. 

  

2 720 

mehānisko slodžu režīms 

  

loading case нагрузочный режим Lastfall Mehānisko slodžu kombinācija, kas iedarbojas uz kādu 

elektrolīnijas elementu noteiktos apstākļos. 

  

2 721 

mehānisks komutācijas 

aparāts 

mechanical switching device контактный коммутационный 

аппарат 

mechanisches Schaltgerät Komutācijas aparāts vienas vai vairāku elektrisko ķēžu 

saslēgšanai un pārtraukšanai ar mehāniski darbināmiem 

kontaktiem. Jebkuru mehānisko komutācijas aparātu 

var raksturot ar vidi, kurā pārtraucas un saslēdzas tā 

kontakti, piemēram, gaiss, elegāze, eļļa. 

  

2 722 

melnā ķermeņa līnija Planckian locus линия черного тела Planckscher Kurvenzug Hromatiskuma grafika līnija, kas atbilst absolūti melna 

ķermeņa starojuma hromatiskumam dažādā 

temperatūrā. 

  

4 1042 

melngaismas spuldze black light lamp лампа черного света Schwarzglaslampe Spuldze, kas paredzēta UV-A diapazona ultravioletā 

starojuma radīšanai un dod ļoti niecīgu redzamo 

starojumu. 

  

4 1043 

metalizēts kondensators 

  

metallized capacitor металлизированный 

конденсатор 

metallisierter Kondensator Kondensators, kura elektrodus veido dielektriķim 

uzsmidzināts metāls. 

4 1050 

metamagnētisms metamagnetism метамагнетизм Metamagnetismus Parādība, kad, ar noteiktu ārējā magnētiskā lauka 3 1190 
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intensitāti iedarbojoties uz antiferomagnētisku vielu, no 

šīs vielas iegūst feromagnētisku vielu. 

Piezīme. Vielas, kurām piemīt metamagnētisms, sauc 

par metamagnētiskām vielām jeb metamagnētiķiem. 

  

metamēriskie krāskairinājumi 

  

metameric colour stimuli, 

metamers 

метамерные цветовые 

стимулы, метамеры 

metamere Farbreize, unbedingt-

gleiche Farbreize 

Spektrāli atšķirīgi krāskairinājumi ar vienādām krāsas 

koordinātām. 

4 1051 

metāla elektroinstalācijas 

caurule 

  

metal conduit металлическая труба для 

электропроводки 

metallisches 

Elektroinstallationsrohr 

Elektroinstalācijas caurule, kas izgatavota tikai no 

metāla. 

4 1046 

metāla kvēldiega spuldze 

  

metal filament lamp лампа с металлической нитью Metalldrahtlampe Kvēlspuldze, kuras kvēldiegs ir izgatavots no metāla. 4 1047 

metālapvalka gāzizolēta 

komutācijas aparatūra 

gas-insulated metal-enclosed 

switchgear 

коммутационная аппаратура в 

металлической оболочке с 

газовой изоляцией 

gasisolierte metallgekapselte 

Schaltanlage 
Komutācijas aparatūra metāla apvalkā, kurā izolāciju 

vismaz daļēji veido izolējoša gāze, kas pēc 

izolētājspējas atšķiras no atmosfēras spiediena gaisa. 

Šis termins attiecas galvenokārt uz augstsprieguma 

komutācijas aparatūru. 

  

2 734 

metālapvalka komutācijas un 

vadības aparatūra 

metal-enclosed switchgear and 

controlgear 

коммутационная аппаратура и 

аппаратура управления в 

металлической оболочке 

metallgekapselte Schaltanlage Komutācijas un vadības aparatūras komplekts, kas, 

izņemot ārējos savienojumus, pilnīgi ietverts zemētā 

metāla apvalkā. Šis termins attiecas galvenokārt uz 

augstsprieguma komutācijas un vadības aparatūru. 

2 735 

metālfolijas kondensators 

  

metal foil capacitor фольговый конденсатор Metallfolienkondensator Kondensators, kura elektrodi izgatavoti no metāla 

folijas. 

4 1048 

metālhalogēnu spuldze 

  

metal halide lamp лампа с галоидными 

соединениями металлов 

Metall-Halogenid-Lampe Augstspiediena intensīvizlādes spuldze, kurā lielāko 

gaismas daļu rada metāla tvaiku un halogenīdu 

sabrukšanas produktu maisījuma starojums. 

  

4 1049 

metālnepārklāts vads 

  

plain conductor токопроводящая жила без 

защитных покрытий 

blanker Leiter Vads, kurā atsevišķas stieples nav pārklātas ar cita 

metāla slāni. 

2 736 

metālpārklāts vads metal-coated conductor токопроводящая жила с 

металлическим покрытием 

metallbeschichteter Leiter Vads, kurā atsevišķas stieples pārklātas ar plānu cita 

metāla vai metāla sakausējuma slāni. 

2 737 

metālu potenciālu rinda 

sk. elektroķīmisko potenciālu 

rinda 

  

        3 1189 

metināšana welding сварка Schweißen Process, kurā karsējot un/vai saspiežot tiek neizjaucami 

savienotas divas vai vairākas detaļas tā, ka saglabājas 

savienojamo materiālu (metālu, plastmasu u.tml.) 

viendabīgums. Procesā var izmantot arī 

piedevmateriālus. 

4 1052 
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metināšanas atgriezes vada 

spaile 

  

welding current return clamp зажим для обратного 

сварочного кабеля 

Schweißstromrückleitungsklem

me 

Ar metināmo izstrādājumu saistīta spaile, kas paredzēta 

metināšanas atgriezes vada pievienošanai. 

4 1053 

metināšanas atgriezes vads 

  

welding return cable сварочный обратный кабель Schweißstromrückleitung Vads (parasti kabelis) starp metināšanas barotājavotu 

un metināmo detaļu. 

4 1054 

metināšanas barotājavota 

slodzes spriegums 

load voltage of a welding power 

source 

напряжение под нагрузкой 

сварочного источника питания 

Arbeitsspannung einer 

Schweißstromquelle 

Spriegums starp metināšanas barotājavota izejas 

spailēm metināšanas laikā. 

4 1055 

metināšanas barotājavots welding power source сварочный источникпитания Schweißstromquelle Iekārta, kas nodrošina metināšanas procesu ar 

noteiktiem parametriem atbilstošu spriegumu un strāvu 

metināšanas procesā. 

  

4 1056 

metināšanas cikla ilgums 

  

weld cycle time длительность цикла сварки Schweißzyklusdauer Laiks, kas nepieciešams metinātājiekārtai, lai veiktu 

metināšanas operāciju un atgrieztos izejas stāvoklī. 

4 1057 

metināšanas elektrods electrode for welding электрод для сварки Elektrode zum Schweißen Metināšanas ķēdes elements, pa kuru pievada 

elektroenerģiju metināmā metāla virsmai vai lokam. 

Lokmetināšanai un kontaktmetināšanai lieto atšķirīgus 

elektrodus. 

  

4 1058 

metināšanas iekārta welding equipment, welding 

plant 

сварочное оборудование Schweißeinrichtung Elementu un ierīču kopums, kas nepieciešams noteikta 

veida un kvalitātes metināta savienojuma izveidošanai. 

  

4 1059 

metināšanas iekārtas atveres 

dziļums 

throat depth вылет машины контактнойсва

рки 

Ausladung einer 

Schweißmaschine 

Izmantojamais attālums kontaktmetināšanas iekārtā no 

elektrodu vai plātņu ass, vai kontaktrullīšu centra līnijas 

līdz tuvākajam atdures punktam. 

  

4 1060 

metināšanas ietaise 

  

welding installation сварочная установка Schweißanlage Visu metināšanas iekārtu un ierīču, kā arī 

pozicionēšanas papildiekārtu (ja tādas nepieciešamas) 

kopums. 

4 1062 

metināšanas konsoļu atstarpe throat gap раствор между сварочными 

консолями 

Armabstand Izmantojamais attālums starp punktmetināšanas, 

rullīšmetināšanas vai kontaktmetināšanas iekārtas 

konsolēm. 

  

4 1063 

metināšanas ķēde welding circuit сварочная цепь Schweißstromkreis Elektriskā ķēde, kas ietver visus vadītājus, kuros plūst 

metināšanas strāva. 

Piezīme. Lokmetināšanā elektriskais loks ir 

metināšanas ķēdes daļa. 

  

4 1064 

metināšanas maksimālā 

īsslēguma jauda 

maximum short-circuit power in 

welding 

максимальная мощность 

короткого замыкания при 

größte Kurzschlußleistung beim 

Schweißen 

Pilnā jauda, kas mērīta uz metināšanas iekārtas 

ievadspailēm, ja sekundārajā ķēdē plūst maksimālā 

4 1065 
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сварке īsslēguma strāva. 

metināšanas maksimālā 

īsslēguma strāva 

maximum short-circuit current in 

welding 

максимальный ток короткого 

замыкания при сварке 

größter Kurzschlußstrom beim 

Schweißen 

Strāvas efektīvā vērtība metināšanas iekārtas īsslēgtā 

sekundārajā ķēdē, ja šo iekārtu baro ar nominālo tīkla 

spriegumu un tai ieregulēta sekundārā sprieguma 

maksimālā vērtība. 

4 1066 

metināšanas saspraudnis coupling device in welding соединительное устройство 

для сварки 

Steckverbinder zum Schweißen Ierīce, kas paredzēta divu lokanu metināšanas kabeļu 

savienošanai, metināšanas kabeļa pievienošanai 

barotājavotam vai metināšanas iekārtai. 

  

4 1067 

metināšanas stieples saiva 

  

wire reel, wire spool кассета для проволоки Drahtspule Piedevmetāla stieples turētājierīce. 4 1068 

metināšanas strāvas 

regulators 

  

welding current regulator регулятор сварочного тока Schweißstromsteller Ierīce, ar kuru regulē metināšanas strāvu. 4 1069 

metināšanas tiešais vads 

  

welding supply cable сварочный питающийкабель Schweißzuleitung Vads (parasti kabelis) starp metināšanas barotājavotu 

un elektroda turētāju vai degli. 

4 1070 

metināšanas transformatora 

tukšgaitas pilnā jauda 

  

no-load apparent power in 

welding 

кажущаяся мощностьхолостог

о хода при сварке 

Leerlaufscheinleistung beim 

Schweisen 

Metināšanas transformatora pilnā jauda režīmā, kad 

primārajam tinumam pievadīts nominālais tīkla 

spriegums, bet sekundārā tinuma ķēde pārtraukta. 

4 1071 

metināšanas transformatora 

tukšgaitas strāva 

  

no-load current in welding ток холостого хода при сварке Leerlaufstrom beim Schweißen Strāva metināšanas transformatora primārajā tinumā, 

kad tam pievadīts nominālais tīkla spriegums, bet 

transformatora sekundārā tinuma ķēde pārtraukta. 

  

4 1072 

metināšanas vadi welding cables сварочные кабели Schweißleitungen Vadi (parasti kabeļi), kas paredzēti metināšanas 

barotājavota savienošanai ar pamatmetālu un elektroda 

turētāju vai degli. 

  

4 1073 

metināšanas vienlaicīguma 

koeficients 

coincidence factor for welding коэффициентодновременности

 длясварки 

Gleichzeitigkeitsfaktor beim 

Schweißen 

Koeficients, ar kuru manuālās lokmetināšanas gadījumā 

jāreizina metināšanas posteņu nominālo strāvu summa, 

lai iegūtu kopējā visas metināšanas vietas barojošajā 

elektropievadā plūstošo ekvivalento strāvu. 

Piezīme. Ekvivalentā strāva nedrīkst pārsniegt 

metināšanas barotājavota nominālo strāvu. 

  

4 1074 

metinātāšanas iekārtas 

izvadspailes 

  

welding output connections сварочные выходные зажимы Schweißleitungsanschlüsse Metināšanas barotājavota spailes, kurām pievieno 

metināšanas kabeli. 

4 1061 

metināts savienojums 

  

welded connection сварное соединение Schweißverbindung Elektriskais savienojums, kas veidots ar metināšanu. 4 1075 

metināts sliežu welded rail bound сварное стыковое geschweißter Elektrisks sliežu sadursavienojums, kura divi gali ir 4 1076 
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sadursavienojums межрельсовое соединение Schienenverbindung piemetināti sliežu galiem to sadurvietā. 

metrs, m 

  

metre, m метр, м Meter, m SI garuma pamatmērvienība, kas vienāda ar gaismas 

veikto ceļu vakuumā 1/299792458 sekundēs. 

3 1191 

mezgls 

  

node узел Knoten Elektrotehnikā - divu vai vairāku elektrisko ķēžu 

savienojuma punkts. 

1 374 

mēneša maksimālā jauda 

  

monthly maximum demand месячная максимальная 

мощность 

Monats-Höchstleistung Stundas (pusstundas, ceturtdaļstundas) vidējās jaudas 

vislielākā vērtība, kura reģistrēta mēneša laikā. 

2 723 

mēraparatūras nomas maksa meter rent плата за прокат 

измерительных приборов 

Entgelt für Meßeinrichtungen Summa, kas jāmaksā par uzstādītajiem mēraparātiem 

un citām ar tiem saistītām iekārtām noteiktā laika 

periodā. 

2 725 

mēraparāta ciparnīca 

sk. mēraparāta skalas plate 

  

        3 1093 

mēraparāta ciparrādījums 

  

digital readout of a measuring 

instrument 

цифровое показание 

измерительного прибора 

Digitalanzeige eines Meßgerätes Mērījamā lieluma vērtību attēlojums ar cipariem, kuru 

kombinācija veido skaitļus, kas tieši rāda katru 

mērījamā lieluma vērtību. 

  

3 1094 

mēraparāta darbības 

normālapstākļi 

reference conditions of a 

measuring instrument 

нормальные условия 

измерительного прибора 

Referenzbedingungen eines 

Meßgerätes 

Ietekmētājlielumu atbilstošu vērtību kopums, kurā tiek 

normētas mēraparāta pieļaujamās kļūdas. 

Piezīme. Mēraparāta darbības normālapstākļi, 

piemēram, var būt mēraparāta novietojums uz skalas 

norādītajā stāvoklī, 200 C temperatūra, novietojums 

ārpus ārējo magnētisko lauku ietekmes zonas u. tml. 

  

3 1095 

mēraparāta drošības 

koeficients 

  

instrument security factor коэффициент безопасности 

приборов 

Sicherheitsfaktor für 

Meßinstrumente 
Mēraparāta pieļaujamās mērstrāvas attiecība pret tā 

nominālo strāvu. 

2 724 

mēraparāta drošums 

  

reliability of a measuring 

instrument 

надежность измерительного 

прибора 

Zuverlässigkeit eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta spēja veikt prasīto funkciju noteiktos 

apstākļos un noteiktā laika periodā. 

3 1096 

mēraparāta elektriskais 

nullstāvoklis 

electrical zero of a measuring 

instrument 

электрический нуль 

измерительного прибора 

elektrischer Nullpunkt eines 

Meßgerätes 

Līdzsvara stāvoklis, kurā tiecas atgriezties mēraparāta 

uzrādītājierīces indikators, ja ieslēgts mēraparātam 

nepieciešamais palīgbarošanas avots un mērījamā 

lieluma vērtība ir vienāda ar nulli. 

Piezīme. Mēraparāta elektriskais nullstāvoklis var 

nesakrist ar mehānisko nullstāvokli. 

  

3 1098 

mēraparāta elektriskā 

nullstāvokļa korektors 

electric zero adjuster of a 

measuring instrument 

корректор электрического 

нуля измерительного прибора 

elektrischer Nullsteller eines 

Meßgerätes 

Ierīce, ar kuru pēc vajadzības var iestatīt mēraparāta 

elektrisko nullstāvokli. 

3 1097 

mēraparāta griezes moments deflecting torque of a measuring 

instrument 

отклоняющий момент 

измерительного прибора 

Auslenkmoment eines 

Meßgerätes 

Griezes moments, kas darbojas uz mēraparāta kustīgo 

daļu un kura cēlonis ir elektrostatisku vai 

3 1099 
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elektromagnētisku parādību izraisīti spēki. 

  

mēraparāta ierobežoti 

maināma palīgierīce 

accessory of limited 

interchangeability for a 

measuring instrument 

вспомогательная часть 

измерительного прибора с 

ограниченной 

взаимозаменяемостью 

begrenzt austauschbares 

Meßgeräte-Zubehör 

Mēraparāta palīgierīce, kuras raksturlielumi un 

precizitāte ir tādi, ka tā derīga pievienošanai tikai 

tādiem mēraparātiem, kuru raksturlielumi iekļaujas 

noteiktās robežās. 

3 1100 

mēraparāta iesildes laiks 

  

warm-up time of a measuring 

instrument 

время прогрева 

измерительного прибора 

Anwärmzeit eines Meßgerätes Laika intervāls starp barošanas padeves brīdi un brīdi, 

kad mēraparātu var sākt lietot atbilstoši izgatavotāja 

norādījumiem. 

  

3 1101 

mēraparāta iestatīšanas ierīce adjustment device of a 

measuring instrument 

устройство регулировки 

измерительного прибора 

Einstelleinrichtung eines 

Meßgerätes 

Ierīce, kas paredzēta mēraparāta darba režīma un/vai 

parametru iestatīšanai, lai iegūtu vēlamos mēraparāta 

raksturlielumus. 

  

3 1102 

mēraparāta ietekmes 

koeficients 

influence coefficient of a 

measuring instrument 

коэффициент влияния 

измерительного прибора 

Einflußkoeffizient eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta ietekmētājlieluma izraisītās kļūdas 

pieauguma attiecība pret šī lieluma vērtības pieaugumu. 

Piezīme. Ietekmes koeficientu lieto tikai tad, ja pastāv 

praktiski lineāra sakarība starp kļūdu un un 

ietekmētājlielumu visa nominālā mērdiapazona 

robežās. 

  

3 1103 

mēraparāta ietekmētājlieluma 

iedarbīgums 

variation due to influence 

quantity 

изменение показания 

вызываемое влияющей 

величиной 

Einflußeffekt der Einflußgröße Starpība starp mēraparāta diviem rādījumiem, kas 

iegūti, mērot vienas un tās pašas vērtības lielumu, ja 

viens no ietekmētājlielumiem pieņem divas dažādas 

vērtības. 

3 1104 

mēraparāta indikācijas ierīce 

sk. mēraparāta uzrādītājierīce 

  

        3 1105 

mēraparāta izolācijas darba 

spriegums 

circuit insulating voltage of a 

measuring instrument 

напряжение допускаемое 

изоляцией цепи 

измерительного прибора 

Isolationspannung eines 

Meßgerätes 

Spriegums, kādam aprēķināta mēraparāta izolācija starp 

mēraparāta korpusu un mērķēdi. 

3 1106 

mēraparāta izolācijas 

pārbaudes spriegums 

insulation test voltage of a 

measuring instrument 

испытательное напряжение 

изоляции измерительного 

прибора 

Isolationsprüfspannung eines 

Meßgerätes 

Spriegums, ar kādu pārbauda mēraparāta izolāciju. 3 1107 

mēraparāta izšķirtspēja resolution of a measuring 

instrument 

разрешающая способность 

измерительного прибора 

Auflösung eines Meßgerätes Mērījamā lieluma vismazākā izmaiņa, kas ļauj noteikt 

mērījamā lieluma skaitlisko vērtību bez interpolācijas. 

Piezīme. Ciparmēraparātiem tā ir rādījuma maiņa, kad 

pēdējā zīmīgajā dekādē cipars mainās par vienu 

vienību. 

  

3 1108 

mēraparāta jutība sensitivity of a measuring 

instrument 

чувствительность 

измерительного прибора 

Empfindlichkeit eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta izejas lieluma pieauguma attiecība pret tā 

izraisītāja ieejas lieluma pieaugumu. 

3 1109 
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Mērījamā lieluma minimālā vērtība, kāda 

nepieciešama, lai izejas lieluma vērtība pārsniegtu 

līmeni, ko nosaka citi cēloņi, piemēram, 

elektromagnētiskie trokšņi. 

Piezīme. Mēraparātam ar izteikti nelineāru 

pārveidošanas raksturlīkni jutība ir atkarīga no ieejas 

lieluma vērtības. 

  

mēraparāta kalibrēšana calibration of a measuring 

instrument 

поверка измерительного 

прибора 

Kalibrierung eines Meßgerätes Darbības, ar kurām nosaka mēraparāta kļūdas un, ja 

nepieciešams, citus metroloģiskos raksturlielumus. 

Piezīme. Metroloģijā termina “kalibrēšana” nozīmi 

bieži paplašina, ietverot tajā arī noregulēšanu, skalas 

graduēšanu u. tml. Šāds termina traktējums nav 

pieļaujams. 

  

3 1110 

mēraparāta kļūdas 

reducēšanas vērtība 

fiducial value of a measuring 

instrument 

нормирующее значение 

погрешности измерительного 

прибора 

Bezugswert eines Meßgerätes Mēraparātam skaidri norādīta vērtība, ko lieto par bāzes 

lielumu reducētās kļūdas noteikšanai. 

Piezīme. Šāda vērtība var būt, piemēram, mēraparāta 

diapazona augšējā robeža, skalas garums vai cita 

precīzi norādāma vērtība. 

  

3 1111 

mēraparāta kombinētais 

ciparrādījums 

semidigital readout of a 

measuring instrument 

полуцифровое показание 

измерительного прибора 

kombinierte Analog-

Digitalanzeige eines Meßgerätes 

Mērījamā lieluma vērtības attēlošana ar 

ciparindikācijas palīdzību, kombinējot ciparrādījumu ar 

uzrādītājierīces indikatora rādījumu. 

  

3 1112 

mēraparāta konstante 

  

constant of a measuring 

instrument 

постоянная измерительного 

прибора 

Meßkonstante Koeficients, ar kuru jāreizina mēraparāta rādījums, lai 

iegūtu mērījamā lieluma vērtību. 

3 1113 

mēraparāta linearitāte 

  

linearity of a measuring 

instrument 

линейность измерительного 

прибора 

Linearität für eines Meßgerät Mēraparāta spēja saglabāt lineāru sakarību starp 

mērījamo lielumu un mēraparāta uzrādīto vērtību. 

3 1114 

mēraparāta maināmā 

palīgierīce 

interchangeable accessory for a 

measuring instrument 

взаимозаменяемая 

вспомогательная часть 

измерительного прибора 

austauschbares Meßgeräte-

Zubehör 

Mēraparāta palīgierīce ar saviem patstāvīgiem 

raksturlielumiem un precizitāti, kas ļauj to pievienot 

jebkuram mēraparātam neatkarīgi no tā 

raksturlielumiem un precizitātes. 

3 1115 

mēraparāta mehāniskais 

nullstāvoklis 

  

mechanical zero of a measuring 

instrument 

механический нуль 

измерительного прибора 

mechanischer Nullpunkt eines 

Meßgerätes 

Līdzsvara stāvoklis, kurā tiecas atgriezties mēraparāta 

uzrādītājierīces indikators tikai mehānisko atgriezes 

spēku ietekmē, ja mēraparātam nav pieslēgta barošana. 

  

3 1117 

mēraparāta mehāniskā 

nullstāvokļa korektors 

mechanical zero adjuster of a 

measuring instrument 

корректор механического нуля 

измерительного прибора 

mechanischer Nullsteller eines 

Meßgerätes 

Mehānisms, ar kuru var iestatīt mēraparāta mehānisko 

nullstāvokli pēc vajadzības. 

3 1116 

mēraparāta mēriestājas laiks pre-conditioning time of a 

measuring instrument 

время предварительного 

включения измерительного 

Meßvorbereitungszeit eines 

Meßgerätes 

Laika intervāls starp brīdi, kad mēraparāta mērķēdei 

tiek pievadīts noteiktas vērtības mērījamais lielums, un 

3 1118 
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прибора brīdi, kad mēraparāta rādījuma vērtība sasniedz 

nepieciešamo precizitāti. 

mēraparāta nemaināma 

palīgierīce 

non-interchangeable accessory 

for a measuring instrument 

невзаимозаменяемая 

вспомогательная часть 

измерительного прибора 

nichtaustauschbares Meßgeräte-

Zubehör 

Mēraparāta palīgierīce, kas derīga pievienošanai tikai 

noteiktam mēraparātam. 

3 1119 

mēraparāta palīgierīce 

  

accessory for a measuring 

instrument 

вспомогательная часть 

измерительного прибора 

Meßgeräte-Zubehör Elements, elementu kopums vai ierīce, kas pievienota 

mēraparātam dažādu raksturlielumu iegūšanai un 

funkcionālo iespēju paplašināšanai. 

  

3 1120 

mēraparāta papildkļūda 

  

complementary error of a 

measuring instrument 

дополнительная погрешность 

измерительного прибора 

Zusatzfehler eines Meßgerätes Mēraparāta kļūda, ko izraisa ietekmētājlielumi, kuru 

vērtības neatbilst mēraparāta darbības 

normālapstākļiem, piemēram, temperatūras maiņa, 

ārējie elektriskie vai magnētiskie lauki, nepareizs 

stāvoklis, frekvences maiņa u. tml. 

  

3 1121 

mēraparāta 

papildkondensators 

  

series capacitor of a measuring 

instrument 

добавочный кондесатор 

измерительного прибора 

Reihenkondensator eines 

Meßgerätes 

Kondensators, kas pievienots virknē mēraparāta 

sprieguma ķēdei, lai palielinātu sprieguma mērapjomu. 

3 1122 

mēraparāta papildreaktors series inductor of a measuring 

instrument 

добавочная катушка 

индуктивности 

измерительного прибора 

Reihendrosselspule eines 

Meßgerätes 

Induktivitātes spole, kas pievienota virknē mēraparāta 

sprieguma ķēdei, lai palielinātu sprieguma mērapjomu. 

3 1123 

mēraparāta papildrezistors 

  

series resistor of a measuring 

instrument 

добавочный резистор 

измерительного прибора 

Reihenwiderstand eines 

Meßgerätes 

Rezistors, kas pievienots virknē mēraparāta sprieguma 

ķēdei, lai palielinātu sprieguma mērapjomu. 

3 1124 

mēraparāta pierakstes ierīce recording device of a measuring 

instrument 

регистрирующее устройство 

измерительного прибора 

Aufzeichnungsvorrichtung eines 

Meßgerätes 

Pierakstes mēraparāta daļa, kas mērījamā lieluma 

vērtības atzīmē pierakstes vidē. 

3 1125 

mēraparāta pievadi instrument lead соединительные провода 

измерительного прибора 

Meßgerät-Zuleitung Vadi, kas sastāv no viena vai vairākiem vadītājiem un 

kas speciāli paredzēti mēraparāta pievienošanai tā 

palīgierīcēm. 

  

3 1126 

mēraparāta precizitāte 

  

accuracy of a measuring 

instrument 

точность измерительного 

прибора 

Genauigkeit eines Meßgerätes Īpašība, kas raksturo mēraparāta uzrādītās vērtības un 

mērījamā lieluma patiesās vērtības sakritības pakāpi. Jo 

lielāka ir šī sakritība, jo lielāka ir mēraparāta 

precizitāte. 

  

3 1127 

mēraparāta precizitātes klase accuracy class of a measuring 

instrument 

класс точности 

измерительного прибора 

Genauigkeitsklasse eines 

Meßgerätes 

Mēraparātu klase, kurā visiem mēraparātiem jāatbilst 

noteiktam precizitātes prasību kopumam. 

Piezīme. Parasti mēraparāta precizitātes klasi raksturo 

ar tā reducēto kļūdu. 

  

3 1128 

mēraparāta precizitātes klases 

apzīmējums 

class index of a measuring 

instrument 

обозначение класса точности 

измерительного прибора 

Klassenzeichen eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta precizitātes klases nosacīts apzīmējums ar 

skaitli vai simbolu. 

3 1129 
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mēraparāta pretdarbības 

moments 

restoring torque of a measuring 

instrument 

противодействующий момент 

измерительного прибора 

Rückstellmoment eines 

Meßgerätes 

Griezes moments, kas, darbojoties uz mēraparāta 

kustīgo daļu, tiecas to atgriezt mehāniskajā 

nullstāvoklī. 

3 1130 

mēraparāta raksturlielumu 

gadījumnovirzes 

random deviation of 

performance of a measuring 

instrument 

случайные отклонения 

характеристик измерительного 

прибора 

zufällige Abweichung 

Betriebscharakteristiken eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta raksturlielumu nevēlama gadījumrakstura 

maiņa noteiktā frekvenču joslā, ja nemainās ārējie 

apstākļi. 

Piezīmes. 

1.            Šādas novirzes var izraisīt dažādi cēloņi, un 

tās var būt gan tad, ja ir ieejas vai izejas signāls, 

gan arī, ja tāda nav. 

2.            Gadījumnovirzes ir rādījuma trokšņi un 

rādījuma fluktuācijas. 

  

3 1136 

mēraparāta raksturlielumu 

periodiskās novirzes 

periodic deviation of 

performance of a measuring 

instrument 

периодические отклонения 

характеристик измерительного 

прибора 

periodische Abweichung 

Betriebscharakteristiken eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta raksturlielumu nevēlama periodiska maiņa 

noteiktā frekvenču joslā, ja nemainās ārējie apstākļi. 

Piezīmes. 

1.       Šādas novirzes var izraisīt dažādi cēloņi, un tās 

var būt gan tad, ja ir ieejas vai izejas signāls, 

gan arī tad, ja tāda nav. 

2.       Periodiskās novirzes ir maiņstrāvas fons un 

rādījuma pulsācijas. 

  

3 1137 

mēraparāta rādījuma 

fluktuācijas 

fluctuation of an indication флуктуации показаний Anzeige-Fluktuation Mērītā vai pievadītā lieluma vērtību nevēlamas 

neperiodiskas un relatīvi ilgstošas gadījumrakstura 

novirzes no vidējās vērtības. 

Piezīme. Mēraparāta rādījuma fluktuācijas ir daļa no 

gadījumnovirzēm. 

  

3 1131 

mēraparāta rādījuma izsitiens overshoot for a step change of 

measuring quantity 

переброс показания при 

скачкообразном изменении 

измеряемой величины 

Meßwertüberschwingungen Starpība starp mēraparāta rādījuma īslaicīgo 

maksimumvērtību un stacionāro vērtību, pēkšņi 

lēcienveidīgi mainoties mērījamam lielumam. 

3 1132 

mēraparāta rādījuma 

pulsācijas 

ripple of an indication пульсации показаний Anzeige-Welligkeit Mēraparāta rādījuma vai reproducētā lieluma vērtību 

periodiskas novirzes no vidējās vērtības, ja šo noviržu 

frekvence sakrīt ar barojošā tīkla vai cita avota, 

piemēram, pārtraucēja, frekvenci. 

Piezīme. Mēraparāta rādījuma pulsācijas ir daļa no 

periodiskajām novirzēm. 

  

3 1133 

mēraparāta rādījuma trokšņi noise of an indication шумы показаний Anzeige-Rauschen Mērītā vai pievadītā lieluma vērtību nevēlamas 

gadījumrakstura un plaša frekvenču spektra novirzes no 

vidējās vērtības. 

Piezīme. Mēraparāta rādījuma trokšņi ir daļa no 

3 1134 
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gadījumnovirzēm. 

  

mēraparāta rādījums indication of a measuring 

instrument 

показание измерительного 

прибора 

Meßwert eines Meßgerätes Mērījamā lieluma vērtība, ko uzrāda mēraparāta 

uzrādītājierīce. 

Piezīmes. 

1.                 Šo terminu pārsvarā attiecina uz 

vizuālindikācijas mēraparātiem, tomēr 

gadījumos, kad nav iespējami pārpratumi, to var 

lietot arī, lai apzīmētu informāciju, kas 

iegūstama no pierakstes mēraparāta. 

2.                 Termins “mēraparāta rādījums” 

attiecināms arī uz tāda lieluma vērtību, kas 

iegūta, interpolējot indikatora stāvokli starp 

skalas divām blakus atzīmēm. 

3.                 Mērījamā lieluma vērtība var tikt 

uzrādīta tieši šī lieluma mērvienībās vai 

atsevišķos gadījumos nosacītās vienībās. Pēdējā 

gadījumā tiešā rādījuma vērtība jāpareizina ar 

mēraparāta konstanti. 

  

3 1135 

mēraparāta reaģēšanas laiks step response time of a 

measuring instrument 

время установления показания 

измерительного прибора 

Einstellzeit eines Meßgerätes Laika intervāls starp brīdi, kad mēraparāts tiek pakļauts 

mērījamā lieluma noteikta rakstura pēkšņai maiņai, un 

brīdi, kad mēraparāta rādījums sasniedz nemainīgu 

noteiktas precizitātes vērtību un to saglabā. 

3 1138 

mēraparāta skala 

  

scale of a measuring instrument шкала измерительного 

прибора 

Skala eines Meßgerätes Svītriņu, ciparu vai citu zīmju virkne mēraparāta 

uzrādītājierīcē. 

3 1139 

mēraparāta skalas ciparojums 

  

scale numbering of a measuring 

instrument 

числа отсчета шкалы 

измерительного прибора 

Skalenbezifferung eines 

Meßgerätes 

Ar mēraparāta skalas atzīmēm saistīta sakārtotu skaitļu 

rinda. 

3 1140 

mēraparāta skalas garums scale length of a measuring 

instrument 

длина шкалы измерительного 

прибора 

Skalenlänge eines Meßgerätes Caur visiem mēraparāta skalas visīsāko atzīmju 

viduspunktiem novilktas lokveida vai taisnas līnijas 

garums, kas mērīts starp pirmo un pēdējo skalas atzīmi. 

Piezīmes. 

1.  Līnija var būt īsta vai iedomāta. 

2.  Skalas garumu izsaka garuma mērvienībās 

neatkarīgi no mērījamā lieluma mērvienībām. 

  

3 1141 

mēraparāta skalas 

graduējums 

  

scale marking of a measuring 

instrument 

разметка шкалы 

измерительного прибора 

Skaleneinstrich eines 

Meßgerätes 

Atzīmju virkne uz mēraparāta skalas, kurā atzīmju 

sadalījums atbilst noteiktam likumam. 

3 1142 

mēraparāta skalas iedaļa 

  

scale division of a measuring 

instrument 

деление шкалы 

измерительного прибора 

Skalenteil eines Meßgerätes Intervāls starp divām mēraparāta skalas blakus 

atzīmēm. 

3 1143 
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mēraparāta skalas iedaļas 

garums 

scale division length of a 

measuring instrument 

длина деления шкалы 

измерительного прибора 

Skalenteilstrichabstand eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta skalas garuma daļa, kas atbilst attālumam 

starp divām skalas blakus atzīmēm. 

3 1144 

mēraparāta skalas iedaļas 

vērtība 

  

scale interval of a measuring 

instrument 

цена деления шкалы 

измерительного прибора 

Skalenintervall eines Meßgerätes Mēraparāta skalas divām blakus atzīmēm atbilstošu 

mērījamā lieluma vērtību starpība. 

3 1145 

mēraparāta skalas nullatzīme 

  

zero scale mark of a measuring 

instrument 

нулевая отметка шкалы 

измерительного прибора 

Skalennullpunkt eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta skalas atzīme, kas apzīmēta ar nulli. 3 1146 

mēraparāta skalas plate, 

mēraparāta ciparnīca 

  

dial of a measuring instrument циферблат измерительного 

прибора 

Skalenplate eines Meßgerätes Mēraparāta uzrādītājierīces nostiprināta vai kustīga 

daļa, uz kuras attēlota viena vai vairākas skalas un 

parasti arī citi mēraparātu raksturojoši apzīmējumi. 

3 1147 

mēraparāta slāpētājmoments 

  

damping torque of a measuring 

instrument 

успокаивающий момент 

измерительного прибора 

Dämpfungsmoment eines 

Meßgerätes 

Moments, kas tiecas samazināt mēraparāta kustīgās 

daļas nevēlamas svārstības. 

3 1148 

mēraparāta spraudbloks 

  

plug-in unit of a measuring 

instrument 

сменный блок измерительного 

прибора 

Einschub eines Meßgerätes No mēraparāta atdalāma daļa, kura, būdama tam 

pievienota ar spraudsavienojumu, ļauj mēraparātam 

veikt īpašas funkcijas. 

  

3 1149 

mēraparāta sprieguma ķēde voltage circuit of a measuring 

instrument 

цепь напряжения 

измерительного прибора 

Spannungspfad eines 

Meßgerätes 

Mēraparāta ķēde, kurai pievadīts tai pievienotās ārējās 

ķēdes spriegums. 

Piezīme. Šis spriegums var būt tieši mērījamais 

spriegums vai arī tam proporcionāls spriegums, kas 

pievadīts no ārēja spriegummaiņa, ārēja spriegumdaļa 

vai caur ārēju papildrezistoru. 

  

3 1150 

mēraparāta stabilizācija 

  

stabilization of a measuring 

instrument 

стабилизация измерительного 

прибора 

Stabilisierung eines Meßgerätes Līdzekļi un metodes, kurus izmantojot mēraparāts 

noteiktu laiku saglabā savas uzrādītās vērtības arī tad, 

ja ietekmētājlielumi un/vai slodze mainās noteiktās 

robežās. 

  

3 1151 

mēraparāta strāvas ķēde current circuit of a measuring 

instrument 

цепь тока измерительного 

прибора 

Strompfad eines Meßgerätes Mēraparāta ķēde, kurā plūst tai pievienotās ārējās ķēdes 

strāva. 

Piezīme. Šī strāva var būt tieši mērījamā strāva vai arī 

tai proporcionāla strāva, kas pievadīta no ārēja 

strāvmaiņa vai ārēja šunta. 

  

3 1152 

mēraparāta šunts shunt of a measuring instrument шунт измерительного прибора Nebenwiderstand eines 

Meßgerätes 

Rezistors, kas pievienots paralēli mēraparāta strāvas 

ķēdei, lai noteiktu skaitu reižu samazinātu caur 

mēraparātu plūstošo strāvu un tādējādi palielinātu 

strāvas mērapjomu. 

  

3 1153 

mēraparāta uzrādītājierīce, indicating device of a measuring 

instrument 

отсчетное устройство 

измерительного прибора 

Anzeigevorrichtung für ein 

Meßgerät 

Mēraparāta elementu kopums, kas paredzēts mērījamā 

lieluma vērtības uzrādīšanai. 

3 1154 
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mēraparāta indikācijas ierīce Piezīme. Plašākā nozīmē šis termins ietver indikācijas 

līdzekļus vai mēraparāta iestatīšanas ierīci, piemēram, 

signālu ģeneratoru un mēru. 

  

mēraparāta uzrādītājierīces 

indikators 

index of an indicating device указатель отсчетного 

устройства 

Zeiger einer Anzeigevorrichtung Mēraparāta uzrādītājierīces nekustīga vai kustīga daļa 

(bultiņa, spīdošs punkts, šķidruma virsma vai lodziņš), 

kuras stāvoklis attiecībā pret skalu ļauj noteikt 

mērījamā lieluma vērtību. 

  

3 1155 

mēraparāta veiktspēja performance of a measuring 

instrument 

качество функционирования 

измерительного прибора 

Leistungsfähigkeit eines 

Meßgerätes 

Pakāpe, kādā mēraparāts spēj veikt tam paredzētās 

funkcijas. 

3 1156 

mēraparāts measuring instrument измерительный прибор Meßgerät Ierīce, kas paredzēta mērījamā lieluma vai ar to saistīta 

lieluma pārveidošanai tādā formā, kas ļauj to uzrādīt 

vai noskaidrot šī lieluma vērtību. 

  

3 (1) 1157 
(381) 

mērapjoms span of a measuring instrument интервал измерений 

измерительного прибора 

Meßspanne eines Meßgerätes Divu nominālā mērdiapazona robežvērtību algebriskās 

starpības absolūtā vērtība. Piemēram, ja nominālā 

mērdiapazona robežvērtības ir –10 V un +10 V, 

mērapjoms ir 20 V. 

  

3 1158 

mērautotransformators 

  

instrument autotransformer измерительный 

автотрансформатор 

Meßwandler in Sparschaltung Mērmainis, kura primārajam un sekundārajam tinumam 

ir kopīga daļa. 

  

2 726 

mērdiapazons measuring range диапазон измерений Meßbereich Ar mērījamā lieluma divām robežvērtībām noteikts 

diapazons, kurā ir normētas mēraparāta pieļaujamās 

kļūdas. 

Piezīme. Mēraparātam var būt vairāki mērdiapazoni. 

  

3 1159 

mēriekārta 

  

measuring equipment измерительная установка Meßeinrichtung Mērlīdzekļu un palīgierīču kopums noteiktu mērījumu 

veikšanai. 

3 1160 

mērizlādnis measuring spark gap измерительный разрядник Meßfunkenstrecke Izlādnis, parasti sfēriskais, ko lieto 

maksimumsprieguma noteikšanai, mērot caursites 

spriegumu atkarībā no attāluma starp elektrodiem. 

  

3 1168 

mērījumu atkārtojamība repeatability of measurements сходимость измерений Wiederholbarkeit von 

Messungen 

Viena un tā paša lieluma secīgu mērījumu sakritības 

pakāpe, ja šie mērījumi veikti: ar vienu un to pašu 

metodi; ar vienu un to pašu mēraparātu; vienā un tajā 

pašā laboratorijā; vienādos apstākļos, kā arī ja tos 

veikusi viena un tā pati persona. 

  

3 1161 

mērījumu pierakstes recording chart of a носитель диаграммы Aufzeichnungsträger Mērījumu pierakstes vide, parasti papīrs, uz kura 3 1162 
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diagrammpapīrs 

  

measurement attēlots koordinātu tīkls ar cipariem vai bez tiem. 

mērījumu pierakstes vide 

  

recording medium of a 

measurement 

носитель записи измерений Material des 

Aufzeichnungsträgers 

Lente, disks vai papīra loksne, kas paredzēta mērījamā 

lieluma vērtību pierakstīšanai. 

3 1163 

mērījumu pieraksts 

  

measurement recording запись измерений Schrieb, Messungsaufzeichnung Mērījumu pierakstes vidē attēlotas līnijas vai šīs vides 

stāvokļa maiņa. 

3 1164 

mērījumu reproducējamība reproducibility of measurements воспроизводимость измерений Reproduzierbarkeit von 

Messungen 

Viena un tā paša lieluma secīgu mērījumu rezultātu 

sakritības pakāpe, ja šie mērījumi veikti: ar dažādām 

metodēm; ar dažādiem mēraparātiem; dažādās 

laboratorijās; pēc dažādiem laika intervāliem, kas 

ievērojami pārsniedz viena mērījuma ilgumu; dažādos 

mēraparāta lietošanas apstākļos, kā arī ja tos veikušas 

dažādas personas. 

Piezīme. Termins “reproducējamība” lietojams arī tad, 

ja tiek ņemti vērā tikai daži no minētajiem apstākļiem. 

  

3 1165 

mērīšanas gadījumkļūda 

  

random error of a measurement случайная погрешность 

измерений 

zufälliger Meßfehler Starpība starp mērīšanas rezultātu un vidējo rezultātu, 

kas iegūts no viena un tā paša mērījamā lieluma 

neierobežota mērījumu skaita. 

  

3 1166 

mērīšanas sistemātiskā kļūda 

  

systematic error of a 

measurement 

систематическая погрешность 

измерений 

systematischer Meßfehler Viena un tā paša mērījamā lieluma neierobežota 

mērījumu skaita vidējā rezultāta un mērlieluma patiesās 

vērtības starpība. 

  

3 1167 

mērknaibles 

  

current probe измерительные клещи Stromzange Ierīce strāvas mērīšanai, nepārtraucot vadītāju un 

būtiski nepalielinot pilno pretestību vadītāja ķēdē. 

  

3 1169 

mērķēde measuring chain измерительная цепь Meßkette Mērlīdzekļa vai mērsistēmas elementu virkne, kas 

veido mērsignāla ceļu no ieejas līdz izejai. Piemēram, 

elektroakustisko mērķēdi veido mikrofons, vājinātājs, 

filtrs, pastiprinātājs un voltmetrs. 

  

3 1170 

mērlīdzeklis measuring instrument средство измерений Meßgerät Ierīce, aparāts, instruments, mērs, etalons u. tml., kas 

paredzēts lieluma uzrādīšanai vai mērīšanai, vai arī 

izvadei mērīšanas nolūkiem. 

Piezīme. Jēdzienus “mērlīdzeklis” un “mēraparāts” 

angļu un vācu valodā bieži terminē vienādi – attiecīgi 

“measuring instrument” un “Meßgerät”. 

  

3 1171 

mērlīdzekļa salīdzināšanas 

vērtība 

comparison value of a measuring 

instrument 

сравнительное значение 

средства измерений 

Vergleichswert eines Meßgerätes Atbilstoši apstākļiem šī vērtība var būt mērījamā 

lieluma patiesā vērtība, nosacīti patiesā vērtība vai 

3 1172 
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vērtība, kas atbilst nacionālajiem etaloniem vai 

ieinteresēto pušu savstarpēji saskaņotiem etaloniem. 

  

mērlīdzekļa uzrādītā vērtība indicated value of measuring 

instrument 

указанное значение средства 

измерений 

angezeigter Wert eines 

Meßgerätes 

Mēraparātam – rādījuma vērtība, mēram – nominālā vai 

cita norādītā vērtība, barošanas avotam – iestatītā vai 

nominālā vērtība. 

  

3 1173 

mērmainis instrument transformer измерительный 

трансформатор 

Meßwandler Transformators, kas informāciju par primāro ķēžu 

lielumiem (strāvu, spriegumu) pievada sekundāro ķēžu 

mēraparātiem, skaitītājiem, aizsardzības ierīcēm un/vai 

vadības ierīcēm. Termins attiecas gan uz strāvmaiņiem, 

gan spriegummaiņiem. 

  

2 727 

mērmaiņa leņķa kļūda phase displacement of an 

instrument transformer 

угловая погрешность 

измерительного 

трансформатора 

Fehlwinkel eines Meßwandlers Fāžu nobīde starp sekundāro strāvu (spriegumu) un 

primāro strāvu (spriegumu), ja primāro un sekundāro 

strāvu (spriegumu) pozitīvie virzieni mērmaiņa 

ekvivalentajā shēmā izvēlēti tā, ka ideālam mērmainim 

primārie lielumi sakrīt fāzē ar sekundārajiem 

lielumiem. Leņķa kļūdu pieņem par pozitīvu, ja 

sekundārā strāva (spriegums) apsteidz primāro strāvu 

(spriegumu). 

  

2 728 

mērmaiņa nominālā jauda rated output of an instrument 

transformer 

номинальная мощность 

измерительного 

трансформатора 

Bemessungsleistung eines 

Meßwandlers 
Pilnā jauda, kas mērmainim jānodod sekundārajā ķēdē, 

darbojoties ar nominālo sekundāro strāvu (spriegumu), 

nominālo slodzi un uzdoto jaudas koeficientu. 

2 729 

mērmaiņa nominālā slodze rated burden of an instrument 

transformer 

номинальная нагрузка 

измерительного 

трансформатора 

Bemessungsbürde eines 

Meßwandlers 
Mērmaiņa slodzes pretestības normēta vērtība, kas 

nosaka mērmaiņa precizitāti. 

2 730 

mērmaiņa slodze burden of an instrument 

transformer 

нагрузка измерительного 

трансформатора 

Bürde eines Meßwandlers Mērmaiņa sekundārās ķēdes pilnā pretestība. To parasti 

izsaka ar pilno jaudu, ko patērē sekundārā ķēde, 

darbojoties ar nominālo sekundāro strāvu (spriegumu) 

un uzdoto jaudas koeficientu. 

  

2 731 

mērmehānisma kustīgā daļa moving part of a measuring 

element 

подвижная часть 

измерительного механизма 

bewegliches Teil des Meßwerks Mērmehānisma daļa, kas mērījamā lieluma ietekmē var 

pārvietoties. 

3 1174 

mērosciloskops measuring oscilloscope измерительный осциллоскоп Meßoszilloskop Osciloskops, kas aprīkots ar skalu un/vai novirzes 

koeficienta un laikizvērses koeficienta kalibrēšanas 

pārslēdzi un kas ļauj veikt mērījumus noteiktas 

precizitātes robežās. 

  

3 1175 

mērpārveidotāja slodzes 

raksturlīkne 

load chracteristic of a measuring 

transducer 

нагрузочная характеристика 

измерительного 

преобразователя 

Lastkennlinie eines 

Meßumformers 

Lineāra vai nelineāra sakarība starp mērpārveidotāja 

izejas spriegumu un izejas strāvu noteikta rakstura 

slodzei, ja vadības elementi iestatīti noteiktā stāvoklī. 

3 1176 
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mērpārveidotājs measuring transducer измерительный 

преобразователь 

Meßumformer, Geber Ierīce, kas tieši uztver mainīgo lielumu un veido tā 

vērtībām atbilstošus signālus, kurus tālāk apstrādā un 

izmanto kā ieejas mainīgos vadības sistēmā. Tādas 

ierīces ir, piemēram, termopāri, tahoģeneratori, 

fotoelektriskie devēji, pjezoelektriskie devēji u. c. 

  

3 1177 

mērpotenciometrs measuring potentiometer измерительный потенциометр Kompensator, Potentiometer-

Meßgerät 

Sprieguma mēraparāts, kurā mērījamais spriegums tiek 

līdzsvarots ar tādas pašas vērtības pretējas polaritātes 

zināmu līdzspriegumu vai tādas pašas formas, 

frekvences un tādas pašas vērtības pretējas fāzes 

zināmu maiņspriegumu. 

  

3 1178 

mērpriekšmets 

sk. mērs   

  

        3 1179 

mērreleja raksturlielums characteristic quantity of a 

measuring relay 

характеристическая величина 

измерительного реле 

charakteristische Größe eines 

Meßrelais 

Elektriskais lielums, kura nosaukums raksturo 

mērreleja funkcionālo darbības principu un kura 

precizitāte tiek normēta, piemēram, strāva – 

maksimālstrāvas relejam, jauda – jaudas relejam, ja 

jaudas releja ieejas iedarbes lielumi ir strāva un 

spriegums. 

  

3 1180 

mērrelejs measuring relay измерительное реле Meßrelais Elektriskais relejs, kura nostrādi izraisa viens vai 

vairāki ieejas lielumi, tiem ar noteiktu precizitāti 

sasniedzot nostrādes vērtību un izpildoties citiem 

nostrādes nosacījumiem, piemēram, iedarbes 

vienlaicībai. 

  

3 1181 

mērs, 

mērpriekšmets 

  

material measure мера Meßverkörperung Mērlīdzeklis kāda fizikālā lieluma vienas vai vairāku 

vērtību atveidošanai un/vai precīzai iestatīšanai. Mēri, 

piemēram, var būt: garuma mērs, elektriskās pretestības 

etalons, standartsignālu ģenerators, mērmagazīna u. c. 

  

3 1182 

mērsektors 

  

measurement sector сектор измерений* Meßsektor Vēja virzienu sektors, no kura izvēlēti dati izmērītās 

jaudas raksturlīknes iegūšanai. 

4 1044 

mērsistēma 

  

measuring system измерительная система Meßsystem Funkcionāli apvienotu neatkarīgu elementu un ierīču 

kopums noteiktu mērījumu veikšanai. 

3 1183 

mērspriegummainis measuring voltage transformer трансформатор напряжения 

для измерений 

Spannungswandler für 

Meßzwecke 
Spriegummainis, kas paredzēts mēraparātu un skaitītāju 

barošanai. 

2 732 

mērstienis measuring stick, measuring rod измерительная штанга Meßstange Izolācijas materiāla stienis, ko lieto attālumu 

noteikšanai spriegumaktīvā vidē, piemēram, nosakot 

attālumu starp strādājošo un spriegumaktīvajām daļām. 

4 1045 
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mērstrāvmainis 

  

measuring current transformer трансформатор тока для 

измерений 

Stromwandler für Meßzwecke Strāvmainis, kas paredzēts mēraparātu un skaitītāju 

barošanai. 

  

2 733 

mērtilts measuring bridge измерительный мост Meßbrücke Mērierīce ar vismaz četriem zariem vai četrām ķēžu 

elementu (rezistoru, induktivitātes spoļu, kondensatoru 

u. tml.) grupām, kas veido tilta shēmas četrpolu, kura 

vienā diagonālē ieslēgts barošanas avots, bet otrā – 

nullindikators vai mēraparāts. 

  

3 1184 

mērvienība unit of measurement единица измерения Meßeinheit, Einheit Konkrēts konvencionāli noteikts un pieņemts lielums, 

ar kuru salīdzina visus citus tā paša veida lielumus, lai 

izteiktu to vērtības pret šo konkrēto lielumu. 

  

3 1185 

mērvienību sistēma system of units система единиц Meßeiheitenystem, 

Einheitensystem 

Pamatmērvienības kopā ar atvasinātajām mērvienībām, 

kas definētas noteiktai fizikālo lielumu sistēmai 

atbilstoši tās noteikumiem, piemēram Starptautiskā 

mērvienību sistēma, CGS sistēma. 

  

3 1186 

mērvienību vienādojums 

  

unit equation уравнение единиц измерения Einheitengleichung Vienādojums, kas izsaka mērvienību savstarpējo 

saistību. 

3 1187 

mērzonde probe пробник Tastkopf Mēraparāta ieejas ierīce, kas parasti izveidota kā 

atsevišķs elements un pievienota mēraparātam ar 

lokanu kabeli un kas paredzēta mērījamā lieluma 

pārveidošanai un pievadīšanai mēraparātam. 

  

3 1188 

miera stāvokļa masa 

(apzīmējums: m0) 

rest mass масса покоя Ruhenmasse Ķermeņa masa, kas saskaņā ar relativitātes teoriju nav 

atkarīga no ķermeņa kustības ātruma. 

Piezīme. Relativitātes teorijā masa m ir atkarīga no 

ķermeņa kustības ātruma v: 

 

kur m0 – miera stāvokļa masa; c0 – gaismas ātrums 

vakuumā. 

  

3 1192 

MIG/MAG deglis MIG/MAG gun, MIG/MAG 

torch 

горелка для МИГ/МАГ-

сварки, пистолет для 

МИГ/МАГ-сварки 

MIG/MAG-Brenner Ierīce, ar kuru lokam tiek pievadīta strāva un gāze un 

kurā tiek izmantots kūstošs elektrods. 

Piezīme. MIG un MAG – angļu terminu attiecīgi 'metal 

inert gas' un 'metal active gas' abreviatūra. 

4 1077 
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mijapmaināmas detaļas interchangeable components взаимозаменяемые 

компоненты 

austauschbare Bauelemente Detaļas, kas atbilst vienādām tehniskajām prasībām un 

pēc saviem mehāniskajiem montāžas parametriem ir 

savstarpēji apmaināmas. 

  

4 1078 

mijindukcija 

  

mutual induction взаимная индукция gegenseitige Induktion Elektromagnētiskā indukcija, ko vadītāja kontūrā 

izraisījusi citos kontūros plūstošās strāvas maiņa. 

3 1193 

mijinduktivitāte mutual inductance взаимная индуктивность gegenseitige Induktivität, 

Gegeninduktivität 

Vienas elektriskās ķēdes magnētiskās plūsmas 

saķēdējuma attiecība pret citas ķēdes strāvu, kas 

radījusi šo plūsmas saķēdējumu. 

  

3 1194 

mijizvietojuma tinumi 

  

sandwich windings чередующиеся обмотки Scheibenwicklungs-Anordnung Transformatora tinumi vai tinumu daļas, kas pamīšus 

izvietotas magnētserdes stieņa aksiālā virzienā. 

  

2 738 

mijsaistes atteice, 

savstarpēji saistīta atteice 

  

common mode failure взаимосвязанный отказ Mehrfach- Primärausfall Vairākas primārās atteices, kuras izraisījis viens 

cēlonis. 

1 73 

mikanīts mica material, micanite миканит Mikanit Izolācijas materiāls, kas iegūts, vienā vai vairākos 

slāņos ar saistvielu salīmējot vizlas plāksnītes. Atkarībā 

no izmantotās saistvielas un izgatavošanas tehnoloģijas 

iegūst cieto vai lokano mikanītu. 

  

4 1079 

mikroshēma microcircuit микросхема Mikroschaltung Ar lielu elementu (rezistoru, diožu, tranzistoru u. c.) 

blīvumu izveidota elektroniska ierīce, ko uzskata par 

vienu veselumu. 

  

4 1080 

mikroviļņsildīšana 

sk. mikroviļņu sildīšana 

  

        4 1081 

mikroviļņu sildīšana, 

mikroviļņsildīšana 

  

microwave heating нагрев токами сверхвысокой 

частоты 

Mikrowellenerwärmung Dielektriskā sildīšana superaugstas frekvences (300 

MHz līdz 300 GHz) elektriskajā laukā. 

Piezīme. Šādai frekvencei atbilst viļņu garums no 1 m 

līdz 1 mm. 

4 1082 

mikroviļņu ventiļvājinātājs 

sk. ventiļvājinātājs   

  

        3 1195 

mikroviļņu žirators microwave gyrator гиратор сверхвысоких частот, 

гиратор СВЧ 

Mikrowellen-Gyrator Nesavstarpīgs fāzgriezis, kas, darbojoties superaugstu 

frekvenču diapazonā, divos pretējos viļņa izplatīšanās 

virzienos nodrošinaradiānu fāžu nobīdi. 

  

3 1196 

Millikena vads Milliken conductor расщепленная Segmentleiter Kabeļa vads, kas sastāv no savērptiem, savstarpēji 2 739 
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  токопроводящая жила viegli izolētiem profilvadiem. 

  

minerālizolācija 

  

mineral insulation минеральная изоляция Mineralisolierung Izolācija, kas sastāv no presēta minerālu pulvera. 2 740 

minimālais aizsargtroses 

aizsargleņķis 

  

minimum angle of shade минимальный угол защиты minimaler Schutzwinkel Leņķis, ar kādu elektrolīnijas vadiem nodrošināta 

vēlamā aizsardzības pakāpe pret zibensizlādi. 

  

2 743 

minimālais darbattālums minimum working distance, 

minimum approach distance 

минимальное рабочеерасстоян

ие 

Mindest-Arbeitsabstand Īsākais gaisā mērītais attālums starp strādājošā ķermeņa 

jebkuru daļu (ieskaitot darba procesā lietojamos 

neizolētos darbarīkus) un atšķirīga potenciāla 

spriegumaktīvām daļām. 

Piezīme. Minimālais darbattālums ir izvēlētā 

elektroattāluma un izvēlētā ergonomiskā attāluma 

summa. 

  

4 1086 

minimālais vēja darbātrums cut-in wind speed минимальная рабочая 

скорость ветра 

Einschaltwindgeschwindigkeit Rumbas ass augstumā mērīts mazākais vēja ātrums, 

kurā vējturbīna spēj nodrošināt elektroenerģijas 

ražošanai nepieciešamo jaudu un vējagregātu drīkst 

ieslēgt darbā. 

  

4 1087 

minimālā līgumjauda minimum demand минимальная договорная 

мощность 

Mindest-Vertragsleistung Līgumā vai tarifā noteiktā jauda, par kuru 

energolietotājam jāmaksā neatkarīgi no tā, vai šī jauda 

tiek vai netiek pilnībā izmantota. 

  

2 741 

minimālā maksājuma 

noteikums 

minimum payment clause статья о минимальной оплате Mindestzahlungklausel Noteikums, kas paredz elektroenerģijas lietotājam par 

noteiktu periodu samaksāt elektroapgādes uzņēmumam 

vai nu noteiktu minimālo summu, vai vismaz summu 

par noteiktu elektroenerģijas daudzumu neatkarīgi no tā 

vai šī enerģija ir vai nav izmantota. 

  

2 742 

minimālā uzliesmošanas 

strāva 

minimum igniting current, MIC минимальный токвоспламенен

ия 

Mindestzündstrom Minimālā strāva, kas noteiktā dzirksteļdrošības 

pārbaudes ierīcē spēj aizdedzināt visvieglāk 

aizdedzināmo maisījumu. 

  

4 1085 

minimālsprieguma 

aizsardzība 

  

undervoltage protection защита от понижения 

напряжения 

Unterspannungsschutz Aizsardzība, kuras nostrādi izraisa spriegums, ja tas 

kļūst mazāks par iepriekš iestatīto vērtību. 

3 1197 

minimālsprieguma atkabnis under-voltage release расцепитель минимального 

напряжения 

Interspannungsauslöser Atkabnis, kas izraisa mehāniska komutācijas aparāta 

ieslēgšanos vai atslēgšanos ar laikizturi vai bez tās, ja tā 

spailēm pievadītā sprieguma vērtība kļūst mazāka par 

uzdoto. 

2 744 
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minimumslodzes tarifs 

  

on-peak tariff, low-load tariff тариф для периода низкой 

нагрузки 

Schwachlast-Tarif Ierobežota perioda tarifs, ko piemēro, kad 

elektroenerģijas patēriņš atļauts tikai minimālo slodžu 

laikā. 

2 745 

mirdzizlāde glow discharge тлеющий разряд Glimmentladung Ilgstoša elektriskā izlāde, ko starp elektrodiem 

izraisījusi gāzes patstāvīga vadītspēja, ja lādiņnesēji 

galvenokārt ir sekundārās emisijas izsviestie elektroni. 

  

3 1198 

mirdzspuldze 

  

negative-glow lamp лампа отрицательного 

свечения 

Glimmlampe Izlādspuldze, kurā gaisma tieši vai netieši rodas no 

katoda zonas negatīvā mirdzuma izraisītā starojuma. 

4 1088 

mirgojošs gaismas signāls 

  

flashing light signal мигающий световой сигнал Blinksignal, blinkendes Signal Gaismas signāls, kas periodiski, parasti vienādos 

intervālos, iedegas un nodziest. 

4 1089 

mirgometrs 

  

flickermeter фликерметр Flikermeter Mēraparāts mirgoņas raksturlielumu mērīšanai. 3 1199 

mirgometrs, 

flikermetrs 

  

flickermeter фликерметр Flickermeter Mēraparāts mirgošanas raksturlielumu mērīšanai. 1 385 

mirgoņa flicker фликер, мерцание Flimmern, Flicker Redzes uztveres nestabilitātes sajūta, ko rada gaismas 

kairinātājs ar laikā mainīgu apgaismojuma spožumu vai 

spektrālo sastāvu. 

  

3 1200 

mirgoņfotometrs flicker photometer мигающий фотометр Flimmerphotometer Vizuālais fotometrs, kurā novērotājs redz vai nu vienu 

nesadalītu pārtraukumaini apgaismotu lauku, vai divus 

ar salīdzināmiem avotiem pārmaiņus apgaismotus 

blakus laukus, turklāt mirgoņas frekvence izvēlēta 

lielāka par krāsu saplūdes frekvenci, bet mazāka par 

krāskairinājumu saplūdes frekvenci. 

  

4 1090 

mirgoņkairināmības slieksnis threshold of flicker irritability порог раздражения фликера Flickerreizbarkeitsschwelle Apgaismojuma spožuma vai spektrālā sastāva svārstību 

maksimālā vērtība, kuras radītā mirgoņa noteiktai 

cilvēku grupai nerada diskomfortu. 

  

3 1201 

mirgoņuztveres slieksnis threshold of flicker perceptibility порог восприятия фликера Flickerwahrnehmbarkeitsschwell

e 

Apgaismojuma spožuma vai spektrālā sastāva svārstību 

minimālā vērtība, kas noteiktai cilvēku grupai rada 

mirgoņas sajūtu. 

  

3 1202 

mirgošanas sprieguma zona flicker voltage range область миганий flickerverursachende 

Spannungsschwankung 

Sprieguma svārstību diapazons, kurā svārstību biežums 

un amplitūda dažos gaismekļos izraisa gaismas 

mirgošanu. 

  

1 728 
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mitruma absorbcija 

  

moisture absorption влагопоглощение Feuchtigkeitsabsorption Parādība, kurā vielas paraugs uzsūc mitrumu no 

ārvides. 

4 1091 

mīkstēšanas temperatūra 

  

softening temperature температура размягчения Erweichungstemperatur Noteiktā veidā izmērīta temperatūra, kurā materiāls 

iegūst noteiktu mīkstuma pakāpi. 

4 1083 

mīkstlodēšana soft soldering пайка мягким припоем Weichlöten Lodēšana ar tādu lodmateriālu, kura kušanas 

temperatūra ir zemāka par savienojamo detaļu kušanas 

temperatūru un parasti nepārsniedz 450 0C. 

  

4 1084 

mnemoniskā shēma mimic diagram, wall diagram мнемоническая схема Funktionsabbild Elektrostacijas, apakšstacijas, sadalietaises vai elektrot

īkla primārā principshēma, kurā ar maināma stāvokļa 

komutācijas aparātu apzīmējumiem un signalizācijas 

ierīcēm attēlots noteikts iekārtu operatīvais stāvoklis. 

Mnemoniskajā shēmā var būt ietverti arī reāli vadības 

slēdži, un tad šī shēma izpilda arī vadības paneļa 

funkcijas. 

  

1 546 

modelis model модель Modell Matemātisks vai fizikāls sistēmas vai procesa 

atveidojums, kas, izmantojot zināmos likumus, 

identifikāciju vai noteiktus pieņēmumus, ar pietiekamu 

precizitāti atspoguļo šīs sistēmas vai procesa īpašības 

un struktūru. 

  

3 1203 

modeļvadība internal model control управление с помощью 

внутренней модели 

modellgestützte Regelung Vadības veids, kas savā struktūrā pilnībā ietver procesa 

reālā laika modeli, nosakot dinamiskās sakarības starp 

procesa vadāmo mainīgo un iedarbes mainīgo. 

  

3 1204 

modrības ierīce driver’s safety device прибор бдительности Sicherheitsfahrschalter, 

Totmannknopf 

Ierīce, kas periodiski jālieto lokomotīves vadītājam un 

kas nodrošina vilciena apstāšanos, ja vadītājs zaudējis 

spēju to vadīt. 

  

4 1092 

modrības poga acknowledge button кнопка бдительности Wachsamkeitstaste Modrības ierīces iedarbināšanas poga, kura saskaņā ar 

noteiktiem norādījumiem lokomotīves vadītājam 

jānospiež, lai netiktu iedarbināta piespiedbremzēšana. 

  

4 1093 

modulācija modulation модуляция Modulation Augstākas frekvences (nesējfrekvences) svārstību viena 

vai vairāku parametru mainīšana pēc noteikta likuma 

jeb modulējošā signāla Sm(t) likuma. Izšķir amplitūdas, 

frekvences un fāzes modulāciju. 

  

4 1094 

mol 

sk. mols 

        3 1205 
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molalitāte 

(apzīmējums: b) 

  

molality моляльность Molalität Izšķīdinātās vielas daudzuma un šķīdinātāja masas 

attiecība. 

3 1206 

molekula molecule молекула Molekül Matērijas daļiņa, kas sastāv no noteikta skaita ķīmiski 

saistītiem atomiem un veido vielas vismazāko daļiņu, 

kas var pastāvēt patstāvīgi, saglabājot vielas ķīmiskās 

īpašības. 

  

3 1207 

mols, mol mole, mol моль Mol, mol SI vielas daudzuma pamatmērvienība, kas vienāda ar 

vielas daudzumu, kurā ir tikpat daudz elementārdaļiņu, 

cik atomu ir oglekļa izotopa 12C 0,012 kilogramos. 

Lietojot molu, jāuzskaita elementārdaļiņas, kas var būt 

atomi, molekulas, elektroni, joni, protoni u. c., šo 

daļiņu sakopojumi, kā arī nosacītas to daļas. 

  

3 1208 

momentānaizsardzība 

  

instantaneous protection защита мгновенного действия unverzögerter Selektivschutz Aizsardzība, kurai nav paredzēta laikizture. 3 1210 

momentānas darbības 

atkabnis 

  

instantaneous release мгновенный расцепитель unverzögerter Auslöser Atkabnis, kas nostrādā bez īpaši paredzētas laikiztures. 2 746 

momentānas darbības 

palīgkontaktors 

instantaneous contactor relay вспомогательный контактор 

мгновенного действия 

unverzögertes Hilfsschütz Palīgkontaktors, kas nostrādā bez īpaši paredzētas 

laikiztures. 

  

2 747 

momentānā jauda 

(apzīmējums: p) 

  

instantaneous power мгновенная мощность Augenblickswert der Leistung Pieslēgvietas sprieguma un strāvas momentāno vērtību 

reizinājums: 

. 

3 1209 

momentslēdzis, 

klikšķslēdzis 

sensitive switch, snap[-action] 

switch 

переключатель мгновенного 

действия, щелчковый 

переключатель 

Schnappschalter Slēdzis ar mazu kontaktatstarpi un momentānas 

darbības mehānismu, kuru noteiktā darbinātājelementa 

pārvietošanas posmā tieši darbina noteikts spēks un 

kura kontaktu salēgšanas ātrums nav atkarīgs no 

darbinātājelementa pārvietošanās ātruma. 

  

4 1095 

monitors monitor монитор Monitor Datora vai citas iekārtas funkcionāla vienība, kas sastāv 

no ekrānpults un visām nepieciešamajām iekšējām 

shēmām informācijas grafiskai attēlošanai ekrānā un 

datora darbības vizuālai kontrolei. 

  

4 1096 

monohromatisks 

krāskairinājums 

monochromatic stimulus, 

spectral stimulus 

монохроматический стимул, 

спектральный стимул 

spektraler Farbreiz Krāskairinājums, ko izraisa monohromatisks starojums. 4 1097 

monohromatisks starojums monochromatic radiation монохроматическое излучение monochromatische Strahlung Starojums, kuru var raksturot ar vienu frekvenci. 4 1098 
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Praksē šo terminu lieto arī, lai apzīmētu starojumu ļoti 

šaurā frekvenču diapazonā. 

  

monolīts pamats 

  

block foundation монолитный фундамент Einblockgründung Pamats, kas sastāv no viena betona bloka ar tajā 

iestiprinātām enkurskrūvēm vai balsta kājām. 

2 748 

monolītserdes izolators 

  

solid-core insulator монолитный изолятор Vollkernisolator Izolators, kas izveidots no viendabīga izolācijas 

materiāla. 

2 749 

monostabilais relejs monostable relay одностабильное реле monostabiles Relais Elektriskais relejs, kas maina savu stāvokli, ja tam 

pievada iedarbes lielumu, un atgriežas iepriekšējā 

stāvoklī, ja šo lielumu noņem. 

  

3 1211 

montāžas atloks 

  

mounting flange монтажный фланец Montage-Flansch No detaļas īpaši atliekta vai izvirzīta mala, kas 

paredzēta tās piestiprināšanai montāžas virsmai. 

4 1099 

montāžas kārba mounting box монтажная коробка Montagekasten Sienā, grīdā vai griestos iedziļināta vai uz to virsmas 

nostiprināta kārba, kas paredzēta dažādu 

elektroinstalācijas piederumu savstarpējo savienojumu 

veidošanai un mehāniskai aizsardzībai. 

  

4 1100 

montāžas veids mounting arrangement способ монтажа Aufstellung Uzstādīšanas vietā paredzētais elektroierīces 

novietojums, ko, piemēram, elektromašīnās raksturo 

vārpstas un stiprinājumu orientācija. 

  

2 750 

montāžgatavs vads prepared conductor подготовленный для монтажа 

провод* 

vorbereiteter Leiter Vads, kurš atbilstoši sagatavots, lai to varētu pievienot 

spailei, piemēram, vads, kura galā izveidota cilpiņa, 

piestiprināts kabeļuzgalis u. tml. 

  

4 1101 

montāžizgriezums 

  

panel cut-out установочное отверстие Montage-Ausschnitt Montāžas panelī vai pamatnē izveidots izgriezums 

ierīces vai detaļas montāžai. 

4 1102 

montāžpusgatavs vads unprepared conductor неполностью подготовленный 

для монтажа провод* 

unvorbereiteter Leiter Nogriezts vada gabals, kura gali ir tikai attīrīti no 

izolācijas, bet nav apdarināti, lai tos varētu pievienot 

spailei. 

4 1103 

motoragregāts 

  

motor set электродвигательная 

установка 

Motorsatz Rotējošu mašīnu kopa, kas elektroenerģiju pārveido 

mehāniskajā enerģijā. 

1 12 

motorģeneratoragregāts motor generator set двигатель-генератор Motorgenerator[satz] Agregāts, kas sastāv no viena vai vairākiem 

elektrodzinējiem, kas mehāniski sajūgti ar vienu vai 

vairākiem ģeneratoriem. 

  

2 751 

motorpiedziņas kontrolleris 

  

motor-driven controller контроллер с приводом от 

двигателя 

motorisch angetriebtes 

Steuerschaltwerk 

Kontrolleris, ko darbina elektrodzinējs. 4 1104 

motorvagons motor coach, motor car моторный вагон [elektrisches] Triebwagen Dzelzceļa vilcējriteklis, kas paredzēts preču vai 4 1105 
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  pasažieru pārvadāšanai. 

motorvagonvienība motor train-unit моторвагонная секция Triebwagenzugeinheit Ritekļu grupa, kurā ir vismaz viens vilcējriteklis un 

kura veido vilciena ekspluatācijā vismazāko nedalāmo 

vienību. 

  

  

  

4 1106 

multimetrs multimeter комбинированный 

измерительный прибор 

kombiniertes Vielfach-Meßgerät Vairākfunkcju un vairākdiapazonu mēraparāts 

sprieguma, strāvas un citu elektrisku lielumu, 

piemēram, pretestības, mērīšanai. 

  

3 1212 

n pola shēma n-port network, n-terminal-pair 

network 

схема n-полюсника Mehrtor, n-Tor 1.  Elektriskā shēma ar n pieslēgvietām, kas 

veido n ieejas. 

2.  Elektriskā shēma ar vairāk nekā 2n pieslēgspailēm, 

no kurām tikai 2n spailes ir ieejas spailes. 

  

3 1213 

n pola shēmas ieejas 

immitance 

driving-point immitance of a n-

port network 

входной иммитанс 

многополюсника 

Eingangsimmitanz eines 

Mehrtores 

n pola immitance, kas noteikta attiecībā pret 

pieslēgspailēm, uz kurām tiek padots signāls. 

Piezīme. Šīs immitances vērtība ir atkarīga no citu 

pieslēgto ķēžu pieslēgvietu immitancēm. 

  

3 1214 

n pols 

  

n-terminal circuit n-полюсник Mehrpol Elektriskā ķēde ar n pieslēgspailēm. 3 1215 

N pusvadītājs 

sk. elektronu pusvadītājs 

  

        4 1107 

N vads 

sk. neitrālvads 

  

        3 1216 

nacionālais etalons national standard национальный эталон nationales Normal Etalons, kurš attiecīgajā valstī pieņemts par pamatu 

dotā lieluma visu pārējo etalonu vērtību noteikšanai. 

Piezīme. Parasti attiecīgajā valstī nacionālais etalons 

vienlaikus ir arī primārais etalons. 

  

3 1217 

Naikvista diagramma 

sk. frekvenču raksturlīknes 

hodogramma 

  

        3 1218 

nakts redze scotopic vision ночное зрение Nachtsehen, skotopisches Sehen Normālas acs redze apstākļos, kad gaismas spožums 

nepārsniedz dažas kandelas simtdaļas uz kvadrātmetru. 

4 1108 
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nakts tarifs 

  

night tariff ночной тариф Nachttarif Ierobežota perioda tarifs, ko piemēro, kad 

elektroenerģijas patēriņš atļauts tikai nakts laikā. 

2 752 

nažkontakts blade contact ножевой контакт Messer-Kontakt Taisnstūra šķērsgriezuma neelastīga kontaktdetaļa, 

kurai parasti ir noslīpināta ieejas mala. 

Piezīme. Praksē un literatūrā ar terminu 'kontakts' 

bieži apzīmē arī kontaktdetaļu. 

  

4 1111 

nātrija augstspiediena spuldze high pressure sodium lamp натриевая лампа высокого 

давления 

Natriumdampf-Hochdrucklampe Augstspiediena nātrija izlādspuldze, kurā galveno 

gaismas daļu rada aptuveni 10 kPa parciālspiediena 

saspiestu nātrija tvaiku starojums. 

  

4 1109 

nātrija zemspiediena spuldze low pressure sodium lamp натриевая лампа низкого 

давления 

Natiumdampf-Niederdrucklampe Augstspiediena nātrija izlādspuldze, kurā gaismu rada 

no 0,1 līdz 1,5 Pa parciālspiediena saspiestu nātrija 

tvaiku starojums. 

  

4 1110 

nāvējošs elektrošoks 

  

electrocution смертельное поражение током tödlicher elektrischer Schlag Elektrošoks ar letālām sekām. 1 176 

neaizsargāts gaismeklis ordinary luminaire незащищенный светильник gewöhnliche Leuchte Gaismeklis, kas nav īpaši aizsargāts pret putekļu un 

mitruma iekļūšanu tajā. 

Piezīme. Atbilstoši starptautiskajiem standartiem 

aizsargātības pakāpi raksturo ar diviem burtiem IP 

(iniciāļsaīsinājums no angļu valodas vārdiem 'Ingress' 

un 'Protection') un šiem burtiem sekojošiem diviem 

cipariem, no kuriem pirmais norāda aizsargātību pret 

svešķermeņu iekļūšanu, bet otrais – pret mitruma 

iekļūšanu. 

  

4 1112 

neaktivizēta galvaniskā 

baterija 

  

unactivated primary battery неактивизированная 

гальваническая батарея 

nichtaktivierte Primärbatterie Galvaniskā baterija pirms tās aktivizēšanas. 3 1219 

neapmācīta persona 

  

ordinary person необученое лицо elektrotechnischer Laie Persona, kas nav ne kvalificēta, ne instruēta. 4 1113 

neatdalāmās daļas atvienots 

stāvoklis 

disconnected position of a 

withdrawable part 

изолированное положение 

неотделяемой части 

Trennstellung eines Trennteiles Komutācijas un vadības aparatūras komplekta 

neatdalamās daļas stāvoklis, kurā visas komplekta 

ķēdes ir pārtrauktas, bet izbīdāmā daļa paliek 

mehāniski saistīta ar aparatūras komplektu. 

  

2 753 

neatdalāmās daļas pārbaudes 

stāvoklis 

test position of a withdrawable 

part 

испытательное положение 

неотделяемой части 

Prüfstellung eines Trennteiles Komutācijas un vadības aparatūras neatdalamās daļas 

stāvoklis, kurā galvenā ķēde ir pārtraukta, bet 

palīgķēdes paliek savienotas. 

2 754 
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neatkarīgas ierosmes mašīna 

  

separately excited machine машина с независимым 

возбуждением 

fremderregte Maschine Elektromašīna, kurā ierosmei enerģiju nodrošina 

atsevišķs, no mašīnas neatkarīgs barošanas avots. 

2 755 

neatkarīgas ierosmes vilces 

dzinējs 

separately excited traction motor тяговый двигатель 

независимого возбуждения 

fremderregter Fahrmotor Vilces dzinējs, kura ierosmes tinumu baro no 

neatkarīga avota. 

4 1114 

neatkarīgas laikiztures 

maksimālstrāvas atkabnis 

definite time-delay over-current 

release 

максимальный расцепитель 

тока с независимой 

выдержкой времени 

unabhängig verzögerter 

Überstromauslöser 
Maksimālstrāvas atkabnis, kas nostrādā ar laikizturi, 

kura ir regulējama, bet nav atkarīga no pārstrāvas 

vērtības. 

2 756 

neatkarīgas piedziņas 

ierosinātājs 

independently driven exciter возбудитель с независимым 

приводом 

fremdangetriebte 

Erregermaschine 

Elektromašīnas ierosinātājs, kuru darbina atsevišķs 

dzinējs. 

4 1115 

neatkarīgs sprieguma avots independent voltage source независимый источник 

напряжения 

unabhängige Spannungsquelle Aktīvs elektriskās ķēdes elements, kura spriegums nav 

atkarīgs no visām pārējām ķēdes strāvām un 

spriegumiem. 

  

3 1220 

neatkarīgs strāvas avots independent current source независимый источник тока unabhängige Stromquelle Aktīvs elektriskās ķēdes elements, kura strāva nav 

atkarīga no visām pārējām ķēdes strāvām un 

spriegumiem. 

  

3 1221 

neatkarīgs zemētājs separate earth electrodes, 

separate ground electrodes 

раздельные заземлители unbeeinflußte Erder Zemējumietaises zemētājs, ap kuru zemes virsmas 

potenciāls praktiski nemainās, ja strāva noplūst zemē 

pa citiem zemējumietaises zemētājiem. 

1 720 

necaurspīdīga vide 

  

opaque medium непрозрачная среда lichtundurchlässiges Medium Vide, kas noteiktā spektra diapazonā nelaiž cauri 

starojumu. 

4 1116 

nedalītais ieliktņa gultnis 

  

sleeve bearing неразъемный подшипник ungeteiltes Ringlager Slīdgultnis ar viendaļīgu gultņa ieliktni. 2 757 

nedēļas maksimālā jauda 

  

weekly maximum demand недельная максимальная 

мощность 

Wochen-Höchstleistung Stundas (pusstundas, ceturtdaļstundas) vidējās jaudas 

vislielākā vērtība, kura reģistrēta nedēļas laikā. 

2 758 

nedēļregulējama 

hidroelektrostacija 

pondage power station гидроэлектростанция с 

недельным регулированием 

Schwellkraftwerk Hidroelektrostacija, kuras ūdenskrātuve spēj uzņemt 

vairāku nedēļu ilgu ūdens pieplūdi. Tā ļauj uzkrāt ūdeni 

mazu slodžu periodos un izmantot to lielu slodžu laikā. 

  

1 169 

neelektrotehnisks darbs non-electrical work неэлектротехническая работа* nichtelektrotechnische Arbeiten Ar elektrobīstamību elektroietaišu tuvumā saistīts 

darbs, kura veikšanai strādājošajam nav nepieciešamas 

zināšanas un pieredze elektrotehnikas jomā. 

Piezīmes. 

1.       Neelektrotehniskie darbi, piemēram, ir 

būvdarbi, zemesdarbi, tīrīšana, krāsošana u. tml. 

2.       Neelektotehniskajos darbos to veicējiem 

nepieciešama elektrobīstamības izpratne un tāda 

darba metožu prasme, kas novērš nepieļaujamu 

4 1117 
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tuvošanos spriegumaktīvajām daļām. 

  

Neēla punkts 

sk. Neēla temperatūra 

  

        3 1222 

Neēla siena Neel wall стенка Нееля Neelwand Domēna siena, kurā magnētiskā momenta orientācija 

mainās, paliekot plaknē, kas perpendikulāra šīs sienas 

plaknei. 

  

3 1223 

Neēla temperatūra, 

Neēla punkts 

  

Neel temperature, Neel point температура Нееля, точка 

Нееля 

Neel-Temperatur, Neel-Punkt Temperatūra, kuru pārsniedzot magnētiskais materiāls 

zaudē antiferomagnētiskās īpašības un kļūst par 

paramagnētiķi. 

3 1224 

negatīva atgriezeniskā saite 

  

negative feedback отрицательная обратная связь Gegenkopplung, negative 

Rückkopplung 

Atgriezeniskā saite, kurā atgriezeniskās saites signāls 

vājina izejas signālu. 

4 1118 

negatīvais atzarojums 

  

minus tapping отрицательное ответвление 

обмотки 

Minus-Anzapfung Transformatora tinuma atzarojums, kura atzarojuma 

koeficients ir mazāks par 1. 

2 759 

negatīvs elektriskais lādiņš 

  

negative electric charge отрицательный электрический 

заряд 

negative elektrische Ladung Elektriskais lādiņš, kura zīme ir pieņemta vienāda ar 

elektrona lādiņa zīmi. 

3 1225 

negatīvs kvitējums negative acknowledgment отрицательная квитация negative Quittung Paziņojums, kas apstiprina, ka pārrauginformācija vai 

komandinformācija ir saņemta nepareizi. 

3 1226 

negribēta aizsardzības 

darbība 

unwanted operation of protection непредусмотренное 

функционорование защиты 

ungewollte Überfunktion des 

Selektivschutzes 

Aizsardzības darbība, ko energosistēmā nav izraisījis 

bojājums vai ko izraisījis tāds bojājums, kam 

nevajadzēja izraisīt aizsardzības darbību. 

  

3 1227 

negribēta darbība 

  

unwanted operation ложное действие ungewollte Funktion Attiecīgajā situācijā neparedzēta iekārtas stāvokļa 

maiņa. 

1 127 

neietekmētais pārejas 

reģeneratīvais spriegums 

prospective transient recovery 

voltage 

ожидаемое переходное 

восстанавливающееся 

напряжение 

unbeeinflußte 

Einschwingspannung 
Pārejas reģeneratīvais spriegums pēc neietekmētās 

simetriskās strāvas atslēgšanas ar ideālu komutācijas 

aparātu, t.i. aparātu, kura pilnā pretestība momentāni 

mainās no nulles līdz bezgalībai. Vairākfāžu ķēdē tiek 

pieņemts, ka ideāls komutācijas aparāts strāvu atslēdz 

tikai aplūkojamā polā. 

  

2 765 

neietekmētā atslēgšanas strāva prospective breaking current ожидаемый ток отключения unbeeinflußter Ausschaltstrom Neietekmētā strāva atslēgšanas procesa sākuma brīdī. 

Mehāniskajiem komutācijas aparātiem un drošinātājiem 

par atslēgšanas sākuma brīdi parasti pieņem loka 

rašanās brīdi. 

  

2 760 

neietekmētā ieslēgšanas strāva prospective making current ожидаемый ток включения unbeeinflußter Einschaltstrom Neietekmētā strāva noteiktos apstākļos. Noteiktie 

apstākļi var attiekties uz ieslēgšanas veidu vai 

2 761 
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ieslēgšanas brīdi. 

  

neietekmētā krāsa 

  

unrelated perceived colour изолированный цвет unbezogene Farbe Krāsu redzes izraisīta sajūta, kas gūta no virsmas vai 

objekta bez citu krāsu ietekmes. 

4 1119 

neietekmētā maksimumstrāva prospective peak current пик ожидаемого тока unbeeinflußter Stoßstrom Neietekmētās strāvas maksimālā momentānā vērtība 

pārejas procesa laikā pēc strāvas ieslēgšanas. Šeit tiek 

pieņemts, ka strāvu ieslēdz ideāls komutācijas aparāts, 

t.i., aparāts, kura pretestība momentāni mainās no 

bezgalības līdz nullei un vairākfāžu strāva vienlaikus 

tiek ieslēgta visos polos. 

  

2 762 

neietekmētā simetriskā strāva prospective symmetrical current симметричный ожидаемый ток unbeeinflußter symmetrischer 

Strom 
Neietekmētā strāva, kas maiņstrāvas ķēdē rodas brīdī, 

kuram neseko pārejas process. Vairākfāžu ķēdē pārejas 

procesa neesamība vienlaikus var būt tikai vienā fāzē. 

Simetrisko neietekmēto strāvu raksturo ar tās efektīvo 

vērtību. 

  

2 763 

neietekmētā strāva prospective current ожидаемый ток unbeeinflußter Strom Strāva, kas plūstu ķēdē, ja katrs komutācijas aparāta vai 

drošinātāja pols tiktu aizstāts ar neievērojami mazas 

pretestības vadītāju. 

  

2 764 

neitrālā zona neutral zone нейтральная зона neutrale Zone Elektromašīnas enkura starppolu zona, kurā magnētiskā 

indukcija ir vienāda ar nulli, vai citā nozīmē – 

kolektora zona, kurā spriegums starp divām kolektora 

blakus plāksnītēm mašīnas tukšgaitas režīmā ir vienāds 

ar nulli. 

  

2 766 

neitrāle 

sk. neitrālpunkts, neitrāle 

  

        1 386-1 

neitrāles nobīdes spriegums 

  

neutral point displacement 

voltage 

напряжение смещения 

нейтрали 

Sternpunktspannung Spriegums starp reālu vai iedomātu neitrālpunktu un 

zemi. 

1 601 

neitrāles režīms neutral point connection режим нейтрали Sternpunktbehandlung Veids, kādā elektroiekārtas neitrāle savienota ar zemi. 

Tas var mainīties plašās robežās - no cieša zemējuma 

līdz pilnīgai izolācijai. 

  

1 509 

neitrāles strāvaizsardzība 

  

neutral current protection защита по току нейтрали Überstromschutz im Neutral Strāvas aizsardzība transformatoru, reaktoru vai 

ģeneratoru neitrāles zemēšanas ķēdē. 

3 1228 

neitrālnobīdes aizsardzība neutral displacement protection защита от смещения нейтрали Verlagerungsspannungsschutz Aizsardzība, kuras nostrādi izraisa spriegums, ja tas 

starp trīsfāžu elektroiekārtas neitrāli un zemi pārsniedz 

noteiktu vērtību. 

3 1229 



356 
 

  

neitrālpunkta izvads neutral terminal нейтральный вывод Sternpunktanschlu Trīsfāžu transformatoriem vai trīsfāžu reaktoriem un 

transformatoru vai reaktoru trīsfāžu grupām – izvads, 

kas pievienots zvaigznes slēgumā vai cikcakslēgumā 

savienotu tinumu kopējam neitrālpunktam. Vienfāzes 

transformatoriem vai reaktoriem – izvads, kas 

paredzēts tīkla neitrālpunkta pievienošanai. 

  

2 767 

neitrālpunkts neutral point нейтральная точка Neutralpunkt Vairākfāžu sistēmas zvaigznes slēguma visu fāžu 

tinumu beigu savienojuma punkts vai vienfāzes tīkla 

iezemētais viduspunkts. 

Piezīme. Vairākfāžu sistēmas neitrālpunktu vācu 

valodā apzīmē arī ar terminu 'Sternpunkt'. 

  

4 1120 

neitrālpunkts 

sk. neitrālpunkts, neitrāle 

  

        1 386-2 

neitrālpunkts, 

neitrāle 

  

neutral point in a polyphase 

system 

нейтральная точка 

многофазной системы, 

нейтраль 

Sternpunkt in einem 

Mehrphasensystem 

Vairākfāžu elektroiekārtu (transformatoru, ģeneratoru, 

elektrodzinēju u.tml.) zvaigznē savienoto tinumu 

kopīgais punkts. 

1 478 

neitrāls 

  

neutral нейтральный neutral Ar vairākfāžu sistēmas neitrālpunktu savienota vada vai 

jebkura cita elektrotīkla elementa apzīmējums. 

1 387 

neitrāls magnētiskais stāvoklis neutral magnetic state нейтральное магнитное 

состояние 

magnetisch neutraler Zustand Magnētiskā materiāla stāvoklis, kad jebkurā tā 

apgabalā, kura izmēri ir lielāki par domēna izmēriem, 

magnētiskā indukcija un magnētiskā lauka intensitāte ir 

vienāda ar nulli. 

  

3 1230 

neitrālvads, 

N vads 

  

neutral conductor, N conductor нулевой рабочий проводник, 

N- проводник 

Neutralleiter, N-Leiter Elektrotīkla neitrālpunktam pievienots vads, ko var 

izmantot elektroenerģijas pārvadei. 

3 1231 

neitrons 

  

neutron нейтрон Neutron Daļiņa bez elektriskā lādiņa ar miera stāvokļa masu, 

kas aptuveni vienāda ar 1,674 93·10-27 kg. 

3 1232 

neizturīgumatteice weakness failure отказ вследствие непрочности schwachstellenbedingter Ausfall Atteice, ko rada paša objekta neizturīgums, ja tā 

noslogojums nepārsniedz noteiktās objekta iespējas. 

Neizturīgums var būt pašam objektam vai radīts no 

ārienes. 

  

2 768 

neizturīgumbojājums 

  

weakness fault неисправность вследствие 

непрочности 

schwachstellenbedingter 

Fehlzustand 
Bojājums, ko rada paša objekta neizturīgums, ja tā 

noslogojums nepārsniedz noteiktās objekta iespējas. 

Neizturīgums var būt pašam objektam vai radīts no 

2 769 
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ārienes. 

  

neizvirzītais pols non-salient pole неявновыраженный полюс Vollpol Elektromašīnas cilindriskas magnētserdes daļa, kurā ir 

ierosmes tinums un kura darbojas kā magnētiskais pols. 

  

2 770 

neizvirzītu polu mašīna 

  

cylindrical rotor machine машина с цилидрическим 

ротором 

Maschine mit Vollpolläufer Elektromašīna ar cilindrisku rotoru, kura ārējā virsmā 

izveidotas rievas tinuma spoļu ievietošanai. 

2 771 

nekapsulēta tinuma sausais 

reaktors 

non-encapsulated-winding dry-

type reactor 

сухой реактор с обмоткой без 

оболочки 
Trockendrosselspule auer 

Gieharzdrosselspule 
Sausais reaktors, kura tinums nav ietverts cietā 

dielektriķī. 

2 772 

nekapsulētu tinumu sausais 

transformators 

non-encapsulated-winding dry-

type transformer 

сухой трансформатор с 

обмотками без оболочки 
Trockentransformator auer 

Gieharztransformator 
Sausais transformators, kura tinumi nav ietverti cietā 

dielektriķī. 

2 773 

nekārtotais tinums 

  

fed-in winding обмотка полузакрытых пазов Träufelwicklung Elektromašīnas tinums, kurā atsevišķi vadi rievā tiek 

ievietoti caur rievas atvērumu. 

2 774 

nekritiska atteice non-critical failure некритический отказ unkritischer Ausfall Atteice, kas saskaņā ar novērtējumu nevar traumēt 

cilvēkus un radīt ievērojamus materiālos zaudējumus 

vai citas nepieņemamas sekas. 

  

2 775 

nekritisks bojājums non-critical fault некритическая неисправность unkritischer Fehlzustand Bojājums, kas saskaņā ar novērtējumu nevar traumēt 

cilvēkus un radīt ievērojamus materiālos zaudējumus 

vai citas nepieņemamas sekas. 

  

2 776 

nekūstošais lokmetināšanas 

elektrods 

  

non-consumable arc welding 

electrode 

неплавящийся электрод 

дуговой сварки 

nichtabschmelzende 

Lichtbogenschweißelektrode 

Lokmetināšanas elektrods, ko metinot neizmanto par 

piedevmetālu. 

4 1121 

nelineārā pārveidošana non-linear conversion нелинейное преобразование nichtlineare Umsetzung Fizikāla lieluma pārveidošana, kurā izejas lieluma un 

tam atbilstošā ieejas lieluma pieauguma attiecība nav 

nemainīgs lielums. 

Piezīme. Nelineāras pārveidošanas raksturīgs piemērs 

ir kāda lieluma vērtības pārveidošana šīs vērtības 

logaritmā. 

  

3 1233 

nelineāro kropļojumu 

koeficients 

total harmonic distortion, THD коэффициент нелинейных 

искажений 

Klirrfaktor Pārvades kanāla vai četrpola nesinusoidāla izejas 

signāla (sprieguma vai strāvas) harmoniksatura 

attiecība pret šī signāla pamatharmonikas efektīvo 

vērtību, ja ieejas signāla forma ir sinusoidāla: 

, 

kur an un a1 – attiecīgi izejas signāla n-tās harmonikas 

un pamatharmonikas efektīvā vērtība; a – izejas signāla 

4 1122 
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efektīvā vērtība. 

  

nelokāms virsmas sildītājs rigid surface heater неподвижно закрепляемый 

нагреватель поверхности 

starres Oberflächenheizelement Stingras konstrukcijas elektriskais sildītājs, kura forma 

ir izveidota atbilstoši sildāmās virsmas formai. 

4 1123 

nemainīga ātruma 

elektrodzinējs 

constant speed motor электродвигатель с 

постоянной скоростью 

вращения 

Motor mit konstanter Drehzahl Elektrodzinējs, kura rotācijas frekvence visā normālas 

slodzes diapazonā ir nemainīga vai gandrīz nemainīga. 

2 777 

nemetāla elektroinstalācijas 

caurule 

non-metallic conduit неметаллическая труба для 

электропроводки 

nichtmetallisches 

Elektroinstallationsrohr 

Elektroinstalācijas caurule, kas izgatavota tikai no 

nemetāla materiāla un neietver nekādas metāla 

sastāvdaļas. 

  

4 1124 

nenormēta laika relejs 

  

non-specified-time relay реле с ненормируемым 

временем 

Relais ohne festgelegtes 

Zeitverhalten 

Elektriskais relejs, kura neviena releja darbību 

raksturojošā laika precizitāte nav normēta. 

3 1234 

nenoslēgtais iedarbes ceļš 

  

open action path разомкнутая цепь воздействия offener Wirkungsweg Iedarbes ceļš, kas bez atgriezeniskās saites saista 

sistēmas izeju ar vienu no tās ieejām. 

3 1235 

nenoslēgts dzeses kontūrs open circuit of a cooling system разомкнутый контур 

охлаждения 

offener Kühlkreis Dzeses kontūrs, kurā dzesētājaģents tiek pievadīts no 

apkārtējās vides, pēc tam plūst caur mašīnu vai 

siltummaini un pēc tam atkal tiek novadīts tieši 

apkārtējā vidē. 

  

2 778 

nenoteikts bojājums 

  

indeterminate fault неопределенная 

неисправность 

nichteindeutiger Fehlzustand Uz iedarbēm reaģējoša objekta bojājums, kura 

gadījumā reakciju noteicošā kļūda ir atkarīga no 

iedarbes. 

  

2 779 

nepareiza aizsardzības 

darbība 

incorrect operation of protection неправильное 

функционирование защиты 

fehlerhafte Funktion des 

Selektivschutzes 

Aizsardzības atteice vai negribēta aizsardzības darbība. 3 1236 

nepareiza lietojuma atteice 

  

misuse failure отказ вследствие перегрузки Ausfall infolge Fehlnutzung Atteice, ko rada objekta tāda slogošana, kuras rezultātā 

tiek pārsniegtas šī objekta iespējas. 

2 780 

nepareiza lietojuma bojājums 

  

misuse fault неисправность вследствие 

перегрузки 

Fehlzustand infolge Fehlnutzung Bojājums, ko rada objekta tāda slogošana, kuras 

rezultātā tiek pārsniegtas šī objekta iespējas. 

2 781 

nepareizas rīcības atteice mishandling failure отказ вследствие 

неправильного обращения 

Ausfall infolge Fehlbehandlung Atteice, ko rada nepareiza vai neuzmanīga apiešanās ar 

objektu. 

2 782 

nepareizas rīcības bojājums mishandling fault неисправность вследствие 

неправильного обращения 

Fehlzustand infolge 

Fehlbehandlung 
Bojājums, ko rada nepareiza vai neuzmanīga apiešanās 

ar objektu. 

2 783 

nepārklājkontakts 

  

change-over break-before-make 

contact 

неперекрывающий контакт Wechsler mit Unterbrechung Pārslēdzējkontakts, kuram viena kontakta ķēde 

pārtraucas pirms otras kontakta ķēdes saslēgšanās. 

3 1237 

nepārtraukta atgriezeniski 

saistītā vadība 

  

continuous feedback control непрерывное управление с 

обратной связью 

zeitkontinuierliche Regelung Atgriezeniski saistītas sistēmas vadības veids, kurā 

atsauces mainīgie un vadāmie mainīgie tiek noteikti 

nepārtraukti, lai nepārtraukti ģenerētu iedarbes mainīgo 

(sk. attēlu termina vadības sistēma skaidrojumā). 

3 1238 
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nepārtraukta iedarbe 

  

continuous action непрерывное воздействие kontinuierliches Verhalten Iedarbes veids, kurā izejas mainīgais var nepārtraukti 

mainīties starp divām robežvērtībām. 

3 1239 

nepārtrauktas apkalpes 

apakšstacija 

  

permanently manned substation подстанция с дежурным 

персоналом 

ständig besetzte Station Apakšstacija, kurā apkalpojošais personāls atrodas 

nepārtraukti visu diennakti. 

1 36 

nepārtrauktas strāvas 

autotransformatorpalaide 

  

closed [circuit] transition auto-

transformer starting 

пуск через автотрансформатор 

без перерыва питания 

Anlauf über Spartransformator 

ohne Stromunterbrechung 
Autotransformatorpalaide, kurā maiņstrāvas 

elektrodzinējs pārejas laikā no samazināta sprieguma 

uz nominālo spriegumu paliek pievienots tīklam. 

2 784 

nepārtrauktas strāvas režīms 

sk. nepārtraukumainas 

strāvas režīms 

  

        4 1125 

nepārtrauktas vadības sistēma continuous control system система непрерывного 

управления 

zeitkontinuierliches 

Regelungssystem 

Vadības sistēma, kurā atsauces mainīgo un regulējamo 

mainīgo mēra nepārtraukti, lai tādējādi iegūtu 

nepārtraukti mainīgu iedarbes mainīgo. 

  

3 1241 

nepārtrauktās laikizvērses 

ierīce 

free-running time base автоколебательный режим 

устройства временной 

развертки 

freilaufende 

Zeitablenkeinrichtung 

Laikizvērses ierīce, kas darbojas nepārtraukti periodiski 

pat tad, ja nav pētāmā signāla. 

Piezīme. Nepārtrauktas darbības laikizvērses ierīce var 

būt vai nebūt sinhronizēta. Var būt ārējā vai iekšējā 

sinhronizācija. 

  

3 1240 

nepārtraukts ciklisks režīms ar 

elektrisko bremzēšanu, 

S7 režīms 

continuous-operation periodic 

duty with electric braking, duty 

type S7 

непрерывный повторно-

периодический режим с 

кратковременной нагрузкой, 

включая электрическое 

торможение, типовой режим 

S7 

ununterbrochener periodischer 

Betrieb mit elektrischer 

Bremsung, Betriebsart S7 

Elektromašīnas režīms ar secīgiem identiskiem cikliem, 

no kuriem katrs ietver darbību ar nemainīgu slodzi un 

elektrisko bremzēšanu, bet neietver bezsprieguma 

miera stāvokli. 

2 786 

nepārtraukts ciklisks režīms, 

S6 režīms 

continuous-operation periodic 

duty, duty type S6 

непрерывный повторно-

периодический режим с 

кратковременной нагрузкой, 

типовой режим S6 

ununterbrochener periodischer 

Betrieb mit Aussetzbelastung, 

Betriebsart S6 

Elektromašīnas režīms ar secīgiem identiskiem cikliem, 

no kuriem katrs ietver darbību ar nemainīgu slodzi un 

tukšgaitu, bet neietver bezsprieguma miera stāvokli. 

2 785 

nepārtraukts ekrānu 

šķērssavienojums 

continuous cross-bonding of 

screens 

непрерывное поперечное 

соединение экранов 

kontinuierliches Auskreuzen von 

Leitschichten 
Kabeļa ekrānu savienojuma veids, ko lieto ķēdēs ar 

trim un vairāk elementārposmiem, kuros ekrāni ir 

šķērssavienoti un kabeļi parasti transponēti katrā 

savienojuma vietā starp blakus elementārposmiem visā 

trasē. Katrā trases galā ekrāni ir cieši savienoti un 

zemēti. 

  

2 787 

nepārtraukts režīms 

  

uninterrupted duty непрерывный режим unterbrechungsfreier Betrieb Elektroierīces vai elektroiekārtas darba režīms bez 

pārtraukumiem. 

3 1242 

nepārtraukumainas strāvas continuous flow of direct current непрерывный режим nichtlückender Betrieb Ventiļa režīms, ja strāva līdzstrāvas pusē nesamazinās 4 1126 
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režīms, 

nepārtrauktas strāvas režīms 

  

постоянного тока līdz nullei. 

nepilnkompaundēta 

elektromašīna 

under-compounded machine недокомпаундированная 

машина 

unterkompoundierte Maschine Jauktas ierosmes ģenerators, kura virknes ierosmes 

tinums ir aprēķināts tā, ka ģeneratora spriegums 

nominālās slodzes režīmā ir mazāks par spriegumu 

tukšgaitas režīmā. 

  

2 788 

nepilnspriegums 

  

undervoltage недонапряжение Unterspannung Jebkura sprieguma vērtība, kas mazāka par nominālo 

spriegumu. 

3 1243 

neplānotā apkalpe unscheduled maintenance неплановое техническое 

обслуживание 

unplanmäßige Instandhaltung Apkalpe, ko neveic saskaņā ar noteiktu grafiku, bet 

tikai pēc tam, kad iegūta informācija par objekta 

stāvokli. 

2 789 

nepolarizētais relejs 

  

non-polarized relay неполяризованное реле nichtpolarisiertes Relais Līdzstrāvas relejs, kura stāvokļa maiņa nav atkarīga no 

iedarbes lielumu polaritātes releja ieejā. 

3 1244 

neregulāra kārtojuma tinums 

  

random wound winding всыпная обмотка wild gewickelte Wicklung Elektromašīnas tinums, kurā atsevišķi vadi ieņem 

patvaļīgus stāvokļus spoles dažādās malās. 

2 790 

neregulējamas frekvences 

pārveidotājs 

  

fixed frequency converter преобразователь постоянной 

частоты 

Frequenzumformer mit fester 

Frequenz 

Frekvences pārveidotājs, kura ieejas un izejas 

frekvences attiecība ir nemainīgs lielums. 

4 1127 

neremontējams objekts non-repaired item невосстанавливаемый объект nicht instandgesetzte Einheit Objekts, kas pēc atteices netiek remontēts. 

Neremontējams objekts var būt gan remontderīgs, gan 

remontnederīgs. 

  

2 791 

nerezervēts pašpatēriņš non-essential auxiliary circuits цепи собственных нужд с 

нерезервируемым питанием 

ungesicherter Eigenbedarf Maiņstrāvas pašpatēriņa daļa, kas zaudē barošanu, 

pārtrūkstot elektroenerģijas padevei no elektrotīkla. 

1 419 

nesaslēgti tinumi open windings независимые обмотки фазы offene Wicklungen Vairākfāžu transformatora vai reaktora fāžu tinumi, kas 

nav savstarpēji savienoti transformatora vai reaktora 

iekšienē. 

  

2 792 

nesavstarpīgs fāzgriezis non-reciprocal phase-shifter невзаимный фазовращатель nichtreziproker Phasenschieber Elektromagnētiska ierīce (ar divām pieslēgvietām), 

kurā elektromagnētisko viļņu izplatības vide nodrošina 

dažādas fāžu nobīdes divos pretējos viļņu izplatīšanās 

virzienos. 

Piezīme. Fāžu nobīdi var mainīt laideni (analogais 

fāzgriezis) vai lēcienveidīgi (diskrētais fāzgriezis). 

  

3 1245 

nesavstarpīgs viļngriezis non-reciprocal wave rotator, 

non-reciprocal polarisation 

rotator 

невзаимный вращатель 

поляризации 

nichtreziproker Polarisations-

Rotator, nichtreziproker 

Faraday-Rotator 

Īpašas uzbūves, parasti apaļa šķērsgriezuma, viļņvads, 

kurā esošā vide nodrošina lineāri polarizēta viļņa 

polarizācijas plaknes (šo plakni nosaka elektriskā lauka 

vektors) pagriešanos pulksteņa rādītāja kustības 

3 1246 
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virzienā, ja ir viens viļna izplatīšanās virziens, un 

pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, ja ir 

pretējs viļna izplatīšanās virziens, t.i., abos gadījumos – 

izplatīšanās virzienā. 

  

nesekmīga automātiskā 

atkalieslēgšana 

unsuccessful automatic reclosing неуспешное АПВ erfolglose automatische 

Wiedereinschaltung 

Automātiskā atkalieslēgšana pēc bezstrāvas pauzes, 

kuras laikā bojājums pats nav novērsies un tādēļ jaudas 

slēdzis pēc relejaizsardzības komandas tiek atslēgts 

atkārtoti. 

  

3 1247 

neselektīvs optiskā starojuma 

uztvērējs 

non-selective detector of optical 

radiation 

неселективный приемник 

оптического излучения 

aselektiver Empfänger optischer 

Strahlung 

Optiskā starojuma uztvērējs, kura spektrālā jutība 

noteiktajā spektra diapazonā nav atkarīga no viļņa 

garuma. 

4 1129 

neselektīvs siltumstarotājs non-selective radiator неселективный излучатель aselektiver Strahler Siltumstarotājs, kura spektrālā starojuma koeficients 

noteiktā spektra apgabalā nav atkarīgs no viļņa garuma. 

  

4 1130 

nesējtroses nokare 

  

catenary sag провисание несущего троса Durchhang des Tragseiles Augstumu starpība starp nesējtroses stiprinājuma 

punktu un tās zemāko punktu. 

4 1128 

nesimetrijas koeficients unbalance factor коэффициент обратной 

(нулевой) последовательности 

Unsymmetriegrad Trīsfāžu spriegumu vai strāvu nesimetrijas pakāpe, ko 

procentos izsaka pretējās secības (vai nullsecības) 

komponentes attiecība pret tiešās secības komponenti. 

1 307 

nesimetrisks elektriskās ķēdes 

elements 

asymmetric circuit element несимметричный элемент 

цепи 

stromrichtungsabhängiges 

Element 

Elementārs divpols, kurā vismaz viens no parametriem 

ir atkarīgs no pievienotā sprieguma polaritātes vai 

strāvas virziena. 

  

3 1248 

nesinusoidāla maiņsprieguma 

kropļojuma koeficients 

(apzīmējums: hu) 

harmonic factor of a non-

sinusoidal alternating voltage 

коэффициент искажения 

несинусоидального 

напряжения 

Oberschwingungsgehalt einer 

Wechselspannung 

Maiņsprieguma kopējā harmoniksatura efektīvās 

vērtības attiecība pret šī sprieguma 

efektīvo vērtību U: 

, 

kur fu – nesinusoidāla maiņsprieguma 

pamatharmonikas koeficients; U1 – nesinusoidāla 

maiņsprieguma pamatharmonikas efektīvā vērtība. 

  

3 1249 

nesinusoidāla maiņsprieguma 

pamatharmonikas koeficients 

(apzīmējums: fu) 

  

fundamental factor of a non-

sinusoidal alternating voltage 

коэффициент основной 

гармоники несинусоидального 

напряжения 

Grundschwingungsgehalt einer 

Wechselspannung 

Maiņsprieguma pamatharmonikas efektīvās 

vērtības U1 attiecība pret šī sprieguma efektīvo 

vērtību U: 

. 

3 1250 
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nesinusoidālas maiņstrāvas 

kropļojuma koeficients 

(apzīmējums: hi) 

harmonic factor of a non-

sinusoidal alternating current 

коэффициент искажения 

несинусоидального тока 

Oberschwingungsgehalt eines 

Wechselstromes 

Maiņstrāvas kopējā harmoniksatura efektīvās 

vērtības attiecība pret šīs strāvas efektīvo 

vērtību I: 

, 

kur fi – nesinusoidālas maiņstrāvas pamatharmonikas 

koeficients; I1 – nesinusoidālas maiņstrāvas 

pamatharmonikas efektīvā vērtība. 

  

3 1251 

nesinusoidālas maiņstrāvas 

pamatharmonikas koeficients 

(apzīmējums: fi) 

  

fundamental factor of a non-

sinusoidal alternating current 

коэффициент основной 

гармоники несинусоидального 

тока 

Grundschwingungsgehalt eines 

Wechselstromes 

Maiņstrāvas pamatharmonikas efektīvās 

vērtības I1 attiecība pret šīs strāvas efektīvo vērtību I: 

. 

  

3 1252 

neslogota izolatora izliece camber of an insulator изогнутость изолятора Durchbiegung eines Isolators Lielākais attālums starp neslogota izolatora teorētisko 

asi un līniju, kas savieno šķērsgiezuma laukumu 

centrus. 

  

2 793 

nestrādes laiks 

  

non-operating time продолжительность простоя Nichtbetriebszustand Laiks, kurā objekts atrodas nestrādes stāvoklī. 2 794 

nestrādes stāvoklis 

  

non-operating state нерабочее состояние Nichtbetriebszustand Stāvoklis, kurā objekts neveic prasīto funkciju. 2 795 

netieša bojājuma strāva 

  

transferred fault current частичный ток поражения Teilfehlerstrom Noteiktā tīkla vietā plūstoša strāva, ko 

izraisījis bojājums šī paša tīkla citā punktā. 

1 633 

netieša īsslēguma strāva 

  

transferred short-circuit current частичный ток короткого 

замыкания 

Teilkurzschlußstrom Noteiktā tīkla vietā plūstoša strāva, ko 

izraisījis īsslēgums šī paša tīkla citā punktā. 

1 634 

netieša saskare 

  

indirect contact косвенное прикосновение indirektes Berühren Cilvēka vai dzīvnieka saskare ar atklātu vadītājdaļu, 

kas kļuvusi spriegumaktīva izolācijas bojājuma dēļ. 

3 1254 

netiešā apgaisme indirect lighting непрямое освещение indirekte Beleuchtung Apgaisme ar gaismekļiem, kuriem ir tāds gaismas 

plūsmas sadalījums, ka iedomāto neierobežoto 

apgaismojamo virsmu tieši sasniedz mazāk par 10% no 

gaismekļa izstarotās gaismas plūsmas. 

Piezīme. Pēc Eiropas Savienībā spēkā esošajiem 

normatīviem, piemēram DIN 5040, gaismekļus, kas 

nodrošina šādu gaismas plūsmas sadalījumu, apzīmē 

ar burtu E. 

  

4 1131 

netiešā elektrosildīšana indirect electric heating косвенный элекронагрев indirekte elektrische Erwärmung Elektriskā sildīšana, kurā radītais siltums uz sildāmo 4 1132 
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materiālu vai ķermeni tiek novadīts siltumpārneses 

veidā. 

  

netiešā induktīvā sildīšana indirect induction heating, 

induction vessel heating 

косвенный индукционный 

нагрев, индукционный нагрев 

емкости 

indirekte induktive Erwärmung Metāla vai grafīta tilpnes sienu un pamatnes induktīvā 

sildīšana, parasti izmantojot rūpnieciskās frekvences 

maiņstrāvu, turklāt siltums tilpnes saturam 

(apstrādājamai masai) galvenokārt tiek pārnests siltuma 

vadīšanas veidā. 

  

4 1133 

netiešā loksildīšana indirect arc heating косвенный дуговой нагрев indirekte Lichtbogenerwärmung Loksildīšana, kurā elektroloks rodas ārpus sildāmā 

materiāla un elektroloka strāva neplūst tieši caur šo 

materiālu. 

  

4 1134 

netiešā mērīšanas metode indirect method of measurement косвенный метод измерения indirektes Meßverfahren Mērīšanas metode, kurā mērījamā lieluma vērtību 

iegūst, mērījot ar tiešo metodi citus lielumus, kurus ar 

mērījamo lielumu saista zināmas sakarības. 

  

3 1253 

netiešā rezistīvā sildīšana indirect resistance heating косвенный нагрев 

сопротивлением 

indirekte 

Widerstandserwärmung 

Rezistīvā sildīšana, kurā no sildelementa Džoula efekta 

radītais siltuma daudzums siltumpārneses veidā tiek 

novadīts uz sildāmo materiālu. 

  

4 1135 

netiešdarbības mēraparāts indirect acting instrument измерительный прибор 

косвенного действия 

indirekt wirkendes Meßgerät Mēraparāts, kurā uzrādītājierīci vai pierakstes ierīci 

darbina cita ierīce, kas tiek vadīta ar elektromehāniski, 

elektriski vai elektroniski pārveidotu mērījamo lielumu. 

Piezīme. Netiešdarbības mēraparātos var izmantot 

jebkuru salīdzināšanas metodi; parasti tā ir elektriska 

vai mehāniska salīdzināšanas metode. 

  

3 1255 

netiešs zibens spēriens indirect lightning stroke удар молнии, индуктирующий 

перенапряжение 

indirekter Blitzeinschlag Zibens spēriens, kas nav tieši trāpījis 

kādā elektrotīkla elementā, bet inducē 

tīklā pārspriegumu. 

1 582 

netiešsildīšanas loka krāsns 

  

indirect arc furnace дуговая печь косвенного 

нагрева 

indirekter Lichtbogenofen Loka krāsns, kurā elektriskais loks veidojas starp 

elektrodiem virs kausējamās šihtas. 

4 1136 

netiešsildīšanas pretestības 

krāsns 

indirect resistance furnace печь сопротивления 

косвенного нагрева 

Ofen zur indirekten 

Widerstandserwärmung 

Pretestības krāsns, kurā sildelementu radītais siltums 

vadīšanas, konvekcijas vai siltuma starošanas veidā tiek 

pievadīts sildāmajam materiālam. 

  

4 1137 

netiešslēguma līdzstrāvas 

pārveidotājs 

indirect d. c. converter непрямой преобразователь 

постоянного тока 

Zwischenkreis-

Gleichstromumrichter 

Līdzstrāvas pārveidotājs ar maiņstrāvas starpposmu. 4 1138 

netiešslēguma maiņgriezis 

  

indirect inverter непрямой инвертор Zwischenkreis-Wechselrichter Maiņgriezis ar līdzstrāvas starpposmu. 4 1139 
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netiešslēguma maiņstrāvas 

pārveidotājs 

indirect a. c. converter непрямой преобразователь 

переменного тока 

Zwischenkreis-

Wechselstromumrichter 

Maiņstrāvas pārveidotājs ar līdzstrāvas starpposmu. 4 1140 

netiešslēguma strāvas veida 

pārveidotājs 

indirect a. c./d. c. converter непрямой преобразователь 

переменного/постоянного тока 

Wechselstrom-Gleichstrom-

Zwischenkreisumrichter 

Elektroniskais strāvas veida pārveidotājs ar līdzstrāvas 

vai maiņstrāvas starpposmu. 

4 1141 

netiešslēguma taisngriezis 

  

indirect rectifier непрямой выпрямитель Zwischenkreisgleichrichter Taisngriezis ar līdzstrāvas vai maiņstrāvas starpposmu. 4 1142 

netīrvides apstākļi dirty situation условия загрязненной среды* schmutziger Zustand Elektroistalācijas piederuma darbības apstākļi, kuros 

vide ir piesārņota vai tajā ir mitrums, vai arī, ja 

kondensācijas dēļ dielektriskās vielas kļūst 

vadītspējīgas. 

  

4 1143 

neto jauda 

  

net output мощность нетто Nettoleistung Bruto jauda, no kuras atskaitīta palīgfunkciju veikšanai 

patērētā jauda. 

1 276 

neuzņēmīguma līmenis immunity level уровень невосприимчивости Störfestigkeitspegel Maksimālais elektromagnētiskā traucējuma līmenis, 

kādam iedarbojoties uz ierīci, iekārtu vai sistēmu, tā 

spējīga darboties vajadzīgajā kvalitātē. 

  

3 1256 

neuzņēmīguma rezerve immunity margin запас невосприимчивости Störfestigkeitsbereich Starpība starp ierīces, iekārtas vai sistēmas 

neuzņēmīguma robežu un elektromagnētiskās saderības 

līmeni. 

  

3 1257 

neuzņēmīguma robeža 

  

immunity limit норма невосприимчивости Störfestigkeitsgrenzwert Noteikts minimālais neuzņēmīguma līmenis. 3 1258 

nevadāms pārveidotāja 

slēgums 

non-controllable connection of a 

converter 

неуправляемая схема 

преобразователя 

ungesteuerte 

Stromrichterschaltung 

Pārveidotāja slēgums, kurā visi galvenie pleci ir 

nevadāmi. 

4 1144 

nevadāms ventilis, 

diode 

non-controllable valve device, 

rectifier diode 

неуправляемый вентильный 

прибор, диод 

nicht steuerbares 

Ventilbauelement, 

Gleichrichterdiode 

Ventilis, kura vadītspēja vienā virzienā (vadītspējas 

virzienā) ir relatīvi liela, bet otrā virzienā 

(sprostvirzienā) – ļoti maza. 

Piezīme. Diodi izmanto gadījumos, kad nepieciešams, 

lai strāva plūstu tikai vienā virzienā, piemēram, 

maiņstrāvas taisngriešanai. 

  

4 1145 

nevadītājvide, 

nevadoša vide 

  

non-conducting environment непроводящая среда nichtleitende Umgebung Apkārtne, vide, telpa, kurā, pieskaroties elektroierīces 

korpusam vai spriegumaktīvām daļām, cilvēks vai 

dzīvnieks nav pakļauts elektrobīstamībai vides lielās 

pretestīb dēļ (piemēram, izolētas sienas vai grīda), kā 

arī tāpēc, ka nav pieejamas zemētās daļas. 

4 1146 

nevadoša vide 

sk. nevadītājvide 

  

        4 1147 

nevēlamais signāls unwanted signal нежелательный сигнал Störsignal Signāls, kas var pasliktināt lietderīgā signāla 3 1259 
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  uztveršanu. 

neviendabīgs pārveidotāja 

slēgums 

non-uniform connection of a 

converter 

неоднородная схема 

преобразователя 

teilgesteuerte 

Stromrichterschaltung 

Pārveidotāja slēgums, kurā ir gan vadāmi, gan 

nevadāmi galvenie pleci. 

4 1148 

neviendabīgums, 

heterogenitāte 

  

inhomogeneity, heterogeneity неоднородность, 

гетерогенность 

Inhomogenität, Heterogenität Tādas fizikālas vides pazīme, kuras īpašības dažādos 

šīs vides punktos ir dažādas. 

3 1260 

nevienlaicīguma koeficients 

  

diversity factor коэффициент 

разновременности 

Verschiedenheitsfaktor Vienlaicīguma koeficienta apgrieztā vērtība. 2 796 

nevienmērīga apledojuma 

slodze 

non-uniform ice load неравномерная гололедная 

нагрузка 

ungleiche Eislast Nevienmērīgi sadalīta apledojuma slodze uz vadiem un 

aizsargtroses kādā no elektrolīnijas posmiem. Tāda 

slodze var rasties apledojuma nevienmērīgas 

veidošanās vai apledojuma nevienmērīgas 

nomešanas dēļ. 

  

2 797 

nezemējams spriegummainis unearthed voltage transformer незаземляемый трансформатор 

напряжения 

zweipolig isolierter 

Spannungswandler 
Spriegummainis, kura primārā tinuma visas daļas un 

izvadi izolēti attiecībā pret zemi ar izolāciju, kas 

ilgstoši iztur starpfāžu spriegumu. 

  

2 798 

niķeļa-cinka akumulators 

  

nickel-zinc secondary cell никель-цинковый аккумулятор Nickel-Zink-Akkumulator Sārma akumulators, kura pozitīvā aktīvā masa ir 

niķelis, bet negatīvā – cinks. 

3 1261 

nobīdāmā slodze defferable load потребитель-регулятор zeitlich verlagerbare Last Slodze, kas jāpieslēdz elektrotīklam uz dažām stundām 

diennaktī, bet tās darbības laiks diennakts robežās var 

tikt mainīts. Piemēram, elektroapsilde, sūkņi. 

  

1 576 

nobīdes princips principle of shifting принцип смещения Verschiebungsprinzip Princips, saskaņā ar kuru, ieejas funkcijai nobīdoties 

laikā par noteiktu intervālu, sistēmas reakcijas 

laikatkarība paliek nemainīga un nobīdās laikā par tādu 

pašu intervālu. 

  

3 1262 

nobīdes strāva 

(apzīmējums: ) 

displacement current ток смещения Verschiebungsstromstärke Skalārs lielums, kas vienāds ar virsmas strāvas 

blīvuma JD plūsmu caur orientētu virsmas laukumu S: 

 

kur  – virsmas elementa vektors; – vienības 

vektors, kas vērsts bezgalīgi maza virsmas laukuma 

elementa  normāles virzienā. 

  

3 1263 

nobīdes strāvas blīvums 

(apzīmējums: JD) 

displacement current density плотность тока смещения Verschiebungsstromdichte Vektoriāls lielums, kas vienāds ar elektriskās 

indukcijas D atvasinājumu pēc laika: 

3 1264 
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. 

  

nodošanas pārbaude commissioning test приемочное испытание Inbetriebsnahmeprüfung Mašīnas vai iekārtas pārbaude, kas veikta 

ekspluatācijas vietā, lai pārliecinātos par pareizu 

montāžu un darbību. 

  

2 799 

nodrošinātā jauda 

  

demand set up обеспеченная мощность in Anspruch genommene 

Leistung 
Jauda, kuru elektroenerģijas lietotājs ir izmantojis 

noteiktā laika periodā. 

  

2 800 

nogāzes kājas pagarinājums hill-side extension, leg extension нога косогорной опоры Schrägfuverlängerung Torņbalsta pamatnes daļa, kas paredzēta nogāzes 

līmeņu starpības kompensēšanai (sk. att. Režģu 

torņbalsts, 17.poz.). 

 

2 801 

nokare sag стрела провеса gröter Durchhang Maksimālais vertikālais attālums gaisvadu līnijas 2 802 
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laidumā starp vadu un taisnu līniju, kas savieno vada 

stiprināšanas vietas. 

  

nokares līkne catenary цепная линия Kettenlinie Līkne, kuras formu pieņem absolūti lokans nestiepjams 

diegs ar divos punktos nostiprinātiem galiem un kuru 

aprēķina ar formulu: 

, 

kur 

nokares līknes konstante; 

X  koordināta, kas vērsta horizontālā virzienā, turklāt 

koordinātu sistēmas sākums sakrīt ar laiduma zemāko 

punktu. 

Praksē bieži šo līkni aizstāj ar vienkāršu parabolu: 

, 

kurā ievēroti rindā izvērsta vada nokares līknes 

vienādojuma pirmie divi locekļi. 

Gariem laidumiem un ļoti lielām piekares augstumu 

starpībām paraboliskais tuvinājums var radīt 

nepieļaujamas kļūdas. 

  

2 803 

nokares līknes konstante catenary constant параметр цепной линии Kettenlinienparameter Konstante vada nokares līknes un parabolas 

vienādojumos, kas vienāda ar liekuma rādiusu laiduma 

zemākajā punktā. Nokares līknes konstanti  aprēķina 

ar formulu: 

 , 

kur 

mehāniskā sprieguma tangenciālā komponente 

laiduma zemākajā punktā; 

īpatnējais tilpumsvars, ievērojot apledojuma un 

vēja slodzes, ja tādas ir. 

  

2 804 

noklusēta nullstāvokļa 

mēraparāts 

instrument with suppressed zero измерительный прибор с 

подавленным нулем 

Meßgerät mit unterdrücktem 

Nullpunkt 

Mēraparāts, kas nesniedz nekādu derīgu informāciju, ja 

mērījamais lielums ir mazāks par noteiktu vērtību, 

piemēram, medicīnas termometrs. 

  

3 1265 

nolietojumatteice ageing failure, wearout failure отказ вследствие изнашивания Abnutzungsausfall Atteice, kuras rašanās varbūtība laika gaitā palielinās 2 805 
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  objekta iekšienē notiekošo procesu dēļ. 

nolietojumbojājums ageing fault, wearout fault неисправность вследствие 

изнашивания 

abnutzungsbedingter 

Fehlzustand 
Bojājums, ko izraisa atteice, kuras rašanās varbūtība 

laika gaitā palielinās objekta iekšienē notiekošo 

procesu dēļ. 

  

2 806 

nominālais ierosmes spriegums rated field voltage номинальное напряжение 

возбуждения 

Bemessungswert der 

Erregerspannung 
Elektromašīnas nominālās ierosmes strāvas uzturēšanai 

nepieciešamais spaiļu spriegums ierosmes tinumam ar 

nomināliem parametriem atbilstošu temperatūru, ja 

dzesētājaģenta temperatūra ir maksimālā. 

  

2 810 

nominālais iesinhronizēšanās 

moments 

nominal pull-in torque номинальный входной момент Nenn-Intrittfallmoment Sinhrondzinēja attīstītais griezes moments, ja tā 

rotācijas frekvence ir 95% no sinhronās rotācijas 

frekvences, dzinēju asinhroni palaižot ar nominālo 

spriegumu un nominālo frekvenci, turklāt ierosmes 

tinuma spailes ir īsslēgtas vai arī tām pieslēgta 

atbilstoša preetstība. 

  

2 811 

nominālais ieskrejas laiks unit acceleration time номинальное время ускорения Bezugs-Anlaufsdauer Laiks, kas būtu nepieciešams, lai elektromašīnas 

rotējošās daļas iegrieztos no miera stāvokļa līdz 

nominālajai rotācijas frekvencei, ja dinamiskais 

moments būtu konstants un vienāds ar nominālās 

aktīvās jaudas dalījumu ar nominālo leņķisko ātrumu. 

  

2 812 

nominālais izolācijas līmenis 

  

rated insulation level номинальный уровень 

изоляции 

Bemessungs-Isolationspegel Izolācijas līmenis, ko raksturo ar spriegumu, kāds 

izolācijai jāiztur noteiktos apstākļos. 

2 813 

nominālais mērdiapazons nominal measuring range номинальный диапазон 

измерений 

Nennbereich eines Meßgerätes Mēraparāta normēta vērtība, ko parasti nosaka ar tā 

mērdiapazona apakšējo un augšējo robežu, piemēram, 

100 0C līdz 200 0C. Ja mērdiapazona apakšējā robeža ir 

nulle, nominālo mērdiapazonu nosaka tikai tā augšējā 

robeža. 

  

3 1267 

nominālais moments rated torque номинальный момент Bemessungsmoment Griezes moments, ko attīstīta elektrodzinējs, 

darbojoties ar nominālo jaudu un nominālo rotācijas 

frekvenci. 

  

2 814 

nominālais režīms rating номинальный режим Bemessungsbetrieb, Nennbetrieb Nominālo vērtību un darbības nosacījumu kopums. 

Piezīme. Jaunākajā literatūrā šī jēdziena apzīmēšanai 

vācu valodā tiek lietots tikai termins 

“Bemessungsbetrieb”. 

  

3 1268 

nominālais sprieguma 

koeficients 

rated voltage factor номинальный коэффициент 

повышения напряжения 

Bemessungs-Spannungsfaktor Koeficients, ar kuru jāreizina spriegummaiņa 

nominālais primārais spriegums, lai noteiktu 

2 815 
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maksimālo spriegumu, kas jāizmanto spriegummaiņa 

termoizturības un precizitātes pārbaudē. 

  

nominālais vēja ātrums 

  

rated wind speed номинальная скорость ветра* Bemessungswindgeschwindigkei

t 

Noteikts vēja ātrums, kurā vējturbīna attīsta nominālo 

jaudu. 

4 1150 

nominālā frekvence 

  

rated frequency номинальная частота Bemessungsfrequenz Frekvence, kurai elektroiekārta aprēķināta. 

  

2 807 

nominālā ierosmes strāva rated field current номинальный ток 

возбуждения 

Bemessungswert des 

Erregerstroms 
Ierosmes tinuma strāva, kura nodrošina elektromašīnas 

nominālo spriegumu, nominālo strāvu, nominālo 

frekvenci un sinhronmašīnās arī nominālo jaudas 

koeficientu. 

  

2 808 

nominālā temperatūra 

  

  

rated temperature номинальная температура Nenntemperatur Temperatūra, kādai aprēķināta elektrotermiskā iekārta. 4 1149 

nominālā vērtība rated value номинальное значение Bemessungswert, Nennwert Ar noteiktiem darbības apstākļiem saistīta 

elektroierīces vai elektroiekārtas raksturlieluma vērtība, 

kuru parasti nosaka izgatavotājs. 

Piezīme. Jaunākajā literatūrā šī jēdziena apzīmēšanai 

vācu valodā tiek lietots tikai termins 

“Bemessungswert”. 

  

3 (2) 1266 
(809) 

nominālās jaudas atzarojums 

  

full-power tapping ответвление полной мощности Anzapfung für volle Leistung Transformatora tinuma atzarojums, kura jauda vienāda 

ar nominālo jaudu. 

2 816 

nominālie dati 

  

rating номинальные данные Bemessungsdaten Nominālo vērtību un darbības nosacījumu kopums. 2 817 

noplūdes ceļš creepage distance путь тока утечки Kriechweg, Kriechstrecke Īsākais attālums pa izolācijas virsmu starp divām 

strāvvadošām daļām ar atšķirīgiem potenciāliem vai 

starp strāvvadošu un zemētu daļu. 

  

3 (2) 1269 
(818) 

noplūdes strāva 

  

leakage current ток утечки Ableitstrom Uz zemi vai uz ārējām strāvvadošām daļām plūstoša 

strāva, kas nav saistīta ar bojājumu. 

3 1270 

noplūdstrāvas aizsargierīce residual current device, RCD устройство защитного 

отключения, устройство 

дифференциального тока* 

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Mehānisks komutācijas aparāts, kas paredzēts normālu 

režīmu strāvu komutēšanai un kas automātiski pārtrauc 

savus kontaktus, ja noplūdstrāva pārsniedz noteiktu 

vērtību. 

Piezīmes. 

1.       Atkarībā no modifikācijas noplūdstrāvas 

aizsargierīce var būt papildus aprīkota ar 

dažādiem (pārslodzes, maksimālstrāvas, 

4 1151 
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laikiztures) atkabņiem, kas ļauj ar vienu 

aizsargierīci nodrošināt dažādus aizsardzības 

veidus pret nenormāliem režīmiem. 

2.       Praksē plaši tiek lietots termins 'noplūdstrāvas 

aizsargslēdzis', kam angļu valodā atbilst termins 

'residual-current-operated circuit-breaker' jeb 

'earth-leakage circuit-breaker', krievu valodā – 

'автоматический выключатель защитного 

отключения' jeb 'автомат защитного 

отключения', vācu valodā – 

'Fehlerstromschutzschalter' jeb 'FI-

Schutzschalter'. 

  

noplūdstrāvas aizsargslēdzis earth leakage circuit-breaker автомат защитного 

отключения 

Fehlerstrom-Schutzschalter Aizsargierīce, kas atslēdz elektroiekārtu, ja caur kādu 

tās zemētu, darba ķēdei nepiederošu un izolācijas 

bojājuma dēļ spriegumaktīvu kļuvušu vadītājdaļu vai 

caur cilvēka ķermeni plūstošā bojājumstrāva pārsniedz 

noteiktu vērtību. 

  

3 1271 

noplūdstrāvas indikators 

  

earth leakage detector индикатор токов утечки Ableitstrom-Anzeiger Mēraparāts noplūdes strāvu konstatēšanai. 3 1272 

norēķina periods 

  

accounting period расчетный период Abrechnungszeitraum Laika periods, par kuru elektroenerģijas lietotājs veic 

norēķinu ar elektroenerģijas piegādātāju. 

1 456 

norēķins account payment, settlement расчет Abrechnung, Verrechnung Samaksa par preci vai pakalpojumu. 1 394 

normāla mehāniskā slodze normal mechanical load нормальная механическая 

нагрузка 

Normallast Mehāniska slodze, ko elektrolīnijā rada vēja iedarbe vai 

vadu, izolatoru un armatūras svars ar apledojumu vai 

bez tā. 

  

2 819 

normālelements standard primary cell, voltage 

reference cell 

нормальный элемент Normalelement Galvaniskais elements ar zināmu, laikā nemainīgu 

tukšgaitas spriegumu noteiktā temperatūrā. To lieto par 

etalonu citu galvanisko elementu elektrodzinējspēka un 

elektrodu potenciāla mērīšanai. 

  

3 1273 

normālpotenciāls 

(apzīmējums:  

standard [electrochemical] 

potential 

нормальный потециал Normalpotential Metāla elektroda potenciāls, kas attiecināts pret 

ūdeņraža elektroda poetenciālu, ja pēdējais pieņemts 

par nulli. 

Piezīme. Ūdeņraža elektrods ir speciālas konstrukcijas 

izveidota ierīce, ko izmanto par etalonu citu elektrodu 

potenciālu mērīšanai. 

  

3 1274 

normālvides apstākļi normal situation условия нормальной среды* normaler Zustand Elektroinstalācijas piederuma darbības apstākļi, kuros 

parasti ir tikai dielektrisku vielu radīts piesārņojums, 

4 1152 
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tomēr atsevišķos gadījumos ir iespējama kondensācijas 

mitruma īslaicīgi izraisīta vides vadītspēja. 

  

normēta laika relejs specified-time relay реле с нормируемым временем Relais mit festgelegtem 

Zeitverhalten 

Elektriskais relejs, kura viena vai vairāku releja darbību 

raksturojošo laiku, piemēram, nostrādes laika, 

precizitāte ir normēta. 

  

3 1275 

normētais vēja ātrums standardized wind speed нормированная скорость 

ветра* 

normierte Windgeschwindigkeit Uz noteiktiem bāzes nosacījumiem (augstums 10 m, 

reljefa augstums 0,05 m) pārrēķināts vēja ātrums, 

pieņemot, ka vēja profils mainās pēc logaritmiskās 

funkcijas. 

  

4 1154 

normētā vērtība conventional value нормированное значение Normwert Kāda parametra nosacīti pieņemtā vērtība, kuru 

izmanto par mēru kalibrēšanā, pārbaudē vai citā 

salīdzināšanā. 

  

4 1153 

nosacītā kušanas strāva 

  

conventional fusing current условный ток плавления großer Prüfstrom Normēta strāvas vērtība, kas izraisa drošinātāja nostrādi 

noteiktā laikā. 

2 820 

nosacītā nekušanas strāva 

  

conventional non-fusing current условный ток неплавления kleiner Prüfstrom Normēta lielākā strāvas vērtība, kuru kūstošais ieliktnis 

nekūstot spēj izturēt noteiktu laiku. 

2 821 

nosebojuma leņķis angle of lag угол отставания Nacheilungswinkel Leņķis, kas raksturo viena elektriska lieluma (parasti 

strāvas vai sprieguma) vektora atpalikšanu no cita 

elektriska lieluma vektora. 

  

3 1276 

noskaņošana 

  

tuning настройка Abstimmen Kāda ierīces parametra maiņa, lai iegūtu kādu no 

rezonanses frekvencēm. 

3 1277 

noslēgtais iedarbes ceļš 

  

closed action path замкнутый путь воздействия geschlossener Wirkungsweg Iedarbes ceļš, kas ar atgriezenisko saiti saista sistēmas 

izeju un vienu no tās ieejām. 

3 1278 

noslēgts dzeses kontūrs closed circuit of a cooling 

system 

замкнутый контур охлаждения geschlossener Kühlkreis Dzeses kontūrs ar vienu vai vairākām noslēgtām 

cilpām, pa kurām dzesētājaģents plūst caur mašīnu vai 

siltummaini, turklāt siltums no primārā uz sekundāro 

dzesētājaģentu tiek novadīts caur elektromašīnas 

virsmu vai caur siltummaini. 

  

2 822 

nostiprināta elektroiekārta fixed equipment неподвижно установленное 

электрооборудование 

festangebrachte Betriebsmittel Elektroiekārta, kas piestiprināta pamatnei vai citādi 

nostiprināta noteiktā vietā. 

3 1279 

nostrādes indikators response indicating device, 

response indicator 

указатель срабатывания Kennmelder Komutācijas aparāta vai drošinātāja daļa, kas signalizē 

par tā nostrādi. 

2 823 

nostrādes laiks 

  

operating time время срабатывания Ausschaltzeit Pirmsloka laika un lokdedzes laika summa. 2 824 
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notece 

  

water cumulative flows сток Zuflußmenge, Abflußmenge Ūdens tilpums, kas kādā laika vienībā izplūst caur 

ūdensteces šķērgriezuma laukumu. 

1 399 

noteces enerģija 

  

energy capability потенциальная энергия 

водотока 

Arbeitsvermögen Elektroenerģija, ko aplūkojamā laikā var dot notece tās 

optimālas izmantošanas apstākļos. 

1 199 

noteces enerģijas koeficients 

  

energy capability factor коэффициент энергии стока Arbeitsvermögens-Koeffizient Noteces potenciālās enerģijas attiecība pret ilggadējās 

vidējās noteces enerģiju tai pašā laika intervālā. 

1 308 

noteikta lietojuma 

elektrodzinējs 

definite purpose motor электродвигатель 

определенного назначения 

Motor für bestimmte 

Anwendungen 
Ar standartizētiem nominālajiem datiem un darba 

raksturlīknēm projektēts un izgatavots elektrodzinējs, 

kura mehāniskā konstrukcija pieļauj tā lietošanu īpašos 

apstākļos. 

  

2 825 

noteikts bojājums 

  

determinate fault определенная неисправность eindeutiger Fehlzustand Uz iedarbēm reaģējoša objekta bojājums, kura 

gadījumā reakcija ir vienāda visām iedarbēm. 

2 826 

notikuminformācija 

  

event information информация об изменении 

состояния 

Ereignismeldung Pārrauginformācija, kas atspoguļo operatīvās iekārtas 

stāvokļa izmaiņu. 

3 1280 

notikumpierakstes mēraparāts event recorder самопишущий прибор для 

записи события 

Ereignisschreiber Pierakstes mēraparāts, kas mērījumpierakstes vidē 

atzīmē mērījamā lieluma esību vai neesību, vai arī 

vienu no diviem ierīces stāvokļiem kā laika funkciju. 

  

3 1281 

novērojamība observability контролируемость Beobachtbarkeit Sistēmas īpašība, kas izpaužas tādējādi, ka ir iespējams 

noteikt tās sākuma stāvokli galīgā laika periodā, 

izmantojot ieejas un izejas mainīgos. 

Piezīme. Novērojamība ir globāla, ja šos aprēķinus 

iespējams veikt neatkarīgi no sākuma stāvokļa. 

  

3 1282 

novērojumosciloskops observation oscilloscope осциллоскопический 

индикатор, индикаторный 

осциллоскоп 

Beobachtungsoszilloskop Osciloskops, kas paredzēts tikai mainīga lieluma 

novērošanai un kvalitatīvai novērtēšanai. 

3 1283 

novērotājsistēma observer system система-наблюдатель Beobachtersystem Vadāmās sistēmas stāvokļa pilnīgas novērtēšanas 

sistēma, kas balstīta uz stāvokļa mainīgo nepilnīga 

kopuma mērījumiem un uz regulējamās sistēmas 

modeli. 

  

3 1284 

novēršamās izmaksas avoidable costs устранимые затраты vermeidbare Kosten Izmaksas, no kurām dotajā laika periodā varētu 

izvairīties, ja tiktu veiktas noteiktas darbības, bet kuras 

rastos, ja šādas darbības netiktu veiktas. 

  

2 827 

novirze deviation отклонение Abweichung Konkrētā lieluma atšķirība no šī lieluma bāzes vērtības, 

piemēram nominālās 

vērtības. Energosistēmā vairākurežīma 

1 (3) 402 
(1285

) 
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parametru pieļaujamās novirzes tiek normētas. 

  

novirzes koeficients 

  

deflection coefficient коэффициент отклонения Ablenkkoeffizient Mērījamā sprieguma attiecība pret šī sprieguma 

izraisīto osciloskopa (oscilogrāfa) elektronstara novirzi. 

3 1286 

nozarkārba tapping box ответвительная коробка Abzweigdose Slēgta vai aizsargāta elektroinstalācijas kārba, kurā var 

izveidot vienu vai vairākus nozarojumus no viena vai 

vairākiem galvenajiem vadiem. 

  

4 1155 

nozarlīnija 

  

branch line ответвление от электрической 

линии 

Abzweigleitung Elektrolīnija, kas atzarojas no galvenās līnijas. 1 365 

nozarsavienojums tapping ответвление Abzweigung, Anzapfung Elektriskais savienojums vietā, kur viena vadītāja 

(atzarotā vadītāja) gals ir pievienots cita vadītāja 

(galvenā vadītāja) noteiktam punktam. 

  

4 1156 

nozaruzmava 

  

tee joint ответвительная муфта T-Muffe Ierīce nozarkabeļa pievienošanai maģistrālajam 

kabelim. 

2 828 

nožogojums 

  

barrier ограждение Umhüllung Konstrukcijas elements, kas aizsargā pret tiešu saskari 

visos parastajos piekļuves virzienos. 

3 1287 

nuklons 

  

nucleon нуклеон Nukleon Atoma kodola sastāvdaļa – protons vai neitrons. 3 1288 

nullsecības aktīvā pretestība zero sequence resistance активное сопротивление 

нулевой последовательности 

Nullwiderstand Nullsecības strāvas radītā sprieguma krituma aktīvās 

komponentes un šīs strāvas dalījums. 

2 829 

nullsecības induktīvā 

pretestība 

zero sequence reactance индуктивное сопротивление 

нулевой последовательности 

Nullreaktanz Nullsecības strāvas radītā sprieguma krituma reaktīvās 

komponentes un šīs strāvas dalījums. 

2 830 

nullsecības komponente zero [sequence] component составляющая нулевой 

последовательности 

Nullkomponente Viena no simetriskajām komponentēm, kas pastāv tikai 

nesimetriskā trīsfāžu sinusoidālu lielumu sistēmā un 

kuru aprēķina pēc šādas formulas: 

 

kur XL1, XL2, XL3 – attiecīgo fāžu lielumu (spriegumu 

vai strāvu) kompleksās amplitūdas. 

  

3 1289 

nullsecības pilnā pretestība zero sequence impedance полное сопротивление 

нулевой последовательности 

Nullimpedanz Nullsecības strāvas radītā sprieguma krituma un šīs 

strāvas dalījums. 

2 831 

nullsecības sprieguma tinums residual voltage winding обмотка напряжения нулевой 

последовательности 

Wicklung für Erfassung der 

Verlagerungsspannung 
Spriegummaiņa tinums, starp kura izvadiem rodas 

nullsecības spriegums vai arī viena no trim sprieguma 

komponentēm, kuru summa dod nullsecības spriegumu. 

2 832 

nullsecības spriegummainis residual voltage transformer трансформатор напряжения 

нулевой последовательности 

Spannungwandler für Erfassung 

der Verlagerungsspannung 
Trīsfāžu spriegummainis vai trīs vienfāzes 

spriegummaiņu grupa, kurā sekundārie tinumi savienoti 

2 833 



374 
 

pārtrauktā trīsstūra slēgumā tā, lai starp tā izvadiem 

varētu iegūt trīskāršu nullsecības spriegumu, kas atbilst 

primārā sprieguma nullsecības komponentei. 

  

nullsecības spriegums residual voltage напряжение нулевой 

последовательности 

Nullspannung Trīsfāžu sistēmas fāzes spriegumu momentāno vērtību 

(sinusoidāla sprieguma gadījumā – fāžu spriegumu 

vektoriālās) summas trešā daļa. 

  

2 834 

nullsecības strāva residual current ток нулевой 

последовательности 

Nullstrom Trīsfāžu sistēmas fāzes strāvu momentāno vērtību 

(sinusoidālas strāvas gadījumā – fāžu strāvu 

vektoriālās) summas trešā daļa. 

  

2 835 

nullsecības strāvmainis residual current transformer трансформатор тока нулевой 

последовательности 

Stromwandler für 

Nullstromerfassung 
Trīsfāžu strāvmainis vai trīs vienfāzes strāvmaiņu 

grupa, kurā strāvmaiņu tinumi savienoti tā, lai izejā 

iegūtu nullsecības strāvu. 

2 836 

nullzeme 

sk. etalonzeme 

  

        4 1158 

nūjiņas 

  

cones колбочки Zapfen Gaismjutīgi acs tīklenes elementi ar pigmentiem, kas 

reaģē uz gaismu un nodrošina dienas redzi. 

4 1157 

objekta krāsa 

  

objekt-colour цвет объекта gebundene Farbe Krāsa, ko ar redzi uztver kā piederīgu kādam objektam. 4 1159 

objekta pamanāmība 

  

conspicuity of an object заметность объекта Auffälligkeit eines Objektes Objekta vai gaismas avota īpašība tikt ievērotam uz 

apkārtnes fona. 

4 1160 

objekts entity объект Einheit Jebkura sastāvdaļa, elements, ierīce, apakšsistēma, 

funkcionālā vienība, iekārta vai sistēma, kura var tikt 

aplūkota atsevišķi. Objekts var sastāvēt no aparatūras, 

programmatūras vai to kombinācijas un īpašos 

gadījumos var ietvert arī personālu. Vairāki objekti, 

piemēram, objektu kopums vai izlase var tikt aplūkoti 

kopā kā viens objekts. 

  

2 837 

ogles kvēldiega spuldze 

  

carbon filament lamp лампа с угольной нитью Kohlepfadenlampe Kvēlspuldze, kuras kvēldiegs ir izgatavots no ogles. 4 1161 

ogļputekļu kurināmā tvaika 

katls 

  

pulverised fuel boiler котел пылевидного топлива Dampferzeuger mit 

Kohlestaubfeuerung 

Tvaika katls, kas īpaši projektēts un izgatavots 

ogļputekļu kurināmā sadedzināšanai. 

1 293 

oksidācijizturība 

  

oxidation stability стойкость к окислению Oxidationsstabilität Elektroizolācijas šķidruma spēja pretoties oksidācijas 

izraisītajai vecošanai. 

4 1162 

oksīdkondensators, electrolytic capacitor оксидный конденсатор Elektrolytkondensator Kondensators, kura dielektriķi veido plāns oksīda 4 1163 
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elektrolītiskais kondensators 

  

slānis. Polarizētie oksīdkondensatori nodrošina strāvas 

plūšanu tikai vienā virzienā, bet nepolarizētie – abos 

virzienos. 

ommetrs 

  

ohmmeter, resistance meter омметр Widerstands-Meßgerät, 

Widerstandsmesser 

Mēraparāts elektriskās pretestības mērīšanai. 3 1290 

operāciju cikls 

  

cycle of operation цикл операций Betriebszyklus Noteiktā secībā automātiski vai manuāli izpildītu 

operāciju kopa. 

  

3 1291 

optimālā slodze 

  

optimum load оптимальная нагрузка wirtschaftliche Belastung Energosistēmas elementa slodze, kurai atbilst 

minimālās summārās izmaksas. 

  

1 577 

optimālā vadība 

  

optimal control оптимальное управление optimale Regelung Vadības veids, kas noteiktos apstākļos nodrošina 

optimalitātes kritērija maksimālo vai minimālo vērtību. 

3 1292 

optimālie krāskairinājumi optimal colour stimuli оптимальные цветовые 

стимулы 

Optimalfarben Krāskairinājumi no objektiem ar maksimāli 

iespējamajiem spožuma koeficientiem, turklāt neviena 

no spektrālo spožuma koeficientu vērtībām nedrīkst 

pārsniegt 1. 

  

4 1164 

optimizēšana optimising оптимизация Optimieren Tehnisku un matemātisku problēmu labākā risinājuma 

meklēšanas metožu izmantošana, lai nodrošinātu 

optimalitātes kritērija minimālo vai maksimālo vērtību. 

  

3 1293 

optiskais blīvummetrs, 

optiskais densitometrs 

  

optical densitometer оптический денсиметр optischer Densitometer Fotometrs, kas paredzēts atstarošanas vai starojuma 

pārvades optiskā blīvuma mērīšanai. 

4 1166 

optiskais densitometrs 

sk. optiskais blīvummetrs 

  

        4 1167 

optiskais filtrs 

sk. gaismas filtrs 

  

        4 1168 

optiskais starojums optical radiation оптическое излучение optische Strahlung Elektromagnētiskais starojums, kura viļņu 

garums λ atrodas diapazonā starp rentgena staru viļņu (

nm) un radioviļņu ( mm) garumiem. 

  

4 1169 

optiskā starojuma deva 

  

dose of optical radiation доза оптического излучения Dosis optischer Strahlung Fotoķīmijā, fotobioloģijā un fototerapijā – starojuma 

ekspozīcijas kvantitatīvs raksturlielums. 

4 1165 

optoelektronika optoelectronics оптоэлектроника Optoelektronik Elektronikas nozare, kas pētī gaismas signālu 

pārvēršanu elektriskos signālos un otrādi. Tā ietver 

signālu pārvades un glabāšanas teoriju un praktisko 

3 1294 
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lietojumu informācijas pārraides un glabāšanas 

sistēmās. 

Piezīme. Jebkurā optoelektroniskā ierīcē ir elektriski 

optiskais vai optiski elektriskais pārveidotājs. 

Optoelektroniskas ierīces, piemēram, ir fotodiodes, 

fotorezistori, gaismas diodes, lāzeri u. tml. 

  

oreols 

  

loom ореол Schimmer Difūza spīdēšana, kas atmosfēras radītās gaismas 

izkliedes dēļ var būt redzama ārpus gaismas kūļa. 

4 1170 

oscilogrāfs oscillograph осциллограф Oszillograph Ierīce, kas paredzēta dažādu ātri mainīgu lielumu 

novērošanai, mērīšanai un lielumu momentāno vērtību 

maiņas grafisku attēlu (oscilogrammu) iegūšanai. 

Piezīme. Ja šāda veida ierīce paredzēta tikai vizuāliem 

novērojumiem, to sauc par osciloskopu. Tehniskajā 

literatūrā terminus “oscilogrāfs” (latviešu val.), 

“oscillograph” (angļu val.), “осциллограф” (krievu 

val.), “Oszillograph” (vācu val.) bieži nekorekti lieto 

arī attiecīgi “osciloskops”, “oscilloscope”, 

“осциллоскоп” , “Oszilloskop” nozīmē. 

  

3 1295 

osciloskops oscilloscope осциллоскоп Oszilloskop Ierīce, kas ļauj novērot ātri mainīga fizikāla lieluma 

momentānās vērtības maiņu (parasti kustīga gaismas 

punkta veidā uz ekrāna). 

  

3 1296 

P elements 

sk. proporcionālais elements 

  

        3 1297 

P pusvadītājs 

sk. caurumu pusvadītājs 

  

        4 1172 

paaugstināta drošuma 

sprādzienaizsardzība, 

sprādzienaizsardzība "e" 

  

increased safety "e" защита вида "е" erhöte Sicherheit "e" Sprādzienaizsardzības veids, kas paredz papildu 

pasākumus aizsardzībai pret pārmērīgi augstu 

temperatūru, elektriskā loka un dzirksteļu rašanos kā 

elektroiekārtas iekšienē, tā arī starp tās ārējām daļām. 

4 1175 

paaugstināta drošuma 

sprādzienaizsardzības 

robežtemperatūra 

limiting temperature of increased 

safety apparatus 

предельная температура 

электрооборудования с 

защитой вида "е" 

Grenztemperatur eines 

elektrischen Betriebsmittels 

erhöhter Sicherheit "e" 

Elektroiekārtas vai tās daļu maksimāli pieļaujamā 

temperatūra sprādzienbīstamības apstākļos. Tā vienāda 

ar zemāko no divām temperatūrām, kas noteiktas pēc 

sprādzienbīstamās gāzveida vides aizdegšanās 

bīstamības un pēc izmantoto materiālu termoizturības. 

  

4 1176 

paaugstinātas 

dzirksteļdrošības 

apparatus of category "ib" оборудование категории "ib" Betriebsmittel der Kategorie "ib" Dzirksteļdroša elektroiekārta, kas neizraisa 

uzliesmošanu ne normālā darba režīmā, ne viena 

4 1177 
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elektroiekārta, 

"ib" kategorijas 

elektroiekārta 

  

bojājuma gadījumā. 

paaugstinoša apakšstacija step-up substation повышающая подстанция Aufspannstation Transformatoru apakšstacija, kurai elektroenerģija tiek 

pievadīta ar zemāku spriegumu, bet aizvadīta - ar 

augstāku spriegumu. 

  

1 37 

paātrinājuma relejs accelerating relay реле ускорения Beschleunigungsrelais Regulējams relejs, ko izmanto vilces dzinēju palaides 

strāvas un paātrinājuma regulēšanai vilciena ieskrejas 

laikā. 

  

4 1173 

paātrināta vecošana accelerated ageing ускоренное старение beschleunigte Alterung Vecošana, ko ekspluatācijā paātrinājis vecošanas 

faktoru līmeņa un/vai biežuma palielinājums 

salīdzinājumā ar normāliem apstākļiem. 

Piezīme. Vecošanas faktori, piemēram, var būt 

temperatūra, mehāniskais vai elektriskais spriegums, 

ārvides mitrums. 

  

4 1174 

pabeigta komutācijas 

operācija 

positive driven operation полностью проведенная 

операция 

Zwangsführung Komutācijas operācija, kurai atbilstoši nosacījumiem 

jānodrošina tāds mehāniskā komutācijas aparāta 

palīgkontaktu stāvoklis, kas atbilstu galveno kontaktu 

saslēgtam vai pārtrauktam stāvoklim. 

  

2 838 

pagaidu zemēšana 

sk. remontzemēšana, pagaidu 

zemēšana 

  

        1 718-1 

pagarināta soļa tinums 

  

long pitch winding обмотка с удлиненным шагом Wicklung mit verlängter 

Schrittweite 
Tinums, kura relatīvais solis ir lielāks par 100 %. 2 839 

pagarinātas saīsinātās zonas 

aizsardzība 

accelerated underreach 

protection 

защита с расширением 

сокращенной зоны 

Selektivschutz mit 

Unterreichweite und 

Staffelzeitverkürzung 

Aizsargsistēma ar sakaru kanālu un saīsinātas zonas 

aizsardzībām (parasti distantaizsardzībām), kas 

uzstādītas aizsargājamā posma galos. Ja viena no 

aizsardzībām nostrādā, tad uz pretējo galu pa sakaru 

kanālu tiek padots signāls, kas pagarina pretējā gala 

aizsardzības saīsināto zonu un izraisa bojājuma 

atslēgšanu no šī gala (sk. attēlu). 

3 1299 
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Nostrādājot aizsardzībai C gala 1.zonā, notiek 

aizsargājamā posma atslēgšana C galā un signāla 

padeve uz D galu. Pēc signāla saņemšnas D galā tiek 

radīta pagarinātā A zona, kas nodrošina bojājuma 

atslēgšanu D galā. 

  

pagarinātā aizsargzona overreach расширенная зона защиты, 

расширенная область действия 

защиты 

Überreichweite Aizsardzības (parasti distantaizsardzības) darbības 

apgabals, kas ir lielāks par aizsargājamā posma 

garumu. 

3 1298 

pagarinātājvada spole 

  

  

cable reel катушка удлинительного 

шнура* 

Leitungsroller Ierīce, kas sastāv no spoles un lokana kabeļa vai 

elektroauklas, kā arī citiem elementiem un kas 

izveidota tā, ka kabeli vai elektroauklu var uztīt uz 

spoli vai notīt no tās. 

4 1178 

pagarinātās zonas aizsardzība 

ar atļāvējsignālu 

permissive overreach protection защита с расширенной зоной и 

разрешающим сигналом 

Selektivschutz mit 

Überreichweite und Freigabe 

Aizsargsistēma, kas satāv no abos aizsargājamā posma 

galos uzstādītām un ar sakaru kanālu savienotām 

pagarinātās zonas aizsardzībām (parasti 

distantaizsardzībām). Signāli tiek pārraidīti, ja abas 

aizsardzības ar pagarināto zonu atklājušas bojājumu 

aizsargājamā posmā. Signāla saņemšana no pretējā gala 

atļauj vietējai pagarinātās zonas aizsardzībai 

iedarboties uz posma atslēgšanu (sk. attēlu). 

 

A zonā nenotiek atslēgšana, pirms nav saņemts signāls 

no pretējā gala. C gala A zona konstatē bojājumu un 

pārraida signālu uz D galu. Pēc signāla saņemšanas D 

gala paplašinātā A zona nodrošina aizsargājamā posma 

atslēgšanu D galā. Līdzīga darbību secība ir C galā, ja 

atļāvējsignāls tiek saņemts no D gala. 

3 1300 



379 
 

  

pagarinātās zonas aizsardzība 

ar bloķētājsignālu 

blocking overreach protection защита с расширенной зоной и 

блокирующим сигналом 

Selektivschutz mit 

Überreichweite und Sperrung 

Aizsargsistēma, kas izmanto sakaru kanālu un kas 

sastāv no abos aizsargājamā posma galos uzstādītām 

pagarinātās zonas aizsardzībām (parasti 

distantaizsardzībām). Ārējo bojājumu gadījumā pa 

sakaru kanālu tiek pārvadīts bloķētājsignāls, kas novērš 

aizsargājamā posma atslēgšanu (sk. attēlu). 

 

Notiekot bojājumam aizsargājamā posmā, aizsardzību 

nostrāde notiks līdzīgi tam kā pagarinātās zonas 

gadījumā ar atļāvējsignālu. 

  

3 1301 

pagarinātās zonas aizsardzība 

ar debloķētājsignālu 

unblocking overreach protection защита с расширенной зоной и 

деблокирующим сигналом 

Selektivschutz mit 

Überreichweite und 

Unblockverfahren 

Aizsargsistēma, kas sastāv no abos aizsargājamā posma 

galos uzstādītām un ar sakaru kanālu savienotām 

pagarinātās zonas aizsardzībām (parasti 

distantaizsardzībām). Bloķētājsignāls tiek pastāvīgi 

pārraidīts uz otru posma galu, kamēr pagarinātās zonas 

aizsardzība nav konstatējusi bojājumu. Tad tiek 

noņemts bloķētājsignāls un sākta debloķētājsignāla 

pārraide, kas izraisa vietējās aizsardzības 

atslēdzējdarbību abos posma galos (sk. attēlu). 

 

Normālā režīmā bloķētājsignāls neļauj veikt atslēgšanu 

A zonā. Ja bojājums konstatēts C gala A zonā, bloķētāj

signāls pazūd, bet D gals saņem debloķētājsignālu, kas 

ļauj šajā galā veikt atslēgšanu. Ja pēcbloķētājsignāla pa

zušanas debloķētājsignāls netiek saņemts, atslēgšana A 

zonā iespējama laika intervālā t1 – t2, kas parasti ir 100 

– 200 ms. 

  

3 1302 
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paisuma elektrostacija 

  

tidal power station приливная электростанция Gezeitenkraftwerk Hidroelektrostacija, kas izmanto jūras paisuma un 

bēguma ūdenslīmeņu starpību. 

1 170 

pakalpojums 

  

service услуга Dienstleistung Funkciju kopums, ko uzņēmums piedāvā lietotājam. 2 840 

pakāpeniska atteice gradual failure, drift failure постепенный отказ Driftausfall Atteice, ko rada objekta pakāpeniska doto 

raksturlielumu izmaiņa laikā. Pakāpenisko atteici var 

paredzēt uz iepriekš veikto pētījumu vai tehniskās 

apskates rezultātu pamata, un dažreiz to var novērst ar 

profilaktisko apkalpi. 

  

2 841 

pakāpes nominālais spriegums 

  

rated step voltage номинальное напряжение 

ступени 

Bemessungs-Stufenspannung Maksimāli pieļaujamais spriegums starp transformatora 

tinuma blakus atzarojumu izvadiem. 

2 842 

pakāpjregulēšanas komanda regulating step command, step-

by-step adjusting command 

команда пошагового 

регулирования 

Schrittschaltbefehl, 

Stufenstellbefehl 

Impulskomanda, kas izraisa operatīvās iekārtas 

stāvokļa maiņu atbilstoši iepriekš noteiktām pakāpēm. 

Piezīme. Parasti ir divas dažādas komandas iekārtas 

stāvokļa maiņai divos iespējamos virzienos. 

3 1303 

pakāpjtarifs step tariff ступенчатый тариф Staffeltarif Tarifs, kurā visām patērētajām kilovatstundām 

piemērojamā cena mainās atkarībā no patēriņa līmeņa 

tarifa noteiktā laika periodā. Piemēram, visas 

kilovatstundas par vienas kilovatstundas cenu p1, ja 

elektriskās enerģijas mēneša patēriņš ir līdz 100 kWh, 

visas kilovatstundas par vienas kilovatstundas cenu p2, 

ja elektriskās enerģijas mēneša patēriņš ir no 101 kWh 

līdz 200 kWh, visas kilovatstundas par vienas 

kilovatstundas cenu p3, ja elektriskās enerģijas mēneša 

patēriņš pārsniedz 200 kWh. 

  

2 843 

pakāpjvadības ierīce 

  

step-by-step control устройство пошагового 

управления 

Schrittsteuerung Elektromehāniska vai mehāniska ierīce, kas diskrēti 

maina regulatora stāvokli. 

2 844 

pakārtotā vadība subsidiary control, secondary 

control 

вспомогательное управление unterlagerte Regelung Kaskādvadības daļa, kas darbojas, reaģējot uz galvenā 

regulētājelementa ģenerēto atsauces mainīgo un tikai uz 

tiem mainīgajiem, kas izmērīti un ko pakārtoti regulē 

atgriezeniskā saite (sk. att.). 

 

Apzīmējumi: 

C1 – palīgregulētājelements; 

C2 – galvenais regulētājelements; 

3 1304 
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S1, S2 – vadāmās sistēmas daļas; 

SC – pakārtotā vadība; 

w1 – palīgregulētājelementa atsauces mainīgais; 

w2 – galvenā regulētājelementa atsauces mainīgais; 

e1 – palīgregulētājelementa izlāgojuma mainīgais; 

e2 – galvenā regulētājelementa izlāgojuma mainīgais; 

m – iedarbes mainīgais; 

y1 – vadāmās sistēmas S1 vadāmais mainīgais; 

y2 – vadāmās sistēmas S2 vadāmais mainīgais. 

  

paketētā impulsvadība burst firing control пакетное импульсное 

управление 

Impulspaket-Steuerung Sinhronizēta daudzperiodu vadība, kurā sākuma 

moments sinhronizēts ar nulles spriegumu un strāva 

plūst veselu periodu skaitu. 

Piezīme. Paketēto impulsvadību lieto rezistīvai slodzei. 

  

3 1305 

palaide 

  

start-up пуск Start Process, kura laikā notiek iekārtas režīmu maiņa no 

miera stāvokļa uz darba režīmu. 

1 (2) 408 
(845) 

palaide ar virknē slēgtu 

palīgdzinēju 

series connected starting-motor 

starting 

пуск с помощью 

последовательного включения 

пускового двигателя 

Anlauf über Hilfsmotor in 

Reihenschaltung 
Elektrodzinēja palaide, tā statora tinumu pieslēdzot 

barotājtīklam virknē ar palaides dzinēja statora tinumu, 

kuru pēc dzinēja iegriešanās nošuntē. 

2 846 

palaides elektrodzinējs 

  

starting motor пусковой электродвигатель Anlauf-Hilfsmotor Elektrodzinējs, kuru izmanto ar to mehāniski saistītas 

galvenās elektromašīnas palaidei. 

2 848 

palaides komanda 

  

starting command команда пуска Startbefehl Komanda, kas izraisa operatīvās iekārtas palaidi. 3 1306 

palaides moments starting torque пусковой момент Anlaufmoment Elektrodzinēja palaides laikā attīstītais 

elektromagnētiskais griezes moments (bez ventilācijas 

un berzes zudumu momenta), dzinējam iegriežoties no 

nekustīga stāvokļa līdz noteiktai slodzei atbilstošai 

rotācijas frekvencei, ja dzinējs darbojas ar nominālo 

spriegumu un nominālo frekvenci. 

  

2 849 

palaides papildtinums 

  

auxiliary starting winding вспомогательная пусковая 

обмотка 

Anlauf-Hilfswicklung Palaides tinums vienfāzes asinhrondzinējā ar 

palīgtinumu. 

  

2 850 

palaides pārbaude starting test испытание машины при пуске Anlaufprüfung Pārbaude, kurā nosaka elektrodzinēja griezes momentu 

ieskrejas laikā, dzinējam iegriežoties no miera stāvokļa 

līdz noteiktai slodzei atbilstošai rotācijas frekvencei. 

  

2 851 

palaides rezistors starting resistor пусковой резистор Anfahrwiderstand Rezistors, ko ieslēdz līdzstrāvas vai pulsējošas strāvas 4 1179 



382 
 

vilces dzinēja ķēdē, lai palaides laikā samazinātu 

spriegumu un ierobežotu strāvu. 

  

palaides sākuma moments locked-rotor torque начальный пусковой момент Anzugsmoment Vismazākais attīstītais griezes moments 

elektrodzinējam ar nobremzētu rotoru jebkurā rotora 

leņķiskā stāvoklī, darbojoties ar nominālo spriegumu 

un nominālo frekvenci. 

  

2 852 

palaides sākumstrāva locked-rotor current ток при заторможенном 

роторе 

Anzugsstrom Elektrodzinējam ar nekustīgu rotoru – lielākā no tīkla 

patērētās strāvas efektīvā vērtība, kas mērīta dažādos 

rotora leņķiskos stāvokļos, dzinējam darbojoties ar 

nominālo spriegumu un nominālo frekvenci. 

  

2 853 

palaides strāva starting current пусковой ток Anlaufstrom No tīkla patērētās strāvas efektīvā vērtība 

elektrodzinēja palaides laikā, tam iegriežoties no 

nekustīga stāvokļa līdz noteiktai slodzei atbilstošai 

rotācijas frekvencei, dzinējam darbojoties ar nominālo 

spriegumu un nominālo frekvenci. 

  

2 854 

palaides tinums 

  

starting winding пусковая обмотка Anlaufwicklung Tinums, kas paredzēts elektromašīnas palaidei. 2 855 

palaidējs starter пускатель Starter Komutācijas līdzekļu kopums, ko izmanto 

elektrodzinēja palaidei un apturēšanai un kas nodrošina 

arī pārslodzaizsardzību. 

  

2 847 

palaižamā laikizvērse triggered sweep ждущая развертка getriggerte Zeitablenkung Palaižamās laikizvērses ierīces režīms, kurā katrs 

laikizvērses cikls sākas tikai tajā brīdī, kad attēlojamais 

lielums sasniedz tādu iepriekš noteiktu vērtību, kas 

nodrošina stabilu ekrāna attēlu. 

  

3 1307 

palaižamās laikizvērses ierīce triggered time base устройство ждущей развертки getriggerte 

Zeitablenkeinrichtung 

Laikizvērses ierīce, kurā katrs laikizvērsres cikls sākas 

tikai pēc palaides signāla padošanas. Starp cikliem var 

būt pauzes un tie var neatkārtoties periodiski. 

Piezīme. Laikizvērses ilgums nav atkarīgs no pētāmā 

lieluma perioda. 

  

3 1308 

paliekošā elektriskā 

polarizācija 

residual electric polarization остаточная электрическаяполя

ризация 

remanente elektrische 

Polarisation 

Elektriskās polarizācijas vērtība, kāda saglabājas vielā, 

ja ārējā elektriskā lauka intensitāte tiek samazināta līdz 

nullei. 

  

3 1309 

paliekošā magnetizācija remanent magnetization остаточная намагниченность remanente Magnetisierung Magnetizācijas vērtība, kāda saglabājas magnetizētā 

ķermenī, ja, nepastāvot paša ķermeņa 

3 1312 
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atmagnetizējošam laukam, ārējā magnētiskā lauka 

intensitāte tiek samazināta līdz nullei. 

  

paliekošā magnētiskā 

indukcija 

remanent flux density остаточная магнитная 

индукция 

remanente Flußdichte Magnetiskās indukcijas vērtība, kāda saglabājas 

magnetizētā ķermenī, ja, nepastāvot paša ķermeņa 

atmagnetizējošam laukam, ārējā magnētiskā lauka 

intensitāte tiek samazināta līdz nullei. 

  

3 1310 

paliekošā magnētiskā 

polarizācija 

remanent magnetic polarisation остаточная магнитная 

поляризация 

remanente magnetische 

Polarisation 

Magnetiskās polarizācijas vērtība, kāda saglabājas 

magnetizētā ķermenī, ja, nepastāvot paša ķermeņa 

atmagnetizējošam laukam, ārējā magnētiskā lauka 

intensitāte tiek samazināta līdz nullei. 

  

3 1311 

paliekošs bojājums 

  

permanent fault устойчивое повреждение bleibender Fehler Bojājums, kuru var novērst, tikai veicot attiecīgus 

darbus bojājuma vietā. 

  

1 (2) 106 
(856) 

palīgatgāznis redundant bracing, secondary 

bracing 

раскос Sekundärfachwerk Torņbalsta elements (sk. att. Režģu torņbalsts, 10.poz.). 2 857 
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palīgiekārtas 

  

auxiliaries вспомогательное 

оборудование 

Hilfseinrichtungen Tehnisku iekārtu un ierīču kopums, kas nodrošina 

pamatiekārtu darbību. 

1 411 

palīgkontaktors 

  

contactor relay вспомогательный контактор Hilfsschütz Kontaktors, kas tiek izmantots kā vadības slēdzis. 2 858 

palīgkontakts 

  

auxiliary contact вспомогательный контакт Hilfskontakt Kontakts, kas atrodas mehāniska komutācijas aparāta 

palīgķēdē un ko šis aparāts darbina. 

2 859 

palīgķēde auxiliary circuit вспомогательная цепь Hilfsstromkreis Komutācijas un vadības aparatūras komplekta 

strāvvadošo daļu kopums (izņemot galveno ķēdi), kas 

paredzēts vadībai, signalizācijai, regulēšanai un 

mērīšanai. Komplekta palīgķēdēm pieskaita arī 

komutācijas aparātu vadības ķēdes un palīgķēdes. 

  

2 860 

palīgslēdzis auxiliary switch выключатель 

вспомогательных цепей 

Hilfsschalter Mehāniska komutācijas aparāta slēdzis ar vienu vai 

vairākiem vadības un/vai palīgkontaktiem, kurus 

2 861 
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parasti darbina galvenais komutācijas aparāts un kurš 

paredzēts vadības, signalizācijas ķēžu un mērķēžu 

ieslēgšanai. 

  

pamataizsardzība main protection, primary 

protection 

основная защита Hauptschutz Aizsardzība, kura, kā sagaidāms, pirmā atslēgs 

bojājumu vai pārtrauks nenormālo režīmu aizsargājamā 

posmā. 

Piezīme. Atsevišķam energosistēmas elementam var būt 

divas un vairākas pamataizsardzības. 

  

3 1313 

pamatharmonika fundamental component, 

fundamental harmonic 

основная гармоника Grundschwingung Furjē rindā izvirzīta periodiska lieluma pirmās kārtas 

loceklis. 

3 1314 

pamatharmonikas jauda 

  

fundamental power мощность основной 

гармоники 

Grundschwingungsleistung Aktīvā jauda, ko nosaka maiņsprieguma un maiņstrāvas 

pamatharmonikas. 

4 1180 

pamatharmonikas jaudas 

koeficients 

(apzīmējums: cos ) 

power factor of the fundamental 

component 

коэффициент мощности 

основной гармоники 

Grundschwingungsleistungsfakt

or 

Pamatharmonikas aktīvās P1 un pilnās S1 jaudas 

attiecība (sk. arī jaudas koeficients): 

, 

kur  – fāžu nobīdes leņķis starp sprieguma un strāvas 

pamatharmonikām. 

  

3 1315 

pamatizolācija basic insulation основная изоляция Basisisolierung Spriegumaktīvo daļu izolācija aizsardzības 

nodrošināšanai pret elektrošoku. 

Piezīme. Pamatizolācijā netiek iekļauta īpašiem 

funkcionāliem mērķiem paredzētā izolācija. 

  

3 1316 

pamatlielums base quantity основная величина Basisgröße Lielums, kas fizikālo lielumu sistēmā ir konvencionāli 

pieņemts kā neatkarīgs no citiem lielumiem. 

Piezīme. Starptautiskajā mērvienību sistēmā par 

pamatlielumiem ir pieņemti: garums, masa, laiks, 

elektriskās strāvas stiprums, termodinamiskā 

temperatūra, vielas daudzums, gaismas stiprums. 

  

3 1317 

pamatmērvienība 

  

base unit основная единица Basiseinheit Pamatlieluma mērvienība noteiktā mērvienību sistēmā. 3 1318 

pamatu zemētājs foundation earth заземлитель фундамента Fundamenterder Ēkas pamatos iebūvēts gredzenzemētajs, kas izveidots 

no cinkotas plakandzelzs (šķērsgriezums ne mazāks par 

100 mm2) un pievienots potenciālu izlīdzinātājvadam. 

  

3 1319 

pantogrāfa automātiskā pantograph dropping device устройство автоматического Senkautomatik des Ierīce, kas paredzēta automātiskai pantogrāfa nolaišanai 4 1181 
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nolaidējierīce опускания пантографа Scherenstromabnehmers, 

Senkautomatik des 

Einholmstromabnehmers 

tā bojājuma gadījumā. 

pantogrāfa 

darbinātājmehānisms 

pantograph control mechanism механизм управления 

пантографом 

Betätigungsmechanismus des 

Scherenstromabnehmers, 

Betätigungsmechanismus des 

Einholmstromabnehmers 

Ar hidraulisku, pneimatisku vai elektrisku piedziņu 

darbināma sviru un atsperu sistēma, kas paredzēta 

pantogrāfa pacelšanai un nolaišanai. 

4 1182 

pantogrāfa kontaktsliece 

  

pantograph pan, pantograph head полоз пантографа, дуга 

пантографа 

Bügelstromabnehmer, 

Stromabnehmerschleifbügel 

Pantogrāfa augšējā daļa ar kontaktuzliktņiem un to 

stiprināšanas detaļām. 

  

4 1183 

pantogrāfa nolaišanas 

signālzīme 

  

lower pantograph execution sign сигнальный знак опускания 

пантографа 

“Bügel ab”-Signal Signālzīme, kas lokomotīves vadītāju brīdina par to, ka 

jānolaiž pantogrāfs. 

4 1184 

pantogrāfa pacelšanas 

signālzīme 

  

lower pantograph cancellation 

sign 

сигнальный знак поднятия 

пантографа 

“Bügel an”-Signal Signālzīme, kas lokomotīves vadītāju brīdina par to, ka 

jāpaceļ pantogrāfs. 

4 1185 

pantogrāfatdalītājs pantograph disconnector пантографический 

разъединитель 

Greifertrennschalter, 

Einsäulentrennschalter 

Augstsprieguma atdalītājs, kas balstās uz viena 

izolatora un pie spriegumaktīvā vada tiek pacelts 

vertikāli ar ar pantogrāfa veida sviru sistēmu. 

  

4 1186 

pantogrāfs pantograph пантограф Scherenstromabnehmer, 

Einholmstromabnehmer 

Ierīce, kas paredzēta strāvas pievadīšanai ritekļa spēka 

ķēdēm un kas izveidota stieņmehānisma veidā ar 

locīklām, kas kontaktslieci ļauj pārvietot vertikālā 

virzienā. 

  

4 1187 

papildinājummērīšanas 

metode 

complementary method of 

measurement 

метод измерения дополнением Komplementarmeßverfahren Salīdzinājummērīšanas metode, kurā mērījamā lieluma 

vērtību papildina ar tāda paša veida fizikāla lieluma 

zināmu vērtību, kas izvēlēta tā, lai šo abu vērtību 

summa būtu vienāda ar iepriekš uzdotu salīdzināmo 

vērtību. 

  

3 1320 

papildizolācija supplementary insulation дополнительная изоляция zusätzliche Isolierung No pamatizolācijas neatkarīgi izveidota izolācija, kas 

paredzēta aizsardzībai pret elektrošoku pamatizolācijas 

bojājuma gadījumā. 

  

3 1321 

papildpols interpole, commutating pole добавочный полюс Wendepol Starp galvenajiem poliem izvietota līdzstrāvas mašīnas 

magnētiskās ķēdes daļa, uz kuras novietots tinums 

magnētiskā lauka radīšanai komutējamo enkura tinuma 

sekciju zonā. 

  

4 1188 

papildpolu tinums commutating winding коммутационная обмотка Wendepolwicklung Kolektormašīnas ierosmes tinums, kurā plūst slodzes 

strāva vai tai proporcionāla strāva un kurš izveidots tā, 

2 863 
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ka paātrina strāvas maiņu enkura tinuma komutējamās 

sekcijās. 

  

papildsaspiede pressure piling поджатие Drucküberhöhung Parādība, kas rodas elektroiekārtas nodalījumā, 

uzliesmojot gāzu maisījumam, ko iepriekš papildus 

saspiedis uzliesmojums elektroiekārtas citā nodalījumā. 

  

4 1189 

papildtarifs supplementary tariff дополнительный тариф Preisregelung für 

Zusatzversorgung 
Tarifs, ko piemēro noteiktos elektroapgādes gadījumos, 

kad piegādātā elektroenerģija papildina paša 

elektroenerģijas lietotāja ģenerējošā ietaisē ražoto 

enerģiju. 

  

2 864 

papīra kondensators 

  

paper capacitor бумажный конденсатор Papierkondensator Kondensators, kurā par dielektriķi izmantots papīrs 

(parasti piesūcināts). 

4 1190 

paplašināta mērapjoma 

strāvmainis 

extended rating type current 

transformer 

трансформатор тока 

расширенного диапазона 

Stromwandler mit erweitertem 

Meßbereich 
Strāvmainis, kura ilgstošā termoizturības strāva ir 

lielāka par nominālo primāro strāvu, bet precizitāti 

nosaka ilgstošā termoizturības strāva. 

  

2 866 

paplašinātā mērapjoma 

nominālā strāva 

extended rating current номинальный ток 

расширенного диапазона 

erweiterte 

Bemessungsstromstärke 
No nominālās strāvas procentos izteikta primārās 

strāvas lielākā vērtība, kura nodrošina paplašinātā 

mērapjoma strāvmaiņa darbību ar noteikto precizitāti, 

nepārsniedzot pieļaujamo temperatūru. 

  

2 865 

paplašināts vads expanded conductor расширенный провод erweiterter Leiter Mākslīgi palielināta diametra vads, kurā dažu iekšējo 

stiepļu nav vai tās aizstātas ar vieglākām nemetāla 

stieplēm. 

  

2 867 

parafīns paraffin парафин Paraffin No naftas, brūnoglēm vai kūdras iegūts mīksts, balts, 

mehāniski neizturīgs materiāls, ko lieto kompaundu 

izgatavošanā, kā arī papīra kondensatoru un 

elektrokartona izolācijas detaļu piesūcināšanai. 

  

4 1191 

paralēla darbība 

  

parallel operation параллельная работа Parallelbetrieb Paralēli savienotu elektrotīkla elementu 

(līniju, transformatoru, ģeneratoru) darbība. 

1 128 

paralēlais rezonanses kontūrs 

  

parallel-resonant circuit параллельный резонансный 

контур 

Parallelresonanzkreis Rezonanses kontūrs, kas sastāv no paralēli slēgtām 

induktivitātes spolēm un kondensatoriem. 

3 1323 

paralēlais zemējumvads parallel-earthing conductor, 

parallel-grounding conductor 

параллельный заземляющий 

провод 

Parallelerdungsleiter Zemējumads, kas parasti izvietots gar kabeli visā tā 

garumā, lai nodrošinātu mazas pretestības savienojumu 

starp zemējumietaisēm kabeļa trases galos. 

4(2) 1192(
868) 

paralēlas ierosmes mašīna 

  

shunt excited machine машина параллельного 

возбуждения 

Nebenschlußmaschine Elektromašīna, kurā ierosmes tinums slēgts paralēli 

enkura tinumam. 

2 869 
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paralēlas ierosmes vilces 

dzinējs 

shunt [excited] traction motor тяговый двигатель 

параллельного возбуждения 

Nebenschlußfahrmotor Vilces dzinējs, kura ierosmes tinums pievienots paralēli 

enkura tinumam. 

4 1193 

paralēlasu agregāts cross-compound set двух-(трех)-вальный агрегат Cross-Compound Satz Agregāts, kas sastāv no vairākcilindru tvaika turbīnas 

ar atsevišķām asīm, no kurām katra piedzen savu 

ģeneratoru. 

  

1 13 

paralēlā slēguma magnētiskais 

pastiprinātājs 

parallel transductor магнитный усилитель с 

параллельным соединением 

рабочих обмоток 

Transduktor in Parallelschaltung Magnētiskais pastiprinātājs, kurā vienas un tās pašas 

fāzes darba tinumi slēgti paralēli. 

3 1322 

paralēlās ierosmes tinums 

  

shunt winding обмотка параллельного 

возбуждения 

Nebenschlußwicklung Induktora tinums, kas slēgts paralēli enkura tinumam 

vai enkura tinuma daļai. 

2 870 

paralēlprofils offset profile параллельный профиль Parallelprofil Zemes virsmas vertikāla griezuma kontūrs paralēli 

līnijas asij noteiktā attālumā no vertikālas plaknes, kas 

iet caur līnijas asi. 

  

2 871 

paralēls slēgums parallel connection параллельное соединение Parallelschaltung Tāds vairāku elementu vai ierīču slēgums, kurā uz 

visiem šiem elementiem vai ierīcēm ir vienāds 

spriegums. 

  

3 1324 

paralēls tuvinājums 

  

parallelism параллельное расположение 

линий 

parallele Näherung Elektrolīnijas un sakaru līnijas tuvinājuma posms, kurā 

attālums starp līnijām nemainās vairāk par 5%. 

1 697 

paralēlslēguma kondensators shunt capacitor шунтовой конденсатор Parallelkondensator Spēka kondensators, kuru paredzēts pieslēgt paralēli 

induktīva rakstura elektrotīklam, elektrotīkla 

elementam vai elektriskās ķēdes elementam, lai 

kompensētu reaktīvo jaudu. 

  

4 1194 

paralēlvadības ierīce parallel control device устройство управления 

параллельной работой 

Parallellaufeinrichtung Elektriska vadības ierīce, kas visos paralēli slēgtajos 

transformatoros nodrošina sprieguma slogregulatoru 

vienlaicīgu saskaņotu darbību. 

  

2 872 

paramagnētisms paramagnetism парамагнетизм Paramagnetismus Viens no magnētisma veidiem, kad viela magnētizējas 

virzienā, kas sakrīt ar ārējā lauka virzienu, un tai ir 

pozitīva magnētiskā uzņēmība. Raksturīga 

paramagnētiķa īpašība ir tā, ka magnēts to pievelk. 

Piezīme. Vielas, kurām piemīt paramagnētisms, sauc 

par paramagnētiskām vielām jeb paramagnētiķiem. 

  

3 1325 

parametrs parameter параметр Parameter Tehnikā - lielums, kas raksturo kādu no galvenajām 

procesa, parādības, mašīnas, ierīces u.tml. īpašībām, 

piemēram, elektriskā pretestība, siltumietilpība, 

ātrdarbība u.c. 

1 414 
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parazītfrekvence 

  

spurious response frequency побочная частота приема Störanregungsfrequenz Elektromagnētiskā traucējuma frekvence, kas var 

nevēlami ietekmēt attiecīgās iekārtas darbību. 

3 1326 

parazītiskās svārstības parasitic oscillation паразитное колебание parasitäre Schwingung Nevēlamas svārstības, kas iekārtā rodas ar tādu 

frekvenci, kura nav atkarīga ne no darba frekvencēm, 

ne no frekvencēm, kas saistītas ar vajadzīgo frekvenču 

ģenerēšanu. 

  

3 1327 

parciālā histerēzes cilpa incrementlal hysteresis loop частная петля гистерезиса Hystereseschleife bei 

überlagertem Gleichfeld 

Nesimetriska magnātiskās histerēzes cilpa, kas iegūta, 

pakļaujot materiālu vienlaikus laikā mainīga un tam 

kolineāra pastāvīga magnētiskā lauka iedarbībai. 

  

3 1329 

parciālizlāde partial discharge частичный разряд Teilenladung Izlāde, kas tikai daļēji pārklāj izolāciju starp dažāda 

potenciāla vadītājiem. Tā var notikt vadītāja tuvumā vai 

izolācijas iekšienē. 

  

4 1195 

parciālizlādes intensitāte partial discharge intensity интенсивность частичного 

разряда 

Teilentladungsintensität Termins, ar kuru apzīmē izlāžu daudzumu, kas rodas 

noteiktos apstāķļos, nenorādot mērīšanas metodi un/vai 

mērvienības. 

  

4 1196 

parciālspiediens partial pressure парциальное давление Partialdruck Gāzu maisījuma kopējā spiediena daļa, kuru rada kāda 

no maisījumā ietilpstošajām gāzēm. Saskaņā ar Daltona 

likumu gāzu maisījuma spiediens ir atsevišķu gāzu 

pārciālspiedienu summa. Parciālspiediens ir vienāds ar 

to gāzes spiedienu, kāds tai būtu, ja tā viena pati 

aizņemtu telpu, kurā atrodas gāzu maisījums. 

  

4 1197 

pareiza aizsardzības darbība correct operation of protection правильное 

функционирование защиты 

fehlerfreie Funktion des 

Selektivschutzes 

Aizsardzības nekļūdaina nostrāde, notiekot bojājumam 

vai iestājoties nenormālam režīmam aizsargzonā. 

3 1331 

pasīva elektriskā ķēde 

  

passive electric circuit пассивная электрическая цепь passiver Stromkreis Elektriska ķēde, kas sastāv tikai no pasīviem elektriskās 

ķēdes elementiem. 

3 1353 

pasīvs ekvivalentais tīkls 

  

passive equivalent network пассивная электрическая сеть passives Ersatznetz Ekvivalents tīkls, kas nesatur barošanas avotus un 

iegūts, pārveidojot dotā tīkla parametrus. 

1 663 

pasīvs elektriskās ķēdes 

elements 

  

passive electric circuit element пассивный элемент 

электрической цепи 

passives Stromkreiselement Elektriskās ķēdes elements, kura patērētā enerģija var 

būt tikai pozitīvs lielums vai nulle. 

3 1354 

pasīvs mezgls 

  

pasive bus пассивный узел passiver Knoten Mezgls, kuram jauda netiek pievadīta un netiek arī 

aizvadīta no tā. 

1 379 

pasīvs tīkls 

  

passive network пассивный многополюсник passives Netz Elektrotīkls, kas nesatur ne strāvas, ne sprieguma 

avotus. 

1 662 
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pastāvīga mākslīgā 

papildapgaisme 

permanent supplementary 

artificial lighting, PSALI 

постоянное дополнительное 

искусственное освещение 

Tageslichtergänzungsbeleuchtun

g 

Telpas papildapgaisme, kas papildina dienas gaismu, ja 

tā ir nepietiekama vai neapmierina kādas prasības. 

4 1229 

pastāvīgais magnēts 

  

permanent magnet постоянный магнит Dauermagnet Magnetizēts feromagnētisks ķermenis, kas magnētisko 

lauku rada bez strāvas līdzdalības. 

3 1357 

pastāvīgais tarifs standing charge tariff тариф с постоянной платой Grundpreistarif Tarifs, kas ietver pastāvīgu maksas daļu un vienu vai 

vairākas maksas likmes par kilovatstundu. Pastāvīgā 

maksas daļa un maksas likme par kilovatstundu var 

mainīties atkarībā no piegādātās elektroenerģijas 

daudzuma. 

  

2 904 

pastāvīgā magnēta atgriezes 

stāvoklis 

  

recoil state of a permanent 

magnet 

состояние возврата 

постоянного магнита 

Zustand der rückläufigen 

Schleife eines permanenten 

Magneten 

Pastāvīgā magnēta stāvoklis, kad tā iekšējais 

magnētiskais lauks tiek samazināts, piemēram, 

samazinot magnētiskās ķēdes pretestību vai samazinot 

ārējo magnetizējošo lauku. 

  

3 1355 

pastāvīgā magnēta slodzes 

raksturlīkne 

load line of a permanent magnet нагрузочная характеристика 

постоянного магнита 

Belastungs-Kennlinie eines 

permanenten Magneten 

Magnētiskās ķēdes pastāvīgā magnēta darba punktu 

ģeometriskā vieta, mainoties pastāvīgā magnēta 

magnetizācijai. 

  

3 1356 

pastāvīgā maksa standing charge постоянная плата Grundpreis Fiksēta summa, kuru elektroenerģijas lietotājs maksā 

par noteiktu laika periodu (gadu, kvartālu, mēnesi utt.) 

neatkarīgi no patērētās elektroenerģijas daudzuma. Šī 

summa ir nemainīga vai arī ir atkarīga no noteiktiem 

parametriem (telpu skaita, to platības u.c.). 

  

2 903 

pastāvīgās izmaksas 

  

fixed cost постоянные затраты feste Kosten Vispārīgs termins, kas ietver visas no elektroenerģijas 

patēriņa neatkarīgās kopējo izmaksu sastāvdaļas. 

  

2 905 

pastāvīgu magnētu 

elektromašīna 

  

permanent magnet machine машина с постоянными 

магнитами 

Maschine mit 

Permanentmagneterregung 
Elektromašīna, kuras induktorā ir viens vai vairāki 

pastāvīgie magnēti. 

2 906 

pastiprinājuma rezerve gain margin запас по усилению Betragsreserve Pastiprinājuma koeficientam apgriezts lielums, kas 

atbilst amplitūdfrekvences raksturlīknes punktam, kurā 

fāzpārejas frekvence ir c (sk. attēlu 

termina frekvencdiagramma skaidrojumā). 

  

3 1358 

pastiprinājumpārejas 

frekvence 

gain crossover frequency частота перехода усиления Durchtrittskreisfrequenz Frekvence, kurai pastiprinājuma koeficienta vērtība ir 

vienāda ar 1(sk. attēlu 

termina frekvencdiagrammaskaidrojumā). 

  

3 1359 

pastiprinājums gain усиление Verstärkung Ierīces vai sistēmas viena un tā paša veida ieejas un 3 1360 
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izejas lielumu attiecība, ja šī attiecība ir lielāka par 

vienu. 

  

pastiprināta izolācija reinforced insulation усиленная изоляция verstärkte Isolierung Izolācija, kas bīstamo spriegumaktīvo daļu aizsardzības 

ziņā pret elektrošoku ir ekvivalenta dubultizolācijai. 

Piezīme. Pastiprinātā izolācija var būt no vairākiem 

slāņiem, kurus nevar atsevišķi pārbaudīt kā 

pamatizolāciju vai papildizolāciju. 

  

3 1361 

pastiprināta vada serde core of a reinforced conductor сердечник комбинированного 

провода 

Seele eines Verbundseiles Pastiprināta vada viena vai vairākas iekšējās stieples, 

kas izgatavotas no izturīgāka materiāla. 

2 907 

pastiprinātājs amplifier усилитель Verstärker Ierīce vai iekārta, ar kuru, izmantojot papildu enerģijas 

avotu, tiek palielināta kāda fizikāla lieluma (strāvas, 

sprieguma, jaudas u. tml.) vērtība. Elektrotehnikā 

izmanto elektroniskos, pusvadītāju, magnētiskos un 

elektromehāniskos pastiprinātājus. 

  

3 1362 

pastiprināts vads 

  

reinforced conductor комбинированный провод Verbundseil Daudzstiepļu vads, kas mehāniskās stiprības 

palielināšanai izgatavots no divu dažādu materiālu 

stieplēm. 

2 908 

pasūtītā jauda subscribed demand заявленная мощность bestellte Leistung Līgumā fiksētā jauda, kuru elektroenerģijas lietotājs 

nedrīkst pārsniegt, izņemot noteiktus līgumā atrunātus 

gadījumus. Ar automātisko slēdzi var novērst lietotāja 

pasūtītās jaudas limita pārsniegšanu. 

  

2 909 

pašatmagnetizēšanās lauka 

intensitāte 

self-demagnetization field 

strength 

напряженность 

саморазмагничиващего поля 

Selbstentmagnetisierungsfeldstär

ke 

Magnētiska ķermeņa bezvirpuļu magnētiskā lauka 

intensitāte, kuras virziens ir pretējs magnetizācijas 

virzienam. 

3 1363 

pašdzese 

sk. pašventilācija 

  

        4 1230 

pašdzeses elektromašīna 

  

self-cooled machine машина с самоохлаждением Maschine mit Eigenkühlung Elektromašīna, kurā dzesēšanu nodrošina tās rotācija. 2 910 

pašdzēses robežstrāva self-extinguishing current limit максимальный ток 

самоликвидирущегося 

замыкания 

Löschgrenze für den Fehlerstrom Lielākā bojājumstrāvas vērtība, kuras elektriskā loka 

pašnodzišana dotajā tīklā vēl iespējama. 

1 516 

pašeļļotājgultnis self-lubricated bearing самосмазывающийся 

подшипник 

selbstschmierendes Lager Gultnis ar tāda materiāla ieslēgumu, ka pietiekamai 

gultņa eļļošanai eļļotājšķidruma pievadīšana vispār nav 

vajadzīga vai ir ļoti maz vajadzīga. 

  

2 911 

pašgaita creeping самопроизвольное вращение Schleichen Paliekošā magnētisma radīta līdzstrāvas dzinēja 

nevēlama darbība ar mazu rotācijas frekvenci. 

2 912 
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pašierosināšanās self-excitation самовозбуждение Selbsterregung Virknes ierosmes vilces dzinēja ierosināšanās, ko 

izraisa pastāvīgais magnētisms, ja šo dzinēju 

elektriskās bremzēšanas režīmā izmanto kā virknes 

ierosmes ģeneratoru. 

  

4 1231 

pašierosmes mašīna 

  

self-excited machine машина с самовозбуждением selbsterregte Maschine Elektromašīna, kura pati nodrošina ierosināšanai 

enerģiju. 

2 913 

pašiestates segmentgultnis tilting pad bearing самоустанавливающийся 

сегментный подшипник 

Kippsegment-Gleitlager Segmentgultnis, kura segmenti var pārvietoties tā, ka 

uzlabojas eļļotājšķidruma caurplūde starp gultni un 

gultņa ligzdu vai vārpstas apcilni. 

  

2 914 

pašindukcija 

  

self-induction самоиндукция Selbstinduktion Elektromagnētiskā indukcija, ko vadītāja kontūrā 

izraisījusi šajā kontūrā plūstošās strāvas maiņa. 

3 1364 

paškompensēts strāvmainis auto-compound current 

transformer 

автокомпенсированный 

трансформатор тока 

Stromwandler mit 

Selbstkompensation 
Strāvmainis ar sekundārajam tinumam virknē slēgtu 

palīgtinumu, kas paredzēts galvenokārt leņķa kļūdas 

samazināšanai. 

  

2 915 

pašmagnetizēšanas 

magnētiskais pastiprinātājs 

  

auto self-excited transductor магнитный усилитель с 

самоподмагничиванием 

Transduktor mit direkter 

Selbsterregung 

Magnētiskais pastiprinātājs, kurā magnetizēšanu panāk, 

ieslēdzot ventiļus virknē pastiprinātāja darba tinumiem. 

3 1367 

pašmagnetizēšanas 

magnētiskā pastiprinātāja 

nepilnā tilta slēgums 

incomplete bridge connection of 

an auto self-excited transductor 

неполная мостовая схема 

магнитного усилителя с 

самоподмагничиванием 

unvollständige 

Brückenschaltung eines 

Transduktors mit direkter 

Selbsterregung 

Pašmagnetizēšanas magnētiskā pastiprināja slēgums, 

kurā darba tinumi ieslēgti tikai divos tilta plecos. 

3 1365 

pašmagnetizēšanas 

magnētiskā pastiprinātāja 

pilnā tilta slēgums 

complete bridge connection of 

an auto self-excited transductor 

полная мостовая схема 

магнитного усилителя с 

самоподмагничиванием 

vollständige Brückenschaltung 

eines Transduktors mit direkter 

Selbsterregung 

Pašmagnetizēšanas magnētiskā pastiprināja slēgums, 

kurā darba tinumi ieslēgti visos tilta plecos. 

3 1366 

pašnereģeneratīva izolācija 

  

non-self-restoring insulation несамовосстанавливаю-щаяся 

изоляция 

nichtselbstheilende Isolierung Izolācija, kas pēc caursites daļēji vai pilnīgi zaudē 

savas izolētājīpašības. 

1 252 

pašneses balsts 

  

self-supporting support свободностоящая опора selbsttragender Stützpunkt Balsts, kura stabilitāte ir pietiekama bez atsaitēm. 2 916 

pašnovērses bojājums self-extinguishing fault самоликвидирующееся 

повреждение 

selbstlöschender Fehler Elektroiekārtas izolācijas bojājums, pēc kura 

elektriskais loks pats likvidējas, un izolācijas 

dielektrisko īpašību atjaunošanai nav nepieciešama 

iekārtas atslēgšana. 

  

1 107 

pašpatēriņa generators 

  

auxiliary generator генератор собственных нужд Eigenbedarfsgenerator Ģenerators, kura 

ražotā elektroenerģija paredzēta elektrostacijas pašpatē

riņam. 

1 215 
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pašpatēriņa sadalietaise, 

pašpatēriņa sadalne 

  

auxiliary switchboard распределительное устройство 

собственных нужд 

Eigenbedarfsverteilung Panelis vai skapis, kurā 

samontētas apakšstacijas līdzstrāvas un maiņstrāvas 

pašpatēriņa elektroapgādeinepieciešamās vadības, 

aizsardzības un citas ierīces. 

1 529 

pašpatēriņa sadalne 

sk. pašpatēriņa sadalietaise, 

pašpatēriņa sadalne 

  

        1 534-4 

pašpatēriņa transformators 

  

auxiliary transformer трансформатор собственных 

нужд 

Eigenbedarfstransformator Transformators, kas paredzēts 

pašpatēriņa elektroiekārtu barošanai. 

1 680 

pašpatēriņš 

  

auxiliaries service собственные нужды Eigenbedarf Enerģijas daļa, ko patērē enerģiju ģenerējošo vai 

pārveidojošo galveno iekārtu palīgiekārtas. 

  

1 418 

pašpārtrauces savienotājs umbilical connector разрывной соединитель Nabel-Steckverbinder Spraudsavienotājs, ko lieto kabeļa pievienošanai 

transportlīdzeklim un kas automātiski atvienojas, 

transportlīdzeklim uzsākot kustību. 

  

4 1232 

pašreģeneratīva izolācija 

  

self-restoring insulation самовосстанавливающаяся 

изоляция 

selbstheilende Isolierung Izolācija, kas pēc caursites pilnībā atjauno savas 

izolētājīpašības (piemēram, gaiss). 

1 253 

pašsinhronizācija self-synchronization самосинхронизация Selbstsynchronisierung Tukšgaitā rotējošas neierosinātas sinhronas mašīnas 

sinhronizācijas process, kurā mašīnu ierosina vai 

nu ieslēgšanas brīdī vai tūlīt pēc ieslēgšanas. 

  

1 421 

pašventilācija, 

pašdzese 

  

self-ventilation, self-cooling самовентиляция, 

самоохлаждение 

Eigenbelüftung, Eigenkühlung Dzeses sistēma, kurā gaisa kustību rada, izmantojot 

dzesējamās iekārtas rotējošo daļu enerģiju. 

4 1233 

pašventilējams vilces dzinējs self-ventilated traction motor тяговый двигатель с 

сомовентиляцией 

eigenbelüfteter Fahrmotor Ventilējams vilces dzinējs, uz kura vārpstas 

nostiprināts ventilators, kas nodrošina dzesējošā gaisa 

plūsmu gar dzinēja korpusa ārējo virsmu. 

  

4 1234 

patērētā jauda 

  

input power потребляемая мощность zugeführte Leistung Jauda, ko iekārta noteiktā veidā (elektriskā, mehāniskā 

u. tml.) patērē no enerģijas avota. 

3 1368 

pazemes apakšstacija underground substation, vault 

substation 

подземная подстанция Unterflurstation Apakšstacija, kas izbūvēta apakš zemes un paredzēta 

darbam šādos apstākļos. 

1 38 

pazemināšanās 

  

reduction снижение Absenkung Aplūkojamā lieluma vērtības novirze zem noteiktās 

bāzes vērtības. 

1 423 

pazeminoša apakšstacija step-down substation понижающая подстанция Abspannstation Transformatoru apakšstacija, kurai elektroenerģija tiek 

pievadīta ar augstāku spriegumu, bet aizvadīta - ar 

zemāku spriegumu. 

1 39 
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pāļpamats 

  

pile foundation свайный фундамент Pfahlgründung No pāļiem veidots pamats, ko ierīko, nerokot būvbedri. 2 862 

pārbaude 

  

test проверка Prüfung Iekārtas vai procesa parametra faktiskās vērtības 

noteikšana un salīdzināšana ar etalonvērtību. 

1 427 

pārbaude ar elektromehānisko 

dinamometru 

  

dynamometer test динамометрическое 

испытание 

Bremsprüfung mit 

Pendelmaschine 
Bremzējumpārbaude, izmantojot elektromehānisko 

dinamometru. 

2 873 

pārbaude ar graduētu dzinēju calibrated driving machine test испытание по способу 

тарированного двигателя 

Prüfung mit geeichter 

Hilfsmaschine 
Pārbaude, kurā elektromašīnas patērēto vai atdoto 

mehānisko jaudu nosaka, izmērot ar šo mašīnu sajūgtas 

graduētas mašīnas atdoto vai patērēto jaudu. 

  

  

2 874 

pārbaude ar nobremzētu 

rotoru 

  

locked-rotor test опыт при заторможенном 

роторе 

Prüfung mit festbremstem 

Läufer 
Pārbaude, kurā tiek noteikts attīstītais griezes moments 

elektromašīnai ar nobremzētu rotoru. 

2 875 

pārbaudes komanda 

  

check command команда контроля Prüfbefehl Komanda tālvadības iekārtu pareizas darbības 

pārbaudei. 

3 1328 

pārbaudes slodze 

  

test load испытательная нагрузка Prüflast Slodze, ar kādu pārbauda kādu iekārtu vai iekārtas 

elementu. 

2 876 

pārdaudzums 

sk. redundance 

  

        3 1330 

pārejas funkcija transition function функция перехода Überführungsfunktion Sakarību kopa, kas nosaka sistēmas nākošo stāvokli 

atkarībā no kāda dotā stāvokļa un no vienlaicīgām 

ieejas mainīgo vērtībām. 

Piezīme. Pārejas funkciju pilnībā var aprakstīt ar 

pārejas stāvokļu tabulu (sk. tabulu termina pārejas 

stāvokļu tabula skaidrojumā) vai matemātiskā formā 

izteikt kā 

, 

kur Dekarta reizinājums  ir sakārtotu pāru U 

un X kopa (sk attēlu termina galīgais 

automātsskaidrojumā). 

  

3 1332 

pārejas induktīvā 

garenpretestība 

direct-axis transient reactance переходное индуктивное 

сопротивление по продольной 

оси 

Transient-Längsreaktanz Sinhronmašīnas garenass rezultējošās magnētiskās 

plūsmas pēkšņas izmaiņas inducētā enkura sprieguma 

pamatharmonikas komponentes sākumvērtības 

dalījums ar tādas pašas izmaiņas enkura strāvas 

2 877 
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garenkomponenti, neievērojot šīs strāvas ātri rimstošo 

komponenti pirmo periodu laikā, mašīnai darbojoties ar 

nominālo rotācijas frekvenci. 

  

pārejas induktīvā 

šķērspretestība 

quadrature-axis transient 

reactance 

переходное индуктивное 

сопротивление по поперечной 

оси 

Transient-Querreaktanz Sinhronmašīnas šķērsass rezultējošās magnētiskās 

plūsmas pēkšņas izmaiņas inducētā enkura sprieguma 

pamatharmonikas komponentes sākumvērtības 

dalījums ar tādas pašas izmaiņas enkura strāvas 

šķērskomponenti, neievērojot šīs strāvas ātri rimstošo 

komponenti pirmo periodu laikā, mašīnai darbojoties ar 

nominālo rotācijas frekvenci. 

  

2 878 

pārejas matrica transition matrix матрица переходов Transitionsmatrix Matrica, kas apraksta pāreju starp diviem lineārās 

sistēmas stāvokļiem, kurus nav izraisījuši ieejas 

mainīgie (sk. attēlu termina stāvokļa 

mainīgais skaidrojumā). 

  

3 1333 

pārejas pārspriegums transient overvoltage перенапряжение переходного 

процесса 

transiente Überspannung Īslaicīgs (līdz dažām milisekundēm) svārstīgs vai 

nesvārstīgs ātri rimstošs pārejas procesa 

radīts pārspriegums. 

  

1 440 

pārejas reģeneratīvais 

spriegums 

transient recovery voltage переходное 

восстанавливающееся 

напряжение 

Einschwingspannung Reģeneratīvais spriegums laika intervālā, kurā tam ir 

izteiktas pārejas pazīmes. Atkarībā no ķēdes 

parametriem šis spriegums var mainīties aperiodiski vai 

rimstošu svārstību veidā. 

2 879 

pārejas režīms 

  

transient переходный режим Übergangsbetrieb Režīms, kurā notiek sistēmas pāreja no viena stacionāra 

stāvokļa citā stacionārā stāvoklī. 

  

3 1334 

pārejas sprieguma 

garenkomponente 

direct-axis transient voltage составляющая переходного 

напряжения по продольной 

оси 

Transient-Längsspannung Sinhronmašīnas spaiļu sprieguma garenkomponente, 

kas parādās tūliņ pēc ārējās ķēdes pēkšņas 

pārtraukšanas noteiktas slodzes režīmā, neievērojot 

pirmo periodu laikā ļoti ātri rimstošās komponentes. 

2 880 

pārejas sprieguma 

šķērskomponente 

quadrature-axis transient voltage составляющая переходного 

напряжения по поперечной 

оси 

Transient-Querspannung Sinhronmašīnas spaiļu sprieguma šķērskomponente, 

kas parādās tūliņ pēc ārējās ķēdes pēkšņas 

pārtraukšanas noteiktas slodzes režīmā, neievērojot 

pirmo periodu laikā ļoti ātri rimstošās komponentes. 

2 881 

pārejas stāvokļu tabula state transition table таблица переходных 

состояний 

Schaltfolgetabelle Tabula ar secīgās darbības shēmas visiem secīgajiem 

stāvokļiem, norādot tajā jebkuru ieejas mainīgā stāvokli 

un vērtību, no kuras iegūst izejas mainīgā nākošo 

stāvokli un vērtību (sk. tabulu). 

3 1335 
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Apzīmējumi: 

ieejas mainīgais – apzīmētājs vārdam monēta (“īsta” 

vai “viltota”); 

stāvokļa mainīgais – k preču istrādājumu saraksts; 

izejas mainīgais – prece vai monēta atkarībā no ieejas 

mainīgā un stāvokļa mainīgā. 

  

pārejas strāva transient current переходный ток transienter Strom Strāva, kas plūst elektriskajā ķēdē pārejas procesa 

laikā. 

Strāva, kas plūstu sinhronmašīnas enkura tinumā ar tam 

pieslēgtu nominālo spriegumu, ja tinuma pretestība 

būtu vienāda ar mašīnas pārejas induktīvo pretestību. 

  

2 882 

pārejas uzmava 

  

transition joint переходная муфта Übergangsmuffe Ierīce divu dažāda izolācijas veida kabeļu savienošanai. 2 883 

pārejošs bojājums 

  

transient fault переходящее повреждение vorübergehender Fehler Izolācijas bojājums, pēc kura elektroiekārtas 

dielektriskās īpašības īsā laikā atjaunojas. 

1 108 

pārkarsēts tvaiks 

  

superheated steam перегретый пар überhitzter Dampf Ūdens tvaiks, kura temperatūra dotajam spiedienam 

pārsniedz piesātinājuma temperatūru. 

1 699 

pārklājkontakts 

  

change-over make-before-break 

contact 

перекрывающий контакт Wechsler ohne Unterbrechung Pārslēdzējkontakts, kuram viena kontakta ķēde 

saslēdzas pirms otras kontakta ķēdes pārtraukšanās. 

3 1336 

pārkompaundēta 

elektromašīna 

over-compounded machine перекомпаундированная 

машина 

überkompoundierte Maschine Jauktas ierosmes ģenerators, kura virknes ierosmes 

tinums ir aprēķināts tā, ka ģeneratora spriegums 

nominālās slodzes režīmā ir lielāks par spriegumu 

tukšgaitas režīmā. 

  

2 884 

pārliekuma punkta spriegums knee point voltage напряжение точки излома Kniepunktspannung Strāvmaiņa sekundārajam tinumam pievienota 

sinusoidāla nominālas frekvences sprieguma efektīvā 

vērtība, kuras palielinājums par 10% izraisa 

magnētizētājstrāvas efektīvās vērtības palielināšanos 

par 50%, ja strāvmaiņa pārējo tinumu ķēdes 

2 885 
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pārtrauktas. 

  

pārlodēšana 

  

rebrazing, resoldering перепайка Umlöten Atkārtota lodēšana pēc atlodēšanas. 4 1198 

pārmetes slēdzis, 

pārmetslēdzis 

  

rocker switch перекидной выключатель Wippschalter Slēdzis, kura darbinātājelements ir neliela svira, kas, 

pārvietojoties līdz noteiktam stāvoklim, ar atsperes 

mehānismu momentāni maina kontaktu stāvokli. 

4 1199 

pārmetslēdzis 

sk. pārmetes slēdzis 

  

        4 1200 

pārmija [pair of] points стрелка, стрелочный перевод Weiche Ierīce, kas kalpo ritekļu novirzīšanai no viena sliežu 

ceļa uz otru un kas sastāv no rāmjsliedēm, pārmijas 

asmeņiem, pārvedmehānisma, krusteņiem ar 

pretsliedēm un savienotājceļiem starp tiem. 

  

4 1201 

pārmijas piedziņa point machine стрелочный привод Weichenantrieb Slēgtā korpusā ievietotu ierīču kopums, kas paredzēts 

pārmijas asmeņu pārvietošanai, parasti izmantojot 

elektrisko enerģiju. 

  

4 1202 

pārmiju signāls 

  

points indications signal сигнал стрелочного перевода* Weichensignal Signāls, kas uzrāda pārmijas stāvokli. 4 1203 

pārmiju vadības bloks point module блок управления переводом 

стрелок* 

Weichen[steuerungs]modul Elektronisks bloks, kas datu pārraides bloku saista ar 

pārmijas piedziņu, lai vadītu pārmijas iedarbināšanu un 

pārmijas asmeņa stāvokļa indikatora signālus pievadītu 

datu pārraides blokam. 

  

4 1204 

pārnesama kontaktrozete portable socket-outlet переносная штепсельная 

розетка 

tragbare Steckdose Kontaktrozete, kas paredzēta pievienošanai lokanam 

kabelim vai elektroauklai vai arī ir to sastāvdaļa un ko 

var viegli pārvietot no vienas vietas uz citu, lai 

pieslēgtu barošanu. 

  

4 1205 

pārnesamais mēraparāts portable measuring instrument переносной измерительный 

прибор 

tragbares Meßgerät Mēraparāts, kas izgatavots tā, lai to varētu pārnēsāt ar 

rokām un lietojot pievienot elektriskajai ķēdei vai 

atvienot no tās. 

  

3 1337 

pārnesams gaismeklis 

  

portable luminaire переносной светильник ortsveränderliche Leuchte Gaismeklis, kuru, neatslēdzot to no elektrotīkla, var 

viegli pārvietot no vienas vietas uz otru. 

4 1206 

pārrauginformācija monitored information контрольная информация Meldung Uz vadības punktu pārraidāmā informācija, kas 

raksturo operatīvās iekārtas stāvokli vai stāvokļa 

izmaiņu pārraugājamā punktā. 

3 1338 
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pārskatīšanas noteikums revision clause статья о пересмотре договора Wirtschaftsklausel Noteikums, kas paredz elektroapgādes nosacījumu 

pārskatīšanu, ja ekonomiskie vai tehnoloģiskie faktori 

izraisa līgumā noteikto summu ievērojamu maiņu. 

  

2 886 

pārslēdzamā 

distantaizsardzība, 

distantaizsardzība ar 

pārslēgšanu 

  

switched distance protection дистанционная защита с 

переключениями 

Distanzschutz mit 

Auswahlschaltung 

Distantaizsardzība, kurai parasti ir tikai viens 

mērelements visiem energosistēmas bojājumu veidiem 

un/vai visām zonām, tāpēc tā darbojas, pakāpeniski 

pārslēdzot parametrus. 

3 1339 

pārslēdzējkontakts change-over contact переключающий контакт Wechsler Divu kontakta ķēžu kombinācija ar trim 

kontaktelementiem, no kuriem viens ir kopīgs abām 

kontakta ķēdēm: kad viena no kontaktķēdēm 

pārtraukta, tad otra – saslēgta un otrādi. 

  

3 1340 

pārslēdzis 

  

change-over switch переключатель Umschalter Komutācijas aparāts, ar kuru maina vienas vai vairāku 

elektrisko ķēžu savienojumu. 

3 1341 

pārslēgkomanda switching command команда на переключение Schaltbefehl Komanda, kas izraisa operatīvās iekārtas stāvokļa 

maiņu, ja iekārtai iespējami divi stāvokļi, piemēram, 

“ieslēgts” – “atslēgts”, “atvērts” – “aizvērts”. 

  

3 1342 

pārslēgšana 

  

change-over switching переключение Umschalten Vienas vai vairāku elektrisko ķēžu savienojuma maiņa. 3 1343 

pārslēgumu skaitītājs 

  

operation counter счетчик числа переключений Zählwerk Ierīce, kas parāda veikto pārslēgumu skaitu. 2 887 

pārslēgvadība switching control переключающее управление Umschaltregelung Vadība ar vienu vai vairākiem regulētājelementiem, kas 

iedarbojas uz vienu galējo regulētājelementu, kura 

pārslēgšanos no viena vadības kontūra uz citu nosaka 

ārējie apstākļi. 

  

3 1344 

pārslodzaizsardzība 

  

overload protection защита от перегрузки Überlastschutz Aizsardzība, kuras darbību izraisa pārslodze 

aizsargājamā posmā. 

3 1345 

pārslodze 

  

overload перегрузка Überlast Nebojātas elektriskās ķēdes darba režīms, kas rada 

pārstrāvu. 

2 888 

pārslodzes atkabnis 

  

overload release расцепитель перегрузки Überlastauslöser Maksimālstrāvas atkabnis, kas paredzēts aizsardzībai 

pret pārslodzi. 

2 889 

pārslodzes jauda overload capacity мощность агрегата с 

кратковременной перегрузкой 

Überlastleistung Lielākā jauda, ar ko iekārta var darboties noteiktu 

neilgu laiku. 

1 277 

pārsnieguma tarifs load rate tariff тариф превышения мощности Überverbrauchstarif Tarifs, kurā palielinās maksas likme, ja elektroenerģijas 2 890 
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lietotāja izmantotā jauda pārsniedz līgumā noteikto 

limitu. Piemēram, vienas kilovatstundas cena 

ir p1 jaudas limita robežās līdz 10 kW, vienas 

kilovatstundas cena ir p2 elektroenerģijas patēriņa laikā, 

kad jauda pārsniedz 10 kW, vai vienas kilovatstundas 

cena ir p1jaudas limita robežās līdz 10 kW, vienas 

kilovatstundas cena p2 ir par visām kilovatstundām, kad 

jauda pārsniedz 10 kW, vai arī vienas kilovatstundas 

cena ir p1 pasūtītajai jaudai, vienas kilovatstundas cena 

ir p2izmantotajai jaudai, kura pārsniedz pasūtīto jaudu. 

  

pārspriegumaizsardzība overvoltage protection защита от перенапряжений Überspannungsschutz Noteiktās vietās uzstādītu elektrotīkla vai sakaru tīkla 

iekārtu un/vai ierīču kopums vai arī elektroierīču īpaša 

izveidojuma konstruktīvie elementi, kas paredzēti 

pārsprieguma samazināšanai līdz noteiktai pieļaujamai 

vērtībai. 

  

4 1207 

pārspriegumaizsardzības 

ierīce 

  

surge protection device, SPD устройство защиты отперенап

ряжений 

Überspannungs-Schutzgerät Ierīce, kas paredzēta pārsprieguma ierobežošanai līdz 

noteiktai vērtībai un kam ir vismaz viens nelineārs 

elements. 

4 1208 

pārspriegumaizsardzības 

kondensators 

  

overvoltage protective capacitor конденсатор защиты от 

перенапряжений 

Überspannungsschutzkondensato

r 

Kondensators pārejas režīmu izraisītu pārspriegumu 

ierobežošanai. 

4 1209 

pārspriegums overvoltage перенапряжение Überspannung Katrs spriegums starp fāzi un zemi vai starp fāzēm, ja tā 

maksimālā vērtība pārsniedz elektroiekārtai pieļaujamo 

lielāko spriegumu. 

  

1 435 

pārstrāva 

  

over-current сверхток Überstrom Jebkura strāvas vērtība, kas lielāka par nominālo 

strāvu. 

2 891 

pārstrāvas selektivitāte over-current discrimination селективность при сверхтоках Überstromselektivität Divu vai vairāku pārstrāvaizsardzības ierīču 

raksturlīkņu koordinācija tā, ka nostrādā tā posma 

aizsardzība, kurā noticis bojājums, bet pārējo posmu 

aizsardzības ierīces nenostrādā. Izšķir virknes 

selektivitāti, kad caur visām pārstrāvaizsardzības 

ierīcēm plūst praktiski vienāda strāva, un paralēlo 

selektivitāti, kad caur vienādām aizsardzības ierīcēm 

plūst atšķirīgas kopējās pārstrāvas daļas. 

  

2 892 

pārsvarā netiešā apgaisme semi-indirect lighting преимущественно отраженное 

освещение 

vorwiegend indirekte 

Beleuchtung 

Apgaisme ar gaismekļiem, kuriem ir tāds gaismas 

plūsmas sadalījums, ka iedomāto neierobežoto 

apgaismojamo virsmu tieši sasniedz 10% līdz 40% no 

gaismekļa izstarotās gaismas plūsmas. 

Piezīme. Pēc Eiropas Savienībā spēkā esošajiem 

4 1210 
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normatīviem, piemēram DIN 5040, gaismekļus, kas 

nodrošina šādu gaismas plūsmas sadalījumu, apzīmē 

ar burtu D. 

  

pārsvarā tiešā apgaisme semi-direct lighting преимущественно прямое 

освещение 

vorwiegend direkte Beleuchtung Apgaisme ar gaismekļiem, kuriem ir tāds gaismas 

plūsmas sadalījums, ka iedomāto neierobežoto 

apgaismojamo virsmu tieši sasniedz 60% līdz 90% no 

gaismekļa izstarotās gaismas plūsmas. 

Piezīme. Pēc Eiropas Savienībā spēkā esošajiem 

normatīviem, piemēram DIN 5040, gaismekļus, kas 

nodrošina šādu gaismas plūsmas sadalījumu, apzīmē 

ar burtu B. 

  

4 1211 

pārtraucamas serdes 

strāvmainis 

split core type current 

transformer 

разъемный трансформатор 

тока 

Zangenstromwandler Strāvmainis, kuram nav sava primārā tinuma un tā 

izolācijas un kura magnētserdi iespējams pārtraukt, lai 

aptvertu izolētu vadu, kurā jāmēra strāva. 

  

2 893 

pārtraucējkontakta 

pārtraukšanas laiks 

opening time of a break contact время размыкания 

размыкающего контакта 

Ansprechzeit eines Öffners Laika intervāls no brīža, kad komutācijas aparāta, 

piemēram, releja pirmsiedarbes stāvoklī ieejas iedarbes 

lielums sasniedzis nostrādes sākuma vērtību, līdz 

brīdim, kad izejas ķēdē pirmo reizi pārtraucas 

pārtraucējkontakts (sk. attēlu termina releja 

pirmsiedarbes stāvoklis skaidrojumā). 

  

3 1346 

pārtraucējkontakta 

saslēgšanas laiks 

closing time of a break contact время замыкания 

размыкающего контакта 

Rückfallzeit eines Öffners Laika intervāls no brīža, kad komutācijas aparāta, 

piemēram, releja beigu stāvoklī ieejas iedarbes lielums 

tiek pārtraukts, līdz brīdim, kad izejas ķēdē pirmo reizi 

saslēdzas pārtraucējkontakts (sk. attēlu termina releja 

pirmsiedarbes stāvoklis skaidrojumā). 

  

3 1347 

pārtraucējkontakts 

  

break contact, "b" contact контакт отключения Öffner Vadības kontakts vai palīgkontakts, kas sākumstāvoklī 

ir saslēgts, bet darbstāvoklī pārtraukts. 

2 894 

pārtraukta trīsstūra slēgums open-delta connection соединение разомкнутым 

треугольником 

offene Dreieckschaltung Transformatora tinumu slēgums, kurā trīsfāžu 

transformatora fāžu tinumi vai trīsfāžu 

transformatorgrupas atsevišķo vienfāzes transformatoru 

viena nominālā sprieguma tinumi savienoti virknē, 

nenoslēdzot vienu no trīsstūra stūriem. Pārtraukta 

trīsstūra slēgumu lieto arī nullsecības spriegummaiņu 

sekundārajiem tinumiem. 

  

2 895 

pārtrauktas ķēdes 

starpspriegums 

open-circuit intermediate voltage промежуточное напряжение 

при разомкнутой цепи 

Zwischenspannung bei offenem 

Stromkreis 
Spriegums starp kapacitatīvā spriegumdaļa 

starpsprieguma izvadu, kas atslēgts no spriegummaiņa 

elektromagnētiskās daļas, un zemi, ja primārais 

2 896 
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spriegums pievienots spriegumdaļa augstsprieguma 

izvadam. 

  

pārtrauktas strāvas 

autotransformatorpalaide 

open [circuit] transition auto-

transformer starting 

пуск через автотрансформатор 

с перерывом питания 

Anlauf über Spartransformator 

mit Stromunterbrechung 
Autotransformatorpalaide, kurā maiņstrāvas dzinējs 

pārejas laikā no samazināta sprieguma uz nominālo 

spriegumu tiek atslēgts no barotājtīkla. 

2 897 

pārtrauktas strāvas režīms 

sk. pārtraukumainas strāvas 

režīms 

  

        4 1212 

pārtraukumaina ietekme 

  

discontinuous interference прерывистая помеха diskontinuierliche Beeinflussung Elektromagnētiskā ietekme, kas pastāv noteiktos laika 

periodos, kurus atdala no ietekmes brīvi intervāli. 

3 1348 

pārtraukumainas strāvas 

režīms, 

pārtrauktas strāvas režīms 

  

intermittent flow of direct 

current 

прерывистый режим 

постоянного тока 

Lückbetrieb Ventiļa režīms, kurā strāva līdzstrāvas pusē periodiski 

samazinās līdz nullei. 

4 1213 

pārtraukumaini ciklisks 

režīms ar elektrisko 

bremzēšanu, 

S5 režīms 

intermittent periodic duty with 

electric braking, duty type S5 

режим повторно-

кратковременной нагрузки, 

включая электрическое 

торможение, типовой режим 

S5 

Aussetzbetrieb mit elektrischer 

Bremsung, Betriebsart S5 
Elektromašīnas režīms ar secīgiem identiskiem cikliem, 

no kuriem katrs ietver palaidi, darbību ar nemainīgu 

slodzi, elektrisko bremzēšanu un bezsprieguma miera 

stāvokli. 

2 899 

pārtraukumaini ciklisks 

režīms ar palaidi, 

S4 režīms 

intermittent periodic duty with 

starting, duty type S4 

режим повторно-

кратковременной нагрузки с 

пусками, типовой режим S4 

Aussetzbetrieb mit 

Anlaufvorgang, Betriebsart S4 
Elektromašīnas režīms ar secīgiem identiskiem cikliem, 

no kuriem katrs ietver palaidi, darbību ar nemainīgu 

slodzi un bezsprieguma miera stāvokli. 

2 900 

pārtraukumaini ciklisks 

režīms, 

S3 režīms 

intermittent periodic duty, duty 

type S3 

режим повторно-

кратковременной нагрузки, 

типовой режим S3 

einfacher Aussetzbetrieb, 

Betriebsart S3 
Elektromašīnas režīms ar secīgiem identiskiem cikliem, 

no kuriem katrs ietver darbību ar nemainīgu slodzi un 

bezsprieguma miera stāvokli. Šajā režīmā palaides 

strāva jūtami neietekmē elektromašīnas silšanu. 

2 898 

pārtveres strāva 

  

take-over current ток пересечения Übernahmestrom Strāva, kas atbilst divu pārstrāvaizsardzības ierīču 

laikstrāvas raksturlīkņu krustpunktam. 

2 901 

pārumības koeficients redundancy factor коэффициент избыточности Redundanzfaktor Skaitlis, kas raksturo elektrotīkla režīma novērtēšanai 

nepieciešamos režīma parametru mērījumus. To 

aprēķina ar formulu: 

, 

kur r - pārumības koeficients, 

m - mērījumu skaits tīklā, 

n - tīkla mezglu skaits. 

  

1 309 

pārvades elektrolīnija transmission line линия передачи электрической Übertragungsleitung Elektrolīnija, kas ir elektroenerģijas pārvades sistēmas 2 902 
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  энергии daļa. 

pārvades elements, 

pārvades posms 

  

transfer element передаточный элемент, 

передаточное звено 

Übertragungsglied Vadības sistēmas daļa, kuras funkcionālās sakarības 

nosaka izejas mainīgo atkarība no ieejas manīgajiem. 

3 1349 

pārvades funkcija transfer function функция преобразования Übertragungsfunktion Attiecība starp izejas mainīgā (izejas signāla) Laplasa 

transformāciju un tam atbilstošā ieejas mainīgā (ieejas 

signāla) Laplasa transformāciju. 

  

3 1350 

pārvades posms 

sk. pārvades elements 

  

        3 1351 

pārvades tīkls transmission network основная сеть 

электроэнергетической 

системы 

Übertragungsnetz Elektriskā tīkla daļa, kas savieno elektrostacijas savā 

starpā un ar patēriņa rajoniem. Elektriskais 

pārvades tīkls parasti ir ar 110 kV vai lielāku nominālo 

spriegumu. 

1 664 

pārvades zudumi 

  

transmission losses потери при передаче 

электрической энергии 

Übertragungsverluste Jaudas zudumi elektrotīkla elementos, pa kuriem 

notiek elektroenerģijas pārvade. 

1 732 

pārvads transmission передача Trieb, Übertragung Tehniska sistēma kustības pārnešanai no viena 

(dzenošā) elementa uz otru (dzenamo) elementu. 

Mehāniskajā pārvadā kustību pārnes virkne kustīgu 

saskarelementu, hidrauliskajā un pneimatiskajā – 

šķidruma un gāzes plūsma, elektriskajā – 

elektromagnētiskie spēki. 

  

4 1214 

pārveide 

  

conversion преобразование Umwandlung Mērķtiecīga konstrukcijas, konfigurācijas vai shēmas 

mainīšana. 

1 450 

pārveidotāja ārējā 

raksturlīkne 

  

characteristic [curve] of a 

converter 

внешная характеристика 

преобразователя 

Strom-Spannungs-Kennlinie 

eines Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja raksturlīkne, kas attēlo 

tā izejas sprieguma atkarību no izejas strāvas. 

4 1215 

pārveidotāja dabiskā ārējā 

raksturlīkne 

natural characteristic of a 

converter 

естественная внешная 

характеристика 

преобразователя 

natürliche Strom-Spannungs-

Kennlinie eines Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja ārējā raksturlīkne, 

kuru nosaka tikai nevadāmi šī pārveidotāja 

pamatelementi, piemēram, transformators, ventiļu 

bloks u. tml. 

4 1216 

pārveidotāja divtaktu slēgums double-way connection of a 

converter 

двухнаправленная схема 

преобразователя 

Zweiwegschaltung eines 

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja slēgums, kurā 

maiņstrāvas ķēdes fāzes izvadiem pievienoti divi ventiļi 

un caur šiem izvadiem strāva pārmaiņus plūst abos 

virzienos. 

  

4 1217 

pārveidotāja kritiskā strāva transition current of a converter критический 

токпреобразователя 

kritischer Strom einer 

Stromrichterschaltung 

Elektroniskā energopārveidotāja līdzstrāvas minimālā 

vidējā vērtība, kuru sasniedzot iestājas pārtraukumainas 

strāvas režīms. 

4 1218 
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pārveidotāja līdzsprieguma 

pulsācijas 

ripple voltage on the d. c. side пульсации напряжения на 

стороне постоянного тока 

überlagerte Wechselspannung 

auf der Gleichstromseite 

Elektroniskā energopārveidotāja sprieguma 

maiņkomponente šī pārveidotāja līdzstrāvas pusē. 

4 1219 

pārveidotāja līdzstrāvas jauda 

  

d. c. power of a converter мощность постоянного тока 

преобразователя 

Gleichstromleistung eines 

Gleichstromumrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja sprieguma un strāvas 

vidējo vērtību reizinājums. 

4 1220 

pārveidotāja mākslīgā ārējā 

raksturlīkne 

forced characteristic of a 

converter 

искусственная внешная 

характеристика 

преобразователя 

erzwungene Strom-Spannungs-

Kennlinie eines Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja ārējā raksturlīkne, kas 

iegūta, lietojot papildlīdzekļus, piemēram, mainot kādu 

no ietekmes lielumiem (vadības strāvu, impulsu 

aizpildes koeficientu, impulsu frekvenci u. tml.). 

4 1221 

pārveidotāja slēgums converter connection схема преобразователя Stromrichterschaltung Elektroniskā energopārveidotāja ventiļu plecu un citu 

savstarpējo savienojumu veids, kas nosaka šī 

pārveidotāja galvenās ķēdes darbību. 

  

4 1222 

pārveidotāja tiltslēgums bridge connection of a converter мостовая схема 

преобразователя 

Brückenschaltung eines 

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja divtaktu slēgums ar 

diviem plecu pāriem, kuru viduspunkti pievienoti 

maiņstrāvas ķēdes spailēm, bet ārējie vienādas 

polaritātes izvadi savienoti savā starpā un pievienoti 

līdzstrāvas ķēdes spailēm. 

  

4 1223 

pārveidotāja vientakts 

slēgums 

single-way connection of a 

converter 

однонаправленная схема 

преобразователя 

Einwegschaltung eines 

Stromrichters 

Elektroniskā energopārveidotāja slēgums, kurā parasti 

ir viens ventilis un kurā maiņstrāvas ķēdes katrā fāzes 

izvadā strāva plūst tikai vienā virzienā. 

  

4 1224 

pārveidotājapakšstacija 

  

converter substation преобразовательная 

подстанция 

Umrichterstation Apakšstacija, kuras galvenais uzdevums ir pārveidot 

maiņstrāvu līdzstrāvā vai otrādi. 

1 40 

pārvienojums elektrotīklā link in a system пермычка Verbindung in einem Netz Savienojums 

starp elektrotīkla diviem punktiem. Pārvienojumu 

parasti veido līnija, transformators vai komutācijas 

aparāti. 

  

1 455 

pārvietojama elektroiekārta portable equipment передвижное 

электрооборудование 

ortsveränderliche Betriebsmittel Elektroiekārta, kas tiek pārvietota tās darbības laikā vai 

ko var viegli pārvietot no vienas vietas uz citu vietu, 

neatslēdzot no enerģijas avota. 

  

3 1352 

pārvietojamā cēlējplatforma mobile elevating working 

platform, MEWP 

передвижная подъемная 

[рабочая] платформа 

fahrbare Hubarbeitsplattform, 

Hubarbeitsbühne 

Iekārta, kas sastāv no darba platformas, 

cēlējkonstrukcijas un transportlīdzekļa šasijas. 

Piezīme. Iekārta var būt izolējoša vai neizolējoša. 

4 1225 

pārvietojamā vilces 

apakšstacija 

mobile traction substation, 

movable traction substation 

передвижная тяговая 

подстанция 

fahrbares Bahnunterwerk Riteklī ierīkota apakšstacija, kas var pārvietoties pa 

sliežu vai bezsliežu ceļiem un barot kontakttīklu tajās 

vietās, kur paredzēta pieslēgšanās galvenajai vilces 

elektrobarošanas sistēmai. 

4 1226 
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pārvietojams zemētājs running earth, running ground передвижной заземлитель Lauferder Pārvietojama ierīce, kas paredzēta montējamā vada vai 

velkošās troses savienošanai ar zemi. 

Piezīme. Šādas ierīces galvenokārt lieto, lai 

nodrošinātu personāla drošību remonta un 

rekonstrukcijas laikā. 

  

4 1227 

pārvietojums displacement перемещение Verschiebung Lielums, kas rāda, kā izvēlētajā atskaites sistēmā 

mainās kustībā esoša materiāla punkta vai ķermeņa 

stāvoklis attiecībā pret stāvokli kustības sākumā. 

  

4 1228 

PD elements 

sk. proporcionālais 

diferencētājelements 

  

        3 1369 

PE vads 

sk. aizsargvads 

  

        3 1370 

pelēks ķermenis 

  

grey body серое тело grauer Strahler, grauer Körper Neselektīvais starotājs, kura spektrālā starojuma 

koeficients ir mazāks par 1. 

4 1237 

Peltjē efekts Peltier effect эффект Пельтье Peltier-Effekt Termoelektriskais efekts, kas izpaužas tādējādi, ka divu 

dažādu vadītāju savienojuma vietā notiek siltuma 

izdalīšanās vai absorbcija (papildus Džoula efekta 

izraisītajam siltumam), ja caur šo savienojuma vietu 

plūst elektriskā strāva. Siltuma izdalīšanās vai 

absorbcija ir atkarīga no strāvas plūšanas virziena. 

  

3 1371 

Peltona turbīna 

  

Pelton turbine ковшовая гидротурбина, 

турбина Пельтона 

Peltonturbine Aktīvā hidroturbīna, kas paredzēta augstam kritumam 

un mazam ūdens patēriņam. 

1 690 

PEN vads 

sk. aizsargneitrālvads 

  

        3 1372 

periodiska pārslēgšana 

  

periodic commutation периодическое переключение periodisches Umschalten Pārslēgšana (parasti automātiska), ko veic atkārtoti pēc 

noteiktiem laika intervāliem. 

3 1373 

periodiskas apkalpes 

apakšstacija 

attended substation посещаемая подстанция zeitweise bestzte Station Apakšstacija, kurā apkalpojošais personāls uzturas 

noteiktas stundas diennaktī vai ierodas tikai 

nepieciešamības gadījumā. 

  

1 41 

periodisks režīms periodic duty периодический режим periodischer Betrieb Elektroierīces vai elektroiekārtas darba režīms, kurā 

nemainīgas vai mainīgas slodzes intervāli atkārtojas 

periodiski. 

  

3 1374 
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periods 

(apzīmējums: T) 

period период Periode Mazākais skaitlis, par kuru mainot neatkarīgā 

mainīgā x vērtību, funkcijas f(x) maiņas raksturs 

atkārtojas: 

. 

Piezīme. Periods T ir frekvencei f apgriezts lielums:

. 

  

4 1238 

permeametrs permeameter пермеаметр Permeameter Aparāts magnētisko materiālu magnētiskās caurlaidības 

(magnētiskās indukcijas un magnētiskā lauka 

intensitātes attiecības) noteikšanai. Pārbaudāmā 

materiāla paraugs tiek ievietots mērtinumu spoļu 

karkasu iekšienē. Parauga gali ir izvirzīti ārpus spoļu 

karkasa robežām tā, lai magnētisko ķēdi varētu 

papildināt ar vienu vai vairākiem jūgiem. 

Piezīme. Paraugiem ir taisnstūra šķērsgriezums, un tie 

var būt monolīti stieņi vai paketes, kas saliktas no 

magnētiskā materiāla skārda sloksnēm. 

  

3 1375 

pēcizolēts savienojums 

  

post-insulated connection соединение с последующей 

изоляцией 

nachträglich isolierte 

Verbindung 

Elektriskais savienojums, kuru izolē pēc tā 

izveidošanas. 

4 1235 

pēcpiesūcināta netekoša 

izolācija 

mass-impregnated non-draining 

insulation 

нестекающая изоляция, 

пропитанная в массе 

Papierhaftmasseisolierung Pēcpiesūcināta papīra izolācija, kuras 

piesūcinātājsastāvs neiztek ilgstošā maksimālā darba 

temperatūrā. 

  

2 917 

pēcpiesūcināta papīra izolācija 

  

mass-impregnated paper 

insulation 

бумажная изоляция, 

пропитанная в массе 

masseimprägnierte 

Papierisolierung 
Piesūcināta papīra izolācija, kurā papīra lentes 

piesūcinātas pēc to uztīšanas. 

2 918 

pēcspīde afterglow послесвечение Nachleuchten Lēni rimstoša luminiscence, kas turpinās pēc 

luminiscējošās vielas enerģētiskās ierosināšanas 

pārtraukšanas un kas var ilgt no 100 milisekundēm līdz 

vairākām minūtēm. 

  

4 1236 

pēdstatņa pamata stiegrojuma 

stieņi 

reinforcing rods in a pad and 

chimney foundation 

арматурные стержни для 

грибовидных фундаментов 

Bewehrungsstäbe in einem 

Pilzfundament 
Tērauda stieņi, kas ievietoti betonā, lai nodrošinātu 

drošu balsta plātnes un balsta statņa savienojumu. 

2 919 

pēdstatņa pamats pad and chimney foundation грибовидный фундамент Pilzgründung Uz grunts balstīts pamats, kas sastāv no apakšējās 

plātnes un ievērojami šaurāka statņa, nepieciešamo 

savienojumu ar balstu nodrošinot ar enkurskrūvēm. 

  

2 920 

pēkšņa atteice 

  

sudden failure внезапный отказ Sprungausfall Atteice, ko nevar paredzēt uz iepriekš veiktās 

pārbaudes vai uz tehniskās apskates rezultātu pamata. 

2 921 

pēkšņā īsslēguma pārbaude sudden short-circuit test опыт внезапного короткого Stoßkurzschlußprüfung Pārbaude, kurā sinhronmašīnas enkura tinumu 2 922 
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  замыкания noteiktos apstākļos pēkšņi saslēdz īsi. 

pH 

sk. ūdeņraža eksponents 

  

        3 1376 

PI elements 

sk. proporcionālais 

integrētājelements 

  

        3 1377 

PID elements 

sk. proporcionālais 

integrodiferencētājelements 

  

        3 1378 

pieauguminformācija incremental information информация о приращении Inkrementmeldung Pārrauginformācija par lieluma vērtības diskrētām 

izmaiņām, ja šīs izmaiņas notiek par vienu vai 

vairākām vienībām. 

Piezīme. Dažreiz šīs izmaiņas var būt vienā virzienā. 

Citos gadījumos tās var būt abos virzienos (uz augšu/uz 

priekšu, pa kreisi/pa labi u. tml.). 

  

3 1379 

piedevmetāls 

  

filler metal, additive metal* присадочный металл Zusatzwerkstoff Metāls, ko ievada šuvē metināšanas procesa laikā. 4 1239 

piedevstienis 

  

filler rod, additive [metal] rod* присадочный пруток Zusatzstab Stienis, kas izgatavots no piedevmetāla. 4 1240 

piedevstieple 

  

filler wire, additive [metal] 

wire* 

присадочная проволока Zusatzdraht Stieple, kas izgatavota no piedevmetāla. 4 1241 

piedziņa drive привод Antrieb Tehniska sistēma vai šīs sistēmas daļa, kas 

izpildelementam pievada enerģiju. Piedziņa satāv no 

dzinēja, pārvada, un vadības elementiem. Dzinēja 

attīstīto mehānisko, hidraulisko vai pneimatisko 

enerģiju pārvads pārnes uz izpildelementu, vienlaikus 

palielinot vai samazinot tā ātrumu. Vadības elementi 

dod iespēju veikt procesu atbilstoši sistēmas 

funkcionēšanas uzdevumam, piemēram, ieslēgt, izslēgt 

vai reversēt kustību. 

  

4 1242 

piekares augstumu starpība difference in levels разность высот точек подвеса Höhenunterschied Vertikālais attālums starp divām horizontālām 

plaknēm, kas iet caur vadu stiprināšanas punktiem 

laidumu ierobežojošos balstos. 

  

2 923 

piekargaismeklis pendant luminaire подвесной светильник Hängeleuchte, Pendelleuchte Gaismeklis, kas aprīkots ar auklu, ķēdi, cauruli vai citu 

palīgierīci piekarināšanai pie griestiem vai pie sienā 

4 1243 
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nostiprināta balsteņa. 

  

piekarizolators string insulator unit подвесной изолятор Kettenisolator Šķīvjizolators vai stieņizolators, kura armatūra 

nodrošina kustīgu savienojumu ar citiem virtenes 

elementiem vai stiprināšanas ierīcēm. 

  

2 924 

piekarizolatoru atspriegotājs suspension insulator tool изолировочный инструмент 

подвесных изоляторов 

Haltevorrichtung für 

Hängeisolatorkette 

Izolējošs darbarīks, kas paredzēts piekarizolatoru 

virtenes mehāniskai atslogošanai. 

4 1244 

piekarizolatoru 

šarnīrsavienojums 

ball and socket coupling of a 

string insulator units 

шарнирное соединение 

подвесных изоляторов 

Klöppel-Pfanne-Verbindung Piekarizolatoru kustīgs savienojums, ko veido stienītis 

ar sfērisku galviņu un ligzda. 

2 925 

piekarkabelis 

  

aerial cable воздушный кабель Luftkabel Kabelis, kas paredzēts piekāršanai augstumā āra 

apstākļos. 

2 926 

piekarķēdes balasts 

  

counterweight to a suspension 

insulator set 

балласт поддерживающей 

подвески 

Belastungsgewicht einer 

Tragkette 
Piekarspailei piestiprināta masa, kas paredzēta spailei 

pieliktās vertikālās slodzes palielināšanai, lai 

samazinātu izolatoru piekarķēdes vēja izraisītu novirzi. 

  

2 927 

piekarskava 

  

dropper подвеска Schwinge Skava, kas samazina izolatoru piekarķēdes 

stiprināšanas augstumu. 

2 928 

piekarspaile 

  

suspension clamp поддерживающий зажим Tragklemme Skava vai cita veida armatūra, ar kuru vadu piestiprina 

izolatoru piekarķēdei. 

2 929 

piekarspailes dakša suspension straps of a 

suspension clamp 

корпус поддерживающего 

зажима 

Aufhängelasche einer 

Tragklemme 
Piekarspailes daļa, kurā balstās piekarspailes laiviņa. 

  

2 930 

piekarspailes laiviņa body of a suspension clamp лодочка поддерживающего 

зажима 

Klemmkörper einer Tragklemme Piekarspailes daļa, kurā ievietots vads. 

  

2 931 

pieļaujamais 

pieskarspriegums 

conventional touch voltage limit нормированное длительное 

предельное напряжение 

прикосновения 

vereinbarte Grenze der 

Berührungsspannung 

Pieskarsprieguma maksimālā vērtība, kas ilgstoši 

pieļaujama noteiktos ārējos apstākļos. 

3 1380 

pieļaujamais sekundārais EDS secondary limiting e.m.f. предельная вторичная э.д.с. sekundäre Grenz-EMK Mēraparātu drošības koeficienta, sekundārās nominālās 

strāvas un sekundārās ķēdes pilnās pretestības 

reizinājums. 

  

2 933 

pieļaujamā īsslēguma strāva 

  

short-circuit current capability допустимый ток короткого 

замыкания 

Kurzschlußfestigkeit Lielākā īsslēguma strāva, ko noteiktu laiku spēj izturēt 

dotais elektrotīkla elements. 

1 635 

pieļaujamā primārā mērstrāva rated instrument limit primary 

current 

номинальный предельный 

первичный ток для измерений 

Bemessungssicherheitsstromstär

ke für Meßinstrumente 
Primārās strāvas minimālā vērtība, kura ar nominālo 

slodzi slogotā strāvmainī rada 10% vai lielāku pilno 

kļūdu. 

2 932 

pienākošais pievienojums 

  

incoming feeder присоединение питающей 

линии 

Speisefeld Sadalietaises pievienojums, pa kuru 

no energosistēmas tiek saņemta elektroenerģija. 

1 460 

pieņemšanas pārbaude acceptance test приемо-сдаточное испытание Abnahmeprüfung Līgumā noteikta pārbaude, ko veic, lai lietotājam 2 934 
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apstiprinātu objekta raksturlielumu atbilstību noteiktām 

prasībām. 

  

pieprasījuma koeficients demand factor коэффициент спроса Verbrauchsfaktor Daļas veidā vai procentos izteikta attiecība starp 

iekārtas vai iekārtu grupas jaudas maksimumu noteiktā 

laika periodā un atbilstošo kopējo iekārtas (iekārtu) 

instalēto jaudu. Lietojot šo terminu, jānorāda 

energosistēmas sprieguma līmenis, uz kuru tas attiecas. 

  

2 935 

pieprasījumkomanda interrogation command команда запроса Abfragebefehl Komanda, kas pieprasa pārrauginformācijas pārraidi uz 

vadības punktu no viena vai vairākiem kontrolējamiem 

punktiem. 

  

3 1381 

pieprasītā maksimālā jauda 

  

maximum demand required заявленная максимальная 

мощность 

angeforderte Leistung Jaudas robežvērtība, ko pieprasījis elektroenerģijas 

lietotājs. 

2 936 

pierakstes mēraparāts recording measuring instrument самопишущий измерительный 

прибор 

Registrier[meß]gerät Mēraparāts, kas apgādāts ar ierīci mērījamā lieluma 

vērtības pierakstīšanai. 

Piezīmes. 

1.  Dažos pierakstes mēraparātos var būt vizuālās 

indikācijas ierīces, kas ļauj arī tieši nolasīt 

mērījamā lieluma vērtību. 

2.  Daži pierakstes mēraparāti spēj pierakstīt 

informāciju par vairākiem mērījamiem 

lielumiem. 

  

3 1382 

piesārņojums pollution загрязнение Verschmutzung Jebkura no ārienes ienesta cieta, šķidra vai gāzveida 

viela, kas var izraisīt izolācijas materiāla elektriskās 

izturības un virsmas īpatpretestības neatgriezenisku 

samazināšanos. 

Piezīme. Īslaicīgi jonizēta gāze nav uzskatāma par 

piesārņojumu. 

  

4 1245 

piesātinājuma koeficients saturation factor коэффициент насыщения Sättigungsfaktor Elektromagnētiskas ierīces piesātinājuma režīma kāda 

raksturlieluma attiecība pret šo pašu lielumu režīmā bez 

piesātinājuma. 

  

2 937 

piesātinājuma raksturlīkne saturation characteristic характеристика насыщения Sättigungskennlinie Elektromašīnas enkura vai primārajā tinumā inducētā 

sprieguma atkarība no ierosmes strāvas vai 

magnetizētājstrāvas, mašīnai darbojoties ar noteiktu 

slodzi, rotācijas frekvenci utt. 

  

2 938 

piesātinājumdrosele         4 1246 
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sk. piesātinājumreaktors 

  

piesātinājummagnetizācija 

(apzīmējums: Ms) 

  

saturation magnetization намагниченность насыщения Sättigungsmagnetisierung Noteiktā temperatūrā maksimāli sasniedzamā vielas 

magnetizācija. 

3 1383 

piesātinājumreaktors, 

piesātinājumdrosele 

  

saturable reactor насыщающийся реактор Sättigungsdrossel[spule] Reaktors ar tērauda serdi, kura piesātinās, ja strāva 

tinumā pārsniedz noteiktu vērtību. 

4 1247 

pieskaraizsardzība fault protection защита от косвенного 

прикосновения 

Fehlerschutz Cilvēku vai dzīvnieku aizsardzība pret elektrošoku, ko, 

piemēram, bāzes izolācijas bojājuma gadījumā var radīt 

saskare ar spriegumaktīvajām daļām. 

  

4 1248 

pieskarspriegums touch voltage напряжение прикосновения Berührungsspannung Spriegums starp cilvēkam vienlaicīgi pieejamām daļām 

izolācijas bojājuma gadījumā. 

Piezīme. Nosacīti šo terminu lieto tikai saistībā ar 

aizsardzību pret netiešu pieskari. 

  

3 1384 

pieskarstrāva touch-current ток прикосновения Berührungsstrom Elektriskā strāva, kas plūst caur cilvēka vai dzīvnieka 

ķermeni, ja šis ķermenis saskaras ar elektroiekārtas vai 

elektroierīces spriegumaktīvajām daļām. 

  

4 1249 

pieslēgkārba junction box присоединительная коробка* Anschlußkasten, Abzweigkasten Slēgta vai aizsargāta elektroinstalācijas kārba, kurā var 

izveidot vienu vai vairākus elektriskos pievienojumus. 

  

4 1250 

pieslēgspaile terminal зажим для подключения Anschlußklemme Vispārīgā gadījumā detaļa, kas paredzēta elektroierīces 

elektrisko ķēžu pievienošanai ārējai ķēdei. 

Elektromašīnās – detaļa, ar kuru nodrošina 

elektromašīnas atsevišķo tinumu savstarpēju 

savienošanu vai tinumu savienošanu ar ārējo ķēdi. 

  

2 939 

pieslēgtā elektriskā slodze connected load присоединенная электрическая 

нагрузка 

angeschaltete elektrische 

Belastung 

Lietotāja elektropatērētājus raksturojošs lielums, kas 

vienāds ar visu elektrotīklam pieslēgto elektroenerģijas 

patērētāju kopējo patērējamo jaudu, ieskaitot jaudas 

zudumus patērētāja ietaisē. 

  

1 578 

pieslēguma maksa payment for connection плата за подключение Anschlußgebühr, 

Anschlußzahlung 

Maksa par elektroenerģijas lietotāja pieprasīto jaudu 

un 

lietotāja elektroapgādei nepieciešamo elektrotīklu ierīk

ošanu, kā arī esošo elektrotīklu rekonstrukciju. 

  

1(2) 372(9
40) 

pieslēgvieta port, terminal pair вход схемы, пара зажимов Tor, Klemmenpaar Tāds elektriskās shēmas pieslēgspaiļu pāris, kurā vienā 3 1385 
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схемы pieslēgspailē ieplūstošā strāva ir vienāda ar strāvu, kas 

izplūst no otras pieslēgspailes. 

  

piespiedcirkulācijas tvaika 

katls 

  

controlled circulation boiler котел с принудительной 

циркуляцией 

Dampferzeuger mit gesteuerter 

Zirkulation 

Tvaika katls, kurā ūdens dabiskās cirkulācijas ātrumu 

palielina ar sūkni. 

1 294 

piespieddzese 

sk. piespiedventilācija 

  

        4 1251 

piespieddzeses tornis 

  

forced draught cooling tower вентиляторная градирня Kühlturm mit Zwangskühlung Dzeses tornis, kurā cirkulācijas ūdeni dzesējošā gaisa 

plūsma tiek pastiprināta ar ventilatoriem. 

1 673 

piespiedemisija stimulated emission вынужденная эмиссия stimulierte Emission Emisijas process, kurā kvanti pāriet no ierosinātā 

enerģijas līmeņa uz zemāku enerģijas līmeni, ja šo 

procesu izraisījis attiecīgajai pārejas frekvencei 

atbilstošs starojums. 

  

4 1252 

piespiedizmantojamā enerģija unavoidable energy энергия вынужденного 

использования 

ungenutzte Energie Primārā enerģija, kuras 

izmantošanu elektroenerģijas ražošanai nevar atlikt, jo 

tad tā iet zudumā. Piemēram,caurteces 

hidroelektrostacijas enerģija. 

  

1 200 

piespiedkonvekcija [thermal] forced convection принудительная [тепловая] 

конвекция 

verstärkte Konvektion Konvekcija, kurā gāzes vai šķidruma kustību izraisa ar 

ārēju mehānisku iedarbību, izmantojot, piemēram, 

sūkņus, ventilatorus u. tml. 

  

4 1253 

piespiedventilācija, 

piespieddzese 

  

forced ventilation, forced 

cooling 

принудительная вентиляция, 

принудительное охлаждение 

Fremdbelüftung, erzwungene 

Kühlung 

Dzeses sistēma, kurā gaisa kustību rada no dzeses 

iekārtas neatkarīgs ārējs enerģijas avots. 

4 1254 

piespiedventilējams vilces 

dzinējs 

force-ventilated traction motor тяговый двигатель с 

принудительной вентиляцией 

fremdbelüfteter Fahrmotor Ventilējams vilces dzinējs, kuram dzesējošo gaisu 

pievada no ārējas iekārtas, kas nav saistīta ar dzinēja 

vārpstu, piemēram, no kompresora, kuru darbina 

atsevišķs dzinējs. 

4 1255 

piesūcināšana, 

impregnēšana 

  

impregnating пропитка Imprägnieren, Tränken Elektroizolācijas materiāla tukšumu un dobumu 

aizpilde ar šķidrumu. 

Piezīme. Šķidrums piesūcinātajā materiālā var palikt 

šķidrā stāvoklī vai sacietēt. 

4 1256 

piesūcināšanas kompaunds impregnating compound пропиточный компаунд Tränkvergußmasse Mazas viskozitātes kompaunds (bez šķīdinātāja), ko 

lejot vai iegremdējot izmanto neblīvu elektrotehnisko 

materiālu vai izstrādājumu piesūcināšanai un kas 

sacietējot labi aizpilda visas spraugas. 

  

4 1257 



411 
 

piesūcināta papīra izolācija 

  

impregnated paper insulation бумажная пропитанная 

изоляция 

imprägnierte Papierisolierung Ar izolācijas materiālu piesūcināta papīra izolācija. 

  

2 941 

pievada pilnā pretestība 

  

service connection impedance импеданс ввода Hausanschluß-Impedanz Pilnā pretestība, kas mērīta starp elektrotīkla 

koplietojuma pieslēgumpunktu un lietotāja skaitītāju. 

3 1386 

pievedgrunts imported backfill привозной грунт zugeführtes Verfüllmaterial Grunts vai citi materiāli, ar ko aizber būvbedri pēc 

pamatu ierīkošanas, ja izraktā grunts šim nolūkam nav 

derīga. 

  

2 942 

pievienojums feeder bay присоединение 

электрического 

распределительного 

устройства 

im Deutschen keine Benennung Elementu kopums (vadītāji, komutācijas aparāti, 

mērmaiņi) vienas elektriskās ķēdes 

(līnijas, transformatora, ģeneratora u.c.) 

pievienošanai sadalietaises kopnēm. 

1 458 

pievienojumvieta 

  

termination, termination point место подсоединения Anschluß, Anschlußpunkt Kontaktdetaļas, kabeļuzgaļa vai ierīces izvada daļa, 

kurai pievienots vads. 

4 1258 

pievienotā jauda 

  

connected load присоединенная мощность Anschlußleistung Elektroenerģijas lietotāja instalētās jaudas daļa, kuru 

var nodrošināt elektroapgādes uzņēmums. 

2 943 

pildītais ieplašinātais urbpālis 

  

expanded pile буронабивная свая с 

уширением 

erweiterter Pfahl Pildītais urbpālis, kura būvbedre apakšējā daļā 

paplašināta. 

2 944 

pildītais urbpālis 

  

augered pile буронабивная свая Bohrpfahl Pālis ar iepriekš izveidotu un pēc tam ar betonu 

aizpildītu dziļu cilindrisku urbumu. 

2 945 

pilināmkompaunds 

  

trickle compound капельный компаунд Träufelvergußmasse Piesūcināšanas kompaunds, ko uzklāj smidzinot. 4 1259 

pilna slodze 

  

full load полная нагрузка Vollast Slodze, kas atbilst iekārtas darbībai ar nominālo jaudu. 3(2) 1391(
946) 

pilna soļa tinums 

  

full pitch winding обмотка с полным шагом Durchmesserwicklung Elektromašīnas tinums, kura relatīvais solis ir 100 %. 2 947 

pilnais atslēgšanas laiks 

  

break-time полное время отключения Gesamtausschaltzeit Laika intervāls starp atslēgšanas komandas padošanas 

brīdi un loka nodzišanu visos polos. 

2 948 

pilnais zibensizlādes 

sprieguma standartimpulss 

  

full lighting impulse полный стандартный грозовой 

импульс 

volle Blitzstoßspannung Zibensizlādes sprieguma standartimpulss, kura formu 

nemaina izlāde. 

1 620 

pilnatstarošanas difuzors perfect reflecting diffuser совершенный отражающий 

рассеиватель 

vollkommen mattweißes 

Medium bei Reflexion 

Ideāls vienmērīgas izkliedes difuzors, kura atstarošanas 

koeficients ir 1. 

4 1260 

pilnā distantaizsardzība full distance protection дистанционная защита без 

переключений 

Volldistanzschutz Distantaizsardzība, kuras darbība aptver visas dažādās 

aizsargzonas bez parametru pārslēgšanas, jo katrai 

zonai un bojājuma veidam ir paredzēti atsevišķi 

mērelementi. 

  

3 1387 
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pilnā etalonpretestība reference impedance эталонный импеданс Bezugs-Impedanz Noteikta pilnās pretestības vērtība, ko lieto 

elektroierīces radīta elektromagnētiskā traucējuma 

aprēķināšanai vai mērīšanai. 

  

3 1388 

pilnā garenpretestība series impedance, longitudinal 

impedance 

полное продольное 

сопротивление 

Längsimpendanz Tīkla elementa ekvivalentā divpola 

pilnā pretestība starp fāzes izvadiem. 

1 208 

pilnā jauda 

(apzīmējums: S) 

  

apparent power полная мощность Scheinleistung Pieslēgvietas sprieguma un strāvas efektīvo vērtību 

reizinājums: 

. 

3 1389 

pilnā pretestība impedance полное сопротивление Scheinwiderstand, Impedanz Skalārs lielums, kas vienāds ar divpola spaiļu 

sprieguma un strāvas efektīvo vērtību attiecību. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

  

3 1390 

pilnā strāva 

(apzīmējums: it) 

total electric current полный ток Gesamtstromstärke Skalārs lielums, kas vienāds ar pilnās strāvas 

blīvuma Jt plūsmu caur virsmas laukumu S: 

 

kur  – virsmas elementa vektors; – vienības 

vektors, kas vērsts bezgalīgi maza virsmas laukuma 

elementa  normāles virzienā. 

Piezīme. Pilnā strāva ir vienāda ar vadītspējas strāvas 

i un nobīdes strāvas iD summu: 

. 

  

3 1393 

pilnā šķērsvadītspēja shunt admittance поперечная проводимость Queradmittanz Pilnā vadītspēja starp doto fāzes mezglu un noteiktu 

tīkla elementu aizvietojoša ekvivalentā divpola balsta 

mezglu. 

  

1 642 

pilnā vadītspēja modulus of admittance полная проводимость Scheinleitwert, Admittanz Skalārs lielums, kas vienāds ar divpola strāvas un 

spaiļu sprieguma efektīvo vērtību attiecību. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

  

3 1392 
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pilnās enerģijas skaitītājs 

  

apparent energy meter счетчик полной энергии Scheinverbrauchszähler Mēraparāts pilnās enerģijas mērīšanai, nosakot to kā 

pilnās jaudas integrāli pēc laika. 

3 1394 

pilnās strāvas blīvums 

(apzīmējums: Jt) 

  

total current density плотность полного тока Gesamtstromdichte Vektoriāls lielums, kas vienāds ar vadītspējas strāvas 

blīvuma J un nobīdes strāvas blīvuma JD summu: 

. 

3 1395 

pilngremdēts caurvadizolators 

  

completely immersed bushing полностью погружной 

проходной изолятор 

Kessel-Kessel-Durchführung Caurvadizolators, kura abi gali ievietoti no gaisa 

atšķirīgā izolētājvidē, piemēram, eļļā vai gāzē. 

2 949 

pilnierosme 

sk. pilnierosmes režīms 

  

        4 1261 

pilnierosmes režīms, 

pilnierosme 

  

full field полное поле [возбуждения] volle Erregung, volles 

Magnetfeld 

Virknes ierosmes dzinēja darbības režīms, kurā galveno 

polu magnētisko plūsmu rada ierosmes strāva, kas 

vienāda ar enkura strāvu un kura plūst visos ierosmes 

tinuma vijumos. 

4 1262 

pilnizolācijas strāvmainis fully insulated current 

transformer 

полностью изолированный 

трансформатор тока 

vollisolierter Stromwandler Strāvmainis, kura izolācija veido vienu veselumu ar 

konstrukciju un atbilst izolācijas līmeņa normētajām 

prasībām. 

  

2 952 

pilnīga atteice 

  

complete failure полный отказ Vollausfall Atteice, kas rada objekta pilnīgu nespēju veikt visas 

prasītās funkcijas. 

2 950 

pilnīgs bojājums complete fault, function-

preventing fault 

полная неисправность vollständiger Fehlzustand Bojājums, ko raksturo objekta pilnīga nespēja veikt 

visas prasītās funkcijas. 

2 951 

pilnkompaundēta mašīna level compounded machine, flat 

compounded machine 

полностью 

компаундированная машина 

ausgeglichen kompoundierte 

Maschine 
Jauktas ierosmes ģenerators, kura virknes ierosmes 

tinums ir aprēķināts tā, ka ģeneratora spriegums 

nominālās slodzes režīmā ir vienāds ar spriegumu 

tukšgaitas režīmā. 

2 953 

pilnpārvades difuzors perfect transmitting diffuser совершенный пропускающий 

рассеиватель 

vollkommen mattweißes 

Medium bei Transmission 

Ideāls vienmērīgas izkliedes difuzors, kura caurlaides 

koeficients ir 1. 

4 1263 

pinčefekts pinch effect пинч-эффект Pinch-Effekt Vadītspējīga šķidruma staba vai plazmas staba 

škērsgriezuma maiņa, ko izraisījusi mijiedarbība starp 

šķidrumā vai plazmā plūstošo strāvu un tās magnētisko 

lauku. 

  

3 1396 

pirmdotais mainīgais 

  

command variable задающая переменная Zielgröße Mainīgais, kurš pēc signāla pārveidošanas vai citas 

darbības dod atsauces mainīgo. 

3 1397 

pirmierosinātājs 

  

pilot exciter подвозбудитель Hilfserregermaschine Elektromašīnas ierosinātāja ierosinātājs. 2 954 

pirmsekspluatācijas pārbaude 

  

commissioning test приемочное испытание Inbetriebnahmeprüfung Izstrādājuma vai iekārtas pārbaude tā uzstādīšanas 

vietā, lai noteiktu montāžas un darbības pareizību. 

3 1398 
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pirmsizolēts savienojums pre-insulated connection соединение с предварительной 

изоляцией 

vorisolierte Verbindung Apspaidsavienojums, kuru veido, saspiežot jau iepriekš 

izolētu savienošanas čaulu. 

4 1264 

pirmsloka laiks pre-arcing time, melting time преддуговое время Ansprechzeit, Schmelzzeit Laika intervāls no brīža, kad radusies aizsardzības 

aparāta nostrādei nepieciešamā strāva, līdz brīdim, kad 

rodas loks. 

  

2 955 

pjezoelektriskais efekts piezoelectric effect пьезоэлектрический эффект piezoelektrischer Effekt, 

Piezoeffekt 

Parādība, ko nosaka elektriskās polarizācijas un 

mehāniskās deformācijas saistība dažos dielektriķos 

(pjezoelektriķos). Starp deformāciju un elektriskā lauka 

intensitāti ir lineāra sakarība. 

Piezīme. Tiešais pjezoelektriskais efekts ir tad, ja 

elektriskā polarizācija rodas kristālos, tos mehāniski 

deformējot, apgrieztais pjezoelektriskais efekts – tad, ja 

dielektriķa mehāniskā deformācija rodas elektriskā 

lauka ietekmē. Deformācija ir tieši proporcionāla 

elektriskā lauka intensitātei. 

  

3 1399 

plakanais galvaniskais 

elements 

  

flat primary cell, layer primary 

cell 

плоский гальваническийэлеме

нт 

Flach-Primärzelle Galvaniskais elements ar plakanos slāņos novietotiem 

elektrodiem. 

3 1400 

plakanā spraudtapa 

  

flat male tab плоский контактный штырь Flachstecker Kontaktsaspraudņa plakanas formas daļa, ko ievieto 

saspraudņa kontaktligzdā. 

4 1265 

plakangaismeklis bulkhead luminaire плоский светильник Bodenleuchte Kompakts aizsargāts gaismeklis, kas paredzēts tiešai 

nostiprināšanai pie vertikālām vai horizontālām 

virsmām. 

  

4 1266 

plakankabelis 

  

flat cable плоский кабель Flachkabel Vairākdzīslu kabelis, kurā dzīslas vai to grupas 

izvietotas paralēli vienā plaknē. 

2 956 

plakansaspraudnis flat quick-connect termination плоский штепсельный разъем* Flachsteckvorrichtung Kontaktsaspraudnis ar plakanu spraudtapu un 

atbilstošas konstrukcijas plakanu spraudligzdu, kurā 

spraudtapu var ievietot vai no kuras to var izvilkt, 

nelietojot speciālus instrumentus. 

  

4 1267 

plakanvilnis 

  

plane wave плоская волна ebene Welle Vilnis, kuram visas viļņa frontes ir paralēlas plaknes. 4 1268 

planārais grafs planar graph планарный граф ebener Graph Grafs, kuru var attēlot plaknē bez zaru krustošanās (sk. 

attēlu). 

3 1401 
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Planka likums Planck's law [of radiation] закон [излучения] Планка Plancksches Gesetz, Planksches 

Strahlungsgesetz 

Likums, kas izsaka Planka starotāja starojuma spožuma 

atkarību no viļņa garuma un temperatūras: 

, 

kur Le – starojuma spožums; λ – viļņa garums 

vakuumā; T – termodinamiskā temperatūra; c1 = 

2πhc0
2; c2 = hc0 /k; h – Planka konstante; c0 – gaismas 

ātrums vakuumā; k – Bolcmaņa konstante. 

  

4 1269 

Planka starotājs, 

absolūti melns ķermenis 

  

Planckian radiator, blackbody излучатель Планка, абсолютно 

черное тело 

Planckscher Strahler, schwarzer 

Körper 

Ideāls siltumstarotājs, kas pilnīgi absorbē visu uz tā 

krītošo starojumu neatkarīgi no viļņa garuma, krišanas 

virziena un polarizācijas. Šis starotājs stacionārā 

temperatūras režīmā visiem viļņu garumiem un 

krišanas virzieniem nodrošina noteiktā temperatūrā 

maksimāli iespējamo spektrālā starojuma spožumu. 

4 1270 

plastifikators plastifizer пластификатор Weichmacher Viela, ko pievieno polimēru materiāliem, lai palielinātu 

to elastību, plastiskumu un mīkstēšanas temperatūras 

diapazonu, kā arī lai šie materiāli būtu vieglāk 

apstrādājami. 

  

4 1271 

plastmasa plastic пластмасса Kunststoff Materiāls, kura galvenā sastāvdaļa ir lielmolekulu 

polimēri, kas izstrādājuma veidošanas laikā ir viskozi 

tekošā stāvoklī, bet pēc sacietēšanas un lietošanas laikā 

– cietā stāvoklī. 

  

4 1272 

plašpieejas elektroapgādes 

tīkls 

sk. publiskais elektroapgādes 

tīkls 

  

        4 1273 

platjoslas ierīce broadband device широкополосное устройство Breitband-Betriebsmittel Ierīce, kuras frekvenču joslas platums ir tāds, ka tā spēj 3 1402 
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uztvert un apstrādāt visas noteiktā starojuma spektra 

komponentes. 

  

platjoslas starojums 

  

broadband emission широкополосное излучение breitbandige Aussendung Starojums frekvenču joslā, kuras platums ir lielāks nekā 

konkrētam mēraparātam vai uztvērējam. 

3 1403 

platkūļa prožektors 

sk. platkūļa starmetis 

  

        4 1274 

platkūļa starmetis, 

platkūļa prožektors 

searchlight поисковый прожектор Suchscheinwerfer Liela gaismas stipruma prožektors, kura gaismas 

izplūdes atvēruma diametrs pārsniedz 0,2 m un kurš 

izstaro gandrīz paralēlu gaismas staru kūli. 

Piezīme. Šādu starmeti, raksturojot tā funkcionālo 

nozīmi, dažkārt sauc par meklētājstarmeti. 

  

4 1275 

platstarotājs wide angle luminaire широкоизлучатель Weitwinkel-Leuchte, 

Breitstrahler 

Gaismeklis, kas izstaro gaismu platā telpas leņķī. 

Piezīme. Pretstatā ‘platstarotājam’ dažkārt lieto 

terminu ‘šaurstarotājs’, kas, galvenokārt, attiecināms 

uz prožektoriem. 

  

4 1276 

plazma plasma плазма Plasma Vadītspējīga gāzveida vide – daļēji vai pilnīgi jonizēta 

gāze, kurā negatīvo un pozitīvo lādiņu koncentrācija ir 

aptuveni vienāda. 

  

3 1404 

plazmas deglis plasma torch плазменная горелка Plasmabrenner Elektrotermijā – ierīce, kura pievadot tai elektrisko 

enerģiju gāzi pārvērš plazmā. Elektrometināšanā – 

deglis, kurā lokmetināšanai izmantots nekūstošs 

elektrods un kurā plazmas loku veido gāzes sprausla. 

  

4 1277 

plazmas gāze 

  

plasma gas плазменный газ Plasmagas Gāze vai tvaiks, kuru var jonizēt, lai iegūtu plazmu. 4 1278 

plazmas krāsns 

  

plasma furnace печь с нагревом плазмой Plasmaofen Sildīšanas iekārta, kurā ir kamera, ko silda ar vienu vai 

vairākiem plazmas degļiem. 

4 1279 

plazmsildīšana 

  

plasma heating плазменный нагрев Plasmaerwärmung Sildīšana, kurā izmanto jonizētas gāzes termiskās 

un/vai elektriskās īpašības. 

4 1280 

plākšņzemētājs 

  

earth plate, ground plate пластинчатый заземлитель Plattenerder Zemētājs, kas izveidots kā zemē ierakta metāla plāksne. 1 721 

plānošana 

  

planning планирование Planung Procesa un tā galveno parametru prognozēšana. 1 462 

plānotā apkalpe scheduled maintenance плановое техническое 

обслуживание 

planmäßige Instandhaltung Apkalpe, kas tiek veikta saskaņā ar noteiktu grafiku. 2 957 
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plēvkondensators 

  

film capacitor пленочный конденсатор Kunststoffkondensator Kondensators, kurā par dielektriķi izmantota polimēru 

plēve (parasti piesūcināta). 

4 1281 

plūdapgaisme floodlighting освещение заливающим 

светом 

Flutlicht-Beleuchtung Apgaismes veids, kurā virsma vai objekts parasti ar 

vienu vai vairākiem koncentrētiem gaismas avotiem 

tiek apgaismots ievērojami vairāk nekā apkārtējā telpa. 

  

4 1282 

plūdapgaismes prožektors 

sk. plūdapgaismes starmetis 

  

        4 1283 

plūdapgaismes starmetis, 

plūdapgaismes prožektors 

  

floodlight прожектор заливающего света Flutlicht-Strahler, 

Flutlichtscheinwerfer 

Jebkurā vēlamā virzienā pagriežams prožektors 

plūdapgaismes radīšanai. 

4 1284 

plūdeļļošanas gultnis flood lubricated bearing подшипник со смазкой 

орошением 

Lager mit Spülölschmierung Gultnis, kurā eļļotājšķidrums atmosfēras spiediena 

apstākļos brīvi plūst gar gultņa iekšpusi vai vārpstas 

kaklu. 

  

2 958 

plūdenā vadība fuzzy control нечеткое управление Fuzzy-Regelung Vadības veids, kurā vadības algoritms pamatojas nevis 

uz klasiskās loģikas spriedumiem, bet uz pieredzi un 

intuīciju. 

  

3 1405 

plūsmas saķēdējums 

(apzīmējums: ) 

flux linkage, linked flux потокосцепление Flußverkettung, verketteter Fluß Skalārs lielums, ko aprēķina kā vektoriālā magnētiskā 

potenciāla A integrāli pa noslēgtu kontūru L, kas aptver 

magnētisko plūsmu: 

 

kur dl – kontūra elementa vektors. 

Piezīmes. 

1. Plūsmas saķēdējums ir vienāds ar magnētisko 

plūsmu caur noslēgtā kontūra L aptverto laukumu S: 

 

kur B – magnētiskā indukcija;  – virsmas 

elementa vektors; en – vienības vektors, kas vērsts 

bezgalīgi maza virsmas laukuma elementa 

 normāles virzienā. 

2. Spolei ar N vijumiem plūsmas saķēdējumu var 

aprēķināt kā 

, 

3 1406 
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kur – i-to vijumu caurtverošā plūsma. 

Ja visus N vijumus caurtver viena un tā pati 

magnētiskā plūsma , tad 

. 

  

plūstamības temperatūra pour temperature, pour point температура текучести Pourpoint Minimālā temperatūra, kurā šķidrs elektroizolācijas 

materiāls saglabā plūstamību, ja to atdzesē 

reglamentētos apstākļos. 

  

4 1285 

P-N pāreja 

sk. elektroncaurumu pāreja 

  

        4 1171 

pogslēdzis 

  

push-button switch кнопочный выключатель Druck[knopf]schalter Slēdzis, kura darbinātājelements ir nospiežama poga, 

kas noteiktā veidā maina kontaktu stāvokli. 

4 (2) 1286 
(959) 

pogslēdža mehāniskā sistēma mechanical system of a push-

button switch 

механическая система 

кнопочного выключателя 

Druckknopfschalter-Mechanik Ierīce, kas paredzēta spēka pārnesei uz pogslēdža 

detaļu, kurai piestiprināti kustīgie kontakti. 

4 1287 

Pointinga vektors 

(apzīmējums: S) 

Poynting vector вектор Пойнтинга Poynting Vektor Elektriskā lauka intensitātes E un magnētiskā lauka 

intensitātes H vektoriālais reizinājums: 

 

Piezīme. Pointinga vektora plūsma caur noslēgtu 

virsmu ir vienāda ar elektromagnētiskās jaudas plūsmu 

caur šo virsmu. 

  

3 1407 

pola iedaļa pole pitch полюсное деление Polteilung Starp elektromašīnas diviem blakus polu atbilstošiem 

punktiem pa apkārtmēru mērīts attālums, kas parasti 

izteikts ar zobu iedaļu skaitu. 

  

2 960 

pola kurpe pole shoe, pole piece полюсный наконечник Polschuh, Polstück Magnētmīksta materiāla detaļa, ko piestiprina polam, 

lai panāktu magnētiskās plūsmas koncentrāciju noteiktā 

virzienā. 

  

3 (2) 1408 
(961) 

pola rags 

  

pole tip кромка полюсного 

наконечника 

Polhorn Pola kurpes gals aploces virzienā. 2 962 

pola serde 

  

pole body сердечник полюса Polschaft Izvirzītā pola daļa, kuru aptver pola spole vai kurā ir 

viens vai vairāki pastāvīgie magnēti. 

2 963 

pola serdes izolācija 

  

pole body insulation изоляция сердечника полюса Polschaftisolierung Izolācija starp pola serdi un pola spoli. 2 964 

pola serdes izolētājatloks field coil flange прокладка полюсной катушки Polspulen-Isolierrahmen Izolācija starp pola spoli un pola kurpi vai starp pola 2 965 
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spoli un rotora vai statora jūgu, kuram piestiprināta 

polu spole. 

  

pola spiedplāksne pole end plate торцевая полюсная плита Polenplatte, Polpreßplatte Plāksne vai cita veida detaļa, kas nostiprināta 

elektromašīnas slāņotu polu galos un paredzēta pola 

serdes saspiediena uzturēšanai. 

  

2 966 

pola spoles karkasa izolācija 

  

field spool insulation изоляция каркаса полюсной 

катушки 

Spulenkastenisolierung Izolācija starp pola spoles karkasu un pola spoli. 2 967 

pola spoles karkass 

  

field spool каркас полюсной катушки Spulenkasten Detaļa pola spoles balstīšanai. Tā var būt pilnībā vai 

daļēji izgatavota no izolācijas materiāla. 

2 968 

pola virsma 

  

pole face поверхность полюса Polfläche Pola kurpes virsma, kas robežojas ar gaisa spraugu. 

  

2 969 

pola virsmas noslīpinājums 

  

pole face bevel скос поверхности полюса Polflächenabschrägung Pola kurpes daļa, kas noslīpināta gaisa spraugas 

palielināšanai pola serdes virzienā. 

2 970 

polaritātes indikators 

  

polarity indicator индикатор полярности Polaritätsanzeiger Mēraparāts lieluma polaritātes noteikšanai. 3 1409 

polaritātes pārbaude 

  

polarity test проверка полярности Prüfung der Polarität Pārbaude, kuru veic, lai pārliecinātos par tinumu vai 

pastāvīgo magnētu polaritāti. 

2 971 

polarizētais relejs polarized relay поляризованное реле polarisiertes Relais Līdzstrāvas relejs, kura stāvokļa maiņa ir atkarīga no 

viena vai vairāku iedarbes lielumu polaritātes releja 

ieejā. 

  

3 1410 

polarizētais starojums polarized radiation поляризованное излучение polarisierte Strahlung Optiskais starojums, kura elektromagnētisko viļņu 

elektriskā lauka intensitātes vektors ir noteiktā veidā 

orientēts plaknē, kas perpendikulāra viļņu izplatīšanās 

virzienam. Ja elektriskā lauka intensitātes vektora 

svārstības notiek plaknē, tad šādu polarizāciju sauc par 

lineāru polarizāciju, ja šī vektora galapunkts apraksta 

aploci vai elipsi, – attiecīgi par cirkulāru vai eliptisku 

polarizāciju. 

  

4 1288 

polmaināms tinums pole changing winding полюсопереключаемая 

обмотка 

polumschaltbare Wicklung Elektromašīnas tinums, kurā divas vai vairākas 

savienotas spoļu grupas ir pieslēgtas spailēm tā, ka, 

mainot šo spoļu grupu savstarpējo savienojumu, var 

izmainīt mašīnas polu skaitu. 

  

2 972 

pols 

  

pole полюс Pol Vispārīgā nozīmē kautkas diametrāli pretējs kam citam, 

piemēram pozitīvais un negatīvais pols. 

1 465 

polsterslānis bedding подушка Polster Viens vai vairāki amortizējoši slāņi, kas uzklāti zem 2 973 
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  kabeļa bruņas vai pretspiediena bandāžas. 

polu izslīde pole slipping проскальзывание полюсов Polschlüpfen Process sinhronmašīnā, kad induktora poli pārbīdās par 

vienu pola iedaļu attiecībā pret enkura magnētisko 

lauku. 

  

2 974 

portālbalsts 

  

portal support, "H" pole портальная опора Portalstützpunkt, H-förmiger 

Mast 
Elektrolīnijas balsts ar diviem vertikāliem statņiem un 

horizontālu traversu to virsotnē. 

2 975 

potenciāla katodkritums 

  

cathode fall, cathode drop катодное падение Kathodenfall Potenciālu starpība, ko nosaka katoda tuvumā esošais 

telpiskais lādiņš. 

4 1289 

potenciāla rezistīvā 

izlīdzināšana 

resistance grading противокоронное покрытие Glimmschutz mit hohem 

Widerstand 
Elektromašīnas vai transformatora tinuma potenciāla 

izlīdzināšana, spoļu virskārtu pārklājot ar paaugstinātas 

pretestības materiālu. 

  

2 976 

potenciālu 

aizsargizlīdzināšana 

  

protective equipotential bonding защитное выравнивание 

потенциалов* 

Schutzpotentialausgleich Potenciālu izlīdzināšana, kas paredzēta elektrodrošībai. 4 1290 

potenciālu 

aizsargizlīdzināšanas sistēma 

protective equipotential bonding 

system, PEBS 

система защитного 

выравнивания потенциалов* 

Schutzpotentialausgleichsanlage Potenciālu izlīdzināšanas sistēma, kas nodrošina 

potenciālu aizsargizlīdzināšanu. 

4 1291 

potenciālu 

aizsargizlīdzinātājvads 

protective bonding conductor провод защитного 

выравнивния потенциалов 

Schutzpotentialausgleichsleiter Aizsargvads, kas paredzēts potenciālu 

aizsargizlīdzināšanai. 

4 1292 

potenciālu barjera potential barrier потенциальный барьер Potentialbarriere Ierobežots telpas apgabals, kurā lādētas daļiņas 

potenciālā enerģija ir ievērojami lielāka nekā pārējā 

telpas daļā. Ja daļiņas pilnā enerģija ir lielāka par 

potenciālu barjeras augstumu, daļiņa, kas tuvojas 

barjerai, spēj to pārvarēt; pretējā gadījumā barjera aptur 

daļiņu un tā sāk pārvietoties pretējā virzienā. 

  

3 1411 

potenciālu 

funkcionālizlīdzināšana 

functional equipotential bonding функциональное 

выравнивание потенциалов* 

Funktionspotentialausgleich Potenciālu izlīdzināšana, kas paredzēta iekārtu pareizas 

funkcionēšanas nodrošināšanai, bet ne elektrodrošībai. 

4 1293 

potenciālu 

funkcionālizlīdzināšanas 

sistēma 

functional equipotential bonding 

system, FEBS 

система функционального 

выравнивания потенциалов* 

Funktionspotentialausgleichsanla

ge 

Potenciālu izlīdzināšanas sistēma, kas nodrošina 

potenciālu funkcionālizlīdzināšanu. 

4 1294 

potenciālu 

funkcionālizlīdzinātājvads 

functional bonding conductor провод функционального 

выравнивания потенциалов* 

Funktionspotentialausgleichsleit

er 

Vads, kas paredzēts potenciālu 

funkcionālizlīdzināšanai. 

4 1295 

potenciālu izlīdzināšana equipotential bonding выравнивание потенциалов Potentialausgleich Elektriska savienošana, kas padara praktiski vienādus 

atklāto vadītājdaļu un ārējo vadītājdaļu potenciālus. 

  

3 1412 

potenciālu izlīdzināšanas 

kopne 

  

equipotential bonding busbar шина выравнивания 

потенциалов* 

Potentialausgleichsschiene Elektroierīces kopne, kas paredzēta potenciālu 

izlīdzināšanas sistēmas pievienošanai. 

4 1296 
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potenciālu izlīdzināšanas 

sistēma 

equipotential bonding system, 

EBS 

система выравнивания 

потенциалов 

Potentialausgleichsanlage Vadītājdaļu savstarpējo savienojumu kopums, kas 

nodrošina potenciālu izlīdzināšanu starp šīm daļām. 

Piezīme. Ja potenciālu izlīdzināšanas sistēma ir 

zemēta, tā veido daļu no zemētājtīkla. 

  

4 1297 

potenciālu izlīdzināšanas 

spaile 

  

equipotential bonding terminal зажим выравнивания 

потенциалов* 

Potentialausgleichsklemme Elektroierīces spaile, kas paredzēta potenciālu 

izlīdzināšanas sistēmas pievienošanai. 

4 1298 

potenciālu izlīdzinātājvads 

  

equipotetntial bonding conductor выравнивающий проводник Potentialausgleichsleiter Aizsargvads, ko lieto potenciālu izlīdzināšanai. 3 1413 

potenciālu vienmērīgošana 

  

voltage grading перераспределение 

потенциалов 

Potentialsteuerung Potenciāla gradienta izlīdzināšana izolācijā vai uz tās 

virsmas. 

3 1414 

potenciālu vienmērīgošanas 

ekrāns 

voltage grading screen экран перераспределения 

потенциалов 

Schirm zur Potentialsteuerung Vadītājmateriāla ekrāns, ko lieto potenciāla gradienta 

izlīdzināšanai. 

3 1415 

potenciālzeme 

sk. lokālzeme 

  

        4 1299 

Potjē induktīvā pretestība Potier reactance индуктивное сопротивление 

Потье 

Potier-Reaktanz Induktīvā pretestība, kura ievēro ierosmes tinuma 

izkliedi piesātinātas sinhronmašīnas slodzes režīmā un 

kuru izmanto slodzes režīma ierosmes strāvas 

noteikšanai ar Potjē metodi. 

  

2 977 

pozitīva atgriezeniskā saite 

  

positive feedback положительная обратная связь Mitkopplung, positive 

Rückkopplung 

Atgriezeniskā saite, kurā atgriezeniskās saites signāls 

pastiprina izejas signālu. 

4 1300 

pozitīvais atzarojums 

  

plus tapping положительное ответвление 

обмотки 

Plus-Anzapfung Transformatora tinuma atzarojums, kura atzarojuma 

koeficients ir lielāks par 1. 

2 979 

pozitīvs elektriskais lādiņš 

  

positive electric charge положительный 

электрический заряд 

positive elektrische Ladung Elektriskais lādiņš, kura zīme ir pieņemta vienāda ar 

atoma kodola lādiņa (protona) zīmi. 

3 1416 

pozitīvs kvitējums 

  

positive acknowledgment положительная квитация positive Quittung Paziņojums, kas apstiprina, ka pārrauginformācija vai 

komandinformācija ir saņemta pareizi. 

3 1417 

pozitrons positron позитрон Positron Elementārdaļiņa ar vienu pozitīvu elementārlādiņu un 

miera stāvokļa masu, kas vienāda ar elektrona miera 

stāvokļa masu. 

  

3 1418 

pozīcijslēdzis position switch позиционный выключатель Positionsschalter Automātisks vadības slēdzis, kura vadības mehānismu 

iedarbina kāda cita mehānisma kustīgā daļa, kad tā 

nonāk iepriekš noteiktā stāvoklī. 

  

2 978 

prasītā funkcija required function требуемая функция geforderte Funktion Objekta funkcija vai funkciju kopums, ko uzskata par 2 980 
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  nepieciešamu noteiktas operācijas veikšanai. 

precizētās mērīšanas 

mērdiapazons 

incremental range of a 

measuring instrument 

диапазон точной регулировки 

измерительного прибора 

Feinbereich eines Meßgerätes Ar mēraparāta papildregulēšanu aptvertais mērījamo 

vērtību diapazons ap pamatregulēšanā iepriekš iestatīto 

vērtību. 

3 1419 

precizitātes klase accuracy class класс точности Genauigkeitsklasse Mērmaiņu un mēraparātu raksturlielums, kas nosaka 

mērāmā lieluma kļūdas pieļaujamās robežvērtības 

noteiktos apstākļos. 

  

2 982 

precīzā sinhronizācija ideal synchronizing точная синхронизация Feinsynchronisieren Sinhronmašīnas sinhronizācija, ieregulējot tās 

spriegumu, frekvenci un sprieguma fāzes leņķi tā, lai šo 

lielumu vērtības būtu iespējami tuvas attiecīgo lielumu 

vērtībām sinhronmašīnā vai tīklā, ar kuru šī 

sinhronmašīna jāsinhronizē. 

  

2 981 

presstikla spuldze pressed glass lamp лампа со встроенной 

оптической системой 

Preßglaslampe Reflektorspuldze, kuras kolbu veido divas kopā 

sakausētas stikla daļas – metalizēts atstarotājs un 

optiskā sistēma. 

  

4 1301 

pretavārijas atslēgšana 

sk. preventīvā atslēgšana 

  

        3 1420 

pretbuksēšanas 

elektromagnētiskais vārsts 

anti-slip magnet valve противобуксовочный 

электромагнитный клапан 

Schleuderschutzventil Elektromagnētiskais vārsts, ko lieto vilciena vai ritekļa 

pretbuksēšanas bremzēs. 

4 1302 

pretestība resistance сопротивление Widerstand Elektrotehnikā - vadītājmateriāla, induktivitātes vai 

kapacitātes spēja ierobežot strāvas vērtību elektriskajā 

ķēdē. Izšķir aktīvo, reaktīvo (induktīvo un kapacitatīvo) 

un pilno pretestību. 

  

1 468 

pretestības krāsns, 

rezistīvā krāsns 

  

resistance furnace печь сопротивления Widerstandsofen Sildkamera, kurā siltumu rada rezistīvie sildelementi. 4 1303 

pretestības pārbaude 

  

resistance test опытное определение 

сопротивления 

Widerstansdmessung Pārbaude, kurā tinuma pretestību mēra ar līdzstrāvu. 2 983 

pretestībzemētas neitrāles 

tīkls 

impedance earthed [neutral] 

system 

электрическая сеть с 

заземлением нейтрали через 

сопротивление 

Netz mit Impedanz-

Sternpunkterdung 

Elektrotīkls, kurā vienas vai vairāku galveno iekārtu 

(ģeneratoru, transformatoru) neitrāles zemētas 

caur pretestību, lai ierobežotu zemesslēguma strāvu. 

1 665 

pretfāze 

  

antiphase противофаза Gegenphase Divu vektoriālu elektrisku lielumu savstarpēja nobīde 

par 1800 leņķi. 

  

3 1421 

pretkāpnis anti-climbing guard устройство против влезания на 

опору 

Kletterschutz Torņbalstam, atsaitei vai citai balsta daļai piestiprināts 

konstruktīvs elements, kas neļauj nepiederošām 

2 984 
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personām kāpt balstā (sk. att. Režģu torņbalsts, 

15.poz.). 

 

pretpārklāšanās back flashover обратное перекрытие rückwärtiger Überschlag Izolācijas pārklāšanās starp zemi un fāzi, notiekot 

zibensizlādei tādā tīkla elementā, kuram normālā 

darba režīmā ir zemes potenciāls. 

  

1 471 

pretpulksteņvirziena rotācija 

  

anti-clockwise rotation направление вращения против 

часовой стрелки 

Drehrichtung gegen den 

Uhrzeigersinn 
Rotācija, kuras virziens ir pretējs pulksteņa rādītāja 

kustības virzienam. 

2 985 

pretsecības aktīvā pretestība negative sequence resistance активное сопротивление 

обратной последовательности 

Invers-Widerstand Pretsecības strāvas radītā sprieguma krituma aktīvās 

komponentes un šīs strāvas dalījums. 

2 986 

pretsecības induktīvā 

pretestība 

negative sequence reactance индуктивное сопротивление 

обратной последовательности 

Invers-Reaktanz Pretsecības strāvas radītā sprieguma krituma reaktīvās 

komponentes un šīs strāvas dalījums. 

2 987 

pretsecības komponente negative [sequence] component составляющая обратной 

последовательности 

Gegenkomponente Viena no simetriskajām komponentēm, kas pastāv tikai 

nesimetriskā trīsfāžu sinusoidālu lielumu sistēmā un 

3 1422 
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kuru aprēķina pēc šādas formulas: 

 

kur XL1, XL2, XL3 – attiecīgo fāžu lielumu (spriegumu 

vai strāvu) kompleksās amplitūdas; 

 – kompleksais operators. 

  

pretsecības pilnā pretestība negative sequence impedance полное сопротивление 

обратной последовательности 

Invers-Impedanz Pretsecības strāvas radītā sprieguma krituma un šīs 

strāvas dalījums. 

2 988 

pretslēguma jauktas ierosmes 

vilces dzinējs 

differential compounded traction 

motor 

тяговый двигатель 

смешанного возбуждения со 

встречным включением 

обмоток 

feldschwächend kompoundierter 

Fahrmotor 

Jauktas ierosmes vilces dzinējs, kura virknes un 

paralēlās (vai virknes un neatkarīgās) ierosmes tinumi 

rada pretēja virziena magnetodzinējspēkus. 

4 1304 

pretslēguma ventiļa plecu 

pāris 

pair of antiparallel valve arms пара встречно-

параллельных вентильныхпле

ч 

Ventil-Wechselwegpaar Divi paralēli savienoti ventiļa pleci, kuru vadītspējas 

virzieni ir pretēji. 

4 1305 

pretslēgumbremzēšana plug braking, plugging торможение изменением 

порядка чередования фаз 

Bremsung mit Gegendrehfeld Asinhrondzinēja elektriskā bremzēšana, mainot tīklam 

pieslēgtā statora tinuma fāžu secību. 

2 989 

pretslēgums 

  

back-to-back connection встречное включение Gegenschaltung Divu induktīvi saistītu tinumu slēgums, kurā abu 

tinumu magnetizētājspēki darbojas pretējos virzienos. 

3 1423 

pretspiediena turboagregāts 

  

back-pressure set агрегат с противодавлением Gegendrucksatz Tvaika turboagregāts, kura turbīna darbojas ar 

pretspiedienu. 

1 14 

pretstrāvas atkabnis reverse current release расцепитель обратного тока Rückstromauslöser Atkabnis, ko lieto tikai līdzstrāvas ķēdēs un kas 

nostrādā, ja strāva maina virzienu un pārsniedz iepriekš 

noteiktu vērtību. 

  

2 990 

preventīvā atslēgšana, 

pretavārijas atslēgšana 

  

operational tripping противоаварийное отключение betriebliches Ausschalten Viena vai vairāku jaudas slēdžu automātiska 

atslēgšana, kas notiek, lai novērstu nepieļaujamus 

energosistēmas režīmus (pārspriegumu, pārslodzi, 

nestabilitāti u. tml.) tad, ja energosistēmā bojājumus ir 

atslēguši citi jaudas slēdži. 

3 1424 

priekškamera 

  

vestibule ненагреваемая форкамера Vorkammer Nesildāma elektrokrāsns kamera, caur kuru iziet šihta 

pirms nonākšanas sildkamerā. 

4 1306 

priekškarapgaisme valance lighting, pelmet lighting завесное освещение Vorhangbeleuchtung Virs loga izvietota apgaismes sistēma, kas un kurā 

gaismas avoti nosegti ar sienai paralēli nostiprinātu 

ekrānu. 

  

4 1307 

priekšpiesūcināta papīra 

izolācija 

pre-impregnated paper insulation предварительно пропитанная 

бумажная изоляция 

vorimprägnierte Papierisolierung Piesūcināta papīra izolācija, kurā papīra lentes 

piesūcinātas pirms to uztīšanas. 

2 991 
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priekšpusmontāžas detaļa front-mounted component с внешней стороны панели 

устанавливаемый компонент 

außen befestigtes Bauelement Detaļa vai sastāvdaļa, kuras montāžas atloka 

aizmugurējā virsma (raugoties no montāžas paneļa 

priekšpuses) paredzēta stiprināšanai montāžas paneļa 

priekšpusē. 

4 1308 

priekšsamaksas skaitītājs prepayment meter счетчик с предварительной 

оплатой 

Münzzähler Elektroenerģijas skaitītājs, kas aprīkots ar mehānismu, 

kurš, ievietojot tajā monētu vai žetonu, pievieno 

elektropatērētājam barošanu, un pēc iepriekš noteikta 

elektroenerģijas daudzuma patērēšanas vai pēc iepriekš 

noteikta laika intervāla barošanu atvieno. 

  

3 1425 

priekšselektors change-over selector предызбиратель Vorwähler Ierīce, kas nodrošina strāvas vadīšanu, bet ne tās 

komutāciju un kuru kopā ar selektoru vai selektorslēdzi 

lieto transformatora tinuma atzarojumu pārslēgšanai. 

Priekšselektors ļauj regulēt spriegumu plašākā 

diapazonā ar vienu un to pašu selektora atzarojumu 

skaitu. 

  

2 992 

primārais dzesētājaģents primary coolant первичный хладагент primäres Kühlmittel Šķidra vai gāzveida vide, kas, saskaroties ar 

elektromašīnas daļām, novada siltumu, turklāt šīs vides 

temperatūra ir zemāka par mašīnas atsevišķo daļu 

temperatūru. 

  

2 993 

primārais etalons primary standard первичный эталон Hauptnormal Fizikāla lieluma etalons, kurš apstiprināts vai 

vispāratzīts par atbilstošu visaugstākajam 

metroloģiskajam raksturojumam un kura vērtība ir 

vispārpieņemta bez atsauces uz citiem tā paša lieluma 

etaloniem. 

Piezīmes. 

1.       Primārā etalona jēdziens piemērojams gan 

pamatmērvienībām, gan atvasinātajām 

mērvienībām. 

2.       Primārais etalons nekad netiek lietots tieši 

mērīšanai, bet tikai, lai ar to salīdzinātu etalona 

kopiju vai bāzes etalonu. 

  

3 1427 

primārais fotometriskais 

etalons 

primary photometric standard первичный фотометрический 

эталон 

photometrisches Primärnormal Etalons, kas paredzēts fotometriskās pamatmērvienības 

– kandelas – atveidošanai. 

4 1309 

primārais gaismas avots 

  

primary light source первичный источник света Selbstleuchter, Primärlichtquelle Objekts (ierīce, ķermenis, virsma), kas, pārveidojot 

enerģiju, pats izstaro gaismu. 

4 1310 

primārais relejs primary relay первичное реле Primärrelais Relejs, ko iedarbina galvenās ķēdes strāva vai 

spriegums tieši, neizmantojot mērmaiņus, šuntus vai 

pārveidotājus. 

  

3 1428 
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primārais tinums primary winding первичная обмотка Primärwicklung Indukcijas mašīnas tinums, kurš patērē no tīkla vai 

atdod tīklam aktīvo jaudu. 

Transformatora tinums, kurš patērē no tīkla aktīvo 

jaudu. 

  

2 994 

primārā atteice 

  

primary failure первычный отказ Primärausfall Aplūkojamā elementa atteice, kuru ne tieši, ne netieši 

nav izraisījusi cita elementa atteice. 

1 74 

primārā elektronu emisija 

  

primary electron emission первичная электронная 

эмиссия 

Primärelektronenemission Elektronu termoemisija, fotoemisija vai autoemisija. 3 1426 

primārā regulēšana primary control [of the speed of 

generating sets] 

первичное регулирование 

[генерирующей установки] 

Primärregelung [der Drehzahl 

von Generatorsätzen] 

Ģeneratoragregāta rotācijas frekvences regulēšana ar 

primārā dzinēja regulatoru, kas nodrošina tīkla 

frekvencei atbilstošu primārā dzinēja griezes momentu. 

1 491 

primārās maksimālstrāvas 

atkabnis 

  

direct over-current release расцепитель первичного 

максимального тока 

Primärstromauslöser Maksimālstrāvas atkabnis, ko tieši darbina mehāniskā 

komutācijas aparāta galvenās ķēdes strāva. 

2 995 

primārie energoresursi base energy resources первичные энергоресурсы primare Energieressourcen, 

Grundenergieressourcen 

Apzinātie kurināmā un reģeneratīvie enerģijas resursi, 

kuru izmantošana pašreizējā tehnikas attīstības līmenī ir 

ekonomiski pamatota. 

  

1 187 

primārie krāskairinājumi reference colour stimuli основные цветовые стимулы Primärwalenzen Trīs krāskairinājumi, uz kuriem balstīta trīskrāsu 

kolorimetriskā sistēma. 

Piezīme. Starptautiskās apgaismes komisijas (CIE) 

standartizētajās kolorimetriskajās sistēmās primāros 

krāskairinājumus apzīmē ar simboliem [X], [Y], 

[Z] un [X10], [Y10], [Z10]. 

  

4 1311 

principatteice principle failure принципиальный отказ Prinzipfehler Nepareiza aparāta darbība, ko izraisījusi kļūdaina 

aparāta projektēšana, konstruēšana, ieregulēšana vai 

lietošana. 

  

1 75 

procesa vadība 

  

process control управление процессом Leiten eines Prozesses Manipulācija ar mainīgajiem, kas ietekmē procesu, lai 

panāktu šī procesa noteiktu norisi. 

3 1429 

procesa vadības sistēma process control system система управления 

процессом 

Leiteinrichtung Procesa vadībai paredzēta kompleksa sistēma, kas 

ietver visas iekārtas, programmas un tehniskās prasības 

(sk. attēlu) 

3 1430 
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Apzīmējumi: 

A – operators; 

B – procesa vadības sistēma; 

C – process; 

D – apkārtējās vides traucējumi; 

E – pārraudzība, novērtēšana, optimizācija; 

F – cilvēkiedarbe; 

G – mērīšana; 

H – novērtēšana, kārtējā pārbaude, pārraudzība, 

atgriezeniski nesaistīta vadība, atgriezeniski saistīta 

vadība, aizsardzība; 

I – indikācija, signalizācija, reģistrācija; 

K – regulēšana, pārslēgšana; 

L – instrukcija. 

  

process process процесс Prozeß Savstarpēji saistītu operāciju kopums, kurā materiāls, 

enerģija vai informācija tiek pārveidota, transportēta 

vai uzglabāta. 

  

3 1431 

profilaktiskā apkalpe preventive maintenance профилактическое 

обслуживание 

vorbeugende Instandhaltung Apkalpe, ko veic noteiktos laika intervālos vai saskaņā 

ar noteiktiem kritērijiem, lai samazinātu objekta 

atteices vai funkcionēšanas ierobežojumu varbūtību. 

  

2 996 

profilvads shaped conductor токопроводящая жила 

фасонного сечения 

Profilleiter Vads, kura perimetrs neveido riņķa līniju. 

  

2 997 

prognoze 

  

forecast прогноз Prognose Spriedums par kāda procesa iespējamo norises gaitu 

un/vai rezultātiem īsākā vai garākā nākotnes periodā. 

1 472 

programma 

sk. datorprogramma 

  

        3 1432 
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programmatūra software программное обеспечение Software Datoru programmas, procedūras, noteikumi un ar to 

saistītā dokumentācija un dati, kas nepieciešami datu 

apstrādes sistēmas darbībai. 

  

4 1312 

programmēšana programming программирование Programmieren Programmu izstrādāšana datoram. Tā ietver problēmas 

risināšanas algoritma detalizēšanu un tā pierakstīšanu 

attiecīgajā programmēšanas valodā, datu struktūras 

izvēli, kā arī izveidotās programmas testēšanu un 

atkļūdošanu. 

  

3 1433 

programmvadība 

  

programmed control программное управление programmierte Steuerung Procesa vadība, izmantojot vadības programmu, ar kuru 

tiek uzdoti sistēmas ieejas mainīgie. 

3 1434 

progresējošs īsslēgums 

  

developing fault развивающееся короткое 

замыкание 

sich ausweitender Kurzschluß Īsslēguma strāvas pakāpenisks pieaugums vai 

vienfāzes īsslēguma pāriešana starpfāžu īsslēgumā. 

1(3) 260 (
1435) 

projekcijspuldze 845-07-41 projection lamp проекционная лампа Projektionslampe Spuldze, kurā gaismas izstarotājelements ir telpiski 

koncentrēts un izveidots tā, lai spuldzi kopā ar optisko 

sistēmu varētu izmantot nekustīgu vai kustīgu attēlu 

projicēšanai uz ekrāna. 

  

4 1313 

projektatkarīga atteice 

  

design failure конструкционный отказ konstruktionsbedingter Ausfall Atteice, ko rada nepilnīgs objekta projekts. 2 998 

projektatkarīgs bojājums 

  

design fault конструкционная 

неисправность 

konstruktionsbedingter 

Fehlzustand 
Bojājums, ko rada nepilnīgs objekta projekts. 2 999 

propellerturbīna propeller turbine пропеллерная турбина Propellerturbine Aksiāla reaktīvā hidroturbīna, kas paredzēta 

nemainīgam krituma augstumam. Tā līdzīga Kaplāna 

turbīnai, tikai tās darbrata spārni nostiprināti cieši. 

  

1 691 

proporcionālais 

diferencētājelements, 

PD elements 

proportional plus derivative 

element, PD-element 

пропорционально-

производный элемент 

Proportionalglied plus 

Differenzierglied, PD-Glied 

Pārvades elements, ko iegūst, apvienojot proporcionālo 

elementu un diferencētājelementu. Proporcionālā 

diferencētājelementa pārvades funkcija ir šāda: 

 

kur KP – proporcionālās iedarbes koeficients; s – 

kompleksais mainīgais; X(s) un Y(s) – attiecīgi ieejas 

un izejas mainīgā Laplasa transformācija; Td – 

proporcionālā diferencētājelementa apsteidzes laiks. 

  

3 1438 

proporcionālais elements, 

P elements 

proportional element, P-element пропорциональный элемент Proportionalglied, P-Glied Pārvades elements, kura izejas mainīgais mainās 

proporcionāli atbilstošajam ieejas mainīgajam. 

Proporcionālā elementa pārvades funkcija ir šāda: 

3 1439 
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kur KP – proporcionālās iedarbes koeficients; s –

 kompleksais mainīgais; X(s) un Y(s) – attiecīgi ieejas 

un izejas mainīgā Laplasa transformācija. 

Piezīme. Proporcionālās iedarbes koeficients ir 

vienāds ar proporcionālā elementa izejas mainīgā 

atiecību pret ieejas mainīgo. 

  

proporcionālais 

integrētājelements, 

PI elements 

proportional plus integral 

element, PI-element 

пропорционально-

интегральный элемент 

Proportionalglied plus 

Integrierglied, PI-Glied 

Pārvades elements, ko iegūst, apvienojot proporcionālo 

elementu un integrētājelementu. Proporcionālā 

integrētājelementa pārvades funkcija ir šāda: 

 

kur KP – proporcionālās iedarbes koeficients; s –

 kompleksais mainīgais; X(s) un Y(s) – attiecīgi ieejas 

un izejas mainīgā Laplasa transformācija; Ti –

 proporcionālā integrētājelementa atgriezes laiks. 

  

3 1440 

proporcionālā 

diferencētājelementa 

apsteidzes laiks 

(apzīmējums: Td) 

rate time of a PD-element время опережения 

пропорционально-

производного элемента 

Vorhaltzeit eines PD-Gliedes Laiks, kas nepieciešams, lai proporcionālā 

diferencētājelementa izejas mainīgais sasniegtu 

divkāršu vērtību salīdzinājumā ar to vērtību, kāda šim 

mainīgajam bija ieejas mainīgā lineāras maiņas sākuma 

brīdī, t.i., laika momentā t = 0 (sk. attēlu). 

 

3 1436 
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Apzīmējumi: 

u(t) – ieejas mainīgā lineāra laikatkarība, ko raksturo 

slīpuma leņķa tangenss c; 

Td – proporcionālā diferencētājelementa apsteidzes 

laiks; 

KP – proporcionālās iedarbes koeficients. 

Piezīme. Proporcionālā diferencētājelementa 

apsteidzes laiku nosaka ar formulu 

, 

kur KD – diferenciālās iedarbes koeficients; TD –

 diferenciālās iedarbes laika konstante. 

  

proporcionālā 

integrētājelementa atgriezes 

laiks 

(apzīmējums: Ti) 

reset time of a PI-element время возврата 

пропорционально-

интегрального элемента 

Nachstellzeit eines PI-Gliedes Laiks, kas nepieciešmas, lai proporcionālā 

integrētājelementa izejas mainīgais sasniegtu divkāršu 

vērtību salīdzinājumā ar to vērtību, kāda šim 

mainīgajam bija ieejas mainīgā lecienveidīgas maiņas 

brīdī, t.i., laika momentā t = 0 (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

u0 – ieejas mainīgā lēciena vērtība; 

Ti – proporcionālā integrētājelementa atgriezes laiks; 

KP – proporcionālās iedarbes koeficients. 

Piezīme. Proporcionālā integrētājelementa atgriezes 

laiku nosaka ar formulu 

3 1437 
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kur TI – integrālās iedarbes laiks; KI – integrālās 

iedarbes koeficients. 

  

proporcionālāis 

integrodiferencētājelements, 

PID elements 

proportional plus integral plus 

derivative element, PID-element 

элемент пропорционального, 

интегрального и 

управляющего воздействия по 

производной 

Proportionalglied plus 

Integrierglied plus 

Differenzierglied, PID-Glied 

Pārvades elements, ko iegūst, apvienojot proporcionālo 

elementu, integrētājelementu un diferencētājelementu. 

Proporcionālā integrodiferencētājelementa pārvades 

funkcija ir šāda: 

 

kur KP – proporcionālās iedarbes koeficients; s –

 kompleksais mainīgais; X(s) un Y(s) – attiecīgi ieejas 

un izejas mainīgā Laplasa transformācija; Ti –

 proporcionālā integrētājelementa atgriezes laiks; Td –

 proporcionālā diferencētājelementa apsteidzes laiks. 

  

3 1441 

protons proton протон Proton Stabila elementārdaļiņa ar vienu pozitīvu 

elemetārlādiņu un miera stāvokļa masu, kas aptuveni 

vienāda ar 1,67262·10-27 kg. 

  

3 1442 

prožektors 

sk. starmetis 

  

        4 1314 

prožektorspuldze projector lamp прожекторная лампа Lichtwurflampe Spuldze, kuras gaismas izstarotājelements izveidots tā, 

lai tas būtu piemērots optiskajai sistēmai, kam 

jānodrošina gaismas starojums vēlamajā virzienā. 

  

4 1315 

psihololoģiskais apžilbums, 

diskomforta apžilbums 

  

discomfort glare дискомфортная блескость psychologische Blendung Apžilbums, kas rada nepatīkamas sajūtas, būtiski 

nepasliktinot objekta redzamību. 

4 1316 

publiskais elektroapgādes 

tīkls, 

plašpieejas elektroapgādes 

tīkls 

  

public distribution system [of 

electricity supplied] 

система электроснабжения 

общего пользования 

öffentliches 

Elektrizitätsversorgungsnetz 

Vidsprieguma un/vai zemsprieguma sadales tīkls, 

apgādā lietotājus uz vispārīgiem nosacījumiem un kas 

parasti atrodas valsts kontrolē. 

4 1317 

pulksteņvirziena rotācija 

  

clockwise rotation направление вращения по 

часовой стрелке 

Drehrichtung im Uhrzeigersinn Rotācija, kuras virziens sakrīt ar pulksteņa rādītāja 

kustības virzienu. 

2 1000 

pulsāciju efektīvais koeficients r. m. s.-ripple factor среднеквадратичный effektiver Welligkeitsgehalt Maiņkomponentes efektīvās vērtības attiecība pret 3 1443 
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  коэффициент пульсаций pulsējoša lieluma līdzkomponentes absolūto vērtību. 

pulsāciju maksimuma 

koeficients 

peak-ripple factor пиковый коэффициент 

пульсаций 

Spitzenwelligkeitsgehalt Maiņkomponentes maksimālās vērtības attiecība pret 

pulsējoša lieluma līdzkomponentes absolūto vērtību. 

  

3 1444 

pulsējoša sprieguma 

līdzkomponente 

(apzīmējums: U0) 

direct component of a pulsating 

voltage 

постоянная составляющая 

пульсирующего напряжения 

Gleichanteil einer 

Mischspannung 

Pulsējoša sprieguma vidējā vērtība viena 

perioda T laikā: 

, 

kur u – pulsējošā sprieguma momentānā vētrtība. 

  

3 1445 

pulsējoša sprieguma 

maiņkomponente 

(apzīmējums: u~) 

  

alternating component of a 

pulsating voltage 

переменная составляющая 

пульсирующего напряжения 

Wechselanteil einer 

Mischspannung 

Spriegums, ko iegūst, atņemot no pulsējoša 

sprieguma u šī lieluma līdzkomponenti U0: 

. 

3 1446 

pulsējoša sprieguma pulsāciju 

koeficients 

(apzīmējums: pu) 

pulsation factor of a pulsating 

voltage 

коэффициент пульсаций 

пульсирующего напряжения 

Swingungsgehalt einer 

Mischspannung 

Pulsējoša sprieguma maiņkomponentes efektīvās 

vērtības U~ attiecība pret šī sprieguma efektīvo 

vērtību U: 

 . 

  

3 1447 

pulsējoša sprieguma pulsāciju 

vēziena koeficients 

(apzīmējums: qu) 

peak-ripple factor of a pulsating 

voltage 

коэффициент пульсаций по 

амплитудным значениям 

пульсирующего напряжения 

Schwankungswelligkeit einer 

Mischspannung 

Pulsējoša sprieguma maiņkomponentes pilnās izmaiņas 

(maksimālās  un minimālās  vērtības 

starpības) attiecība pret šī sprieguma 

līdzkomponentes U0 absolūto vērtību: 

  . 

3 1448 

pulsējoša strāva pulsating current пульсирующий ток Mischstrom Periodiski mainīga strāva, kuras vidējā vērtība nav 

nulle: 

, 

kur I0 – pulsējošās strāvas līdzkomponente; i~ – 

pulsējošās strāvas maiņkomponentes momentānā 

vērtība. 

  

3 1449 

pulsējošas strāvas 

līdzkomponente 

(apzīmējums: I0) 

direct component of a pulsating 

current 

постоянная составляющая 

пульсирующего тока 

Gleichanteil eines Mischstromes Pulsējošas strāvas vidējā vērtība viena perioda T laikā: 

 

3 1450 
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kur i – pulsējošās strāvas momentānā vērtība. 

  

pulsējošas strāvas 

maiņkomponente 

(apzīmējums: i~) 

  

alternating component of a 

pulsating current 

переменная составляющая 

пульсирующего тока 

Wechselanteil eines 

Mischstromes 

Strāva, ko iegūst, atņemot no pulsējošas strāvas i šī 

lieluma līdzkomponenti I0: 

. 

3 1451 

pulsējošas strāvas pulsāciju 

koeficients 

(apzīmējums: pi) 

pulsation factor of a pulsating 

current 

коэффициент пульсаций 

пульсирующего тока 

Swingungsgehalt eines 

Mischstromes 

Pulsējošas strāvas maiņkomponentes efektīvās 

vērtības I~ attiecība pret šīs strāvas efektīvo vērtību I: 

. 

  

3 1452 

pulsējošas strāvas pulsāciju 

vēziena koeficients 

(apzīmējums: qi) 

peak-ripple factor of a pulsating 

current 

коэффициент пульсаций по 

амплитудным значениям 

пульсирующего тока 

Schwankungswelligkeit eines 

Mischstromes 

Pulsējošas strāvas maiņkomponentes pilnās izmaiņas 

(maksimālās  un minimālās  vērtības 

starpības) attiecība pret šīs strāvas 

līdzkomponentes I0 absolūto vērtību: 

. 

  

3 1453 

pulsējošas strāvas vilces 

dzinējs 

undulated current traction motor, 

pulsed current traction motor 

тяговый двигатель 

пульсирующего тока 

Mischstromfahrmotor, 

Stromstellerfahrmotor 

Vilces dzinējs, kas paredzēts darbībai ar pulsējošu 

strāvu, kuru iegūst, barojot dzinēju no taisngrieža vai 

no impulsu pārveidotāja. 

4 1318 

pulsējošs spriegums pulsating voltage пульсирующее напряжение Mischspannung Periodiski mainīgs spriegums, kura vidējā vērtība nav 

nulle: 

, 

kur U0 – pulsējošā sprieguma līdzkomponente; u~ – 

pulsējošā sprieguma maiņkomponentes momentānā 

vērtība. 

  

3 1454 

pulverlode powder brazing alloy, powder 

solder 

порошковый припой Lotpulver Lode, kas sastāv no viena vai vairāku metālu smalkām 

daļiņām un lodēšanas procesā veido noteikta sastāva 

sakausējumu. 

  

4 1319 

punktpierakstes mēraparāts 

  

dotted line recorder самопишущий прибор с 

точечной записью 

Punktschreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pieraksti veic ar secīgu 

punktu, ciparu u. tml. simbolu virkni. 

3 1455 

punkts 

  

point пункт, точка Punkt, Stelle Elektrotehnikā - divu vai vairāku vadītāju savienojuma 

vieta. 

1 476 

punktspīdums 

(apzīmējums: Ev) 

point brilliance точечный блеск Punkthelle Lielums, ko lieto, novērojot gaismas avotu no tik liela 

attāluma, ka avota diametrs vizuāli netiek uztverts. 

4 1320 
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  Punktspīdumu mērī ar apgaismojumu, ko avots rada 

starojumam perpendikulārā, caur novērotāja acs zīlīti 

vilktā plaknē. 

  

pusatgāžņu spraišļrežģis “K” bracing полураскосная шпренгельная 

решетка 

K-Fachwerk Torņbalsta režģojums, kas veidots no spraišļiem un 

pusatgāžņiem (sk. att. Pusatgāžņu spraišļrežģis). 

 
  

2 1001 

pusgremdēts āra 

caurvadizolators 

outdoor-immersed bushing погружной проходной 

изолятор наружной установки 

Freiluft-Kessel-Durchführung Caurvadizolators, kura viens gals paredzēts darbībai āra 

apstākļiem pakļautā atmosfēras spiediena gaisā, bet otrs 

gals – darbībai no gaisa atšķirīgā izolētājvidē, 

piemēram, eļļā vai gāzē. 

2 1002 

pusgremdēts iekštelpu 

caurvadizolators 

indoor-immersed bushing погружной проходной 

изолятор внутренней 

установки 

Innenraum-Kessel-Durchführung Caurvadizolators, kura viens gals paredzēts darbībai āra 

apstākļiem nepakļautā atmosfēras spiediena gaisā, bet 

otrs gals – darbībai no gaisa atšķirīgā izolētājvidē, 

piemēram, eļļā vai gāzē. 

2 1003 

pusotrslēdža [shēmas] 

divkopņu sadalietaise 

  

one-and-a-half breaker 

arrangement 

полуторная схема Anderthalb-Leistungsschalter-

Anordnung 

Sadalietaise ar divām kopņu sistēmām, starp kurām tiek 

veidoti pārvienojumi ar trim jaudas slēdžiem katrā no 

tiem. Katru pievienojumu pieslēdz starp diviem jaudas 

slēdžiem. 

1 530 

pusperioda fāzdiferenciālā 

aizsardzība 

half-wave phase comparison 

protection 

фазосравнивающая защита с 

однополупериодным 

сравнением 

Phasenvergleichsschutz mit 

Messung in jeder zweiten 

Halbwelle 

Fāždiferenciālā aizsardzība, kurā strāvas fāzes salīdzina 

tikai viena – pozitīvā vai negatīvā – pusperioda laikā. 

3 1456 
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pussabrukšanas periods 

(apzīmējums: T1/2) 

  

radioactive half-life период полураспада Halbwertszeit Radioaktīvo elementu raksturlielums – laiks, kurā 

sabrūk puse no elementa kodolu sākotnējā skaita. 

4 1321 

pussekcija half-coil полукатушка Halbspule Viena no divām daļām, kas, savstarpēji savienotas, 

veido elektromašīnas tinuma spoli un ietver vienu 

spoles malu kopā ar frontālo savienojumu daļu. 

Atsevišķos gadījumos jēdziena “pussekcija” vietā tiek 

lietots jēdziens “tinuma stienis”, apzīmējot ar to no 

viena vijuma izveidotas spoles pusi lieljaudas mašīnās. 

  

2 1004 

pussfēriskais starojuma 

koeficients 

hemispherical emissivity полусферический 

коэффициент излучения 

halbräumlicher Emissionsgrad Starotāja īpatizstarojuma attiecība pret absolūti melna 

ķermeņa īpatiztarojumu tajā pašā temperatūrā. 

4 1322 

pusspožuma leņķis 

(apzīmējums: γ) 

  

half-value angle угол половинной яркости Halbwertwinkel Novērošanas leņķis starp virsmas normāli un virzienu, 

kurā izkliedētās gaismas spožuma vērtība ir puse no 

spožuma vērtības normāles virzienā un gaisma uz 

virsmu krīt normāles virzienā. 

4 1323 

pusstundas vidējā jauda half-hourly demand получасовая мощность Halbstundenleistung Vidējā jauda, kura noteikta vienu pusstundu ilgā laika 

periodā, kas definēts tarifā un pieņemts par jaudas 

summēšanas periodu. 

  

2 1005 

pusšablona spole 

  

open-ended coil разомкнутая катушка Halbformspule Šablontinuma spole, kuras vijumi montāžas 

atvieglošanas dēļ vienā galā ir nenostiprināti. 

2 1006 

pusvadītājierīce 

  

semiconductor device полупроводниковое 

устройство 

Halbleitergerät Uz pusvadītājmateriālu bāzes izgatavota ierīce, kuras 

darbības pamatā ir pusvadītāju īpašības. 

3 1457 

pusvadītājpārveidotājs 

  

semiconductor converter полупроводниковый 

преобразователь 

Halbleiter-Stromrichter Elektroniskais energopārveidotājs, kura galvenie 

elementi ir pusvadītāju ierīces (diodes, tranzistori, 

tiristori). 

4 1324 

pusvadītājs semiconductor полупроводник Halbleiter Viela, kuras elektrovadīspēju nosaka elektronu kustība 

un kurai normālos apstākļos elektrovadītspēja ir lielāka 

nekā dielektriķiem, bet mazāka nekā metāliem, turklāt 

elektrovadītspēja ir atkarīga no ārējiem faktoriem 

(temperatūras, apgaismojuma, mehāniskās spiedes vai 

stiepes deformācijām u. c.). 

  

3 1458 

pusvadītājslēdzis 

  

semiconductor switch полупроводниковый 

прерыватель 

Halbleiterschalter Elektroniskais spēka slēdzis, kas sastāv no pusvadītāju 

ventiļierīcēm. 

4 1325 

pusvadītāju balasts semiconductor ballast полупроводниковое 

балластное сопротивление 

Halbleiter-Vorschaltgerät Pusvadītājierīču kopums, kas paredzēts vienas vai 

vairāku izlādspuldžu barošanai ar maiņstrāvu neatkarīgi 

no tā, vai tās pieslēgtas maiņstrāvas vai līdzstrāvas 

avotam. 

  

4 1326 
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pusvadītāju komutācijas 

aparāts 

semiconductor switching device полупроводниковый 

коммутационный аппарат 

Halbleiterschaltgerät Komutācijas aparāts, kas paredzēts strāvas ieslēgšanai 

elektriskajā ķēdē, mainot pusvadītāja vadītspēju. 

  

2 1007 

pusvadoša glazūra semiconducting glaze полупроводящая глазурь halbleitende Glasur Glazūra, kuras īpatnējā pretestība ir mazāka par 

izolatora keramikas materiāla īpatnējo pretestību vai 

kuras īpatnējā pretestība ir 104 – 107 robežās. 

  

2 1008 

putekļu aizsargpārvalks dust cover пылезащитный чехол Staubschutzkappe Pārvalks, ko lieto ierīces aizsardzībai pret putekļu un 

netīrumu iekļūšanu glabāšanas un transportēšanas laikā. 

  

4 1327 

putekļu aizturblīvējums 

  

dust seal уплотнение от пыли Staubdichtung Blīvējums, kas novērš noteikta veida putekļu iekļūšanu 

gultnī. 

2 1009 

radiatīvais sildelements 

sk. starojuma sildelements 

  

        4 1331 

radiācijaizsardzība radiation protection радиационная защита Strahlenschutz Plašākā nozīmē – zinātnes un tehnikas nozare par 

cilvēku un apkārtnes aizsardzību pret starojuma 

(galvenokārt jonizējošā) kaitīgo iedarbību, šaurākā 

nozīmē – ierīču un metožu kopums šādas aizsardzības 

īstenošanai. 

  

4 1328 

radiāla barošana 

  

radial operation [of a part of a 

network] 

радиальное питание Stichbetrieb Elektrotīkla daļas darbība, kurā katrs tās punkts tiek 

barots tikai pa vienu ceļu. 

1 88 

radiāla līnija 

  

single feeder, radial feeder радиальная линия Stichleitung Elektrolīnija, kas tiek barota tikai no viena gala. 1 366 

radiālais dzeses kanāls 

  

radial core duct радиальный вентиляционный 

канал 

radialer Kühlmittelkanal Telpa starp elektromašīnas magnētserdes paketēm 

dzesētājaģenta radiālas plūsmas nodrošināšanai. 

2 1010 

radiālais ventilators 

sk. centrbēdzes ventilators 

  

        4 1330 

radiālā ventilācija radial ventilation радиальная вентиляция Radialbelüftung Elektrodzinēja ventilācija, kurā dzesējošais gaiss 

dzinēja iekšienē pa īpaši izveidotiem dzeses kanāliem 

plūst radiālā virzienā. 

  

4 1329 

radiāls tīkls, 

radiāltīkls 

  

radial system радиальная электрическая сеть Strahlennetz Elektrotīkls vai tā daļa, kas sastāv no radiālām 

līnijām un barojas no viena avota. 

1 666 

radiāltīkls 

sk. radiāls tīkls, radiāltīkls 

        1 479-1 
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radioaktivitāte radioactivity радиоактивность Radioaktivität Parādība, ko izraisa spontāna nestabilo atomu kodolu 

radioaktīvā pārvēršanās, kurā mainās atoma kodola 

sastāvs vai iekšējā enerģija un tiek izstarots 

radioaktīvais (alfa, beta, gamma) starojums. 

  

4 1335 

radioaktīva viela radioactive substance, 

radioactive material 

радиоактивное вещество radioaktiver Stoff Viela, kurai piemīt radioaktivitāte un kuras sastāvā 

ķīmisku savienojumu vai mehānisku maisījumu veidā 

ir radioaktīvie izotopi. 

  

4 1333 

radioaktīvais izotops 

  

radioisotope радиоизотоп Radioisotop Ķīmiskā elementa izotops, kuram piemīt radioktivitāte. 4 1334 

radioaktīvā sabrukšana radioactive decay радиоактивный распад radioaktiver Zerfall Ķīmiskā elementa atoma kodola spontāns radioaktīvās 

pārvēršanās process, kurā, mainoties atoma kodola 

struktūrai, tas pārvēršas par cita ķīmiskā elementa 

kodolu. 

  

4 1332 

radiofrekvences sildiekārtas radio frequecy heating apparatus радиочастотные 

нагревательные установки 

Hochfrquenz-

Erwärmungsanlagen 

ISM iekārtas, kas paredzētas siltuma iegūšanai, 

izmantojot radiofrekvences enerģiju. 

3 1459 

radiofrekvenču ietekme radio frequency interference радиочастотная помеха hochfrequente Beeinflussung Radiofrekvences elektromagnētisko traucējumu radīta 

lietderīgā signāla uztveršanas pasliktināšanās. 

Piezīme. Angļu valodā termini "disturbance" (latviešu 

val. ” traucējums”) un "interference" (latviešu val. 

“ietekme”) bieži tiek lietoti vienādā nozīmē. Terminu 

"radiofrekvenču ietekme" parasti lieto arī nevēlama 

signāla nozīmē. 

  

3 1460 

radiofrekvenču traucējums 

  

radio frequency disturbance радиочастотное возмущение hochfrequente Störung Elektromagnētiskais traucējums, kura spektra 

sastāvdaļas ir radiofrekvenču diapazonā. 

3 1461 

radiofrekvenču troksnis 

  

radio frequency noise радиочастотный шум hochfrequentes Rauschen Elektromagnētiskais troksnis, kura spektra sastāvdaļas 

ir radiofrekvenču diapazonā. 

3 1462 

radioluminiscence 

  

radioluminescence радиолуминесценция Radiolumineszenz Luminiscence, ko izraisa rentgena stari vai citi 

radioaktīvi starojumi. 

4 1336 

radiometrija 

  

radiometry радиометрия Radiometrie Eelektromagnētiskā starojuma enerģētisko 

raksturlielumu mērīšana. 

4 1337 

radiometrs 

  

radiometer радиометр Radiometer Meraparāts, kas paredzēts elektromagnētiskā starojuma 

enerģētisko raksturlielumu mērīšanai. 

4 1338 

radioraidītājs radio transmitter радиопередатчик Funksender, Sender Iekārta vai iekārtu komplekss, ar kuru iegūst un pēc 

tam ar antenu izstaro modulētus radiofrekvenču 

signālus, ko izmanto galvenokārt radiosakaros. 

4 1339 
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radiouztvērējs radio receiver радиоприемник Funkempfänger Ierīce ar pievienotu vai iebūvētu antenu, ar kuru no 

radiofrekvenču starojuma selektīvi tiek uztverti, 

pastiprināti un demodulēti signāli, lai iegūtu vēlamo 

skaņu vai attēlu. 

  

4 1340 

radiovide radio environment радиообстановка Funkumwelt Ar šo terminu tiek apzīmēti divi jēdzieni: 

elektromagnētiskā vide radiofrekvenču diapazonā un 

vide, kuras noteiktā apgabalā ir radioraidītāju radītu 

elektromagnētisko lauku kopums. 

  

3 1463 

raidkļūdas signāls 

  

transmission error alarm сигнал ошибки при передаче Telegrammfehlermeldung Informācija par kļūdu pārraidāmajā signālā. 3 1465 

raksturfunkcija describing function характеристическая функция Beschreibungsfunktion Nelineāra elementa frekvenču raksturlīkne, kas iegūta, 

ievērojot tikai izejas mainīgā pamatharmoniku, ja šī 

elementa ieejas mainīgais stacionārā režīmā ir 

sinusoidāla funkcija. 

Piezīme. Raksturfunkcija var būt atkarīga no ieejas 

mainīgā frekvences un amplitūdas vai arī tikai no 

ieejas mainīgā amplitūdas. 

  

3 1466 

raksturlīkne 

  

characteristic характеристика Kennlinie Kāda lieluma grafisks attēls kā funkcija no otra 

lieluma. 

1 480 

raksturvienādojums characteristic equation характеристическое уравнение charakteristische Gleichung Vienādojums, ko iegūst, pielīdzinot nullei slēgta 

kontūra sistēmas pārvades funkcijas saucēju vai arī 

lineāras transformācijas polinomālo vienādojumu. 

  

3 1467 

raktuvju gaismeklis mine luminaire рудничный светильник Grubenleuchte Korpusā ietverts gaismeklis (dažreiz kopā ar 

akumulatoru), kas paredzēts pazemes darbu vispārējai 

apgaismei. 

  

4 1341 

rasas punkts dew-point точка росы Taupunkt Temperatūra, līdz kādai izobāriskā procesā (nemainīgā 

spiedienā) ir jāatdzesē gaiss, lai ūdens tvaiks, kas ir 

gāzē vai gāzu maisījumā, sāktu piesātināties. 

  

4 1343 

ražojošais kodolreaktors 

  

production reactor производящий реактор Produktions-Kernreaktor Kodolreaktors, kura galvenā funkcija ir kodoltermiski 

dalāmu elementu iegūšana. 

4 1344 

ražošana production, generation производство Produktion, Erzeugung Process, kurā cilvēks ar savu darbu pārveido dabas 

vielas un enerģiju, lai iegūtu vai radītu jaunus 

materiālus labumus, kas spēj apmierināt cilvēka 

vajadzības. 

1 483 
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rādītājindikācijas mēraparāts 

  

pointer instrument стрелочный измерительный 

прибор 

Zeigermeßgerät Vizuālindikācijas mēraparāts, kura uzrādītājierīce ir 

bultiņa, kas pārvietojas pa nekustīgu skalu. 

3 1464 

rāmjbalstpakares vilces 

dzinējs 

frame-mounted traction motor тяговый двигатель с опорно-

рамной подвеской 

Gestellfahrmotor Uz ritekļa šasijas vai virsbūves rāmja nekustīgi 

nostiprināts vilces dzinējs, kura vārpsta ar elastīgu 

pārvadu ir saistīta ar vienu vai vairākām ritekļa 

dzenošajām asīm. 

  

4 1342 

reaktīvais sinhrondzinējs reluctance motor реактивный синхронный 

двигатель 

Reluktanzmotor Sinhrondzinējs, kura rotorā ir noteikta skaita zobi un 

parasti dzinēja palaidei paredzēts īsslēgts stieņtinums, 

bet nav ierosmes tinuma. 

  

2 1012 

reaktīvais subsinhronais 

elektrodzinējs 

subsynchronous reluctance 

motor 

реактивный синхронный 

редукторный двигатель 

untersynchroner Reluktanzmotor Reaktīvais sinhrondzinējs, kurā zobi, kas darbojas kā 

izvirzītie poli, ir lielākā skaitā nekā primārā tinuma 

veidotais polu skaits un to darbība izpaužas tā, ka rotors 

rotē ar rotācijas frekvenci, kas ir veselu skaitu reižu 

mazāka par sinhrono rotācijas frekvenci. 

  

2 1013 

reaktīvā enerģija reactive energy реактивная энергия Blindarbeit, Blindenergie Maiņstrāvas elektriskās sistēmas enerģija, kas 

periodiski mainās starp elektrosistēmas un tai 

pieslēgtoreaktīvo elementu elektrisko un magnētisko 

lauku. Tā raksturo enerģētiskos procesus sistēmas 

reaktīvajos elementos. 

  

1 201 

reaktīvā jauda 

(apzīmējums: Q) 

reactive power реактивная мощность Blindleistung Sinusoidāla sprieguma un strāvas kompleksās 

jaudas S imaginārā daļa: 

Q = Im S  

kur  – fāžu nobīdes leņķis starp sprieguma un strāvas 

pamatharmonikām. 

Piezīme. Induktivitātes reaktīvā jauda ir pozitīvs 

lielums, bet kapacitātes – negatīvs lielums. 

  

3 1468 

reaktīvā pretestība reactance реактивное сопротивление Blindwiderstand, Reaktanz Kompleksās pilnās pretestības imaginārā daļa. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

  

3 1469 

reaktīvā sinhronizācija reluctance synchronizing синхронизация за счет 

момента явнополюсности 

Reluktanz-Synchronisieren Izvirzītu polu sinhronmašīnas sinhronizācija, 

ieregulējot tās rotācijas frekvenci tuvu sinhronajai 

2 1011 
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rotācijas frekvencei bez ierosmes padošanas. 

  

reaktīvā sliede 

  

reaction rail реактивный рельс Reaktionsschiene Lineārā vilces dzinēja enkurs, kas izveidots metāla 

sliedes veidā. 

4 1345 

reaktīvā turbīna reaction type turbine реактивная гидротурбина Reaktionsturbine Turbīna, kuras darbībā tiek izmantota gan darbavielas 

kinētiskā enerģija, gan šķidruma vai gāzes spiediens. 

  

1 692 

reaktīvā vadītspēja susceptance реактивная проводимость Blindleitwert, Suszeptanz Kompleksās pilnās vadītspējas imaginārā daļa. 

Piezīme. Definīcija piemērojama divpoliem, kas 

darbojas stacionārā režīmā ar sinusoidālu spriegumu 

un strāvu un kam sprieguma un strāvas komplekso 

amplitūdu attiecība dotajai frekvencei ir nemainīgs 

lielums. 

  

3 1470 

reaktīvās enerģijas skaitītājs 

  

reactive energy meter счетчик реактивной энергии Blindverbrauchszähler Mēraparāts reaktīvās enerģijas mērīšanai, nosakot to kā 

reaktīvās jaudas integrāli pēc laika. 

3 1471 

reaktīvās jaudas 

kompensācija 

  

reactive power compensation компенсация реактивной 

мощности 

Blindleistungskompensation Reaktīvās jaudas pārvades optimizācijas 

pasākumi elektrotīklā. 

1 314 

reaktīvās jaudas pārveidotājs reactive power converter преобразователь реактивной 

мощности 

Blindleistungs-Umrichter Pārveidotājs, kas paredzēts reaktīvās jaudas 

kompensēšanai un kas ģenerē vai patērē reaktīvo jaudu 

bez aktīvās jaudas patēriņa, izņemot jaudas zudumus 

pārveidotājā. 

  

4 1346 

reaktīvs elements reactive element реактивный элемент reaktives Element Elektriskās ķēdes elements, elektroierīce vai elektriskā 

ķēde, kuras darbības raksturu noteiktos apstākļos 

nosaka galvenokārt induktivitāte un/vai kapacitāte. 

  

3 1472 

reaktoplasts 

sk. termoreaktīvā plastmasa 

  

        4 1347 

reaktora nominālā jauda rated power of a reactor номинальная мощность 

реактора 

Bemessungsleistung einer 

Drosselspule 
Šuntētājreaktora vai lokdzēses zemētājreaktora pilnās 

jaudas nosacīta vērtība, ko izmanto projektēšanā, 

pārbaudēs un ko garantē izgatavotājs. Šī jauda nosaka 

nominālo strāvu, ja reaktors pieslēgts nominālajam 

spriegumam. 

  

2 1014 

reaktorpalaide reactor starting реакторный пуск Anlauf über Vorschaltdrossel Maiņstrāvas elektrodzinēja palaide ar samazinātu 

spriegumu, primārajam tinumam virknē ieslēdzot 

reaktoru, kuru pēc dzinēja iegriešanās nošuntē. 

  

2 1015 
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reaktorpalaides vienfāzes 

asinhrondzinējs 

reactor start split phase motor однофазный асинхронный 

двигатель с расщепленной 

фазой и пусковым реактором 

Einphasenmotor mit 

Hilfswicklung und Drosselspule 
Vienfāzes asinhrondzinējs ar palīgtinumu, kurā strāvas 

fāzes nobīdi nodrošina papildus induktīvā pretestība 

galvenā tinuma ķēdē; šī pretestība tiek šuntēta vai 

citādā veidā izslēgta no darbības, kad palīgtinuma ķēde 

ir pārtraukta. 

2 1016 

reaktors reactor реактор Drosselspule Speciālas konstrukcijas induktivitātes spole, ko lieto 

induktīvās pretestības radīšanai maiņstrāvas ķēdēs, lai 

ierobežotu strāvas un nodrošinātu lielāku paliekošo 

spriegumu pārejas procesa laikā. 

  

2 1017 

reāla skaitļa modulis, 

absolūtā vērtība 

absolute value модуль вещественного числа, 

абсолютное значение 

Betrag einer reellen Zahl 
Reāla skaitļa a modulis ir nenegatīvs skaitlis , 

turklāt pozitīva skaitļa un nulles modulis ir vienāds ar 

šo skaitli, bet negatīva skaitļa modulis ir šim skaitlim 

pretējs skaitlis: 

, ja , 

, ja a < 0. 

  

4 1348 

reālā relatīvā dielektriskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: ) 

real relative permittivity действительная относительная 

диэлектрическая 

проницаемостъ 

reelle relative 

Permittivität, reelle 

Permittivitätszahl 

Kompleksās relatīvās dielektriskās caurlaidības reālā 

daļa. 

3 1473 

reālā relatīvā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: ) 

real relative permeability действительная относительная 

магнитная проницаемостъ 

reelle relative Permeabilität, 

reelle Permeabilitätszahl 

Kompleksās relatīvās magnētiskās caurlaidības reālā 

daļa. 

3 1474 

reducētā kļūda fiducial error приведенная погрешность Bezugsfehler Absolūtās kļūdas attiecība pret kādu nosacītu vērtību, 

ko sauc par kļūdas reducēšanas vērtību. 

Piezīme. Reducēto kļūdu parasti izsaka procentos. 

  

3 1475 

reducētās zudumu izmaksas present value of cost losses, 

present worth of cost of losses 

приведенная стоимость потерь Barwert der Verlustkosten Enerģijas zudumu summārās gada izmaksas, kas 

reducētas uz doto laika brīdi. 

1 247 

redundance, 

pārdaudzums 

  

redundancy избыточность Redundanz Vairāk nekā viena paredzētās darbības veikšanai 

nepieciešamā līdzekļa esība vienā objektā. 

3 1476 

redzamais starojums visible radiation видимое излучение sichtbare Strahlung Jebkurš optiskais starojums, kas spēj izraisīt redzes 

sajūtas. 

Piezīme. Redzamajam starojumam nav precīzi noteiktu 

spektrālā diapazona robežu, jo tās ir atkarīgas no acs 

tīkleni sasniedzošā starojuma jaudas, kā arī no 

novērotāja acs jutības. Par apakšējo robežu parasti 

4 1349 
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pieņem 360…400 nm, bet par augšējo robežu – 

760…830 nm. 

  

redzamības tālums visual range дальность видимости Sichtweite Lielākais attālums, kurā objektu var atpazīt jebkuros 

apstākļos. To ierobežo tikai atmosfēras caurredzamība 

un sliekšņkontrasts. 

  

4 1350 

redzes adaptācija adaptation of a vision адаптация зрения Adaptation des Sehens Redzes orgāna pieskaņošanās iepriekš notikušiem vai 

pašreiz notiekošiem mainīgiem redzes apstākļiem – 

spožuma, gaismas spektrālā sastāva vai redzes leņķa 

maiņai. 

  

4 1351 

redzes asums visual acuity, visual resolution острота зрения Sehschärfe Kvalitatīvi – spēja šaurā redzes leņķī atšķirt tuvu 

novietotus punktus, līnijas vai mazus 

priekšmetus.Kvantitatīvi – lielums, kas apgriezti 

proporcionāls mazākajam leņķim (parasti to mērī 

minūtēs) starp priekšmetiem, līnijām vai punktiem, 

kurā tos vēl var saskatīt atsevišķi. 

  

4 1352 

redzes komforts 

  

visual comfort комфорт зрения Gesichtskomfort*, 

Gesichtsbehaglichkeit* 

Apkārtējās vides apgaismes uztveres stāvoklis, ko 

subjektīvi raksturo patīkama sajūta. 

4 1353 

redzes krāskairinājums, 

krāskairinājums 

  

colour stimulus цветовой стимул Farbreiz Redzamais starojums, kas, tieši iedarbojoties uz acs 

tīkleni, rada krāsuztveri. 

4 1354 

redzes lauks 

  

visual field поле зрения Gesichtsfeld, Blickfeld Apgabals vai telpa, ko vienlaicīgi noteiktā virzienā 

uztver nekustīga acs. 

4 1355 

redzesspēja visual performance зрительная работа, зрительная 

способность* 

Sehleistung Redzes sistēmas īpašība, kas izpaužas kā redzes 

uzdevuma izpildes ātrums un precizitāte. 

4 1356 

reflektometrs 

  

reflectometer рефлектометр Reflektometer Mēraparāts, kas paredzēts atstarojuma raksturlielumu 

mērīšanai. 

  

4 1357 

reflektors 

sk. atstarotājs 

  

        4 1358 

reflektorspuldze reflector lamp светонаправляющая лампа Reflektorlampe Kvēlspuldze vai izlādspuldze, kurai parasti ir īpašas 

formas kolba, kas gaismas plūsmas koncentrēšanai vai 

pārdalīšanai daļēji pārklāta ar atstarojošu slāni. 

  

4 1359 

refrakcija, 

staru laušana 

refraction преломление Brechung Starojuma izplatīšanās virziena maiņa, kas notiek, 

starojumam sķērsojot robežu starp divām optiski 

atšķirīgām vidēm. 

4 1360 
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refrakcijas koeficients 

(apzīmējums: n(λ)) 

refractive index of a medium коэффициент преломления 

среды 

Brech[ungs]zahl eines Mediums Attiecība starp elektromagnētisko viļņu izplatīšanās 

ātrumu vakuumā un monohromatiska starojuma fāzes 

ātrumu noteiktā vidē. 

Piezīme. Pārejot starojumam no vakuuma viendabīgā 

vidē, šo koeficientu izsaka kā starojuma krišanas 

leņķa θ1 un laušanas leņķa θ2 sinusu attiecību: n(λ) = 

sin θ1/sin θ2. 

 

4 1361 

refraktors refractor преломлитель, рефрактор Refraktor Ierīce, kas, izmantojot gaismas laušanas spēju, maina 

gaismas avota radītās gaismas plūsmas telpisko 

sadalījumu. 

  

4 1362 

regulējama piekaraugstuma 

gaismeklis 

rise and fall pendant luminaire светильник с регулируемой 

высотой подвеса 

Zugleuchte Piekargaismeklis, kura augstumu ar īpašu ierīci (trīšu 

mehānismu, pretsvaru mehānismu u. tml.) var mainīt. 

4 1363 

regulējama sprieguma mezgls voltage controlled bus узел с регулируемым 

напряжением 

PV-Knoten Mezgls ar uzdotu aktīvo jaudu un spriegumu. 1 378 

regulējamas frekvences 

pārveidotājs 

variable frequency converter преобразователь переменной 

частоты 

Frequenzumformer mit 

regelbarer Frequenz 

Frekvences pārveidotājs, kura ieejas un izejas frekvenci 

var mainīt, turklāt viena no frekvencēm var palikt 

nemainīga. 

  

4 1364 

regulējamā jauda 

  

controlling power range регулируемый диапазон 

энергосистемы 

Regelleistung Ar sistēmas regulatoru 

vadāmo ģeneratoragregātu pilnais jaudas regulēšanas 

diapazons. 

1 278 

regulējams 

elektromagnētiskais vārsts 

variable magnet valve регулируемый 

электромагнитный клапан 

Regelmagnetventil Vilciena vai ritekļa bremžu sistēmas 

elektromagnētiskais vārsts, kas saspiestā gaisa 

spiedienu regulē proporcionāli vai apgriezti 

proporcionāli elektromagnēta tinumā plūstošai strāvai. 

  

4 1365 

regulējams gaismeklis 

  

adjustable luminaire регулируемый светильник verstellbare Leuchte Stacionārs vai pārvietojams gaismeklis, kura galveno 

daļu ar attiecīgu ierīci var pagriezt vai pārbīdīt. 

4 1366 

regulējams termiskais 

laikslēdzis 

variable thermal time-delay 

switch 

регулируемый 

термовыключатель с 

выдержкой времени 

einstellbarer 

temperaturgesteuerter 

Zeitschalter 

Termiskais laikslēdzis, kura laikizturi var mainīt 

noteiktās robežās. 

4 1367 

regulēšana 

  

control регулирование Regelung Kāda fizikāla lieluma nemainīgas vērtības uzturēšana 

vai vērtības maiņa pēc uzdota likuma. 

1 487 

regulēšanas nejutības zona 

  

dead zone of a control зона нечуствительности 

управления 

Regelungsunempfindlichkeitszo

ne 

Ieejas mainīgā noteikts vērtību diapazons, kurā šis 

mainīgais neietekmē izejas mainīgo. 

3 1477 

regulēšanas rezistors 

  

regulating resistor регулировочный резистор Regelwiderstand Rezistors, ko ieslēdz elektriskajā ķēdē strāvas vai 

sprieguma regulēšanai. 

4 1368 
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regulētājslodze controllable load потребитель-регулятор beeinflußbare Last Slodze, ko pēc elektroenerģijas piegādātāja 

pieprasījuma atbilstīgi līgumam var samazināt, uz laiku 

atslēdzot elektroenerģijas lietotāja patērētājus. 

  

1 579 

regulētājūdenskrātuve tail water reservoir водохранилище 

компенсирующего 

регулирования 

Ausgleichsbecken Ūdenskrātuve noteces regulēšanai 

lejpuses hidroelektrostacijām. 

1 495 

reģeneratīvais kondensators 

  

self-healing capacitor самовосстанавливающийся 

конденсатор 

selbstheilender Kondensator Kondensators, kura elektriskās īpašības ātri un 

pietiekami atjaunojas pēc dielektriķa lokālas caursites. 

4 1369 

reģeneratīvais spriegums recovery voltage восстанавливающееся 

напряжение 

wiederkehrende Spannung Spriegums starp komutācijas aparāta pola vai 

drošinātāja izvadiem pēc strāvas pārtraukšanas. Šis 

spriegums sastāv no brīvā reģeneratīvā sprieguma, kuru 

izraisa elektriskās ķēdes reaktīvajos elementos uzkrātā 

enerģija, un uzspiestā reģeneratīvā sprieguma, kura 

vērtību nosaka elektriskās ķēdes barošanas avots. 

  

2 1018 

reģeneratīvie energoresursi renewable energy resources возобновляемые 

энергоресурсы 

regenetative Energieressourcen Apzinātie energoresursi, kuru atjaunošanos nosaka 

dabas procesi. Tā ir saules, vēja, biomasas, zemes 

siltuma un ūdens potenciālās enerģijas daļa, kuras 

izmantošana pašreizējā tehnikas attīstības līmenī ir 

ekonomiski pamatota. 

  

1 188 

reģistrs register регистр Register Loģiskā ķēde, kas veidota no n identiskām šūnām ar 

loģisko izeju katrai no tām un kura ir 

paredzēta n bināro skaitļu uzglabāšanai. 

  

3 1478 

Reilija sadalījums Rayleigh distribution распределение Рейли Rayleigh-Verteilung Gadījumlieluma x varbūtību sadalījums, ko apraksta ar 

sadalījuma funkciju 

, 

kur ;  – gadījumlieluma vidējā 

kvadrātiskā novirze jeb standartnovirze. 

Piezīme. Reilija sadalījums ir identisks Veibula 

sadalījumam, ja tajā sadalījuma formas parametrs n 

= 2. 

  

4 1370 

rekombinācija 

  

recombination рекомбинация Rekombination Pozitīvo un negatīvo lādiņnesēju mijiedarbība, kurā to 

lādiņi tiek neitralizēti. 

3 1479 

rekuperatīvā bremzēšana 

  

regenerative braking рекуперативное торможение Nutzbremsung Elektriskā bremzēšana, enerģiju atgriežot tīklā. 2 1019 
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rekuperācijas apakšstacija receptive substation энергопринимающая 

подстанция, принимающая 

подстанция 

Netzrückspeisungsunterwerk Apakšstacija, kurā vilciena rekuperatīvā bremzēšanā 

iegūtā enerģija tiek atgriezta galvenajā vilces 

elektrobarošanas sistēmā. 

4 1371 

rekuperācijas siltums recuperative heat рекуперированное тепло rückgewonnene Wärme Siltuma daudzums, kas netiek izmantots sildīšanas 

laikā un ko var atdot atpakaļ siltuma avotam turpmākai 

izmantošanai. 

  

4 1372 

relatīvais darbības ilgums duty ratio относительная 

продолжительность 

включения 

relative Einschaltdauer Slodzes intervāla ilguma attiecība pret kopējo cikla 

ilgumu pārtraukumaini cikliska režīma gadījumā. 

3 1484 

relatīvais fāzes pārspriegums phase-to-earth overvoltage per 

unit 

кратность фазного 

перенапряжения 

relative Außenleiter-Erde-

Überspannung 

Lielākās fāze-zeme pārsprieguma vērtības attiecība 

pret lielāko elektroiekārtai pieļaujamo fāze-

zeme spriegumu. 

  

1 441 

relatīvais ieslēgšanas ilgums cyclic duration factor относительная 

продолжительность 

включения 

relative Einschaltdauer Slogošanas (tajā skaitā palaides un elektriskās 

bremzēšanas) ilguma attiecība pret cikla ilgumu. 

2 1020 

relatīvais spektrālais 

sadalījums 

(apzīmējums: S(λ)) 

relative spectral distribution относительное спектральное 

распределение 

relative spektrale Verteilung Optiska lieluma X(λ) spektrālā 

sadalījuma Xλ(λ) attiecība pret noteiktu bāzes 

lielumu R, kas var būt šī spektrālā sadalījuma vidējā 

vērtība, maksimālā vērtība vai jebkura cita patvaļīgi 

izvēlēta vērtība: 

. 

  

4 1373 

relatīvais starpfāžu 

pārspriegums 

phase-to-phase overvoltage per 

unit 

кратность междуфазного 

перенапряжения 

relative Außenleiter-

Überspannung 

Lielākās starpfāžu pārsprieguma vērtības attiecība pret 

lielāko elektroiekārtai pieļaujamo fāze-

zeme spriegumu. 

1 442 

relatīvais tinuma solis 

  

winding pitch относительный шаг обмотки relativer Wicklungsschritt Parasti procentos izteikta attiecība starp tinuma soli un 

vienas pola iedaļas rievu skaitu. 

2 1021 

relatīvā dielektriskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: r) 

  

relative permittivity относительная 

диэлектрическая 

проницаемостъ 

relative 

Permittivität, Permittivitätszahl 

Skalārs lielums vai tenzors, kas vienāds ar absolūtās 

dielektriskās caurlaidības un elektriskās konstantes 

attiecību. 

3 1480 

relatīvā kļūda 301-08-07 relative error относительная погрешность relativer Fehler Lieluma absolūtās kļūdas un salīdzināšanas vērtības 

attiecība. 

Piezīmes. 

1.       Mēraparāta relatīvā kļūda ir tā absolūtās 

kļūdas un mērījamā lieluma patiesās vērtības 

attiecība. 

2.       Mēra relatīvā kļūda ir tā absolūtās kļūdas un 

3 1481 
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atveidotās vērtības attiecība. 

3.       Mērreleja relatīvā kļūda ir absolūtās kļūdas 

attiecība pret iestatījuma vērtību. 

4.       Relatīvo kļūdu parasti izsaka procentos. 

  

relatīvā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: r) 

relative permeability относительная магнитная 

проницаемость 

relative Permeabilität, 

Permeabilitätszahl 

Skalārs lielums vai tenzors, kas vienāds ar absolūtās 

magnētiskās caurlaidības un magnētiskās konstantes 

attiecību. 

Piezīme. Magnētiskā konstante 
H/m. 

  

3 1482 

relatīvā sprieguma izmaiņa 

  

relative voltage change относительное изменение 

напряжения 

relative Spannungsänderung Sprieguma izmaiņas un nominālā sprieguma attiecība. 3 1483 

relatīvās selektivitātes 

aizsardzība 

non-unit protection защита с относительной 

селективностью 

Selektivschutz mit relativer 

Selektivität 

Aizsardzība, kuras darbība un posmselektivitāte ir 

atkarīga no mērreleju izmērītajām elektrisko lielumu 

vērtībām vienā aizsargājamā posma galā un dažos 

gadījumos arī no loģisko signālu apmaiņas starp posma 

galiem. 

  

3 1485 

relatīvās selektivitātes 

aizsardzība ar sakarkanālu 

non-unit protection using 

telecommunication 

защита с относительной 

селективностью с 

использованием канала связи 

Schutzsystem mit relativer 

Selektivität und 

Informationsübertragung 

Aizsargsistēma, kas sastāv no aizsargājamā posma 

galos uzstādītām un ar sakaru kanālu savienotām 

relatīvās selektivitātes aizsardzībām. Posma atslēgšanu 

panāk, padodot pa sakaru kanālu atļāvējsignālu, ja 

bojājums ir aizsargājamā posmā, vai bloķētājsignālu, ja 

bojājums ir ārpus aizsargājamā posma. 

3 1486 

relatīvās selektivitātes 

aizsargzonas 

zones of non-unit protection зоны защиты с относительной 

селективностью 

Stufen des Selektivschutzes mit 

relativer Selektivität 

Energosistēmas relatīvās selektivitātes aizsardzības 

(parasti distantaizsardzības) mērelementu darbības 

apgabali. 

Piezīme. Relatīvās selektivitātes aizsardzībām bieži ir 

divas, trīs un pat vairākas aizsargzonas. Šīs 

aizsardzības parasti izveidotas tā, ka pati īsākā zona 

atbilst pilnajai pretestībai, kas ir nedaudz mazāka par 

aizsargājamā posma pretestību, un šajā zonā 

aizsardzība nostrādā momentāni. Tālākas darbības 

zonās, lai nodrošinātu selektivitāti, aizsardzības 

nostrāde parasti tiek ieregulēta ar laikizturi. 

  

3 1487 

relatīvistiskā masa apparent mass присоединенная масса relativistische Masse Ķermeņa masa, kas saskaņā ar relativitātes teoriju ir 

atkarīga no ķermeņa kustības ātruma un ko aprēķina ar 

formulu 

 

3 1488 
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kur m0 – miera stāvokļa masa; v –kustības ātrums; c0 - 

gaismas ātrums vakuumā. 

  

relatīvvadība ratio control управление соотношением Verhältnisregelung Vadības veids, kurā iepriekš noteikta attiecība starp 

vienu vai vairākiem mainīgajiem tiek uzturēta 

nemainīga. 

  

3 1489 

Releja apgabals Rayleigh region область Рэлея Rayleighgebiet Koordinātu sākumpunkta tuvumā esošais 

materiāla B(H) magnetizēšanas līknes apgabals, kurā 

magnētisko indukciju var aprakstīt kā magnētiskā lauka 

intensitātes kvadrātisku funkciju: 

 

kur B – magnētiskā indukcija; 0 – magnētiskā 

konstante; i – sākotnējā magnētiskā caurlaidība; H –

 magnētiskā lauka intensitāte; Hm – magnētiskā lauka 

intensitātes maksimālā vērtība;  – Releja koeficients. 

  

3 1490 

releja atgrieze reset of a relay, release of a relay возврат реле Rücksetzung eines Relais, 

Rückkehr eines Relais 

Releja pāreja no darbstāvokļa uz pirmsiedarbes stāvokli 

(sk. attēlu termina releja pirmsiedarbes 

stāvoklisskaidrojumā). 

  

3 1491 

releja atgriezes beigu vērtība 

  

resetting value of a relay значение завершения возврата 

реле 

Rückkehrwert eines Relais Ieejas iedarbes lieluma vērtība, ar kādu noteiktos 

apstākļos beidzas releja atgrieze. 

3 1492 

releja atgriezes drošuma 

koeficients 

safety factor for dropout of a 

relay 

коэффициент запаса на 

отпадание реле 

Abfallsicherheitsfaktor eines 

Relais 

Releja atgriezes drošumu raksturojošs koeficients, ko 

nosaka ar relejam pievadītā parametra vērtības attiecību 

pret šī parametra atgriezes vērtību. 

  

3 1493 

releja atgriezes koeficients 

  

disengaging ratio of a relay коэффициент трогания при 

возврате реле 

Rückfallverhältnis eines Relais Releja raksturlieluma atgriezes sākuma vērtības 

attiecība pret raksturlieluma nostrādes vērtību. 

3 1494 

releja atgriezes laiks resetting time of a relay, release 

time of a relay 

время возврата реле Rückfallanfangszeit eines Relais Laika intervāls no brīža, kad releja pirmsiedarbes 

stāvoklī ieejas iedarbes lielums sasniedz atgriezes 

sākuma vērtību, līdz brīdim, kad relejs beidz atgriezi 

(sk. attēlu termina releja pirmsiedarbes 

stāvoklis skaidrojumā). 

  

3 1495 

releja atgriezes sākuma laiks disengaging time of a relay время трогания реле при 

возврате 

Rückfallzeit eines Relais Laika intervāls no brīža, kad releja ieejas iedarbes 

lielums sasniedz atgriezes sākuma vērtību, līdz brīdim, 

kad relejs sāk atgriezi (sk. attēlu termina releja 

pirmsiedarbes stāvoklis skaidrojumā). 

  

3 1496 
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releja atgriezes sākuma 

vērtība 

  

disengaging value of a relay значение трогания при 

возврате реле 

Rückfallwert eines Relais Ieejas iedarbes lieluma vērtība, kāda noteiktos 

apstākļos nepieciešama, lai iekustinātu releju atgriezei. 

3 1497 

releja atgriezes vērtība 

  

release value of a relay значение возврата реле Rücksetzwert eines Relais Ieejas iedarbes lieluma vērtība, kas noteiktos apstākļos 

izraisa releja atgriezi. 

3 1498 

releja atkārtotas gatavības 

laiks 

recovery time of a relay время повторной готовности 

реле 

Wiederbereitschaftszeit eines 

Relais 

Laiks, kas nepieciešams, lai relejs līdz nākošajai 

nostrādei ar noteiktu tuvinājumu atjaunotu savus 

laikiztures raksturlielumus. 

  

3 1499 

releja darbstāvoklis operate condition of a relay рабочее состояние реле Arbeitszustand eines Relais Noteiktā veidā ierosināta monostabila releja stāvoklis 

pēc nostrādes beigām (sk. attēlu termina releja 

pirmsiedarbes stāvoklis skaidrojumā). 

Piezīme. Bistabilam relejam darbstāvoklis ir no 

izgatavotāja noteiktā sākumstāvokļa atšķirīgais 

stāvoklis. 

  

3 1500 

releja garantētā vērtība final endurance value of a relay гарантируемое значение реле Kennwert eines Relais Lieluma vērtība, kas relejam jānodrošina visā 

ekspluatācijas laikā vai arī izpildot noteiktu darbības 

ciklu skaitu. 

  

3 1501 

releja iedarbes ķēdes normētā 

jauda 

rated power of an energizing 

circuit of a relay 

установленное значение 

мощности цепи воздействия 

реле 

Bemessungsleistung des 

Erregungskreises eines Relais 

Jauda (maiņstrāvs gadījumā – pilnā jauda), kuru 

normālos apstākļos un, ievērojot dotos nosacījumus, 

patērē releja iedarbes ķēde. 

3 1502 

releja iedarbes ķēdes normētā 

pretestība 

rated impedance of an energizing 

circuit of a relay 

установленное сопротивление 

цепи воздействия реле 

Bemessungsimpedanz des 

Erregungskreises eines Relais 

Releja iedarbes ķēdes kompleksā pilnā pretestība, kas 

noteikta normētos apstākļos. 

3 1503 

releja iedarbes lieluma darba 

diapazons 

operative range of an energizing 

quantity of a relay 

рабочий диапазон 

воздействующей величины 

реле 

Arbeitsbereich der 

Erregungsgröße eines Relais 

Iedarbes lieluma vērtību diapazons, kurā relejs 

noteiktos apstākļos darbojas atbilstoši prasībām. 

3 1504 

releja iedarbes lieluma 

dinamiskās izturības 

robežvērtība 

limiting dynamic value of an 

energizing quantity of a relay 

предельное значение 

воздействующей величины 

реле по динамической 

стойкости 

dynamischer Grenzwert der 

Erregungsgröße eines Relais 

Iedarbes lieluma lielākā vērtība, kuru noteiktos 

apstākļos relejs var izturēt, ievērojot elektrodinamiskās 

izturības nosacījumus. 

3 1505 

releja iedarbes lieluma 

ilgstošās termoizturības 

robežvērtība 

limiting continuous thermal 

withstand value of an energizing 

quantity of a relay 

предельное значение 

воздействующей величины 

реле по термической 

стойкости в продолжительном 

режиме работы 

thermische Dauerbelastbarkeit 

durch die Erregungsgröße eines 

Relais 

Iedarbes lieluma lielākā vērtība, kuru noteiktos 

apstākļos relejs var ilgstoši izturēt, ievērojot termiskās 

izturības nosacījumus. 

3 1506 

releja iedarbes lieluma 

īslaicīgās termizturības 

robežvērtība 

limiting short-time thermal 

withstand value of an energizing 

quantity of a relay 

предельное значение 

воздействующей величины 

реле по термической 

стойкости в кратковременном 

режиме работы 

thermische Kurzzeitbelastbarkeit 

durch die Erregungsgröße eines 

Relais 

Iedarbes lieluma lielākā vērtība, kuru noteiktos 

apstākļos relejs var īslaicīgi izturēt, izejot no termiskās 

izturības nosacījumiem. 

3 1507 
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releja iedarbes lieluma 

nominālā vērtība 

nominal value of an energizing 

quantity of a relay 

номинальное значение 

воздействующей величины 

реле 

Nennwert der Erregungsgröße 

eines Relais 

Pieņemta iedarbes lieluma vērtība, kuru izmanto releja 

raksturošanai vai identificēšanai. 

Piezīme. Tehniskajā literatūrā terminus “nominālā 

vērtība” (latviešu val.), “nominal value” (angļu val.), 

“номинальное значение” (krievu val.), “Nennwert” 

(vācu val.) bieži nekorekti lieto attiecīgi “normētā 

vērtība”, “rated value”, “установленное значение”, 

“Bemessungswert” nozīmē. 

  

3 1508 

releja iedarbes lieluma 

reglamentētā vērtība 

rated value of an energizing 

quantity of a relay 

установленное значение 

воздействующей величины 

реле 

Bemessungswert der 

Erregungsgröße eines Relais 

Iedarbes lieluma vērtība, kuru nosaka standarts vai 

izgatavotājs noteiktiem releja darba apstākļiem. 

3 1509 

releja iedarbes lielums energizing quantity of a relay воздействующая величина 

реле 

Erregungsgröße eines Relais Elektriskais lielums (strāva vai spriegums), kas 

atsevišķi vai kopā ar citiem elektriskiem lielumiem 

jāpievada relejam, lai tas varētu veikt paredzētās 

funkcijas. 

  

3 1510 

releja iedarbes palīglielums auxiliary energizing quantity of a 

relay 

вспомогательная 

воздействующая величина 

реле 

Hilfserregungsgröße eines Relais Jebkurš releja iedarbes lielums, izņemot ieejas iedarbes 

lielumus. 

3 1511 

releja ieejas iedarbes lielums input energizing quantity of a 

relay 

входная воздействующая 

величина реле 

Eingangserregungsgröße eines 

Relais 

Loģiskajam relejam – noteiktiem nosacījumiem 

atbilstošs iedarbes lielums, kam jāizraisa releja 

nostrāde. Mērrelejam – iedarbes lielums, kas pats ir 

nostrādes izraisītājlielums vai nepieciešams kas ir šī 

lieluma veidošanai. 

  

3 1512 

releja ieejas ķēde input circuit of a relay входная цепь реле Eingangskreis eines Relais Releja strāvvadošo daļu (ieskaitot arī induktīvi un 

kapacitīvi saistītās daļas) kopums, kam pievadīts ieejas 

iedarbes lielums. 

  

3 1513 

releja ierosināšana 

  

energizing of a relay возбуждение реле Erregung eines Relais Viena vai vairāku releja funkciju izpildei nepieciešamo 

iedarbes lielumu pievadīšana relejam. 

3 1514 

releja iestatījums 

  

setting value of a relay уставка реле Einstellwert eines Relais Iepriekš izvēlēta, fiksēta releja raksturlieluma vērtība, 

kuru sasniedzot relejam jānostrādā. 

3 1515 

releja izejas ķēde 

  

output circuit of a relay выходная цепь реле Ausgangskreis eines Relais Releja strāvvadošo daļu kopums, kam pievienota ārējā 

ķēde. 

3 1516 

releja kontakta ķēde 

  

contact circuit of a relay цепь контакта реле Kontaktkreis eines Relais Releja izejas elektriskā ķēde, kurā ir vismaz viens 

releja komutācijas kontakts. 

3 1517 

releja koriģētājlielums 

  

correcting quantity of a relay корректирующая величина 

реле 

Korrekturgröße eines Relais Lielums, kas noteiktā veidā maina mērreleja 

raksturlīknes, piemēram, apkārtējās vides temperatūra. 

3 1518 

releja maksimālais atgriezes maximum resetting time of a максимальное время возврата maximale Rückkehrzeit eines Ilgākais laiks no brīža, kad iedarbes nosacījumi ļauj 3 1519 
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laiks 

  

relay реле Relais relejam atgriezties, līdz brīdim, kad tas ir atgriezies. 

releja neatgriezes vērtība 

  

non-release value of a relay значение невозврата реле Haltewert eines Relais Ieejas iedarbes lieluma robežvērtība, kas noteiktos 

apstākļos neizraisa releja atgriezi. 

3 1520 

releja nenostrādes vērtība 

  

non-operate value of a relay значение несрабатывания реле Nichtansprechwert eines Relais, 

Nichtarbeitswert eines Relais 

Ieejas iedarbes lieluma robežvērtība, kas noteiktos 

apstākļos neizraisa releja nostrādi. 

3 1521 

releja nostrāde actuation of a relay, operation of 

a relay 

срабатывание реле Ansprechen eines Relais Releja pāreja no pirmsiedarbes stāvokļa uz darbstāvokli 

(sk. attēlu termina releja pirmsiedarbes 

stāvoklisskaidrojumā). 

  

3 1522 

releja nostrādes beigu 

stāvoklis 

  

  

final condition of a relay состояние завершенного 

срабатывания реле 

Endzustand eines Relais Stāvoklis, kurā nonāk relejs pēc paredzētās funkcijas 

izpildes (sk. attēlu termina releja pirmsiedarbes 

stāvoklisskaidrojumā). 

3 1523 

releja nostrādes drošuma 

koeficients 

safety factor for pickup of a 

relay 

коэффициент запаса по 

срабатыванию реле 

Ansprechsicherheitsfaktor eines 

Relais 

Releja nostrādes drošumu raksturojošs koeficients. To 

nosaka ar relejam pievadītā parametra vērtības attiecību 

pret šī parametra nostrādes vērtību. 

  

3 1524 

releja nostrādes laiks operate time of a relay время срабатывания реле Ansprechzeit eines Relais Laika intervāls no brīža, kad releja pirmsiedarbes 

stāvoklī ieejas iedarbes lielums sasniedz nostrādes 

sākuma vērtību, līdz brīdim, kad relejs beidz nostrādi 

(sk. attēlu termina releja pirmsiedarbes 

stāvoklis skaidrojumā). 

  

3 1525 

releja nostrādes sākuma 

vērtība 

  

starting value of a relay значение трогания при 

срабатывании реле 

Startwert eines Relais Ieejas iedarbes lieluma vērtība, kāda noteiktos 

apstākļos nepieciešama, lai iekustinātu releju nostrādei. 

3 1526 

releja nostrādes vērtība 

  

operate value of a relay значение срабатывания реле Ansprechwert eines Relais, 

Arbeitswert eines Relais 

Ieejas iedarbes lieluma vērtība, kas noteiktos apstākļos 

izraisa releja nostrādi. 

3 1527 

releja palīgķēde auxiliary circuit of a relay вспомогательная цепь реле Hilfsstromkreis eines Relais Releja elektrisko daļu (ieskaitot arī induktīvi un 

kapacitīvi saistītās daļas) kopums, kas pievienots 

spailēm, kurām pievadīts iedarbes palīglielums. 

  

3 1528 

releja pārklājlaiks bridging time of a relay время перекрывания реле Überlappungszeit eines Relais Laika intervāls no brīža, kad viena no pārklājkontakta 

ķēdēm saslēdzas, līdz brīdim, kad otra šī kontakta ķēde 

pārtraucas. 

  

3 1529 

releja pārslēgšanās laiks 

  

transit time of a relay время перекючения реле Umschaltzeit eines Relais Laika intervāls, kurā nepārklājkontakta abas ķēdes ir 

pārtrauktas. 

3 1530 

releja pārtraucējķēde output break circuit of a relay размыкающая выходная цепь Ausgangskreis mit Releja izejas ķēde, kas pirmsiedarbes stāvoklī ir 3 1531 
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  реле Öffnerfunktion eines Relais strāvvadoša, bet beigu stāvoklī  strāvnevadoša. 

releja pilnīgas pārtraukšanās 

laiks 

time to stable open condition of 

a relay 

время устойчивого 

размыкания реле 

Rückfallzeit eines Relais Laika intervāls no brīža, kad relejam tiek pievadīts 

noteiktas vērtības ieejas iedarbes lielums, līdz brīdim, 

kad kontakta ķēde pārtraucas. 

  

3 1532 

releja pilnīgas saslēgšanās 

laiks 

time to stable closed condition of 

a relay 

время устойчивого замыкания 

реле 

Ansprechzeit eines Relais Laika intervāls no brīža, kad relejam tiek pievadīts 

noteiktas vērtības ieejas iedarbes lielums, līdz brīdim, 

kad kontakta ķēde saslēdzas. 

  

3 1533 

releja pirmsiedarbes stāvoklis release condition of a relay начальное состояние реле Ruhezustand eines Relais Noteikts neierosināta monostabila releja stāvoklis (sk. 

attēlu). 

Piezīme. Bistabilam relejam pirmsiedarbes stāvokli 

norāda izgatavotājs. 

 

y – iedarbes lieluma vērtība un releja kontaktu stāvokļi; 

t – laiks; 

1 – releja pirmsnostrādes stāvoklis; 

2 – releja nostrādes laiks; 

3 – releja darbstāvoklis; 

4 – releja atgriezes laiks; 

5 – releja pirmsiedarbes stāvoklis; 

6 – ieejas iedarbes lieluma maiņa; 

7 – releja kustīgo daļu stāvokļa maiņa; 

8 – saslēdzējkontakta stāvokļa maiņa; 

9 – pārtraucējkontakta stāvokļa maiņa; 

10 – releja kustīgo daļu iekustēšanās sākums; 

11 – releja atgriezes beigu stāvoklis; 

12 – kontaktu nodrebes laiks; 

3 1534 
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13 – releja nostrādes beigu stāvoklis; 

14 – releja atgriezes sākums; 

15 – pārtraucējkontakta pātraukšanas laiks; 

16 – saslēdzējkontakta saslēgšanas laiks; 

17 – saslēdzējkontakta pārtraukšanas laiks 

18 – pārtraucējkontakta saslēgšanas laiks; 

19 – salēdzējkontakts pārtraukts; 

20 – pārtraucējkontakts saslēgts; 

21 – pārtraucējkontakts pārtraukts; 

22 – saslēdzējkontakts saslēgts. 

  

releja precīzās darbības 

diapazons 

  

effective range of a relay область точной работы реле Bemessungs-Meßbereich eines 

Relais 

Releja ieejas iedarbes lieluma darba diapzona daļa, 

kurā tiek nodrošinātas precizitātes prasības. 

3 1535 

releja raksturlieluma atgriezes 

sākuma vērtība 

disengaging value of the 

chracteristic quantity of a relay 

значение трогания при 

возврате характеристической 

величины реле 

Rückfallwert der 

chakteristischen Größe eines 

Relais 

Releja raksturlieluma vērtība, kuru sasniedzot relejs sāk 

atgriezi. 

3 1536 

releja raksturlieluma 

iestatījumu attiecība 

setting ratio of the characteristic 

quantity of a relay 

кратность уставок реле по 

характеристической величине 

Einstellverhältnis der 

charakteristischen Größe eines 

Relais 

Releja raksturlieluma maksimālās iestatījuma vērtības 

attiecība pret minimālo iestatījuma vērtību. 

3 1537 

releja raksturlieluma 

robežvērtība 

limiting value of the 

characteristic quantity of a relay 

предельное значение 

характеристической величины 

реле 

Grenzwert der charakteristischen 

Größe eines Relais 

Releja raksturlieluma lielākā vai mazākā vērtība, ar 

kuru relejs nemaina savu stāvokli vai netiek bojāts. 

3 1538 

releja saslēdzējķēde 

  

output make circuit of a relay замыкающая выходная цепь 

реле 

Ausgangskreis mit 

Schließerfunktion eines Relais 

Releja izejas ķēde, kas pirmsiedarbes stāvoklī ir 

strāvnevadoša, bet beigu stāvoklī  strāvvadoša. 

3 1540 

releja sākumstāvoklis 

  

initial condition of a relay исходное состояние реле Anfangszustand eines Relais Noteikts releja stāvoklis, no kura tas sāk darbību, lai 

izpildītu savu funkciju. 

3 1539 

relejaizsardzība 

sk. energosistēmas aizsardzība 

  

        3 1541 

relejkamera substation relay building, 

substation relay kiosk 

пункт релейной защиты Relaishäuschen Sadalietaises ligzdas tuvumā izvietota neliela būve vai 

skapis, kurā atrodas šīs ligzdas aizsardzības un 

automātikas ierīces. 

3 1542 

reljefa augstums 415-03-24 roughness length высота рельефа* Rauhigkeitslänge Ekstrapolēts virszemes augstums, kurā vidējais vēja 

ātrums būtu nulle, ja pieņemtu, ka vēja ātruma profils 

atkarībā no augstuma mainās logaritmiski. 

Piezīme. Praksē ar reljefa augstumu ievēro dažāda 

augstuma virszemes priekšmetu ietekmi uz vēja ātrumu. 

  

4 1374 
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reljefa bāzes augstums reference length of a roughness базовая высота рельефа Bezugsrauhigkeitslänge Pieņemts reljefa augstums, kuru izmanto vēja ātruma 

pārrēķināšanai atbilstoši bāzes nosacījumiem. 

Piezīme. Parasti reljefa bāzes augstumu pieņem 0,05 

m. 

  

4 1375 

remonta komplekts 

  

refill-unit запасные детали Reparatursatz Maināmu detaļu komplekts nostrādājuša drošinātāja 

ieliktņa atjaunošanai. 

2 1022 

remontčaula 

  

repair sleeve ремонтный зажим Reparaturverbinder Čaula, ko uzliek ap bojātam vadam tā elektrisko un 

mehānisko īpašību atjaunošanai. 

2 1023 

remontējams objekts 

  

repaired item восстанавливаемый объект instandgesetzte Einheit Remontderīgs objekts, kas pēc atteices faktiski tiek 

remontēts. 

2 1024 

remonttinums 

  

patch winding ремонтная намотка Reparaturspirale Metāla stiepļu komplekts, ko uztin vada bojātā posmā, 

lai atjaunotu tā elektriskās īpašības. 

2 1025 

remontzemēšana, 

pagaidu zemēšana 

  

earthing for work, grounding for 

work 

временное заземление, 

ремонтное заземлнеие 

Arbeitserdung Elektroietaises elementa, kas normāli 

pieslēgts spriegumam, savienošana 

ar zemējumietaisi uz remontdarbu izpildes laiku. 

1 496 

reostatpalaidējs rheostatic starter реостатный пускатель Widerstandsstarter Palaidējs ar vienu vai vairākiem rezistoriem 

elektrodzinēja griezes momenta noteiktas raksturlīknes 

iegūšanai un palaides strāvas ierobežošanai. 

  

2 1026 

repulsīvais asinhrondzinējs repulsion induction motor асинхронный репульсионный 

двигатель 

Repulsions-Induktionsmotor Repulsīvais dzinējs ar papildus īsslēgtu stieņtinumu 

rotorā. 

2 1027 

repulsīvais dzinējs repulsion motor репульсионный двигатель Repulsionsmotor Vienfāzes asinhrondzinējs ar tīklam pievienotu primāro 

statora tinumu un sekundāro rotora tinumu, kas 

pievienots kolektoram ar īsi slēgtām sukām, kuru 

leņķisko stāvokli iespējams mainīt. 

  

2 1028 

repulsīvās palaides 

asinhrondzinējs 

  

repulsion start induction motor асинхронный двигатель с 

репульсионным пуском 

Induktionsmotor mit 

Repulsionsanlauf 
Repulsīvais dzinējs, kuram palaides laikā kolektora 

plāksnītes tiek saslēgtas īsi tā, ka izveidojas īsslēgts 

enkura tinums. 

  

2 1029 

resinhronizācija 

  

synchronism restoration ресинхронизация Resynchronisierung Sinhronisma atjaunošana pēc tā zaudēšanas. 1 497 

retroatstarojums retroreflection световозвращающее 

отражение 

Retroreflexion, Rückstrahlung Atstarojums, kurā atstarošanas virziens ir gandrīz 

pretējs tiešā starojuma virzienam, turklāt šī atstarojuma 

īpašība saglabājas, ja tiešā starojuma virziens mainās 

plašās robežās. 

  

4 1376 

retroatstarotājs retroreflector световозвращающий Retroreflektor, Rückstrahler Virsma vai ierīce, kuras atstarojuma lielākā daļa ir 4 1377 
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  отражатель retroatstarojums. 

reversīvais pārveidotājs 

  

reversible converter реверсивный преобразователь Umkehrstromrichter Pārveidotājs, kurā var mainīt enerģijas virzienu. 4 1378 

reversīvs hidroagregāts 

  

reversible hydroelectric set обратимый гидроагрегат reversibler Maschinensatz Hidroagregāts, kas ir piemērots 

gan elektroenerģijas ražošanai, gan ūdens 

pārsūknēšanai. 

1 15 

reversslēdzis 

  

reversing switch реверсирующий 

переключатель 

Umkehrschalter Komutācijas aparāts strāvas virziena maiņai 

elektriskajā ķēdē vai kādā ķēdes daļā. 

3 (4) 1543 
(1379

) 

reserve 

  

reserve резерв Reserve Krājums, ko var izmantot vajadzības gadījumā. 1 498 

rezerves aizsardzība backup protection резервная защита Reserveschutz Aizsardzība, kurai jānostrādā, ja bojājums noteiktā 

laikā nav atvienots pamataizsardzības vai citas 

aizsardzības atteices vai darbnespējas dēļ. 

  

3 1544 

rezerves akumulatoru baterija reserve secondary battery резервная аккумуляторная 

батарея 

Reserve-Batterie Akumulatoru baterija, ko uzglabā sauslādētā stāvoklī. 

Nepieciešamo elektrolītu glabā atsevišķi un jebkurā 

brīdī ar to var uzpildīt akumulatoru. 

  

3 1545 

rezerves apgaisme 

  

stand-by lighting резервное освещение Ersatzbeleuchtung Avārijapgaismes daļa, kas dažkārt nepieciešama 

normālai darba turpināšanai. 

4 1380 

rezerves barošana stand-by supply резервное питание Reserveversorgung Elektroapgāde no neatkarīga barošanas avota, kuram 

automātiski vai manuāli var pieslēgt patērētājus, kad 

tiek pārtraukta vai traucēta normālā elektrobarošana. 

  

1 89 

rezerves barošanas sistēma standby supply system система резервного питания Ersatzstromversorgungsanlage Barošanas sistēma, kas paredzēta ietaises vai tās daļu 

funkcionēšanai normālā barošanas režīma atteices 

gadījumā, bet kas nav saistīta ar cilvēku drošību. 

  

3 1546 

rezerves dzeses sistēma standby cooling system резервная система охлаждения Zusatzkühlsystem Dzeses papildus sistēma, ko izmanto, ja normālā dzeses 

sistēma nav pieejama lietošanai, piemēram, avārijas 

gadījumā. 

  

2 1030 

rezerves jauda 

  

reserve power резерв мощности Reserveleistung Starpība starp energosistēmas rīcības jaudu un 

energosistēmas pieprasīto jaudu. 

1 279 

rezerves kopnes, 

rezerves kopņu sistēma 

  

reserve busbar резервная сиситема шин Hilfssammelschiene Tā kopņu sistēma divkopņu vai trīskopņu sadalietaisē, 

kas atrodas rezervē. 

1 329 

rezerves kopņu sistēma 

sk. rezerves kopnes, rezerves 

        1 555-5 
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kopņu sistēma 

  

rezerves tarifs standby tariff тариф резерва мощности Preisregelung für 

Reserveversorgung 
Tarifs, ko noteiktos elektroapgādes gadījumos piemēro 

elektroenerģijas lietotājiem ar savu ģenerējošo ietaisi, 

ja tā ir bojāta vai atrodas remontā. 

  

2 1031 

rezerves tālaizsardzība remote backup protection дальняя резервная защита Fern-Reservеschutz Rezerves aizsardzība, kas izvietota citā apakšstacijā 

nekā pamataizsardzība. 

3 1547 

rezervēts pašpatēriņš essential auxiliary circuits цепи собственных нужд с 

резервируемым питанием 

gesicherter Eigenbedarf Maiņstrāvas pašpatēriņa daļa, kuras barošana tiek 

nodrošināta, piemēram no rezerves motorģeneratora, 

arī tad, ja zūd saite ar energosistēmu. 

  

1 420 

rezervstāves ilgums stand-by duration продолжительность 

нахождения в резерве 

Bereitschaftsdauer Laiks, kurā elements noteiktā perioda ietvaros ir gatavs 

izpildīt tam paredzētās funkcijas, taču neveic tās 

pieprasījuma trūkuma dēļ. 

  

1 231 

rezistīvā krāsns 

sk. pretestības krāsns 

  

        4 1381 

rezistīvā sildīšana 

  

resistance heating нагрев сопротивлением Widerstandserwärmung Sildīšana, kurā siltumu rada Džoula efekts vadītājā, kas 

tieši pievienots elektriskās enerģijas avotam. 

4 1382 

rezistīvs bojājums resistive fault замыкание через 

сопротивление 

widerstandsbehafteter Fehler Bojājums izolācijā starp fāzi un zemi vai starp fāzēm, 

bojājuma vietā saglabājoties tik lielai pretestībai, 

ka spriegums starp bojātajām fāzēm vai starp fāzi un 

zemi būtiski nesamazinās. 

  

1 109 

rezistīvs elements resistive element резистивный элемент ohmsches Element Elektriskās ķēdes elements, elektroierīce vai elektriskā 

ķēde, kuras darbības raksturu noteiktos apstākļos 

nosaka galvenokārt aktīvā pretestība. 

  

3 1548 

rezistorbremzēšanas kritiskais 

ātrums 

critical speed in resistance 

braking 

критическая скорость в 

режиме реостатного 

торможения 

kleinste Geschwindigkeit [für 

Selbsterregung] der 

Widerstandsbremsung 

Vilciena minimālais ātrums, ar kādu noteiktos 

apstākļos iespējams īstenot rezistorbremzēšanu. 

4 1383 

rezistorpalaides vienfāzes 

asinhrondzinējs 

resistance start split phase motor однофазный асинхронный 

двигатель с расщепленной 

фазой и пусковой обмоткой 

Einphasenmotor mit 

Hilfswicklung und Widerstand 
Vienfāzes asinhrondzinējs ar palīgtinumu, kura aktīvā 

pretestība nodrošina strāvas fāzes nobīdi šajā tinumā; šī 

pretestība var būt paša tinuma pretestība vai atsevišķa, 

virknē slēgta rezistora pretestība. 

2 1032 

rezistors 

  

resistor резистор Widerstand Ierīce, ko lieto aktīvās pretestības radīšanai elektriskajā 

ķēdē. 

3 1549 

rezonanse 

  

resonance резонанс Resonanz Fizikāla parādība, kas noris svārstību sistēmā, ja brīvo 

svārstību frekvence ir vienāda ar uzspiesto svārstību 

4 (1) 1384 
(502) 
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frekvenci (vai tuva tai). Svārstību sistēmas rezonanses 

režīmā strauji pieaug svārstību amplitūda. 

  

rezonanses kontūrs resonant circuit резонансный контур Resonanzkreis Elektriska ķēde, kas sastāv no induktivitātes spoles un 

kondensatora un kas darbojas ar rezonanses frekvencei 

tuvu frekvenci. 

  

3 1550 

rezonanses pārspriegums resonant overvoltage резонансное перенапряжение Resonanzüberspannung Pārspriegums, ko 

izraisa rezonanses svārstības elektrotīklā. 

1 443 

rezonansmērīšanas metode resonance method of 

measurement 

резонансный метод измерения Resonanzmeßverfahren Salīdzinājummērīšanas metode, kurā sakarību starp 

mērījamo un zināmo lielumu nosaka rezonanses vai 

tam tuvā režīmā. 

  

3 1551 

režģa mezgls lattice node узел решетки Fachwerkknoten Vairāku torņbalsta elementu krustpunkts (sk. att. Režģu 

torņbalsts, 14.poz.). 

 

2 1033 
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režģogpamats 

  

grillage foundation ростверковый фундамент Schwellengründung Pamata veids, kurā torņbalsts un režģogs savienoti ar 

enkurskrūvēm vai iebetonējot. 

2 1034 

režģu torņbalsts 

  

lattice tower решетчатая опора Gittermast Torņbalsts, kas izveidots no noteiktā veidā 

sastiprinātiem metāla stieņiem. 

2 1035 

režīma novērtējums state estimation оценка режима Zustandsschätzung Visticamākā strāvu un spriegumu sadalījuma aplēse ele

ktrotīklā noteiktam laika brīdim, atrisinot pārsvarā 

nelineāru vienādojumu sistēmu, kas sastādīta pēc 

izmērītiem režīma parametriem. 

  

1 401 

[režīma parametra] 

stabilitātes rezerve 

stability margin of system state 

variable 

запас устойчивости Stabilitätsmarge einer 

Netzvariablen 

Intervāls starp režīma parametra faktisko vērtību 

un stabilitātes robežvērtību. 

1 500 

režīma parametra stabilitātes 

robeža 

stability limit of a system state 

variable 

предел устойчивости 

параметра режима 

Stabilitätsgrenze einer 

Netzvariablen 

Attiecīgā režīma parametra kritiskā vērtība, kuras 

pārsniegšana 

izraisa energosistēmas stabilitātestraucējumus. 

Nebojātā elektrotīklā jēdziens attiecināms uz 

energosistēmas statisko stabilitāti. 

  

1 515 

režīms 

  

state режим Zustand Vispārīgā nozīmē - sistēmas darba stāvoklis. 1 505 

rievas blīve 

  

slot packing уплотнение паза Nutfüllstück Papildizolācija elektromašīnas rievā ievietotu spoļu 

blīvēšanai, kas nodrošina šo spoļu stingru sēžu rievās. 

2 1036 

rievas izolētājčaula slot liner пазовая изоляционная гильза Nutauskleidung Izolācija starp elektromašīnas rievu un tajās ievietoto 

spoļu malām spoļu mehāniskai un elektriskai 

aizsardzībai. 

  

2 1037 

rievas ķīlis slot wedge пазовый клин Nutenkeil Elektromašīnas rievā virs tinuma iestiprināta plāksnīte, 

kas noslēdz rievu un ierobežo tinuma pārvietošanos 

radiālā virzienā. 

  

2 1038 

rievu slīpuma koeficients skew factor коэффициент скоса пазов Schrägungsfaktor Koeficients, ar kuru ievēro inducētā EDS 

samazināšanos elektromašīnas tinumā, ja rotora un 

statora rievas nav paralēlas. 

  

2 1039 

rimšana attenuation затухание Dämpfung Elektriska, elektromagnētiska vai akustiska lieluma 

pakāpeniska samazināšanās starp diviem secīgiem laika 

momentiem. 

  

4 1385 

rimšanas koeficients damping ratio коэффициент затухания Dämpfungsgrad Koeficients  otrās kārtas diferenciālvienādojumā 

, 

3 1553 



458 
 

ar kuru aprakstīta lineāra sistēma, kur sistēmas 

pašsvārstību leņķiskā frekvence. 

  

riņķa diagramma circle diagram круговая диаграмма Kreisdiagramm Sinhronmašīnas vai asinhronmašīnas raksturlīkne, kas 

attēlo sakarību starp primārā tinuma strāvas aktīvo un 

reaktīvo komponenti noteiktos apstākļos. 

  

2 1040 

riteklis vehicle единица подвижного состава Fahrzeug Dzelzceļa transportā – apkopojošs termins, ar kuru 

apzīmē jebkuru ritošā sastāva vienību, piemēram, 

lokomotīvi, motorvagonu, pasažieru vagonu, kravas 

vagonu. 

  

4 1386 

ritekļu elektrosavienotājs electric coupler of vehicles электрический 

междувагонный соединитель 

elektrische Fahrzeugkupplung Ierīce, ko lieto, lai savienotu divu sakabinātu ritekļu 

elektriskās ķēdes. 

4 1387 

rites kontakts 

  

rolling contact катящийся контакт Wälzkontakt Kontakts, kurā viena kontaktdetaļa rit pa otru 

kontaktdetaļu. 

2 1041 

ritsastāvs 

sk. dzelzceļa ritošais sastāvs 

  

        4 1388 

rīcības jauda available capacity распологаемая мощность verfügbare Leistung Lielākā elektriskā jauda, ko, ievērojot konkrētos 

apstākļus, ilgstoši spēj attīstīt elektroenerģijas avots. Tā 

var būt gan bruto jauda, gan neto jauda. 

  

1 280 

rīkojumkomanda instruction command команда инструкций, 

служебная команда 

Anweisung Komanda, ko pārraida uz vadības punktu un kas 

operatoram standartinstrukciju veidā tiek attēlota 

ekrānā, piemēram, “palaist ģeneratoru”, “ieregulēt 

ģeneratora jaudu … MW”. 

Piezīme. No ziņojumiem, ko pārraida ar parastajiem 

sakaru līdzekļiem, rīkojumkomanda atšķiras ar to, ka 

tiek ievadīta tālvadības iekārtā un pārraidīta tāpat kā 

citas komandas. 

  

3 1552 

robeža 

  

border, limit граница Grenze Līnija, aiz kuras mainās nosacījumi. 1 512 

robežfrekvence 

  

cut-off frequency граничная частота Grenzfrequenz Caurlaides joslas vai sprostjoslas frekvence, kurā 

slāpēšana ir noteiktā līmenī. 

3 1554 

robežizmaksas marginal cost дополнительные затраты Grenzkosten, Zuwachskosten Kopizmaksu palielinājums (samazinājums) noteiktā 

laika periodā (maksimumstundās, ziemas dienā, vasaras 

dienā, naktī), ja šajā periodā piegādātā jauda vai 

enerģija pieaug (samazinās) par vienu vienību 

(kilovatu, kilovatstundu). 

2 1042 
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robežizmaksu metode marginal cost method метод определения затрат по 

группам потребителей 

Methode der Grenzkosten, 

Methode der Zuwachskosten 
Uz katru patērētāju grupu attiecinātas izmaksas, kas 

atbilst noteiktā periodā (maksimumstundās, ziemas 

dienā, vasaras dienā, naktī) ņemtu vienību (kilovats, 

kilovatstunda) skaita reizinājumam ar atbilstošajām 

robežizmaksām. 

  

2 1043 

robežkļūda limiting error предельная погрешность Vertrauensgrenze der 

Abweichung 

Kļūdas maksimālā vērtība, kura mēraparātam vai 

mērrelejam var būt sagaidāma ar noteiktu ticamību 

noteiktos vienādos apstākļos. 

  

3 1555 

robustā vadība 

  

robust control жесткое управление robuste Regelung Vadība, kura darbojas apmierinoši, neraugoties uz to, 

ka procesa parametri ievērojami mainās. 

3 1556 

rokas ekvivalents artificial hand эквивалент руки Handnachbildung Elektriskā ķēde, kas normālos darbības apstākļos imitē 

cilvēka ķermeņa pilno pretestību starp rokā turamo 

elektroierīci un zemi. 

  

3 1557 

rokas elektroiekārta hand-held equipment ручное электрооборудование elektrische Handgeräte Pārvietojama elektroiekārta, kas paredzēta turēšanai 

rokā normālas ekspluatācijas laikā, turklāt dzinējs (ja 

iekārtai tāds ir) ir iekārtas sastāvdaļa. 

  

3 1558 

rokas gaismeklis hand-lamp ручной светильник Handleuchte Pārnesams gaismeklis ar rokturi un lokanu vadu vai 

elektroauklu, kas paredzēta gaismekļa pievienošanai 

elektrotīklam. 

  

4 1389 

rokdarbināms slēdzis 

  

manual switch ручной выключатель handbetätigter Schaltwerkantrieb Slēdzis, ko darbina ar roku tieši vai izmantojot pārvadu. 4 1390 

roksnieguma zona arm's reach зона досягаемости Handbereich Zona starp jebkuru punktu uz tādas virsmas, uz kuras 

parasti atrodas vai pa kuru pārvietojas cilvēki, un 

robežu, ko cilvēks var aizsniegt ar roku bez 

palīglīdzekļiem. 

  

3 1559 

rokvadība, 

manuālvadība 

  

manual control ручное управление Handsteuerung Cilvēka darbības izraisīta operācija vai operācijas 

vadība. 

2 1044 

rotācijas frekvences 

regulators 

  

speed governor регулятор скорости Drehzahlregler Ierīce, kas regulē tvaika turbīnas ieplūdes vārstu, lai 

uzturētu nepieciešamo rotācijas frekvenci. 

1 486 

rotācijas frekvences slogmaiņa regulation of a motor изменение скорости вращения 

при нагрузке 

Drehzahländerung eines Motors Elektrodzinēja rotācijas frekvences maiņa, mainoties 

slodzei. Rotācijas frekvences izmaiņu parasti raksturo 

2 1045 
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ar tās vērtībām pilnas slodzes un tukšgaitas režīmā. 

  

rotācijas frekvences šūpošanās 

  

speed hunting качания частоты вращения Drehzahlschwankung Sinhronmašīnas rotācijas frekvences svārstības ap kādu 

nemainīgu vērtību. 

2 1046 

rotācijas nevienmērība cyclic irregularity неравномерность вращения Ungleichförmigkeit der Drehzahl Motorģeneratoragregāta rotācijas frekvences 

periodiskas svārstības, kas rodas piedzenošās mašīnas 

griezes momenta periodiskas maiņas dēļ. 

  

2 1047 

rotācijas virziena pārbaude rotation test опыт по проверке направления 

вращения 

Prüfung der Drehrichtung Pārbaude, ko veic, lai noskaidrotu elektromašīnas 

rotora griešanās virzienu un spaiļu apzīmējumu 

pareizību. 

  

2 1048 

rotācijas virziens 

  

direction of rotation направление вращения Drehrichtung Virziens, kurā rotē elektromašīnas vārpsta, skatoties no 

tās piedziņas gala. 

2 1049 

rotējošais 

frekvenčpārveidotājs 

rotating frequency convertor вращающийся 

преобразователь частоты 

drehender Frequenzumformer Elektromašīna, kura vienas frekvences elektroenerģiju 

pārveido citas frekvences elektroenerģijā. 

2 1050 

rotējošās rezerves jauda spinning reserve of a system включенный резерв мощности rotierende Reserve Starpība starp sistēmai 

pieslēgto ģeneratoragregātu kopīgo rīcības jaudu un 

sistēmas faktisko slodzi. 

1 281 

rotora bandāža binding band of a rotor бандаж ротора Läuferbandage Paaugstinātas mehāniskās stiprības stieple vai lente, ar 

kuru aptīts rotors, galvenokārt tinuma frontālo daļu 

zonā, lai ierobežotu rotora tinumu radiālu 

pārvietošanos. 

  

2 1051 

rotora bandāžgredzens rotor end-winding retaining ring бандажное кольцо ротора Läuferkappenring Mehāniska ierīce, piemēram, tērauda cilindrs, kas 

aptver elektromašīnas rotora tinuma frontālās daļas un 

ierobežo to radiālo pārvietošanos lielas rotācijas 

frekvences gadījumā. 

  

2 1052 

rotora gala spiedplāksne 

  

end plate of a rotor нажимная плита ротора Läuferendplatte Diskveida plāksne, kas nostiprināta rotora 

bandāžgredzena galā. 

2 1053 

rotora jūgs 

  

rotor yoke ярмо ротора Läuferjoch Jūgs, kuram piestiprināti rotējoši izvirzītie poli. 

  

2 1054 

rotora reostatpalaidējs rheostatic rotor starter реостатный роторный 

пускатель 

Widerstands-Läuferstarter Palaidējs, kas asinhronā fāžrotora elektrodzinēja 

palaišanas laikā šuntē vienu vai vairākus rotora ķēdē 

ieslēgtus rezistorus. 

  

2 1055 

rotora tinums 

  

rotor winding обмотка ротора Läuferwicklung Tinums elektromašīnas rotorā. 2 1056 

rotora rotor earth-fault protection защита обмотки ротора от Läufer-Erdschlußschutz Aizsardzība, kuras darbību izraisa izolācijas bojājums 3 1560 
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zemesslēgumaizsardzība 

  

замыканий на землю starp rotora tinumu un zemētu ģeneratora korpusu. 

rotorkontakts rotor contact роторный контакт Rotorkontakt Griežslēdža rotorā izvietots vadītājmateriāla segments, 

kura forma ir tāda, ka ļauj veidot kontaktu ar slēdža 

statorā izvietotām kontaktdetaļām. 

  

4 1391 

rotorrezistīvā palaide 

  

rotor resistance starting пуск с помощью резистора в 

цепи ротора 

Anlauf über Vorschaltwiderstand 

im Läufer 
Fāžrotora asinhrondzinēja vai sinhronizēta 

asinhrondzinēja palaide, rotora ķēdē ieslēdzot rezistoru, 

kuru pēc dzinēja iegriešanās nošuntē. 

  

2 1057 

rotors 

  

rotor ротор Läufer Elektromašīnas rotējošā daļa. 2 1058 

rotorvads 

  

line of shafting валопровод Einwellenanordnung Uz kopīgas rotācijas ass novietotu un savstarpēji 

saistītu rotoru kopums. 

1 517 

rullīšu gultnis 

  

roller bearing роликовый подшипник Rollenlager Gultnis, kurā par rites ķermeņiem izmanto vienmērīgi 

pa aploci sadalītus rullīšus. 

2 1060 

rupjā sinhronizācija coarse synchronizing грубая синхронизация Grobsynchronisieren Sinhronmašīnas sinhronizācija, to pieslēdzot citai 

sinhronmašīnai vai tīklam pēc tam, kad gandrīz 

sasniegta sinhronā rotācijas frekvence un mašīna 

ierosināta. 

  

2 1061 

rutīnpārbaude routine test программное испытание Stückprüfung Izgatavošanas laikā vai pēc izgatavošanas veikta katra 

atsevišķa izstrādājuma pārbaude, lai pārliecinātos par tā 

atbilstību noteiktām prasībām. 

  

2 1065 

rūdīšana quenching закалка Abschrecken Metālu (parasti tērauda, retāk krāsaino metālu 

sakausējumu) termiskā apstrāde, kurā, tos sakarsējot 

virs kritiskās temperatūras un strauji atdzesējot, panāk 

tiem lielu cietību. 

  

4 1392 

rūdītais stikls toughened glass закаленное стекло vorgespanntes Glas Termiski speciāli apstrādāts stikls, kas pēc apstrādes 

iegūst paliekošu mehānisku spriegumu un nodrošina 

palielinātu mehānisko izturību. 

  

2 1059 

rūpnieciska izgatavojuma 

komutācijas un vadības 

aparatūras komplekts 

factory-built assembly of 

switchgear and controlgear 

комплект коммутационной 

аппаратуры и аппаратуры 

управления заводского 

изготовления 

fabrikfertige 

Schaltgerätekombination 
Komutācijas un vadības aparatūras komplekts, par kura 

izgatavošanu un montāžu atbild izgatavotājs, kas arī 

garantē, ka komplekta raksturlielumu novirzes atbilst 

standarta prasībām. 

2 1063 

rūpnieciskā elektrotermija industrial electroheat промышленный элекронагрев, 

промышленная 

электротермия* 

industrielle Elektrowäme Elektrotermija, ko izmanto rūpniecībā. 4 1393 
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rūpnieciskās frekvences 

reģeneratīvais spriegums 

  

power frequency recovery 

voltage 

восстанавливающееся 

напряжение промышленной 

частоты 

betriebsfrequente 

wiederkehrende Spannung 
Reģeneratīvais spriegums pēc pārejas procesa 

norimšanas. 

2 1064 

rūpniecības tarifs 

  

industrial tariff промышленный тариф Preisregelung für die Industrie Tarifs, ko piemēro galvenokārt vai tikai 

elektroenerģijas lietotājiem rūpniecībā. 

2 1062 

s 

sk. sekunde 

  

        3 1561 

S1 režīms 

sk. ilgstošs režīms 

  

  

  

  
  2 1066 

S2 režīms 

sk. īslaicīgs režīms 

  

  

  

  
  2 1067 

S3 režīms 

sk. pārtraukumaini ciklisks 

režīms 

  

  

  

  
  2 1068 

S4 režīms 

sk. pārtraukumaini ciklisks 

režīms ar palaidi 

  

  

  

  
  2 1069 

S5 režīms 

sk. pārtraukumaini ciklisks 

režīms ar elektrisko 

bremzēšanu 

  

  

  

  
  2 1070 

S6 režīms 

sk. nepārtraukts ciklisks 

režīms 

  

  

  

  
  2 1071 

S7 režīms 

sk. nepārtraukts ciklisks 

režīms ar elektrisko 

bremzēšanu 

  

  

  

  
  2 1072 

S8 režīms 

sk. mainīga ātruma 

nepārtraukts ciklisks režīms 

  

  

  
  2 1073 
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S9 režīms 

sk. mainīga ātruma necikliskas 

slodzes režīms 

  

  

  

  
  2 1074 

sabiedrisko pakalpojumu 

tarifs 

  

public services tariff тариф для общественного 

сектора 

Preisregelung für Sonderzwecke Galvenokārt sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām 

izmantotās elektroenerģijas tarifs. 

2 1075 

sacietēšanas punkts, 

sacietēšanas temperatūra 

  

freezing point, solidification 

point 

точка затвердевания, 

температура затвердевания 

Erstarrungspunkt, 

Erstarrungstemperatur 

Temperatūra, kurā ķīmiski tīra viela noteiktā spiedienā 

no šķidra stāvokļa pāriet cietā stāvoklī. 

4 1394 

sacietēšanas temperatūra 

sk. sacietēšanas punkts 

  

        4 1395 

sadale 

  

distribution распределение Verteilung Sadalīšanas process. 1 518 

sadales elektrolīnija distribution line распределительная линия Verteilungsleitung Elektrolīnija, ko izmanto no elektropārvades tīkla vai 

barošanas avota saņemtās elektroenerģijas tālākai 

sadalīšanai. 

  

2 1076 

sadales punkts switching substation, distribution 

point, switching center 

распределительный пункт Schaltstation Savrupa (parasti augstsprieguma) elektrosadalietaise. 1 479 

sadales tīkla simetrēšana 

  

balancing of a distribution 

network 

симметрирование 

распределительной сети 

Symmetrierung in einem 

Verteilungsnetz 

Tāds elektriskās slodzes sadalījums pa fāzēm, lai 

spriegumu nesimetrija būtu iespējami maza. 

1 551 

sadales tīkls distribution network распределительная сеть Verteilungsnetz Elektriskā tīkla daļa, kas savieno elektriskā pārvades 

tīkla apakšstacijas ar patērētājiem. Elektriskie 

sadales tīkli parasti ir ar nominālo spriegumu 20; 10; 6; 

0,4 kV. 

  

1 667 

sadales zudumi distribution losses потери при распределении 

электрической энергии 

Verteilungsverluste Jaudas zudumi sadales tīkla elementos. 1 733 

sadalītājuzmava dividing box, splitter box разделительная муфта, 

разветвительная муфта 

Aufteilungskasten Vairākdzīslu kabeļa hermētiska uzmava, kas nodrošina 

iespēju izmantot atsevišķas dzīslas kā vienfāzes 

kabeļus, nebojājot dzīslu izolāciju. Terminus "dividing 

box" un "hfpltkbntkmyfz veanf" parasti lieto 

zemsprieguma kabeļiem, bet "splitter box" un 

"hfpdtndbntkmyfz veanf"  augstsprieguma kabeļiem. 

  

2 1077 

sadalkopnes 

sk. sadalkopnes, kopņu 

        1 534-2 
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sistēma 

  

sadalkopnes, 

kopņu sistēma 

  

busbars сиситема сборных шин, 

сборные шины 

Sammelschiene Kopņu sistēma sadalietaisē, ko izmanto 

dažādu pievienojumu ērtākai savienošanai. 

1 330 

sadalne 

sk. [elektriskā] sadalietaise, 

elektrosadalietaise, sadalne 

  

        1 534-3 

sadurkontakts 

  

butt contact торцевой контакт Druckkontakt Kontakts, kura kontaktdetaļu relatīvā pārvietošanās 

notiek perpendikulāri kontaktvirsmai. 

2 1078 

sadursavienotājs 

  

butting connector стыковой соединитель Stirnkontakt-Steckverbinder Savienotājs, kurā kontaktdetaļas viena otru neaptver un 

savienojumu nodrošina aksiāls spēks. 

4 1396 

saistītais elektrons bound electron связанный электрон gebundenes Elektron Molekulas vai atoma viena enerģijas līmeņa elektrons, 

kas nevar brīvi pārvietoties ārējā elektriskā lauka 

ietekmē. 

  

3 1566 

saistītais kompleksais skaitlis conjugate complex number сопряженное комплексное 

число 

konjugiert-komplexe Zahl Kompleksā skaitļa  saistītais skaitlis 

algebriskā formā ir  un eksponenciālā 

formā  , kur  un – attiecīgi 

kompleksā skaitļa modulis un arguments. 

  

4 1397 

saistītā programmvadība 

  

hard-wired programmed control связанное программное 

управление 

verbindungsprogrammierte 

Steuerung 

Programmvadība, kurā vadības programma ir dota 

atsevišķu funkcionālu vienību veidā, ietverot šo vienību 

savstarpējās saites. 

  

3 1565 

saistītie dzelzceļa signāli 

  

coupled railway signals, slotted 

railway signals 

связанные железнодорожные 

сигналы* 

gekoppelte Eisenbahnsignale Dzelzceļa signāli, kuru rādījumi ir savstarpēji atkarīgi. 4 1398 

saite 

  

link связь Verbindung Elektroenerģētikā - funkcionāli noteikts 

elektroenerģijas pārvades posms. 

1 535 

saites kondensators 

  

coupling capacitor конденсатор связи Kopplungskondensator Kondensators, ko izmanto signālu pārvadei 

energosistēmā. 

4 1399 

saīsināta soļa tinums 

  

short pitch winding обмотка с укороченным шагом Sehnenwicklung, Wicklung mit 

verkürzter Schrittweite 
Elektromašīnas tinums, kura relatīvais solis ir mazāks 

par 100 %. 

2 1079 

saīsinātā aizsargzona underreach сокращенная зона защиты, 

сокращенная область действия 

защиты 

Unterreichweite Aizsardzības (parasti distantaizsardzības) darbības 

apgabals, kas ir mazāks par aizsargājamā posma 

garumu. 

3 1562 
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saīsinātās zonas aizsardzība ar 

atļāvējsignālu 

permissive underreach protection защита с сокращенной зоной и 

разрешающим сигналом 

Selektivschutz mit 

Unterreichweite und Freigabe 

Aizsargsistēma ar sakaru kanālu un saīsinātas zonas 

distantaizsardzībām, kas uzstādītas aizsargājamā posma 

galos. Ja vienā no posma galiem nostrādā saīsinātās 

zonas aizsardzība, tad pa sakaru kanālu uz posma 

pretējo galu tiek padots atļāvējsignāls, kas nodrošina 

posma atslēgšanu, ja pretējā gala aizsardzība ir 

konstatējusi bojājumu (sk. attēlu). 

 

Aizsardzības nostrāde C gala 1. zonā nodrošina 

aizsargājamā posma atslēgšanu šajā galā un 

atļāvējsignāla pārraidi uz D galu. Tajā aizsargājamā 

posma atslēgšana notiks tikai tad, ja pēc atļāvējsignāla 

saņemšanas no C gala nostrādā arī D gala vietējā 

aizsardzība. 

  

3 1563 

saīsinātās zonas aizsardzība ar 

tālatslēgšanas signālu 

intertripping underreach 

protection 

защита с сокращенной зоной и 

сигналом телеотключения 

Selektivschutz mit 

Unterreichweite und 

unmittelbarer Fernauslösung 

Aizsargsistēma ar sakaru kanālu un saīsinātās zonas 

distantaizsardzībām, kas uzstādītas aizsargājamā posma 

galos. Ja vienā no posma galiem nostrādā saīsinātās 

zonas aizsardzība, tad pa sakaru kanālu uz posma 

pretējo galu tiek padots tālatslēgšanas signāls, kas 

nodrošina posma atslēgšanu neatkarīgi no pretējā gala 

vietējās aizsardzības darbības (sk. attēlu). 

3 1564 
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Aizsardzības nostrāde, notiekot bojājumam C gala 1. 

zonā, nodrošina aizsargājamā posma atslēgšanu C galā 

un atļāvējsignāla pārraidi uz D galu. Pēc atļāvējsignāla 

saņemšanas tiek atslēgts aizsargājamais posms D galā 

neatkarīgi no vietējās aizsardzības šajā galā. 

  

salāgošanas izcilnis key ориентирующий выступ Schlüssel Vienas detaļas izvirzījums vai izcilnis, kas ielāgojams 

otras detaļas padziļinājumā vai rievā, lai, šīs detaļas 

savienojot, nodrošinātu pareizu to savstarpējo 

orientāciju. 

  

4 1402 

salāgošanas rieva keyway ориентирующий паз Schlüsselnut Vienas detaļas rieva vai padziļinājums, kurā ielāgojams 

otras detaļas izcilnis vai izvirzījums, lai nodrošinātu 

pareizu savstarpējo orientāciju šo detaļu savienošanas 

laikā. 

  

4 1403 

salāgota slodze matched load согласованная нагрузка angepaßte Last Tāda barošanas avotam pievienota slodze 

(elektropatērētājs), kas atbilst patērētājam atdotai 

maksimāli iespējamai jaudai. Vienkāršākajā gadījumā 

tā atbilst slodzes pretestībai, kas skaitliski ir vienāda ar 

avota iekšējo pretestību. 

  

4 1404 

salāgotas slodzes spriegums matched output voltage напряжение на согласованной 

нагрузке 

Ausgangsspannung an der 

Nennlast 

Spriegums uz signālu ģeneratora noteiktām izejas 

spailēm, ja slodzes pilnā pretestība ir vienāda ar avota 

pretestību nemodulētam signālam. 

Piezīme. Sinusoidāliem signāliem spriegumu nosaka kā 

vidējo kvadrātisko vērtību, bet nesinusoidāliem 

signāliem – kā vēziena vērtību, kur vēzienu nosaka kā 

maksimālās un minimālās vērtības starpību. 

  

3 1570 

salīdzinājummērīšanas 

metode 

comparison method of 

measurement 

метод измерения сравнением Vergleichsmeßverfahren Mērīšanas metode, kuras pamatā ir mērījamā lieluma 

salīdzināšana ar tāda paša veida zināmu fizikālu 

3 1571 
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lielumu. 

  

salīdzināšanas etalons 

  

comparison standard эталон сравнения Vergleichsnormal Etalons, kas paredzēts vienas un tās pašas precizitātes 

līmeņa etalonu salīdzināšanai. 

3 1572 

salīdzināšanas spuldze comparison lamp лампа сравнения Vergleichslampe Gaismas avots ar nemainīgiem, bet ne katrā ziņā 

zināmiem gaismtehniskajiem lielumiem (gaismas 

stiprumu, gaismas plūsmu, spožumu), ar kuriem 

pārmaiņus salīdzina etalongaismas avotu un 

pārbaudāmo gaismas avotu. 

  

4 1405 

salīdzinātājelements comparing element сравнивающий элемент Vergleichsglied Pārvades elements, kuram ir divas ieejas un viena izeja 

un kura izejas mainīgais ir vienāds ar ieejas mainīgo 

starpību (sk. attēlu termina vadības 

sistēma skaidrojumā). 

  

3 1573 

samazinātās jaudas 

atzarojums 

  

reduced-power tapping ответвление сниженной 

мощности 

Anzapfung für verringerte 

Leistung 
Tinuma atzarojums, kura jauda ir mazāka par 

transformatora nominālo jaudu. 

2 1080 

saplūdes frekvence 

  

fusion frequency частота слияния Verschmelzungsfrequenz Kairinājuma maiņas frekvence, virs kuras mirgoņa 

noteiktos apstākļos netiek uztverta. 

3 1574 

saskaņota slēguma jauktas 

ierosmes vilces dzinējs 

cumulative compounded traction 

motor 

тяговый двигатель 

смешанного возбуждения с 

согласным включением 

обмоток 

feldverstärkend kompoundierter 

Fahrmotor 

Jauktas ierosmes vilces dzinējs, kura virknes un 

paralēlās (vai virknes un neatkarīgās) ierosmes tinumi 

rada vienāda virziena magnetodzinējspēkus. 

4 1408 

saskaņotājtransformators matching transformer согласующий трансформатор Anpassungstransformator Transformators, ko paredzēts ieslēgt starp divām 

ķēdēm ar dažādām pretestībām, lai pastiprinātu 

pārvadāmā signāla jaudu. 

  

3 1577 

saskaņots slēgums 

  

aiding connection согласное включение gleichsinnige Schaltung Divu induktīvi saistītu tinumu slēgums, kurā abu 

tinumu magnetizētājspēki darbojas vienā virzienā. 

3 1578 

saskarne interface интерфейс Schnittstelle Divu funkcionālu vienību kopēja robeža, ko nosaka 

funkcionāli raksturlielumi, funkcionāli signāli un citi 

atbilstoši raksturlielumi. 

  

3 1579 

saslēdzējkontakta 

pārtraukšanas laiks 

opening time of a make contact время размыкания 

замыкающего контакта 

Rückfallzeit eines Schließers Laika intervāls no brīža, kad komutācijas aparāta, 

piemēram, releja beigu stāvoklī ieejas iedarbes lielums 

tiek pārtraukts, līdz brīdim, kad izejas ķēdē pirmo reizi 

pārtraucas saslēdzējkontakts (sk. attēlu termina releja 

pirmsiedarbes stāvoklis skaidrojumā). 

  

3 1580 

saslēdzējkontakta saslēgšanas closing time of a make contact время замыкания Ansprechzeit eines Schließers Laika intervāls no brīža, kad komutācijas aparāta, 3 1581 
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laiks замыкающего контакта piemēram, releja pirmsiedarbes ieejas iedarbes lielums 

sasniedzis nostrādes sākuma vērtību, līdz brīdim, kad 

izejas ķēdē pirmo reizi saslēdzas saslēdzējkontakts 

(sk.attēlu termina releja pirmsiedarbes 

stāvoklis skaidrojumā). 

  

saslēdzējkontakts 

  

make contact, "a" contact контакт включения Schließer Vadības kontakts vai palīgkontakts, kas sākumstāvoklī 

ir pārtraukts, bet darbstāvoklī saslēgts. 

  

2 1082 

saslēgumlaika strāvas ilgums make-break time минимальное время тока в 

главной цепи 

Ein-Aus-Stromflußdauer Laika intervāls starp brīdi, kad sāk plūst strāva 

komutācijas aparāta pirmajā polā, un brīdi, kad pilnīgi 

nodzisis loks pēdējā polā, bet momentānās darbības 

atkabnis saņēmis barošanu reizē ar strāvas rašanos 

galvenajā ķēdē. 

  

2 1083 

saslēgumlaiks close-open time время замкнутого состояния Ein-Aus-Kontaktzeit Laika intervāls starp pirmā pola kontaktu saslēgšanās 

brīdi ieslēgšanas operācijas laikā un visu polu 

lokdzēses kontaktu pārtraukšanas brīdi sekojošas 

atslēgšanas operācijas laikā. 

  

2 1084 

satelītapakšstacija satellite substation подстанция группового 

дистанционного управления 

Unterstation No bāzes apakšstacijas tālvadāma apakšstacija. 1 42 

saules aukstumapgāde solar cooling солнечное охлаждение Sonnenkühlung* Saules starojuma enerģijas izmantošana aukstuma 

ieguvei saldēšanas iekārtās, gaisa kondicionēšanas 

iekārtās u.tml. 

  

4 1409 

saules ekonomaizers solar economizer солнечный экономайзер Sonnen-Ekonomiser Termodinamiskās saules elektrostacijas elements, kurā 

notiek siltumnesēja iepriekšēja uzsildīšana pirms tā 

ievadīšanas tvaika ģeneratorā. 

  

4 1410 

saules elektrostacija solar power station солнечная электростанция Sonnenkraftwerk Elektrostacija, kurā elektroenerģiju iegūst no saules 

starojuma enerģijas, vai nu to tieši ar fotoelektriskā 

efekta palīdzību pārveidojot elektroenerģijā, vai netieši 

- vispirms starojuma enerģiju pārveidojot 

siltumenerģijā. 

  

1 171 

saules elements. solar cell солнечный элемент Solarzelle Ierīce saules starojuma enerģijas tiešai pārveidošanai 

elektriskajā enerģijā, izmantojot dažādus fizikālos 

efektus. 

  

4 1411 

saules enerģētika. solar power engineering солнечная энергетика Solarenergietechnik, 

Sonnenenergietechnik 

Enerģētikas apkšnozare, kas nodarbojas ar saules 

starojuma enerģijas pārveidošanu elektriskajā enerģijā 

4 1412 
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un siltumenerģijā. 

  

saules enerģijas 

koncentrators, 

heliokoncentrators 

  

solar energy concentrator концентратор солнечной 

энергии 

Sonnenenergie-Konzentrator Optiska ierīce, kas, izmantojot staru laušanu un 

atstarošanu, palielina saules starojuma plūsmas 

blīvumu. 

4 1413 

saules enerģijas uztvērējs 

  

receiver of solar energy приемник солнечной энергии Sonnenenergie-Empfänger Ierīce vai elements, kas paredzēts saules starojuma 

koncentrētās plūsmas uztveršanai. 

4 1414 

saules fotoelements solar photovoltaic cell солнечный фотоэлектрический 

элемент 

photoelektrische Solarzelle Saules elements, kura darbībā izmanto fotoefektu. 4 1415 

saules kolektors 

  

solar collector солнечный коллектор Sonnenkollektor Ierīce, kas, absorbējot saules starojuma enerģiju, 

pārveido to siltumenerģijā. 

4 1416 

saules siltumapgāde solar heating солнечное теплоснабжение Sonnen-Wärmeversorgung* Saules starojuma enerģijas izmantošana apsildei, siltā 

ūdens apgādei un dažādu siltumlietotāju 

tehnoloģiskajām vajadzībām. 

  

4 1417 

saules starojums 

  

solar radiation солнечное излучение Sonnenstrahlung Saules izstarotais elektromagnētiskais starojums. 4 1418 

saules termoelektriskais 

elements 

solar thermoelectric element термоэлектрический 

солнечный элемент 

thermoelektrische Solarzelle Saules elements, kura darbības pamatā ir 

termoelektriskie efekti (Peltjē efekts, Tomsona efekts, 

Zēbeka efekts) un kurā par siltuma avotu izmanto 

saules starojuma enerģiju. 

  

4 1419 

sausais reaktors 

  

dry-type reactor сухой реактор Trockendrosselspule Reaktors, kura magnētserde un tinumi nav iegremdēti 

šķidrā dielektriķī. 

2 1085 

sausais transformators 

  

dry-type transformer сухой трансформатор Trockentransformator Transformators, kura magnētserde un tinumi nav 

iegremdēti šķidrā dielektriķī. 

2 1086 

sausā galvaniskā baterija 

  

dry primary battery сухая гальваническая батарея Trocken-Primärbatterie Galvaniskā baterija, kurā elektrolīts ir cietā stāvoklī. 3 1582 

sausdzeses tornis 

  

dry cooling tower теплообменная градирня Trockenkühlturm Dzeses tornis, kurā dzesēšana notiek, cirkulācijas 

ūdenim tieši nesaskaroties ar dzesējošo gaisu. 

1 674 

sausizlādes elektriskā 

pārbaude 

  

dielectric dry test испытание изоляции в сухом 

состоянии 

dielektrische Trockenprüfung Sausas un tīras izolācijas virsmas elektriskā pārbaude 

gaisā. 

1 429 

sauslādēta akumulatoru 

baterija 

  

dry charged secondary battery сухозаряженная 

аккумуляторная батарея 

trockene geladene Batterie Bez elektrolīta uzglabājama akumulatoru baterija, kuras 

plates ir sausuzlādētā stāvoklī. 

3 1583 

savienojuma fiksators locking device замок, фиксатор соединения* Verriegelungsvorrichtung Dažās elektroierīču sastāvdaļās iebūvēta detaļa, kas 

paredzēta savienojamās daļas mehāniskai fiksācijai. 

4 1420 
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savienotāja atvilcējfiksators 

  

pull-off coupling of a connector оттяжной замок соединителя ausziehbarer Kupplung eines 

Steckverbinders 

Spraudsavienotāja fiksators, kuru atbrīvo, iedarbojoties 

ar aksiālu spēku uz jūggredzenu. 

4 1422 

savienotāja ātrfiksators quick-disconnect coupling of a 

connector 

быстродействующий замок 

соединителя 

Schnellentkupplung eines 

Steckverbinders 

Spraudsavienotāja fiksators, kas nodrošina ātru 

atvienošanu. 

4 1421 

savienotāja bajonetfiksators bayonet coupling of a connector байонетный замок 

соединителя 

Bajonettkupplung eines 

Steckverbinders 

Ātrai savienošanai un atvienošanai paredzēts 

spraudsavienotāja fiksators ar izciļņiem, ko ievirza 

skrūves līnijas veidā izveidotās rievās, nodrošinot 

savienojuma fiksāciju ar nelielu pagriezes leņķi. 

  

4 1423 

savienotāja ekrāns connector shield экран соединителя Steckverbinder-Abschirmung Spraudsavienotāja apvalks vai apvalka daļa, kas īpaši 

paredzēta kabeļa ekrāna pievienošanai un aizsardzībai 

pret elektromagnētiskiem traucējumiem. 

  

4 1424 

savienotāja iekšējais blīvējums barrier seal of a connector внутреннее уплотнение 

соединителя 

Barrierendichtung eines 

Steckverbinders 

Blīvējums, kas izveidots spraudsavienotāja iekšpusē 

starp korpusu un izolējošām daļām, kā arī starp 

izolējošām daļām un kontaktiem. 

  

4 1425 

savienotāja jūggredzens 

  

coupling ring of a connector соединительное кольцо 

соединителя 

Kupplungsring eines 

Steckverbinders 

Elektriskā savienotāja cilindriskas formas detaļa, ko 

izmanto savienošanai un atvienošanai. 

4 1426 

savienotāja pašfiksators push-pull coupling of a 

connector 

самозапирающийся замок 

соединителя 

Selbstkupplung eines 

Steckverbinders 

Ātrai savienošanai paredzēts spraudsavienotāja 

fiksators ar automātisku bloķēšanu, kuru atbrīvo, 

iedarbojoties ar aksiālu spēku uz jūggredzenu. 

  

4 1427 

savienotāja sadurvirsma 

  

connector interface поверхность стыка в 

соединителе 

Steckverbinder-Stirnfläche Jebkura no spraudsavienotāja divām kontaktvirsmām, 

kas vērstas viena pret otru. 

4 1428 

savienotāja saslēgumstāvokļa 

iezīme 

  

engagement indicator of a 

connector 

указатель сочленения 

соединителя 

Stellungsanzeiger eines 

Steckverbinders 

Iezīme, kas norāda, ka spraudsavienotājs ir pilnīgi 

sasaistīts ar savienojamo daļu. 

4 1429 

savienotāja skrūvfiksators jack-screw system of a connector винтовой замок соединителя Spindelverriegelungssystem 

eines Steckverbinders 

Spraudsavienotāja fiksators ar ir neizkrītošu skrūvju un 

uzgriežņu komplektu, ko izmanto savienošanai un 

atvienošanai un atseviškos gadījumos arī polaritātes 

nodrošināšanai. 

  

4 1430 

savienotāja vadtapa guide pin of a connector направляющий штырь 

соединителя 

Führungsstift eines 

Steckverbinders 

Tapa, stienis vai izcilnis, kas izvirzīts ārpus 

spraudsavienotāja savienojamās virsmas un kas 

paredzēts, lai savienošanas laikā nodrošinātu 

savienojamo daļu pareizu orientāciju. 

  

4 1431 

savienotāja vītņfiksators threaded coupling of a connector резьбовой замок соединителя Schraubkupplung eines Spraudsavienotāja fiksators, kura darbību nodrošina 4 1432 
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Steckverbinders savienojamo daļu vītņu sazobe. 

savienotājskava connecting cluster скоба соединителбное Verbindungsstück Īsslēdzējierīces sastāvdaļa, kas paredzēta kabeļu tiešai 

vai netiešai savienošanai, piemēram, kabeļuzgaļu 

savstarpējai savienošanai vai kabeļa savienošanai ar 

zemētājspaili. 

  

4 1433 

savienotājuzmava 

  

straight-joint соединительная муфта Verbindungsmuffe Ierīce divu kabeļu savienošanai, lai nodrošinātu ķēdes 

nepārtrauktību. 

2 1087 

savienotājvārpsta dumb-bell shaft, spacer shaft передаточный вал Verbindungswelle Atsevišķa vārpsta, kas mehāniski sajūdz divu 

elektromašīnu vārpstas. 

2 1088 

savilcējspīle, 

varžspīle 

  

wire grip зажим-лягушка Froschklemme für Leiterseil Metāla palīgierīce, ar kuru satver un notur gaisvadu 

līnijas vadu tā spriegošanas laikā. 

4 1434 

savstarpēji saistīta atteice 

sk. mijsaistes atteice, 

savstarpēji saistīta atteice 

  

        1 75-1 

savstarpīga četrpola shēma reciprocal two-port network схема взаимного 

четырехполюсника 

reziprokes Zweitor, 

kopplungssymmetrisches 

Zweitor 

Četrpola shēma, kurai vienu spaiļu sprieguma un otru 

spaiļu īsslēguma strāvas attiecība ir vienāda ar otru 

spaiļu sprieguma un pirmo spaiļu īsslēguma strāvas 

attiecību. 

Piezīme. Savstarpīga n pola immitanču matrica ir 

simetriska. 

  

3 1584 

sazarots gredzentīkls mashed system сложно-замкнутая 

электрическая сеть 

vermaschtes Netz Elektrotīkls vai tā daļa, ko veido 

vairākas gredzenlīnijas ar vairākiem barošanas 

avotiem. 

1 668 

sazarots radiāltīkls tree’d system радиально-магистральная 

электрическая сеть 

verzweigtes Netz Radiāla elektrotīkla modifikācija, kurā radiālajām 

līnijām pievienotas nozarlīnijas. 

1 669 

sākotnējais apgaismojums 

(apzīmējums: Ei) 

  

initial illuminance начальная освещенность Anfangsbeleuchtungsstärke Jaunas apgaismes ietaises vidējais apgaismojums, kas 

mērīts, sākot šo ietaisi lietot. 

4 1400 

sākotnējā magnetizēšanas 

līkne 

initial magnetization curve кривая начального 

намагничивания 

Neukurve Magnetizēšanas līkne, ko iegūst, ja uz pilnīgi 

atmagnetizētu materiālu iedarbojas ar ārēju magnētisko 

lauku, kura intensitāti monotoni palielina, sākot no 

nulles. 

Piezīmes. 

1.            Materiāla atmagnetizēto stāvokli iegūst ar 

termisko vai dinamisko metodi. 

2.            Šī līkne praktiski sakrīt ar galveno 

magnetizēšanas līkni. 

3 1569 
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sākotnējā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: i ) 

  

initial permeability начальная магнитная 

проницаемость 

Anfangspermeabilität Amplitudālās magnētiskās 

caurlaidības arobežvērtība, magnētiskā lauka 

intensitātei tiecoties uz nulli: 

 

3 1567 

sākotnējā magnētiskā 

uzņēmība 

(apzīmējums: ki) 

  

initial susceptibility начальная магнитная 

восприимчивость 

Anfangssuszeptibilität Magnētiskās uzņēmības robežvērtība, magnētiskā lauka 

intensitātei un magnētiskajai indukcijai tiecoties uz 

nulli. 

3 1568 

sākumierosināšana pre-excitation предвозбуждение Vorerregung Virknes ierosmes vilces dzinēja ierosināšana no ārēja 

avota, piemēram, akumulatora, ja, šo dzinēju darbinot 

elektriskās bremzēšanas režīmā, paliekošais 

magnētisms nevar nodrošināt pašierosināšanos. 

  

4 1401 

sālsvannas [elektro]krāsns salt bath electrode furnace солевая электродная ванна Elektroden-Salzbadofen Elektrokrāsns materiālu kausēšanai šķidrā vidē, par vidi 

izmantojot sāļu kausējumu, kurā siltums rodas, 

elektriskajai strāvai plūstot tieši starp vannā ierīkotiem 

elektrodiem. 

  

4 1406 

sānnovietojuma kontaktsliede 

  

side conductor rail боковой контактный рельс seitliche Stromschiene Kontaktsliede, kas novietota gaitas sliežu vienā vai otrā 

pusē. 

4 1407 

sārma akumulators 

  

alkaline secondary cell щелочный аккумулятор alkalischer Akkumulator Akumulators, kurā elektrolīts ir sārma šķīdums. 3 1575 

sārma galvaniskā baterija 

  

alkaline primary battery щелочная гальваническаябатар

ея 

alkalische Primärbatterie Galvaniskā baterija, kurā elektrolīts ir sārma šķīdums. 3 1576 

sārņizturīgs izolators 

  

antipolution-type insulator грязестойкий изолятор Isolator für schwere 

Verschmutzung 
Izolators, kura ārējā forma piemērota izmantošanai 

piesārņotā vidē. 

2 1081 

scintilators 

  

scintilator сцинтилирующее вещество Szintilator Lumiscējoša viela (parasti šķidra vai cieta), kas izraisa 

radioluminiscenci ar īslaicīgu pēcspīdi. 

4 1435 

secības izšķirtspēja separating capability, 

discrimination 

разрешающая способность по 

очередности 

zeitliches 

Unterscheidungsvermögen 

Minimālais laiks starp notikumiem, kāds nepieciešams, 

lai šo notikumu secība tiktu noteikta pareizi. 

3 1585 

secīga vadība sequential control последовательное управление Ablaufsteuerung Atgriezeniski nesaistīta vadība, kurā iedarbi realizē pa 

atsevišķām pakāpēm un kurā pāreju no vienas pakāpes 

uz nākošo nosaka programma saskaņā ar noteiktiem 

pārejas nosacījumiem. 

  

3 1586 

seglspaile 

  

saddle terminal зажим с накладкой Laschenklemme Spaile, kurā vadu piespiež ar uzliktni, kas stiprināts ar 

vairākām skrūvēm vai uzgriežņiem. 

4 1436 

segmentgultnis pad type bearing сегментный подшипник Segment-Gleitlager Slīdgultnis vai aksiālais gultnis, kurā balstvirsma sastāv 2 1089 
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  no dalītiem segmentiem. 

sejas aizsargekrāns face screen [for electrical work] зашитный [электрический] 

экран лица 

leitfähiger Gesichtsschutzschirm 

[für elektrotechnische Arbeiten] 

Aizsargierīce, kas izgatavota no viengabala vai tīklota 

vadītājmateriāla un kas paredzēta strādājošā sejas vai 

tās daļas aizsardzībai no elektriskā lauka iedarbības. 

  

4 1437 

sejas aizsargs face shield защитная маска Gesichtsschutzschirm Aizsargierīce, kas paredzēta strādājošā sejas, tās daļas 

vai acu aizsardzībai no elektriskā lauka, ultravioletā 

starojuma un elektriskā loka iedarbības. 

  

4 1438 

sekcijatdalītājs 

  

busbar section disconnector секционный разъединитель Sammelschienen-

Längstrennschalter 

Atdalītājs starp kopņu sekcijām to savienošanai vai 

pārtraukšanai. 

1 57 

sekcijslēdzis 

  

switched busbar circuit-breaker секционирующий 

выключатель 

Sammelschienen-Längsschalter Jaudas slēdzis, kas savieno divas sekcijas sekcionētā 

kopņu sistēmā. 

1 562 

sekcionētājuzmava 

  

sectionalising joint изолирующая муфта Isoliermuffe Savienotājuzmava, kurā kabeļa metāla apvalks, 

kopējais ekrāns un ārējais ekrāns nav elektriski saistīti. 

2 1090 

sekcionēts šķērssavienojums sectionalised cross-bonding секционированное соединение unterteiltes Auskreuzen Kabeļa ekrānu šķērssavienojuma veids, kurā trīs 

virknes elementārposmus (apakšposmus) izmanto viena 

posma (galvenā posma) veidošanai. Trīs ekrāni tiek 

cieši savienoti galvenā posma abos galos, un šajos 

punktos tie var būt sazemēti. Divos starpposmos kabeļi 

tiek transponēti, bet ekrāni savienoti tā, lai katra ekrāna 

nepārtrauktā ķēde kabeļa galvenā posma robežās 

ieņemtu vienu un to pašu ģeometrisko stāvokli. Garās 

kabeļu trasēs var būt vairāki galvenie posmi. 

  

2 1091 

sekmīga automātiskā 

atkalieslēgšana 

successful automatic reclosing успешное АПВ erfolgreiche automatische 

Wiedereinschaltung 

Automātiskā atkalieslēgšana pēc bezstrāvas pauzes, 

kuras laikā bojājums pats ir novērsies un pēc jaudas 

slēdža ieslēgšanās elektrotīklā tiek atjaunota normāla 

darbība. 

  

3 1587 

sektorvads 

  

sector-shaped conductor токопроводящая жила 

секторного сечения 

Sektorleiter Profilvads, kura šķērsgriezuma forma ir tuva riņķa 

sektoram. 

2 1092 

sekundārais dzesētājaģents secondary coolant вторичный хладагент sekundäres Kühlmittel Šķidra vai gāzveida vide, kas primārajam 

dzesētājaģentam atdoto siltumu novada caur 

siltummaini vai caur elektromašīnas ārējo virsmu, 

turklāt sekundārā dzesētājaģenta temperatūra ir zemāka 

par primārā dzesētājaģenta temperatūru. 

  

2 1094 

sekundārais etalons 

  

secondary standard вторичный эталон Sekundärnormal Etalons, kura vērtība tiek noteikta, to tieši vai netieši 

salīdzinot ar primāro etalonu vai arī izmantojot 

etalonmetodi. 

3 1589 
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sekundārais fotometriskais 

etalons 

secondary photometric standard вторичный фотометрический 

эталон 

photometrisches 

Sekundärnormal 

Gaismas avots vai fotometrs, kas kalibrēts, to tieši 

salīdzinot ar primāro fotometrisko etalonu. 

4 1440 

sekundārais gaismas avots secondary light source вторичный источник света Fremdleuchter, 

Sekundärlichtquelle 

Objekts (ierīce, ķermenis, virsma), kas pats neizstaro 

gaismu, bet tikai daļēji atstaro vai daļēji laiž cauri 

primāro gaismas avotu izstaroto gaismu. 

  

4 1441 

sekundārais relejs 

  

secondary relay вторичное реле Sekundärrelais Relejs, kura iedarbināšanai izmantota mērmaiņu vai 

pārveidotāju izejas strāva vai spriegums. 

3 1590 

sekundārais tinums secondary winding вторичная обмотка Sekundärwicklung Indukcijas mašīnas tinums, kurš, mašīnai darbojoties, 

nav saistīts ar barotājtīklu. 

Transformatora tinums, kurš aktīvo jaudu pievada 

slodzes ķēdei. 

Mērmaiņa tinums, no kura tiek barotas mēraparātu, 

skaitītāju, aizsardzības ierīču un /vai 

vadības ierīču ķēdes. 

  

2 1095 

sekundārā atteice 

  

secondary failure вторичный отказ Folgeausfall Aplūkojamā elementa atteice, kuru tieši vai netieši 

izraisījusi cita elementa atteice. 

1 76 

sekundārā elektronu emisija 

  

secondary electron emission вторичная электронная 

эмиссия 

Sekundärelektronenemission Elektronu emisija, ko izraisa materiāla virsmas 

bombardēšana ar elektroniem vai joniem. 

3 1588 

sekundārā etalonspuldze 

  

secondary standard lamp вторичная эталонная лампа Sekundärnormallampe Spuldze, kuru paredzēts izmantot kā sekundāro 

fotometrisko etalonu. 

4 1439 

sekundārā ķēde secondary circuit вторичная цепь Sekundärkreis Ķēde indukcijas mašīnā, kura, mašīnai darbojoties, nav 

savienota ar ārējo elektrotīklu. 

Transformatora ķēde, kura atdod tīklam aktīvo jaudu. 

Mērmaiņa ārējā ķēde, kura saņem informāciju no 

sekundārā tinuma. 

  

2 1093 

sekundārā regulēšana secondary control [of active 

power in a system] 

вторичное регулирование 

активной мощности в 

энергосистеме 

Sekudärregelung [der 

Wirkleistung in einem Netz] 

Elektrotīklam pievadītās atsevišķu ģeneratoru aktīvās 

jaudas savstarpēji saskaņota regulēšana. 

1 492 

sekundārās maksimālstrāvas 

atkabnis 

indirect over-current release вторичный максимальный 

расцепитель тока 

Sekundärstromauslöser Maksimālstrāvas atkabnis, ko darbina mehāniskā 

komutācijas aparāta galvenās ķēdes strāva, kas plūst 

caur strāvmaini vai šuntu. 

  

2 1096 

sekundāri vadīta 

ģeneratoragregāta darbība 

secondary power control 

operation of a generating set 

работа агрегата в режиме 

вторичного регулирования 

sekundär geregelter Betrieb 

eines Generatorsatzes 

Ģeneratoragregāta darbība ar jaudu, kas mainās 

atbilstoši automātiska sekundārā regulatora noteiktajām 

vērtībām. 

1 129 
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sekundārie energoresursi resources waste energy вторичные энергоресурсы sekundäre Energieressourcen Energoresursi, kas iegūti tehnoloģiskos procesos kā 

blakusprodukts un ir derīgi tālākai tautsaimnieciskai 

izmantošanai. 

  

1 189 

sekundāro ķēžu vadojums secondary wiring электропроводка вторичных 

цепей 

Verdrahtung Sekundärleitungen Vadu un to savienojumu kopums, kas 

nepieciešams apakšstacijas relejaizsardzības, vadības u

n signalizācijas ierīču savstarpējai savienošanai un 

apgādei ar elektroenerģiju. 

  

1 710 

sekunde, s second, s секунда, с Sekunde, s SI laika pamatmērvienība, kas vienāda ar cēzija 

frekvences etalona 9192631770 svārstību periodiem un 

kas atbilst pārejai starp cēzija izotopa 133Cs 

pamatstāvokļa diviem hipersīkstruktūras 

viszemākajiem līmeņiem. 

  

3 1591 

selektivitātes robežstrāva 

(apzīmējums: Is 

  

selectivity-limit current предельный ток селективности Selektivitäts-Grenzstrom Strāvas vērtība punktā, kurā krustojas vienas 

aizsardzības ierīces laikstrāvas raksturlīkne ar citas, 

slodzei tuvāk novietotas aizsardzības ierīces laikstrāvas 

raksturlīkni. 

4 1443 

selektīvais starotājs selective radiator селективный излучатель selektiver Strahler Siltumstarotājs, kura spektrālā starojuma koeficients 

noteiktā spektra apgabalā ir atkarīgs no viļņa garuma. 

  

4 1442 

selektīvā pieprasījumkomanda selective interrogation command селективный вызов 

контрольной информации 

gezielter Abfragebefehl Komanda, kas pieprasa pārrauginformāciju par vienas 

vai vairāku iekārtu stāvokli kontrolējamā punktā. 

3 1592 

selektīvs optiskā starojuma 

uztvērējs 

selective detector of optical 

radiation 

селективный приемник 

оптического излучения 

selektiver Empfänger optischer 

Strahlung 

Optiskā starojuma uztvērējs, kura spektrālā jutība 

noteiktajā spektra diapazonā ir atkarīga no viļņa 

garuma. 

  

4 1444 

selektors selector искатель, избиратель Wähler Komutācijas ierīce, kurai ir tikai viena izeja un vairākas 

ieejas vai arī vairākas izejas un tikai viena ieeja, un 

kura ļauj izveidot tikai vienu elektrisko savienojumu. 

  

4 (2) 1445 
(1097

) 

selektorslēdzis selector switch переключатель нагрузки Lastwähler Transformatora sprieguma slogregulatora komutācijas 

aparāts, kas apvieno selektora un kontaktora funkcijas 

un spēj vadīt un komutēt strāvas. 

  

2 1098 

sensorslēdzis 

  

proximity switch сенсорный выключатель Näherungsschalter Pozīcijslēdzis, kura darbību izraisa vadāmās iekārtas 

kustīgā daļa bez mehāniskas saskares ar slēdzi. 

2 1099 

separators separator разделитель Trennschicht Plāns barjerslānis, kas novērš dažādu kabeļa elementu, 

piemēram, kabeļa vada un izolācijas vai izolācijas un 

kabeļa apvalka, savstarpēju nevēlamu iedarbi. 

2 1100 
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servomehānisms 

  

electric actuator электрический актуатор elektrischer Stellglied Elektrisks pārveidotājs, kas elektrisku signālu pārveido 

cita veida, parasti mehāniskā, signālā. 

3 1593 

servopiedziņas slēdzis motor-driven switch переключатель с 

сервоприводом 

motorisch betätigter 

Schaltwerkantrieb 

Slēdzis, ko darbina pneimopiedziņas, 

elektropneimopiedziņas, elektromagnētiskās piedziņas 

vai elektropiedziņas izpildmehānisms. 

  

4 1446 

sezonas diennakts tarifs 

  

seasonal time-of-day tariff сезонный суточный тариф Saisontarif mit Zeitzonen Tarifs, kas ietver dažādas, no diennakts perioda un no 

gada sezonas atkarīgas likmes. 

2 1101 

sezonas tarifs seasonal tariff сезонный тариф Saisontarif Tarifs, kas ietver dažādas likmes atkarībā no gada 

sezonas, vai tarifs, kuru piemēro ar sezonas 

ierobežojumiem saistītas elektroapgādes gadījumā. 

  

2 1102 

sezonregulējama 

hidroelektrostacija 

reservoir power station гидроэлектростанция с 

сезонным регулированием 

Speicherkraftwerk Hidroelektrostacija, kuras ūdenskrātuves uzpildīšanas 

laiks ir lielāks par dažām nedēļām. Tā ļauj uzkrāt ūdeni 

palielinātas pieplūdes periodos un izmantot to 

palielinātas slodzes periodos. 

  

1 172 

sfēriskais gultnis spherically seated bearing подшипник со сферическим 

вкладышем 

Lager mit kugeligem Sitz Slīdgultnis, kura korpuss balstīts tā, ka ļauj gultņa asij 

nosvērties par ievērojamu leņķi. 

2 1103 

shēma scheme, diagram схема Schema Izstrādājuma grafisks attēls, kurā ar pieņemtiem 

apzīmējumiem attēloti izstrādājuma elementi un saites 

starp tiem. 

  

1 540 

SI 

sk. Starptautiskā mērvienību 

sistēma 

  

        3 1594 

sienamstienis 

  

tie stick бандажная штанга Wickelbund-Stange Darbarīks, ko lieto vada piesiešanai izolatoram vai 

atsiešanai no tā. 

4 1447 

signalizators, 

signālierīce 

  

annunciator сигнальное устройство Meldeeinrichtung Ierīce, kas sniedz informāciju par attālinātu objektu 

stāvokli vai šī stāvokļa atbilstību noteiktiem 

apstākļiem, piemēram, signālierīce, kas informē par 

vilciena automātiski veramo durvju stāvokli, vai 

spuldze, kuras iedegšanās liecina par kādu nevēlamu 

situāciju. 

4 1455 

signalizācijas ķēde indicating circuit, monitoring 

circuit 

цепь сигнализации Meldestromkreis Elektriskā ķede, pa kuru pārraida signālus, kas norāda 

vai reģistrē noteiktu darbības apstākļu esību vai 

neesību, piemēram, signālus, kas norāda uz iekārtu 

bojājumiem. 

  

4 1454 
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signāla atteice 

  

signal fault отказ сигнала* Signalfehlzustand Noteiktai situācijai neatbilstošs signāla rādījums, ko 

izraisījis signālierīces bojājums. 

4 1448 

signāla fantomgaisma phantom light of a signal фантомный свет сигнала* Phantomlicht eines Lichtsignals Gaismas signāla maldīgs atveids, ko izraisa ārējs 

gaismas avots (visbiežāk saule), kura gaismu atstaro 

signālgaismekļa optiskā sistēma. 

  

4 1449 

signāla formas analizators wave analyzer анализатор формы сигнала Schwingungsanalysator Voltmetrs signāla sprieguma amplitūdas mērīšanai 

ierobežotā frekvenču joslā, kurā var ieregulēt noteiktu 

frekvences vērtību. 

  

3 1595 

signāla informatīvais 

parametrs 

information parameter of a 

signal 

информативный параметр 

сигнала 

Informationsparameter eines 

Signals 

Signāla raksturlielums, kas atveido informāciju 

atbilstoši zināmai vai paredzamai sakarībai. Piemēram, 

amplitūdmodulēta signāla informatīvais parametrs ir 

amplitūdas momentānā vērtība. 

  

3 1596 

signāla kvantēšana quantization of a signal квантирование сигнала Quantisieren eines Signals Process, kurā mainīgā nepārtrauktais vērtību apgabals 

tiek sadalīts galīga skaita intervālos un kurā jebkuru 

katra intervāla mainīgā vērtību aizstāj ar vienu iepriekš 

noteiktu vērtību (kvantēto vērtību) no šī intervāla 

vērtību kopas. 

  

3 1597 

signālaizsardzība alarm operating protection защита с действием на сигнал alarmierende Schutz Aizsardzība, kuras nostrāde neizraisa aizsargājamā 

elementa atslēgšanu, bet tikai signalizē par šī elementa 

nenormālu darba režīmu. 

  

3 1598 

signālgaisma 

sk. signāluguns 

  

        4 1450 

signālgaismeklis 

  

signal light сигнальный светильник* Signalleuchte Ierīce, kas paredzēta gaismas signāla izstarošanai. 4 1451 

signālierīce 

sk. signalizators 

  

        4 1452 

signālindikators signal indicator сигнальный индикатор Signalanzeiger Elektroinstalācijas piederumam pievienota ierīce, kas 

sniedz vizuālu informāciju par elektrisko ķēžu stāvokli. 

  

4 1453 

signālrādītājs 

  

signal repeater сигнальный указатель Melder Ierīce, kas uzrāda attālināta objekta, piemēram, slēdž, 

pārmiju u. tml., stāvokli. 

4 1456 

signāls signal сигнал Signal Fizikāls lielums, kura viens vai vairāki parametri satur 

informāciju par vienu vai vairākiem mainīgajiem, kurus 

3 1599 
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signāls atveido. 

Piezīme. Šos parametrus sauc par informatīvajiem 

parametriem, un tie, piemēram, var būt: ilgums, 

amplitūda, frekvence, fāze u. tml. 

  

signālu ģeneratora frekvenču 

diapazons 

  

frequency range of a signal 

generator 

диапазон частот генератора 

сигналов 

Frequenzbereich eines 

Signalgenerators 

Mērdiapazons, kurā signālu ģeneratoram ir garantēti 

noteikti frekvences metroloģiskie raksturlielumi. 

3 1600 

signālu ģeneratora frekvenču 

josla 

  

frequency band of a signal 

generator 

поддиапазон частот 

генератора сигналов 

Frequenzband eines 

Signalgenerators 

Signālu ģeneratora frekvenču diapazona daļa, kurā 

frekvenci var mainīt nepārtraukti vai lēcienveidīgi. 

3 1601 

signālu ģeneratora frekvenču 

pārklājjosla 

  

band overlap of a signal 

generator 

перекрытие поддиапазонов 

частот генератора сигналов 

Bandüberlappung eines 

Signalgenerators 

Signālu ģeneratora frekvenču diapazona daļa, kas ir 

kopēja divām frekvenču joslām un paredzēta, lai 

nodrošinātu frekvenču diapazona nepārtrauktību. 

3 1602 

signālu ģeneratora maksimālā 

jauda 

maximum [output] power of a 

signal generator 

максимальная [выходная] 

мощность генератора сигналов 

maximale Ausgangsleistung 

eines Signalgenerators 

Maksimālā jauda, kādu var iegūt no signālu ģeneratora, 

ja slodzes pilnā pretestība ir vienāda ar ģeneratora 

nominālo pilno pretestību. 

3 1603 

signālu ģeneratora tukšgaitas 

spriegums 

open circuit voltage of a signal 

generator 

э. д. с. источника сигналов, 

напряжение холостого хода 

генератора сигналов 

Leerlaufspannung eines 

Signalgenerators 

Signālu ģeneratora salāgotas slodzes sprieguma 

divkārša vērtība. 

3 1604 

signālu ģenerators signal generator генератор сигналов Signalgenerator Elektrisko signālu avots, kas izstrādā noteiktas formas, 

frekvences un sprieguma signālus, kuru parametri var 

būt fiksēti vai maināmi noteiktās robežās. 

  

3 1605 

signālu pārveidošanas ātrums signal conversion rate скорость преобразования 

сигналов 

Signalumsetzungsrate Signāla analogciparu vai ciparanalogu pārveidojumu 

skaits laika vienībā. 

3 1606 

signālu pārveidošanas laiks 

  

signal [total] conversion time время преобразования 

сигналов 

[gesamte] Signalumsetzungszeit Laika intervāls, kāds nepieciešams, lai vienu analogo 

lielumu pārveidotu ciparu formā vai otrādi. 

3 1607 

signālu pārveidotāja nolases 

laiks 

readout time of a signal 

converter 

время считывания 

преобразователя сигналов 

Auslesezeit eines 

Signalumsetzers 

Laika intervāls, kurā, signālu pārveidotājam darbojoties 

nepārtraukti, tā izejas lieluma vērtība ir pieejama 

nolasīšanai. 

  

3 1608 

signāluguns, 

signālgaisma 

  

signal light сигнальный огонь Signallicht Gaisma, ko izstaro luksofors vai signāllukturis. 4 1457 

sildelementa pievads cold lead of a heating element охлаждаемый токоподвод, 

холодный токоподвод 

Kaltleitung, kalte Zuleitung Elektriski izolēts vadītājs, kas paredzēts sildelementa 

pievienošanai elektriskās enerģijas avotam, bet nav 

paredzēts siltuma izdalīšanai. 

  

4 1458 

sildelementa virsmas jauda heating conductor surface rating поверхностная мощность Oberflächenleistung eines Sildelementa izdalītā jauda, kas attiecināta uz virsmas 4 1459 



479 
 

электронагревательного 

элемента 

Heizelementes laukuma vienību. 

sildelementa zaļā rūsa heating conductor green rot “зеленая гниль” 

электронагревательного 

элемента 

Grünfäule von Heizelementen Parādība, kas izraisa dažu metālu sildelementu oksīda 

aizsargkārtiņas sabrukšanu hroma oksidēšanās ietekmē, 

tādējadi padarot šos elementus trauslākus. 

4 1460 

sildelements 

sk. elektriskais sildelements 

  

        4 1461 

sildītājs 

sk. elektriskais sildītājs 

  

        4 1462 

sildkabelis 

  

heating cable нагревательный кабель Heizkabel Apsildei paredzēts elektriski izolēts lokans kabelis ar 

vienu vai vairākiem sildrezistoriem. 

4 (2) 1463 
(1104

) 

sildkamera 

  

heating chamber камера для нагрева Heizraum, Heizkammer Noslēgta sakarsēta krāsns telpa, kurā notiek materiāla 

vai detaļas termiskā apstrāde. 

4 1464 

sildlente, 

lentes sildelements 

  

ribbon heating element ленточный нагревательный 

элемент 

Bandheizwidwerstand Sildrezistors, kas izgatavots no metāla lentes. 4 1465 

sildrezistors, 

sildvads 

  

heating conductor, heating 

resistor 

нагреватель сопротивления Heizwiderstand, Heizleiter Rezistors vai īpaši izveidots vads, kas pievienots 

elektriskās strāvas avotam un ko izmanto, lai elektrisko 

enerģiju pārveidotu siltuma enerģijā. 

4 1466 

sildrezistoru baterija 

  

heating resistor battery батерея нагревателей 

сопротивления 

Heizwiderstandsbatterie Sildrezistoru kopums, kas parasti ievietots kopējā 

metāla apvalkā un ar keramikas izolāciju ir elektriski 

no tā izolēts. 

4 1467 

sildspirāle 

sk. spirāles sildrezistors 

  

        4 1468 

sildstienis sk stieņa 

sildrezistors 

  

        4 1469 

sildvads 

sk. sildrezistors 

  

        4 1470 

silšanas pārbaude 

  

temperature-rise test испытание на нагрев Erwärmungsprüfung Pārbaude elektromašīnas vienas vai vairāku daļu 

sasiluma noteikšanai noteiktos apstākļos. 

2 1105 

siltuma daudzums 

(apzīmējums: Q) 

  

quantity of heat количество теплоты Wärmemenge Enerģijas daudzums, ko sistēma saņem (vai atdod) 

siltuma apmaiņas procesā. Tas ir vienāds ar sistēmas 

iekšējās enerģijas izmaiņas un veiktā darba summu. 

3 1609 

siltuma konvekcija, [thermal] convection [тепловая] конвекция Wärmekonvektion, Konvektion Siltumpārnese, kas saistīta ar vides pārvietošanos, ko 4 1471 
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konvekcija 

  

izraisa temperatūras un līdz ar to arī blīvuma un 

spiediena starpība starp dažādiem gāzes vai šķidruma 

slāņiem. 

siltuma patēriņš 

sk. siltumpatēriņš, siltuma 

patēriņš 

  

        1 422-1 

siltuma starojums, 

termiskais starojums 

  

thermal radiation тепловое излучение Temperaturstrahlung Elektromagnētiskais starojums, ko ķermenis emitē uz 

iekšējās enerģijas rēķina un ko izraisa siltuma 

ierosināta vielas daļiņu (atomu, molekulu, jonu) 

kustība. 

4 1472 

siltuma starošana 

  

thermal radiation тепловое излучение Wärmestrahlung Siltumpārnese elektromagnētisko viļņu veidā. 4 1473 

siltuma vadīšana thermal conduction теплопроводность Wärmeleitung Tempertūru starpības izraisīta siltumpārnese starp 

ķermeņa atsevišķām daļām vai starp saskarē esošiem 

ķermeņiem. 

  

4 1474 

siltuma zudumi thermal losses тепловые потери Verlustwärme Siltuma daudzums, kas zūd sildīšanas laikā, un kas ir 

vienāds ar pievadītā un lietderīgā siltuma daudzuma 

starpību. 

  

4 1475 

siltumelektriskā vilce, 

termoelektriskā vilce 

thermo-electric traction теплоэлектрическая тяга, 

тепловозная тяга 

thermoelektrische Zugförderung Vilces sistēma, kurā transportlīdzeklī uzstādītā 

siltumdzinēja (dīzeļdzinēja, gāzturbīndzinēja u. tml.) 

ražoto enerģiju dzenošajām vārpstām pievada 

elektriskā ceļā. 

Piezīme. Tā kā termoelektriskajā vilcē parasti par 

siltumdzinējiem izmanto dīzeļdzinējus, latviešu 

tehniskajā literatūrā termina 'termoelektriskā vilce' 

vietā bieži tiek lietots termins 'dīzeļelektriskā vilce'. 

  

4 1476 

siltumelektriskā vilcējritekļa 

nominālā jauda 

nominal power of a thermo-

electric vehicle 

номинальная мощность 

тяговой единицы 

теплоэлектрического 

подвижного состава 

Nennleistung eines 

thermoelektrischen Fahrzeuges 

Maksimālā kopējā jauda, kādu var attīstīt vilcējritekļa 

vilces dzinēji, bet kura nav lielāka par galvenā 

ģeneratora vai kopējo vilces dzinēju lietderīgo jaudu 

ilgstošā režīmā. 

4 1477 

siltumelektriskā vilcējritekļa 

vilces jauda 

traction output of a thermo-

electric vehicle 

тяговая мощность 

теплоэлектрического 

подвижного состава 

Traktionsleistung eines 

thermoelektrischen Fahrzeuges 

Jauda, kāda nepieciešama siltumelektriskā vilcējritekļa 

vilces dzinēju barošanai un līdzstrāvas vai maiņstrāvas 

galveno ģeneratoru ierosmes barošanai. 

4 1478 

siltumietilpība 

  

heat capacity теплоемкость Wärmekapazität Siltuma daudzums, kas jāpievada ķermenim, lai tā 

temperatūru paaugstinātu par 1 K. 

4 1479 

siltumizolācija 

  

thermal insulation тепловая изоляция, 

теплоизоляция 

Wärmeisolation Materiāls vai izstrādājums, ko izmanto, lai samazinātu 

siltumpārnesi no vienas vides uz otru. 

4 1480 
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siltummainis heat exchanger теплообменник Wärme[aus]tauscher Ierīce, kas paredzēta siltuma pārnesei no viena 

dzesētājaģenta uz otru, ja šie dzesētājaģenti neatrodas 

tiešā saskarē. 

  

2 1106 

siltumpatēriņš, 

siltuma patēriņš 

  

chargeable heat расход тепла Wärmeverbrauch Noteiktā laikā patērētā siltumenerģija. 1 548 

siltumpārnese heat transmission теплопередача Wärmeübertragung Dabisks vai mākslīgi izraisīts process, kurā 

konvekcijas, siltuma vadīšanas vai siltuma starošanas 

veidā notiek siltuma pāreja no vides ar augstāku 

temperatūru uz vidi ar zemāku temperatūru. 

  

4 1481 

siltumpārvades koeficients 

(apzīmējums: k) 

  

heat transmission coefficient коэффициент теплопередачи Wärmedurchgangskoeffizient Kvantitatīvs siltumpārneses raksturojums, ko nosaka 

siltuma daudzums, kas laika vienībā caur noteikta 

biezuma laukuma vienību pāriet no vienas virsmas uz 

otru, ja šo virsmu temperatūru starpība ir 1 K. 

4 1482 

siltums 

  

heat теплота Wärme Enerģijas forma, kas saistīta ar vielas daļiņu haotisku 

kustību. 

3 1610 

siltumstarotājs 

  

thermal radiator тепловой излучатель Temperaturstrahler Siltuma starojuma avots. 4 1483 

siltumvadītspējas koeficients, 

īpatnējā siltumvadītspēja 

(apzīmējums: ) 

  

thermal conductivity удельная теплопроводность spezifische Wärmeleitfähigkeit Kvantitatīvs vides siltumpārneses raksturlielums, ko 

nosaka caur vides šķērsgriezuma laukuma vienību 

siltuma vadīšanas veidā laika vienībā izplūstošais 

siltuma daudzums, ja tempertūras gradients siltuma 

plūsmas virzienā ir 1 K/m. 

Piezīme. Agrāk lietotais un literatūrā sastopamais 

termins 'īpatnējā siltumvadītspēja' nav ieteicams. 

4 1484 

simetrētājs 

  

balun симметрирующее устройство Symmetrierglied Ierīce nesimetriskā sprieguma pārveidošanai 

simetriskajā vai otrādi. 

3 1611 

simetriska četrpola shēma 

  

symmetrical two-port network схема симметричного 

четырехполюсника 

längssymmetrisches Zweitor Četrpola shēma, kurā ieejas un izejas spaiļu apmaiņa 

vietām neietekmē ārējo ķēžu darba režīmu. 

3 1612 

simetriska histerēzes cilpa 

  

normal hysteresis loop симметричная петля 

гистерезиса 

normale Hystereseschleife Magnētiskās histerēzes cilpa, kas attiecībā pret 

koordinātu sākumu ir simetriska. 

3 1613 

simetriska vairākfāžu ķēde 

  

symmetrical polyphase circuit симметричная многофазная 

цепь 

symmetrisch gebauter 

Mehrphasenstromkreis 

Ķēde, kurā vairākfāžu elementu immitances un 

mijimmitances visām fāzēm ir vienādas. 

3 1614 

simetriska vairākfāžu sistēma 

  

symmetrical polyphase system симметричная многофазная 

система 

symmetrisch gebautes 

Mehrphasensystem 

Sistēma, kas sastāv no simetriskiem vairākfāžu avotiem 

un simetriskām vairākfāžu ķēdēm. 

3 1615 

simetriskās komponentes symmetrical components симметричные составляющие symmetrische Komponenten Komplekso amplitūdu sistēma ar m lielumiem, kas 

veido vektora 

3 1616 
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komponentes un ko izmanto trīsfāžu ķēdes sinusoidālu 

lielumu aprakstīšanai. Šajā gadījumā transformēšanas 

matrica A ir: 

komponentes   

fāzes  

, 

kur . 

Piezīme. Šīs matricas elementus bieži izsaka arī šādi: 

. 

  

simetrisks daļskaitļa tinums symmetrical fractional slot 

winding 

симметричная обмотка с 

дробным числом пазов на 

полюс и фазу 

symmetrische 

Bruchlochwicklung 
Daļskaitļa tinums, kurā gaisa spraugas galvenais 

magnētiskais lauks inducē simetrisku vairākfāžu 

spriegumu. 

2 1107 

simetrisks divfāžu sprieguma 

avots 

symmetrical two-phase voltage 

source 

симметричный двухфазный 

источник напряжения 

symmetrische Zweiphasen-

Spannungsquelle 

Vairākfāžu sprieguma avots, kas rada divus vienādas 

amplitūdas un par perioda ceturtdaļu fāzē nobīdītus 

maiņspriegumus. 

  

3 1617 

simetrisks elektriskās ķēdes 

elements 

  

symmetric circuit element симметричный элемент цепи stromrichtungsunabhängiges 

Element 

Elementārs divpols, kura parametri nav atkarīgi no 

pievienotā sprieguma polaritātes un strāvas virziena. 

3 1618 

simetrisks gaismas stipruma 

sadalījums 

symmetrical luminous intensity 

distribution 

симметричное 

светораспределение 

symmetrische 

Lichtstärkeverteilung 

Gaismas avota gaismas stipruma sadalījums, kuram ir 

simetrijas ass vai vismaz viena simetrijas plakne. 

4 1485 

simetrisks gaismeklis 

  

symmetrical luminaire симметричный светильник symmetrische Leuchte Gaismeklis, kas attiecībā pret noteiktu asi vai plakni 

rada simetrisku gaismas stipruma sadalījumu. 

4 1486 

simetrisks vairākfāžu avots symmetrical polyphase source симметричный многофазный 

источник 

symmetrische Mehrphasenquelle Vairākfāžu avots, kuram, darbojoties sinusoidālā 

režīmā, spriegumu vai strāvu komplekso amplitūdu 

vektori, tos summējot atbilstoši fāžu secībai, veido 

regulāru daudzstūri ar m malām. 

3 1619 
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sinhrona darbība 

  

synchronous operation синхронный режим synchroner Lauf Maiņstrāvas mašīnas darbība ar rotācijas frekvenci, kas 

vienāda ar sinhrono rotācijas frekvenci. 

  

2 1108 

sinhronais kompensators 

  

synchronous compensator синхронный компенсатор synchrone 

Blindleistungsmaschine, 

Phasenschieber 

Sinhronmašīna, kas darbojas bez mehāniskas slodzes, 

atdodot vai uzņemot tikai reaktīvo jaudu. 

2 1115 

sinhronais laiks 

  

synchronous time синхронное время Synchronzeit Laiks, ko rāda sinhronais pulkstenis. 1 342 

sinhronais sajūgs synchronous coupling синхронная муфта Synchronkupplung Elektromagnētiskais sajūgs, kurā griezes moments tiek 

pārnests ar vienādu rotācijas frekvenci rotējošu 

dzenamās un dzenošās daļas magnētisko polu 

pievilkšanās spēkiem. 

  

2 1116 

sinhronas mašīnas asinhrona 

gaita 

asynchronous operation of a 

synchronous machine 

асинхронный ход синхронной 

машины 

Asynchronbetrieb einer 

Synchronmaschine 

Sinhronas mašīnas nesinhrons darba režīms, kurā 

ģeneratora asinhronais griezes moments vienāds 

primārā dzinēja griezes momentam vai elektrodzinēja 

asinhronais griezes moments vienāds ar slodzes griezes 

momentu uz tā ass. 

  

1 206 

sinhronas mašīnas šūpošanās hunting of interconnected 

synchronous machines 

качания синхронной машины Pendeln Paralēli darbojošos sihrono mašīnu režīms, kurā 

kopīgais EDS nobīdes leņķis svārstās ap savu vidējo 

vērtību. 

1 643 

sinhronā elektrodzinējspēka 

garenkomponente 

direct-axis component of 

synchronous generated voltage 

составляющая синхронной 

электродвижущей силы по 

продольной оси 

Hauptfeld-Längsspannung Sinhronā elektrodzinējspēka komponente, ko inducē 

sinhronmašīnas magnetizētājspēka šķērskomponentes 

radītā magnētiskā plūsma. 

2 1109 

sinhronā elektrodzinējspēka 

šķērskomponente 

quadrature-axis component of 

synchronous generated voltage 

составляющая синхронной 

электродвижущей силы по 

поперечной оси 

Hauptfeld-Querspannung Sinhronā elektrodzinējspēka komponente, ko inducē 

sinhronmašīnas magnetizētājspēka garenkomponentes 

radītā magnētiskā plūsma. 

2 1110 

sinhronā induktīvā 

garenpretestība 

  

direct-axis synchronous 

reactance 

синхронное индуктивное 

сопротивление по продольной 

оси 

Synchron-Längsreaktanz Enkura sprieguma pamatharmonikas komponentes, ko 

inducē enkura strāvas garenkomponentes radītā 

rezultējošā garenass magnētiskā plūsma, un šīs strāvas 

dalījums, mašīnai darbojoties ar nominālo rotācijas 

frekvenci. 

  

2 1111 

sinhronā induktīvā 

šķērspretestība 

quadrature-axis synchronous 

reactance 

синхронное индуктивное 

сопротивление по поперечной 

оси 

Synchron-Querreaktanz Enkura sprieguma pamatharmonikas komponentes, ko 

inducē enkura strāvas šķērskomponentes radītā 

rezultējošā šķērsass magnētiskā plūsma, un šīs strāvas 

dalījums, mašīnai darbojoties ar nominālo rotācijas 

frekvenci. 

  

2 1112 

sinhronā laika novirze deviation of synchronous time отклонение синхронного Synchronzeitabweichung Sinhronā laika atšķirība no standartlaika. 1 404 
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  времени 

sinhronā pilnā pretestība synchronous impedance полное синхронное 

сопротивление 

Synchron-Impedanz Sinhronā elektrodzinējspēka un spaiļu sprieguma 

starpības dalījums ar enkura strāvu sinhronmašīnas 

stacionārā darba režīmā. 

  

2 1113 

sinhronā rotācijas frekvence 

  

synchronous speed синхронная скорость 

вращения 

synchrone Drehzahl Rotācijas frekvence, ko nosaka tikai barotājtīkla 

frekvence un mašīnas polu skaits. 

2 1114 

sinhrondzinējs ar palaides 

tinumu 

  

cage synchronous motor синхронный двигатель с 

клеткой 

Synchronmotor mit 

Käfigwicklung 
Sinhrondzinējs ar polu kurpēs ievietotu īsslēgtu 

stieņtinumu, ko izmanto dzinēja palaidei. 

2 1117 

sinhronģeneratora rotora 

izskrejas leņķis 

angular displacement in 

synchronous generator 

угол выбега ротора 

синхронной машины 

Polradwinkel bei 

Synchrongeneratoren 
Elektriskajos grādos izteikts leņķis starp tukšgaitas un 

slodzes režīmam atbilstošiem pola ass stāvokļiem, ja 

frekvence ir nemainīga. 

  

2 1118 

sinhronisma aizsardzība 

  

loss-of-synchronism protection защита от потери синхронизма Außertrittfallschutz Aizsardzība, kuras nostrāde notiek izsinhronizēšanās 

pašā sākumā, tādējādi novēršot sistēmas izkrišanu no 

sinhronisma. 

  

3 1620 

sinhronisms 

  

synchronism синхронизм Synchronismus Vienas vai vairāku ierīču divu vai vairāku periodiski 

mainīgu lielumu savstarpēji nemainīgs stāvoklis. 

3 1621 

sinhronizācija synchronizing синхронизация Synchronisieren Operāciju kopums, ko veic, lai sinhronmašīnu pieslēgtu 

paralēlai darbībai sinhronā režīmā ar citām 

sinhronmašīnām vai ar tīklu. 

  

2 1119 

sinhronizācijas koeficients synchronizing coefficient коэффициент синхронизации Leistungs-Polradwinkel-

Verhältnis 
Sinhronmašīnas vārpstai pievadītās jaudas vai vārpstas 

atdotās jaudas attiecība pret rotora izskrejas leņķi. 

  

2 1120 

sinhronizēta daudzpusperiodu 

vadība 

synchronous multicycle control синхронное управление 

полупериодами переменного 

тока 

synchronisierte 

Vielperiodensteuerung 

Daudzpusperiodu vadība, kurā strāvplūdes intervālu 

sākuma un beigu momenti ir sinhronizēti ar līnijas 

sprieguma momentānajām vērtībām. 

3 1622 

sinhronizētā laikizvērse synchronized sweep синхронизированная развертка synchronisierte Zeitablenkung Nepārtrauktas darbības laikizvērses ierīces režīms, kurā 

periodiskā laikizvērse tiek sinhronizēta tā, lai tās 

periods būtu vienāds ar attēlojamā lieluma periodu vai 

kārtns šim periodam, tādējādi nodrošinot uz ekrāna 

stabilu attēlu. 

Piezīme. Sinhronizācija parasti tiek saglabāta tikai 

nelielām novērojamā lieluma perioda izmaiņām. 

  

3 1623 

sinhronizētājjauda 

  

synchronizing power coefficient синхронизирующая мощность synchronisierende Leistung Sinhronmašīnas elektriskās jaudas izmaiņa, kas 

attiecināta pret rotora izskrejas leņķa izmaiņu. 

2 1121 
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sinhronizēts asinhrondzinējs 

  

synchronous induction motor синхронизированный 

асинхронный двигатель 

synchronisierter 

Induktionsmotor 
Neizvirzītu polu sinhrondzinējs ar rotora tinumu, kas 

izveidots līdzīgi fāžrotora tinumam un ko izmanto gan 

palaidei, gan ierosināšanai. 

  

2 1122 

sinhronmašīna synchronous machine синхронная машина Synchronmaschine Maiņstrāvas mašīna, kurā inducētā sprieguma 

frekvences un rotora rotācijas frekvences attiecība ir 

konstanta. 

  

2 1123 

sinhronmašīnas nullsecības 

aktīvā pretestība 

zero sequence resistance of a 

synchronous machine 

активное сопротивление 

нулевой последовательности 

синхронной машины 

Nullwiderstand einer 

Synchronmaschine 
Sinhronmašīnas enkura sprieguma pamatharmonikas 

nullsecības aktīvās komponentes, ko rada nullsecības 

sinusoidāla nominālās frekvences enkura strāva, un šīs 

strāvas nullsecības komponentes dalījums, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 1124 

sinhronmašīnas nullsecības 

induktīvā pretestība 

zero sequence reactance of a 

synchronous machine 

индуктивное сопротивление 

нулевой последовательности 

синхронной машины 

Nullreaktanz einer 

Synchronmaschine 
Sinhronmašīnas enkura sprieguma pamatharmonikas 

nullsecības reaktīvās komponentes, ko rada nullsecības 

sinusoidāla nominālās frekvences enkura strāva, un šīs 

strāvas nullsecības komponentes dalījums, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 1125 

sinhronmašīnas nullsecības 

pilnā pretestība 

zero sequence impedance of a 

synchronous machine 

полное сопротивление 

нулевой последовательности 

синхронной машины 

Nullimpedanz einer 

Synchronmaschine 
Sinhronmašīnas enkura tinuma spailēm pievienota 

sinusoidāla sprieguma nullsecības komponentes 

dalījums ar strāvas nullsecības komponenti, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 1126 

sinhronmašīnas pretsecības 

aktīvā pretestība 

negative sequence resistance of a 

synchronous machine 

активное сопротивление 

обратной последовательности 

синхронной машины 

Invers-Widerstand einer 

Synchronmaschine 
Sinhronmašīnas enkura sprieguma pamatharmonikas 

pretsecības aktīvās komponentes, ko rada pretsecības 

sinusoidāla nominālās frekvences enkura strāva, un šīs 

strāvas pretsecības komponentes dalījums, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 1127 

sinhronmašīnas pretsecības 

induktīvā pretestība 

negative sequence reactance of a 

synchronous machine 

индуктивное сопротивление 

обратной последовательности 

синхронной машины 

Invers-Reaktanz einer 

Synchronmaschine 
Sinhronmašīnas enkura sprieguma pamatharmonikas 

nullsecības reaktīvās komponentes, ko rada nullsecības 

sinusoidāla nominālās frekvences enkura strāva, un šīs 

strāvas nullsecības komponentes dalījums, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 1128 

sinhronmašīnas pretsecības 

pilnā pretestība 

negative sequence impedance of 

a synchronous machine 

полное сопротивление 

обратной последовательности 

синхронной машины 

Invers-Impedanz einer 

Synchronmaschine 
Sinhronmašīnas enkura tinuma spailēm pievienota 

sinusoidāla sprieguma pretsecības komponentes 

dalījums ar strāvas pretsecības komponenti, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 1129 

sinhronmašīnas tiešsecības 

aktīvā pretestība 

positive sequence resistance of a 

synchronous machine 

активное сопротивление 

прямой последовательности 

синхронной машины 

Mitwiderstand einer 

Synchronmaschine 
Tiešsecības enkura sprieguma aktīvās komponentes, ko 

nosaka enkura tinuma zudumi un sinusoidālas enkura 

strāvas radītie slodzatkarīgie papildzudumi, dalījums ar 

šīs strāvas tiešsecības komponenti, mašīnai darbojoties 

ar nominālo rotācijas frekvenci. 

  

2 1130 

sinhronmašīnas tiešsecības 

induktīvā pretestība 

positive sequence reactance of a 

synchronous machine 

индуктивное сопротивление 

прямой последовательности 

Mitreaktanz einer 

Synchronmaschine 
Sinhronmašīnas enkura sprieguma pamatharmonikas 

tiešsecības reaktīvās komponentes, ko rada tiešsecības 

2 1131 
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синхронной машины sinusoidāla nominālās frekvences enkura strāva, un šīs 

strāvas tiešsecības komponentes dalījums, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

  

sinhronmašīnas tiešsecības 

pilnā pretestība 

positive sequence impedance of 

a synchronous machine 

полное сопротивление прямой 

последовательности 

синхронной машины 

Mitimpedanz einer 

Synchronmaschine 
Sinhronmašīnas enkura tinuma spailēm pievienota 

sinusoidāla sprieguma tiešsecības komponentes 

dalījums ar strāvas tiešsecības komponenti, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 1132 

sinhronoskops synchronoscope синхроноскоп Synchronoskop Mēraparāts divu vairākfāžu maiņspriegumu (divu 

vairākfāžu maiņspriegumu sistēmu) frekvences un 

fāzes sakritības noteikšanai. 

  

3 1624 

sinhrotronais starojums 

  

synchrotron radiation синхротронное излучение Synchrotron-Strahlung Stipri paātrinātu elektriski uzlādētu daļiņu emisija, 

piemēram, riņķveida trajektorijās. 

  

4 1487 

sintētiskie sveķi synthetic resin синтетическая смола künstliches Harz, Kunstharz Daudzveidīgi sintētiskie termoplastiskie un 

termoreaktīvie polimēri, ko iegūst polimerizācijas vai 

polikondensācijas procesā un kas cietējot pārvēršas 

nekūstošā un nešķīstošā produktā. Elektroizolācijas 

tehnikā polimerizācijas sveķus lieto gan tīrā veidā, gan 

par komponentiem saliktos materiālos, termoplastiskos 

polikondensācijas sveķus – galvenokārt tīrā veidā 

sintētisko šķiedru in plēvju izgatavošanai, bet 

termoreaktīvos polikondensācijas sveķus – plastmasu, 

kompaundu un slāņaino plastu izgatavošanai. 

  

4 1488 

sistemātiska atteice systematic failure, reproducible 

failure 

систематический отказ systematischer Ausfall Atteice, ko viennozīmīgi rada noteikts cēlonis, kuru var 

novērst, tikai modificējot projektu vai izgatavošanas 

procesu, ekspluatācijas procesu, dokumentāciju vai 

citus būtiskus faktorus. 

  

2 1134 

sistemātisks bojājums 

  

systematic fault систематическая 

неисправность 

systematischer Fehlzustand Bojājums, ko izraisījusi sistemātiska atteice. 2 1135 

sistēma 

  

system система System Savstarpēji saistītu elementu kopums, kas funkcionālā 

ziņa veido noteiktu veselumu. 

1 553 

sistēmas avārija 

  

system incident системная авария Netzstörung Notikumu virkne energosistēmā, kas izraisa tās pilnīgu 

vai daļēju atteici. 

1 78 

sistēmas avota pretestība source impedance сопротивление источника Quellenimpedanz Konkrētai bojājuma vietai – bojājuma strāvas ķēdes 

pilnā pretestība, kas mērīta ķēdei starp EDS avotu un 

bojājuma vietu. 

  

3 1625 

sistēmas identifikācija identification of a system идентификация системы Identifikation eines Systems Procedūra, kurā iegūst matemātisko modeli, kas 3 1626 
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atspoguļo sistēmas īpašības stacionāros un pārejas 

režīmos, ievērojot sistēmas reakciju uz pilnīgi noteiktu 

ieejas signālu, piemēram, kāpnisku funkciju, impulsu 

vai balto troksni. 

  

sistēmas maksimumdalības 

koeficients 

peak responsibility factor коэффициент участия в пике 

нагрузки 

Höchstlastanteilfaktor Daļas veidā vai procentos izteikta attiecība starp 

elektroenerģijas lietotāja, lietotāju grupas vai noteikta 

veida iekārtu grupas jaudu maksimumslodzes laikā pret 

energosistēmas jaudu šajā pašā laikā. Abu jaudu 

vērtības jāmēra vienā sprieguma līmenī. Vienmēr jābūt 

noteiktam slodzes maksimuma laikam. 

  

2 1133 

sistēmas matrica system matrix системная матрица Systemmatrix Matrica, kas apraksta sakarības starp sistēmas stāvokļa 

mainīgajiem un to maiņas ātrumu (sk. attēlu 

termina stāvokļa mainīgais skaidrojumā). 

  

3 1627 

sistēmas reakcijas 

laikraksturlīkne 

time response of a system временная характеристика 

реакциии системы 

Zeitverhalten der 

Beeinflußreaktion 

Raksturlīkne, kas attēlo sistēmas izejas mainīgā maiņu, 

ja šo maiņu izraisījusi viena ieejas mainīgā izmaiņa 

noteiktos darbības apstākļos. 

Piezīme. Nosakot laikraksturlīkni, parasti pieņem, ka 

ieejas mainīgā izmaiņa notiek laika momentā  un 

izejas mainīgais šajā momentā ir vienāds ar nulli. 

  

3 1628 

sistēmas vadības raksturlīkne control characteristic of a system характеристика управления 

системы 

Steuerkennlinie eines 

Regelungssystems 

Vadības sistēmas raksturlīkne, kas stacionārā režīmā 

attēlo sakarību starp mainīgo un kādu no ieejas 

mainīgajiem (piemēram, iestatījuma mainīgo vai 

traucējuma mainīgo), ja visi pārējie ieejas mainīgie 

nemainās. 

  

3 1629 

skaitliskā vadība 

  

numerical control числовое управление numerische Steuerung Vadības veids, kurā izmanto skaitliskos datus, ko 

parasti ievada darba procesa laikā. 

3 1632 

skalārais magnētiskais 

potenciāls 

(apzīmējums: m) 

scalar magnetic potential скалярный 

магнитныйпотенциал 

skalares magnetisches Potential Magnētisko lauku raksturojošs skalārs lielums, kura 

gradientu ar magnētiskā lauka intensitāti H saista 

izteiksme 

 

Piezīmes. 

1.       Skalāro magnētisko potenciālu var izmantot 

magnētiskā lauka aprēķinam apgabalā, kurā nav 

elektriskās strāvas, t.i., potenciāliem 

magnētiskajiem laukiem, kuros rot H = 0. 

2.       Skalārais magnētiskais potenciāls nav 

viennozīmīgi noteikts, jo tam, nemainot 

3 1633 
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potenciāla gradienta vērtību, var pieskaitīt 

jebkuru konstantu skalāru lielumu. 

  

skalārais reizinājums scalar product скалярное произведение Skalarprodukt Skalārs lielums C, ko iegūst, reizinot divus vektoriālus 

lielumus A un B un kuru dažādās koordinātu sistēmās 

aprēķina ar šādām formulām: 

Dekarta taisnleņķa (x, y, z)  

; 

cilindriskajā (r, z)  

; 

sfēriskajā (r, )  

. 

  

3 1634 

skalāras funkcijas gradients gradient of a scalar function градиент скалярной функции Gradient einer skalaren Funktion Vektoriāls lielums G, kura komponentes dažādās 

koordinātu sistēmās skalārai funkcijai aprēķina ar 

šādām formulām: 

Dekarta taisnleņķa (x, y, z)  

, , ; 

cilindriskajā (r, z)  

, , ; 

sfēriskajā (r, )  

, , , 

kur , , , , , 

  funkcijas parciālie atvasinājumi. 

  

3 1635 

skalārs lielums scalar quantity скалярная величина skalare Größe Fizikāls lielums, kura vērtību var raksturot ar vienu 

reālu skaitli. Skalārs lielums, piemēram, ir temperatūra, 

garums, tilpums, enerģija, elektriskā strāva u. c. 

  

3 1636 

skaņas spiediena līmenis sound pressure level уровень звукового давления Schalldruckpegel Decimāllogaritms no lieluma, kas izteikts kā noteikta 

skaņas spiediena efektīvās vērtības attiecība pret 

pieņemtu skaņas spiediena bāzes vērtību. Izsakot 

4 1490 
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skaņas spiediena līmeni decibelos, šis decimāllogaritms 

jāreizina ar 20. 

Piezīme. Vejagregātiem par skaņas spiediena bāzes 

vērtību pieņem 20 μPa. 

  

skaņizolējošs apvalks acoustic enclosure звукоизолирующая оболочка Geräuschschutzhülle Skaņu slāpējoša materiāla pilnīgs vai daļējs apvakls, 

kurā ietver transformatoru, lai samazinātu tā radīto 

troksni. 

  

1 52 

skābekļa lokgriešanas 

elektrods 

oxy-arc cutting electrode электрод для кислородно-

дуговой резки 

Lichtbogensauerstoffschneidelek

trode 

Metāla caurulītes elektrods, pa kuru griešanas procesā 

pievada strāvu un padod skābekli. 

4 1489 

skābekļa-ūdeņraža degvielas 

elements 

oxygen-hydrogen fuel primary 

cell 

кислородно-водородный 

топливный элемент 

Sauerstoff-Wasserstoff-

Brennstoffzelle 

Degvielas elements, kura aktīvie materiāli ir skābeklis 

un ūdeņradis. 

3 1630 

skābes-svina akumulators lead-acid secondary cell свинцово-кислотный 

аккумулятор 

Blei-Akkumulator Akumulators, kura elektrodu materiāls ir svins, bet 

elektrolīts – sērskābes šķīdums. 

3 1631 

skinefekts 

sk. virsmas efekts 

  

        3 1637 

Skota slēgums Scott connection схема Скотта Scott-Schaltung Divu vienfāzes transformatoru tinumu savienojuma 

veids trīsfāžu spriegumu sistēmas pārveidošanai 

divfāžu sistēmā vai otrādi. 

  

2 1136 

skrūvspaile screw-type terminal винтовой зажим Schraubklemme Spaile divu vai vairāku vadu pievienošanai, tos 

nostiprinot ar skrūves galviņu tieši vai caur kādu 

starpelementu, piemēram, paplāksni vai skavu. 

  

4 1491 

slapināmība 

  

wettability смачиваемость Benetzbarkeit Cieta materiāla virsmas spēja absorbēt šķidrumu. 4 1493 

slapjdzeses tornis 

  

wet cooling tower испарительная градирня Naßkühlturm Dzeses tornis, kurā dzesēšana notiek, cirkulācijas 

ūdenim tieši saskaroties ar dzesējošo gaisu. 

1 675 

slapjizlādes elektriskā 

pārbaude 

dielectric wet test испытание увлажненной 

изоляции 

dielektrische Regenprüfung Ar noteiktiem parametriem atbilstošu mākslīgo lietu 

samitrinātas izolācijas virsmas elektriskā pārbaude 

gaisā. 

  

1 430 

slāņošanās 

  

delamination расслаивание Delaminierung Atsevišķu materiāla slāņu atdalīšanās. 4 1492 

slāņota magnētserde laminated magnetic core шихтованный магнитный 

сердечник 

geblechter Magnetkern, 

magnetischer Schichtkern 

Magnētserde, kas salikta no savstarpēji izolētām 

magnētmīksta materiāla plāksnēm. 

3(2) 1638 
(1137

) 

slāņots korpuss laminated frame шихтованная станина geblechtes Gehäuse No skārdiem salikts elektromašīnas statora korpuss, kas 

sastiprināts ar skrūvēm vai kniedēm. 

2 1138 
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slāņvērpums layer повив Lage Daudzstiepļu vada savērpta stiepļu grupa, kas veido 

nemainīga rādiusa cilindru ar nemainīgu vērpuma soli. 

  

2 1139 

slāpētājspraislis 

  

spacer damper демпфирующая распорка dämpfender 

Feldbündelabstandhalter 
Lokans vai pusciets kūļvada spraislis, kas samazina 

vada vējvibrāciju un kūļvada vada svārstības. 

2 1140 

slāpētājtinums damping winding демпферная обмотка Dämpferwicklung Elektromašīnas tinums, kas izveidots īsslēgta 

stieņtinuma veidā un paredzēts ar šo tinumu saķēdētās 

magnētiskās plūsmas izmaiņas slāpēšanai. 

  

2 1141 

slēdzis 

  

switch выключатель Schalter Aparāts elektriskās ķēdes komutēšanai. 1 556 

slēdža darbinātājelements 

  

actuating member of a switch приводной элемент 

выключателя 

Betätigungsglied eines Schalters, 

Betätigungsorgan eines Schalters 

Slēdža elements vai daļa, kuru pavelkot, nospiežot, 

pagriežot vai citādi pārvietojot tiek iedarbināts slēdzis. 

4 1494 

slēdža galatturis 

  

end stop of a switch концевой упор выключателя Endanschlag eines Schalters Detaļa vai ierīce, kas ierobežo pārvietošanos vai 

kustību, piemēram, ierobežo griežslēdža pagriezes 

leņķi. 

4 1495 

slēdža kontaktmezgls contact element of a switch контактный узел 

выключателья 

Schaltglied eines Schalters Visas slēdža nekustīgās un kustīgās, strāvvadošās un 

izolējošās daļas, kas nepieciešamas vienas elektriskās 

ķēdes saslēgšanai un pārtraukšanai. 

  

2 1142 

slēdža netiešdarbināšana 

  

indirect actuation of a switch косвенное приведение в 

действие выключателя* 

indirekte Schalterbetätigung Ierīcē iebūvēta slēdža darbinātājelementa pārvietošana 

ar šīs ierīces sastāvdaļu, piemēram, slēdzis tiek ieslēgts, 

ja atver ierīces durtiņas. 

  

4 1496 

slēdža tiešdarbināšana direct actuation of a switch непосредственное приведение 

в действие выключателя* 

direkte Schalterbetätigung Slēdža darbinātājelementa pārvietošana ar roku, kāju 

vai citu tiešu cilvēka darbību. 

4 1497 

slēdžatteices aizsardzība 

  

circuit-breaker failure protection защита от повреждения 

выключателя 

Schaltversager-Selektivschutz Aizsardzība, kas viena jaudas slēdža atteices gadījumā 

energosistēmas bojājumu novērš, iedarbinot vienu vai 

vairākus citus jaudas slēdžus. 

  

3 1639 

slēdžgrupa 

  

switchgroup групповой выключатель Schalterkombination Komutācijas ierīce, ko lieto, lai vienlaikus ieslēgtu 

un/vai atslēgtu vairākas ķēdes. 

4 1498 

slēgta elektromašīna 

  

closed machine закрытая машина geschlossene Maschine Elektromašīna, kurā no apkārtējās vides neieplūst 

dzesētājaģents. 

2 1143 

slēgta galvaniskā baterija sealed primary battery закрытая гальваническая 

батарея 

versiegelte Primärbatterie Galvaniskā baterija, kura ir hermētiski slēgta; tā var būt 

apgādāta ar aizsargierīci bīstama iekšējā spiediena 

novēršanai. 

  

3 1640 
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slēgtais strāvvads busbar trunking system комплектный шинопровод Schienenverteiler Rūpnieciski izgatavota vadītāju sistēma, ko veido no 

caurulē, kārbā vai citas formas apvalkā izvietotas, ar 

izolācijas materiālu noteiktā attālumā distancētas 

kopnes. Atkarībā no sprieguma un nepieciešamās 

aizsardzības pakāpes visas fāzes var būt vienā apvalkā 

vai katra fāze savā apvalkā. 

  

2 1144 

slēgtā apspaidčaula 

  

closed crimp barrel замкнутая гильза для 

соединения обжатием 

geschlossene Crimphülse Apspaidsavienojuma čaula bez sānu atveres vada 

ievietošanai. 

4 1499 

slēgts aparatūras komplekts enclosed assembly of switchgear 

and controlgear 

комплект коммутационной 

аппаратуры и аппаратуры 

закрытого исполнения 

geschlossene 

Schaltgerätekombination 
Komutācijas un vadības aparatūras komplekts, kas no 

visām pusēm nosegts tā, ka tiek nodrošināta vajadzīgā 

aizsardzības pakāpe. Montāžas virsma var būt apvalka 

daļa, ja tas ir paredzēts attiecīgā dokumentā. 

2 1145 

slēgts drošinātāja ieliktnis enclosed fuse-link закрытый заменяемый элемент geschlossene Sicherung Drošinātāja ieliktnis, kurā kūstošais elements pilnīgi 

nosegts, lai, tam pārdegot, nerastos bīstama ārēja, 

piemēram, loka izraisītu metāla daļiņu, liesmas vai 

gāzu izplūde. 

  

2 1146 

slēgts elektroinstalācijas 

kanāls 

cable ducting system закрытый канал для 

электропроводки 

geschlossener 

Elektroinstallationskanal 

Neapaļa šķērsgriezuma noslēgta sistēma, kas paredzēta 

izolētiem elektroietaišu vadiem un kabeļiem un kas ļauj 

tos ievilkt un nomainīt. 

  

4 1500 

slēgts ventilējams vilces 

dzinējs 

ventilated totally-enclosed 

traction motor 

вентилируемый тяговый 

двигатель закрытого типа 

geschlossener belüfteter 

Fahrmotor 

Vilces dzinējs, kura konstrukcija veidota tā, lai caur to 

plūstošais dzesējošais gaiss nesaskartos ar tinumiem un 

kolektoru vai kontaktgredzeniem. 

  

4 1501 

slēgts vilces dzinējs totally-enclosed traction motor тяговый двигатель закрытого 

типа 

geschlossener Fahrmotor Vilces dzinējs, kura konstrukcija veidota tā, lai nebūtu 

saskares starp apkārtējo un iekšējo gaisu, un kurš nav 

aprīkots ar iekšējās ventilācijas ierīcēm. 

  

4 1502 

slēgumgrupas apzīmējums connection symbol обозначение группы 

соединений 

Schaltgruppe Transformatora augstākā, vidējā un zemākā sprieguma 

tinumu savienošanas veidu, kā arī šo tinumu spriegumu 

savstarpējās fāžu nobīdes apzīmējums ar burtiem un 

cipariem (alfanumeriskais apzīmējums). 

  

2 1147 

slēgums 

  

connection соединение Schaltung Vadu vai ierīču savienojuma veids, piemēram, virknes, 

paralēlais, zvaigznes, trīsstūra slēgums. 

3 1641 

sliekšņkontrasts 

  

visual contrast threshold пороговый контраст Schwellenkontrast Mazākais kontrasts, kas novērotāja acij ļauj atšķirt 

objektu uz noteikta fona. 

4 1503 

sliežu ceļa bloķēšanas 

signalizācija 

railway block [signalling] 

system 

железнодорожная путевая 

блокировка* 

Blocksignalisierung Sistēma, kas nodrošina minimālo attālumu starp vienā 

virzienā kursējošiem vilcieniem un garantē, ka pretējos 

4 1504 
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virzienos kursējoši vilcieni vienlaikus neatradīsies 

vienā un tajā pašā blokiecirknī. 

  

sliežu ceļa klātnes pretestība ballast resistance of a track сопротивление 

железнодорожного полотна*, 

сопротивление балластного 

слоя 

Bettungswiderstand Sliežu ceļa gulšņu un balasta aktīvā pretestība, kas 

ietekmē sliežu elektroķēdes parametrus. 

4 1505 

sliežu ceļa signālinduktors track magnet путевой индуктор Gleismagnet Sliežu ceļā uzstādīts pastāvīgais magnēts vai 

elektromagnēts, kas noteiktos apstākļos 

elektromagnētiskās indukcijas ceļā iedarbina 

garāmbraucošā vilcienā uzstādītu ierīci. 

  

4 1506 

sliežu droseļsadura impedance bond дроссельный стык, путевой 

дроссель 

Gleisdrossel Ierīce, ko lieto elektrovilces sistēmās ar divceļu sliežu 

ķēdēm un kas paredzēta, lai nodrošinātu vilces strāvas 

ceļa nepārtrauktību izolējošo salaidņu vietās. 

  

4 1507 

sliežu elektroķēde, 

sliežu ķēde 

track circuit рельсовая [электрическая] 

цепь 

Gleisstromkreis Elektriskā ķēde, kuru veido sliežu ceļa blokposma 

sliedes un kuras vienā galā parasti ir ieslēgts barošanas 

avots, bet otrā galā – relejs, kas iedarbina luksoforu. 

Piezīme. Dzelzceļa nepārtrauktās signalizācijas 

sistēmās sliežu elektroķēdi var izmantot informācijas 

pārraidei starp sliežu ceļu un vilcienu. 

  

4 1508 

sliežu elektroķēdes 

kompensētājkondensatori 

track circuit compensating 

capacitors 

компенсирующие 

конденсаторы рельсовой 

цепи* 

Gleisstromkreis-

Kompensationskondensatoren 

Kondensatori, kas noteiktos intervālos ieslēgti starp 

maiņstrāvas sliežu ķēdes sliedēm, lai palielinātu šo 

ķēžu lietderīgo darbības garumu. 

4 1509 

sliežu elektroķēdes 

pārtraucējs 

track circuit interrupter прерыватель рельсовой цепи, 

размыкатель рельсовой цепи* 

Gleisstromunterbrecher Ierīce, kas paredzēta sliežu elektroķēdes barošanas 

pārtraukšanai īpašos gadījumos, piemēram, vilcienam 

noskrienot uz aizsargpārmiju. 

4 1510 

sliežu elektroķēdes shēma track circuit diagram, track 

circuit plan 

схема рельсовой цепи* Gleisstromkreisplan Struktūrshēma, kurā attēloti sliežu elektroķēdes 

pārtraukumi izolējošo salaidņu vietās, kā arī sliežu 

posmu savienojumi pārmijās un krustojumos, turklāt 

katrs sliežu ceļa posms attēlots atsevišķi. 

  

4 1511 

sliežu elektroķēdes šuntējuma 

pārtrauce 

loss of train shunt прерывание шунтирования 

рельсовой цепи* 

Verlust der 

Achsnebenschlußwiderstands 

des Gleisstromkreises 

Galvaniskā kontakta pasliktināšanās starp vilciena 

riteņpāri un sliedi, kas var būt par cēloni ceļa releja 

nenostrādei. 

  

4 1512 

sliežu elektroķēdes 

šuntējumpretestība 

train shunt шунтирующее сопротивление 

рельсовой цепи 

Achsnebenschlußwiderstand Aktīvā pretestība, ko veido vilciena riteņpāris, 

savienojot ceļa posma sliežu ķēdes abas sliedes. 

4 1513 

sliežu elektroķēžu atdalītājs electric separation joint рельсовый стык с 

электрической развязкой* 

elektrischer Trennstoß Ierīce maiņstrāvas sliežu ķēžu elektriskai atdalīšanai, 

izmantojot rezonansē noskaņotus blakus sliežu ķēžu 

4 1514 
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kontūrus. 

Piezīme. Elektroķēžu atdalītāju izmantošana ļauj 

izveidot vienlaidu sliežu ceļus. 

  

sliežu komutators treadle, rail contact рельсовая педаль, рельсовый 

замыкатель тока 

Schienenkontakt, 

Schienenstromschließer 

Dzelzceļa sliedes tuvumā uzstādīta vai sliedei 

piestiprināta komutācijas ierīce, kuru darbina pāri 

braucošais vai garām braucošais vilciena ritenis. 

  

4 1515 

sliežu ķēde 

sk. sliežu elektroķēde 

  

        4 1516 

sliežu sadursavienojums 

  

rail joint bound стыковое межрельсовое 

соединение 

Schienenverbindung Elektrisks sliežu savienojums ar vadītāju, kas nodrošina 

sliežu ķēdes elektrisko nepārtrauktību sliežu 

sadurvietās. 

  

4 1517 

slīde slip скольжение Schlupf Sinhronās rotācijas frekvences un rotora rotācijas 

frekvences starpības attiecība pret sinhrono rotācijas 

frekvenci; šī attiecība var būt izteikta relatīvās vienībās 

vai procentos. 

  

2 1148 

slīdgredzens slip-ring, collector ring контактное кольцо Schleifring Strāvvadošs gredzens ar tam piespiestām sukām, kas 

nodrošina slīdošu kontaktu starp strāvas ķēdes 

rotējošajām un nekustīgajām daļām. 

  

2 1149 

slīdgredzenu asinhrondzinējs 

  

slip-ring induction motor асинхронный двигатель с 

контактными кольцами 

Schleifring-Induktionsmotor Fāžrotora asinhrondzinējs, kura rotora tinums 

pievienots slīdgredzeniem. 

2 1150 

slīdgultnis 

  

journal bearing подшипник скольжения Gleitlager Gultnis, kurā kustīgās detaļas darbvirsma tieši slīd pa 

aptverošās detaļas virsmu. 

2 1151 

slīdkontakts 

  

sliding contact скользящий контакт Gleitkontakt Kontakts, kura kontaktdetaļu relatīvā pārvietošanās 

notiek paralēli kontaktvirsmai. 

2 1152 

slīdstieple 

  

skid wire проволока скольжения Gleitdraht Stieple (parasti segmentprofila), kas ar lielu vērpuma 

soli uztīta cauruļvada spiedienkabelim, lai mehāniski 

aizsargātu dzīslas un atvieglotu to ievilkšanu 

cauruļvadā. 

  

2 1153 

slīpa rieva skewed slot скошенный паз geschrägte Nut Rotora vai statora rieva, kas attiecībā pret 

elektromašīnas asi veido leņķi, kura dēļ rievas 

leņķiskais stāvoklis serdes abos galos ir dažāds. 

  

2 1154 

slīpnokare sloping sag стрела провеса с наклоном Durchhang im ideellen 

Spannfeld 
Vertikāls attālums starp horizontālām plaknēm, no 2 1155 
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kurām viena iet caur visaugstāko vada stiprināšanas 

punktu, bet otra – caur vada nokares līknes zemāko 

punktu. 

  

slīppiekares kontakttīkls inclined catenary equipment, 

skew catenary equipment 

наклонная подвеска, косая 

подвеска 

windschiefe Fahrleitung Gaisvadu kontakttīkls, kas izveidots no viena vai 

vairākiem slīpās atsaitēs nesējtrosei piekarinātiem 

kontaktvadiem, lai šie kontaktvadi trases virzienā 

sakristu ar līkni, ko veido sliežu ceļa ass. 

4 1518 

slīps laidums 

  

sloping span, inclined span наклонный пролет geneigtes Spannfeld Laidums, kurā vadu stiprināšanas punkti laidumu 

ierobežojošos balstos atrodas dažādos augstumos. 

2 1156 

slīps tuvinājums oblique exposure расходящееся расположение 

линий 

schräge Näherung Elektrolīnijas un sakaru līnijas tuvinājuma posms, kurā 

attālums starp līnijām mainās aptuveni vienmērīgi visā 

posma garumā. 

  

1 698 

slodze load нагрузка Last Elektrisko vai mehānisko lielumu kopums, kas kādā 

laika momentā raksturo elektriskās ķēdes vai 

mehāniskās ierīces pieprasīto jaudu. 

  

2 (1) 1157 
(566) 

slodzes atdalītājs switch-disconnector выключатель нагрузки-

разъединитель 

Lasttrennschalter Slodzes slēdzis, kas atslēgtā stāvoklī nodrošina 

atdalītājam izvirzītajām prasībām atbilstošu kontaktu 

atstarpi. 

  

2 1158 

slodzes atdalītājs ar 

drošinātājiem 

switch-disconnector-fuse выключатель нагрузки-

разъединитель-

предохранитель 

Lasttrennschalter mit 

Sicherungen 
Slodzes atdalītājs, kura vienam vai vairākiem poliem 

virknē ieslēgti drošinātāji, kas kopā ar atdalītāju veido 

vienu veselumu. 

2 1159 

slodzes atjaunošana load recovery восстановление нагрузки Lastwiederkehr Energosistēmas vai atsevišķa elektroenerģijas 

lietotāja slodzes uzņemšanas process pēc sprieguma 

atjaunošanas. Slodzes uzņemšanas ātrums atkarīgs 

no elektropatērētāju rakstura. 

  

1 59 

slodzes automātiskās 

atjaunošanas ierīce 

automatic load restoration 

equipment 

устройство автоматического 

восстановления нагрузки 

Einrichtung zur automatischen 

Wiederherstellung der 

Lastbedingungen 

Ierīce, kas paredzēta jaudas slēdžu automātiskai 

atkalieslēgšanai pēc to atslēgšanās slodzes nomešanas 

dēļ. 

3 1642 

slodzes blīvums 

  

load density плотность нагрузки Lastdichte Slodzes attiecība pret teritorijas laukumu, ko ietver 

aplūkojamais elektroapgādes tīkls. 

1 97 

slodzes centrs load centre центр нагрузки Lastschwerpunkt Elektroapgādes teritorijas punkts, attiecībā pret kuru 

atsevišķo slodžu un to attāluma līdz 

šim punktamreizinājumu summa ir minimāla. 

  

1 112 

slodzes drošinātājatdalītājs fuse-switch-disconnector предохранитель-выключатель 

нагрузки-разъединитель 

Sicherungslasttrennschalter Slodzes atdalītājs, kura kustīgos kontaktus veido 

drošinātāja ieliktņi. 

2 1160 
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slodzes drošinātājslēdzis 

  

fuse-switch предохранитель-выключатель 

нагрузки 

Sicherungslastschalter Slodzes slēdzis, kura kustīgos kontaktus veido 

drošinātāja ieliktņi. 

2 1161 

slodzes grafiks 

  

load curve грфик нагрузки Lastganglinie Faktiskās vai gaidāmās slodzes maiņas grafiska 

interpretācija laikā. 

1 211 

slodzes ilguma grafiks load duration curve график продолжительности 

нагрузки 

Lastdauerlinie Grafiks, kas attēlo summāro laiku (ilgumu), kad slodze 

nav mazāka par attiecīgajam ilgumam grafikā atbilstošo 

slodzi. 

  

1 212 

slodzes immitance 

  

load immitance нагрузочный иммитанс Belastungsimmitanz Izejas pieslēgvietai pieslēgtas elektriskās ķēdes vai 

ierīces immitance. 

3 1643 

slodzes mezgls 

  

load bus, PQ bus узел нагрузки PQ-Knoten Mezgls ar uzdotu aktīvo un reaktīvo jaudu. 1 380 

slodzes moments load torque момент нагрузки Lastmoment Griezes moments, kuru noteiktā laika momentā rada 

elektrodzinēja vārpstai pievienotā slodze, ja dzinējs 

atrodas miera stāvoklī vai arī palaides, normālas 

darbības vai bremzēšanas režīmā. 

  

2 1162 

slodzes nomešana loss of load сброс нагрузки Lastwegfall Pēkšņs slodzes samazinājums elektrotīklā. 

  

1 392 

slodzes pārslēgšana 

  

load transfer переключение нагрузки Lastverlagerung Slodzes pārdalīšana elektrotīklā sakarā ar bojājumu vai 

tā iespējamību šajā tīklā. 

1 434 

slodzes prognoze 

  

load forecast прогноз нагрузки Lastprognose Sagaidāmās tīkla slodzes novērtējums prognozējamā 

laika brīdī. 

1 474 

slodzes raksturlīkne load characteristic нагрузочная характеристика Belastungskennlinie Elektromašīnas piesātinājuma raksturlīkne slodzes 

režīmā, mašīnai darbojoties ar noteiktu rotācijas 

frekvenci. 

  

2 1163 

slodzes slēdzis load interrupter switch выключатель нагрузки Lastschalter Mehānisks komutācijas aparāts, kas spēj ieslēgt, vadīt 

un atslēgt normālās darba strāvas, ieskaitot pieļaujamās 

pārstrāvas, kā arī noteiktu laiku izturēt normētas 

avārijas režīmu, piemēram, īsslēguma strāvas. Tas 

parasti var ieslēgt, bet ne atslēgt īsslēguma strāvas. 

  

2 1164 

slodzes slēdzis ar 

drošinātājiem 

load switch-fuse выключатель нагрузки-

предохранитель 

Lastschalter mit Sicherungen Slodzes slēdzis, kura vienam vai vairākiem poliem 

virknē ieslēgti drošinātāji, kas kopā ar slēdzi veido 

vienu veselumu. 

  

2 1165 

slodzes stabilitāte load stability устойчивость нагрузки Laststabilität Elektrotīklam pieslēgtu rotējošu elektromašīnu spēja 

atgriezties stacionārajā režīmā pēc režīma izmaiņām 

tīklā. 

1 615 
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slodzes statiskā raksturlīkne steady-state load characteristic статическая характеристика 

нагрузки 

stationäre Lastkennlinie Slodzes atkarība no frekvences vai sprieguma 

stacionārā režīmā uz elektropatērētāju spailēm. 

1 482 

slodzes vadība 

  

system demand control регулирование нагрузки 

энергосистемы 

Laststeuerung Elektrotīklam pieslēgto elektroenerģijas 

lietotāju jaudas pieprasījuma regulēšana. 

1 707 

slogregulatora 

avārijatslēgšanas ierīce 

emergency tripping device of an 

on-load tap-changer 

устройство аварийного 

отключения РПН 

Notauslösung eines 

Stufenschalters 
Elektriska, mehāniska vai elektromehāniska ierīce, kas 

paredzēta transformatora sprieguma slogregulatora 

piedziņas mehānisma apturēšanai jebkurā brīdī tā, lai 

nākošā atzarojuma ieslēgšanu varētu izdarīt tikai pēc 

speciālas darbības. 

  

2 1166 

slogregulatora darbstāvokļu 

skaits 

number of service tapping 

positions of an on-load tap-

changer 

число рабочих положений 

регулирования РПН 

Anzahl der Betriebsstellungen 

eines Stufenschalters 
Transformatora sprieguma slogregulatorā izmantoto 

regulēšanas stāvokļu skaits pārslēgšanas pusciklā. 

2 1167 

slogregulatora galvenie 

kontakti 

main contacts of an on-load tap-

changer 

главные контакты РПН Hauptkontakte eines 

Stufenschalters 
Transformatora sprieguma slogregulatora kontaktu 

grupa, kurai nav strāvierobežotājelementa un kas spēj 

nodrošināt strāvas caurplūdi, bet nav paredzēta strāvas 

komutācijai. 

  

2 1168 

slogregulatora galvenie 

pārslēdzējkontakti 

main switching contacts of an 

on-load tap-changer 

главные переключающие 

контакты РПН 

Schaltkontakte eines 

Stufenschalters 
Transformatora sprieguma slogregulatora kontaktu 

grupa, kurai nav strāvierobežotājelementa un kas 

paredzēta strāvas komutācijai. 

2 1169 

slogregulatora komutējamā 

strāva 

switched current of an on-load 

tap-changer 

коммутируемый ток РПН Schaltstrom eines 

Stufenschalters 
Aplēses strāva, kas jāpārtrauc transformatora 

sprieguma slogregulatora kontaktora vai selektora 

galvenajiem kontaktiem vai galvenajiem 

pārslēdzējkontaktiem tinumu atzarojumu pārslēgšanas 

laikā. 

  

2 1170 

slogregulatora kontaktors 

  

diverter switch, contactor контактор РПН Lastumschalter Komutācijas aparāts, ko kopā ar selektoru lieto 

transformatora tinuma ķēdes ieslēgšanai un atslēgšanai. 

2 1171 

slogregulatora nominālā 

caurplūdes strāva 

  

rated through-current of an on-

load tap-changer 

номинальный сквозной ток 

РПН 

Bemessungs-Durchgangsstrom 

eines Stufenschalters 
Strāva, kas ilgstoši var plūst caur transformatora 

sprieguma slogregulatoru, un kuru regulators spēj 

pārslēgt no viena atzarojuma uz otru, ja spriegums 

atbilst pakāpes nominālajam spriegumam. 

2 1172 

slogregulatora pakāpju 

pārslēgšana 

tap-change operation of an on-

load tap-changer 

операция переключения РПН Stufenschaltung eines 

Stufenschalters 
Pilns pārslēgšanas process no tinuma viena atzarojuma 

uz nākošo. 

2 1173 

slogregulatora pārejas 

kontakti 

transition contacts of an on-load 

tap-changer 

промежуточные контакты 

РПН 

Widerstandskontakte eines 

Stufenschalters 
Kontaktu grupa, kas pieslēgta transformatora tinuma 

atzarojumam caur strāvierobežotājelementu. 

  

2 1174 

slogregulatora pārslēgšanas 

cikls 

cycle of operation of an on-load 

tap-changer 

цикл переключения РПН Schaltzyklus eines 

Stufenschalters 
Transformatora sprieguma slogregulatora darbība no 

viena galējā stāvokļa līdz otram un atpakaļ uz 

sākumstāvokli. 

2 1175 



497 
 

  

slogregulatora pārslodzes 

bloķētājierīce 

over-current blocking device of 

an on-load tap-changer 

блокировка при перегрузках 

РПН 

Überstromsperre eines 

Stufenschalters 
Elektriska ierīce, kas brīdina vai pārtrauc 

transformatora sprieguma slogregulatora piedziņas 

mehānisma darbību brīdī, kad slodzes strāva pārsniedz 

transformatora tinumam pieļaujamo vērtību. 

2 1176 

slogregulatora piedziņas 

mehānisms 

driving mechanism of an on-load 

tap-changer 

приводной механизм РПН Antrieb eines Stufenschalters Transformatora sprieguma slogregulatora mehānisms 

tinumu atzarojumu pārslēgšanas ierīču darbināšanai. 

2 1177 

slogregulatora stāvokļu skaits number of inherent tapping 

positions of an on-load tap-

changer 

собственное число положений 

регулирования РПН 

Anzahl der möglichen 

Stellungen eines Stufenschalters 
Transformatora sprieguma slogregulatorā paredzētais 

lielākais izmantojamo regulēšanas stāvokļu skaits 

pārslēgšanas pusciklā. 

2 1178 

slogregulatora 

strāvierobežotājelements 

transition impedance of an on-

load tap-changer 

токоограничивающий элемент 

РПН 

Überschaltimpedanz eines 

Stufenschalters 
No vienas vai vairākām daļām sastāvošs rezistors vai 

reaktors, ko, pārslēdzoties no viena atzarojuma uz citu, 

cirkulācijas strāvas ierobežošanai ieslēdz starp darbā 

esošo un ieslēdzamo tinuma atzarojumu laikā, kad tiek 

izmantoti abi atzarojumi un netiek pārtraukta vai 

ievērojami samazināta slodzes strāva. 

  

2 1179 

slogregulators 

sk. transformatora sprieguma 

slogregulators 

  

  

  

  
  2 1180 

slokšņlīnija stripline полосковая линия Streifenleitung Norobežota pārvades līnija, kas sastāv no divām 

paralēlām plāksnēm, starp kurām vilnis izplatās 

elektromagnētisku šķērssvārstību veidā, radot noteiktu 

lauku pārbaudes veikšanai. 

  

3 1644 

slokšņzemētājs 

  

earth strip, ground strip шинный заземлитель Banderder Zemētājs, kas sastāv no zemē ieraktas metāla sloksnes 

(plakandzelzs). 

1 722 

smailimpulss 

  

spike выброс Nadelimpuls Relatīvi īslaicīgs vienvirziena impulss. 3 1645 

smilšpildījums "q" sand filling "q" кварцевое заполнение "q" druckfeste Sandkapselung "q" Elektroiekārtas sprādzienaizsardzības veids, kurā 

sprādziendrošais apvalks piepildīts ar kvarca smiltīm 

vai citu raksturpazīmēs līdzīgu pulverveida materiālu. 

Smilšpildījumu veido tā, lai jebkurš apvalka iekšienē 

iespējamais elektriskais loks vai augsta temperatūra 

neizraisītu apkārtējās sprādzienbīstamās gāzveida vides 

uzliesmošanu. 

  

4 1519 

solenoīds solenoid соленоид Solenoid Cilindriska spole, kas paredzēta homogēna magnētiskā 

lauka radīšanai tās iekšpusē. Tās garums parasti 

ievērojami pārsniedz diametru. 

  

3 1646 
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soļa spriegums step voltage шаговое напряжение, 

напряжение шага 

Schrittspannung Spriegums starp diviem zemes virsmas punktiem, kuru 

attālums ir 1 m, kas nosacīti pieņemts par cilvēka soļa 

garumu. 

  

4 1520 

spaiglis 

sk. kontaktspaiglis 

  

        4 1521 

spaigļsavienojums 

  

clip connection зажимное соединение Klammerverbindung Elektriskais savienojums, kas veidots, izmantojot 

spaigli. 

4 1522 

spaile 

  

clamp зажим Klemme Jebkura stiprinātājpierīce, ko izmanto vadu montāžai. 2 1181 

spaiļu bloks multiway terminal block блок наборных зажимов* Mehrfachverteiler, teilbare 

Klemmleiste 

Elektroinstalācijas piederums, kas izveidots no jebkura 

skaita savstarpēji izolētiem elektriskajiem 

savienotājiem. Tie nostiprināti uz kopējas izolējošas 

pamatnes un katrs atsevišķi vai pa grupām ir viegli 

atdalāmi viens no otra. 

  

4 1523 

spaiļu kārba 

  

terminal box коробка зажимов Klemmenkasten Kārba, kurā atrodas elektroierīces vai elektroiekārtas 

izvadi un/vai pieslēgspailes. 

2 1182 

spaiļu panelis 

  

terminal board доска выводов Klemmenbrett Panelis, kurā nostiprinātas pieslēgspailes. 2 1183 

spaiļu plate connecting terminal plate клеммная колодка, сборка 

зажимов 

Klemm[en]leiste Elektroinstalācijas piederums, kas izveidots no 

vairākām kopējā izolācijas materiāla pamatnē 

nostiprinātām pieslēgspailēm, ieskaitot stiprināšanas 

ierīces un atsevišķos gadījumos arī vāku. 

  

4 (1) 1524 
(461) 

speciāla lietojuma 

akumulatoru baterija 

secondary battery for specific 

application 

аккумуляторная батарея 

специального применения 

Batterie für spezielle 

Anwendung 

Akumulatoru baterija, kas paredzēta lietošanai kādā 

konkrētā jomā, piemēram, stacionārā baterija, 

pārnēsājamā baterija, startera baterija, vilces baterija, 

motocikla baterija, vilciena apgaismes baterija u. tml. 

  

3 1647 

speciāla lietojuma 

elektrodzinējs 

special purpose motor электродвигатель 

специального назначения 

Motor für Spezialanwendungen Elektrodzinējs ar speciālām darba raksturlīknēm un/vai 

speciālu konstrukciju, kas projektēts un izgatavots 

speciālam lietojumam, neietverot vispārēja lietojuma 

un noteikta lietojuma elektrodzinēju definīcijas 

apgabalus. 

  

2 1184 

speciāla slodze special load специальная нагрузка Sonderlast Mehāniskā slodze, ko rada ekspluatācijas vai 

būvniecības personāla darbība un/vai kāda 

elektrolīnijas elementa bojājums. 

  

2 1185 
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spektra analizators spectrum analyzer анализатор спектра Spektrumanalysator Mēraparāts, ko lieto signāla amplitūdu vai jaudu 

spektrālā sadalījuma noteikšanai atkarībā no 

frekvences. 

  

3 1651 

spektrālais absorbcijas 

koeficients 

(apzīmējums: a(λ)) 

spectral linear absorption 

coefficient 

спектральный показатель 

поглощения 

spektraler 

Absorptionskoeffizient Absorbcijas izraisīta starojuma plūsmas relatīvā 

spektrālā blīvuma samazinājuma attiecība pret 

bezgalīgi plānu vides slāni dl, caur kuru iziet paralēls 

staru kūlis: 

. 

  

4 1532 

spektrālais blīvums, 

spektrālais sadalījums 

(apzīmējums: Χλ) 

spectral concentration, spectral 

distribution 

спектральная плотность, 

спектральное распределение 

spektrale Dichte, spektrale 

Verteilung 

Enerģiju, gaismu vai fotonu raksturojoša lieluma X(λ) 

atvasinājums pēc viļņa garuma λ: 

. 

Piezīme. Terminam 'spektrālais sadalījums' dodama 

priekšroka, ja funkciju X(λ) aplūko plašā viļņu garumu 

diapazonā. 

  

4 1533 

spektrālais izkliedes 

koeficients 

(apzīmējums: ) 

spectral linear scattering 

coefficient 

спектральный показатель 

рассеяния 

spektraler Streukoeffizient 
Izkliedes izraisīta starojuma plūsmas relatīvā 

spektrālā blīvuma samazinājuma attiecība pret 

bezgalīgi plānu vides slāni dl, caur kuru iziet paralēls 

staru kūlis: 

 

  

4 1534 

spektrālais sadalījums 

sk. spektrālais blīvums 

  

        4 1535 

spektrālais vājinājuma 

koeficients 

(apzīmējums: μ(λ)) 

spectral linear attenuation 

coefficient 

спектральный показатель 

ослабления 

spektraler 

Schwächungskoeffizient 

Absorbcijas vai izkliedes izraisīta starojuma 

plūsmas relatīvā spektrālā blīvuma 

samazinājuma attiecība pret bezgalīgi plānu vides 

slāni dl, caur kuru iziet paralēls staru kūlis: 

. 

  

4 1536 
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spektrāllīnija spectral line спектральная линия Spektrallinie Monohromatiskais starojums, ko emitē vai absorbē 

divu enerģētisko līmeņu pārejā, vai šīs pārejas 

attēlojums spektrā. 

  

4 1537 

spektrālspuldze spectroscopic lamp спектральная лампа Spektrallampe Izlādspuldze ar pilnīgi noteiktu līnijspektra starojumu, 

kas atvieglo monohromatiska starojuma iegūšanu ar 

filtriem. 

  

4 1538 

spektrofotometrs spectrophotometer спектрофотометр Spektralphotometer Mēraparāts, kas paredzēts radiometriska lieluma divu 

vērtību attiecības mērīšanai vienā un tajā pašā viļņu 

garumā. 

  

4 1539 

spektroradiometrs spectroradiometer спектрорадиометр Spektralradiometer Mēraparāts, kas paredzēts elektromagnētiskā starojuma 

enerģētisko raksturlielumu mērīšanai noteikta spektra 

diapazona šaurā viļņu garumu intervālā. 

  

4 1540 

spēka elektroiekārta power equipment силовое электрооборудование elektrische Kraftanlage Elektroiekārta, ko izmanto galveno enerģijas plūsmu 

ražošanā, pārvadē un patērēšanā. Parasti šo terminu 

lieto tādu iekārtu apzīmēšanai, kuru pamatfunkcija 

atšķirībā no, piemēram, vadības un signalizācijas 

iekārtām, ir enerģijas pārveidošana. 

  

4 1525 

spēka elektronika 

sk. energoelektronika 

  

        4 1526 

spēka elektronikas 

kondensators 

sk. energoelektronikas 

kondensators 

  

        4 1527 

spēka kondensators 

  

power capacitor силовой конденсатор Leistungskondensator Kondensators, kas paredzēts lietošanai spēka ķēdēs. 4 1528 

spēka ķēžu elektroniskā 

komutācija 

electronic power switching электронное переключение 

силовых цепей 

elektronisches Leistungs-

Schalten 

Elektrisko spēka ķēžu komutācija, ko veic ar 

elektroniskajām ventiļierīcēm. 

4 1529 

spēka ķēžu elektroniskā 

rezistorvadība 

electronic power resistance 

control 

электронное управление 

активным сопротивлением в 

силовой цепи 

elektronische Leistungs-

Widerstandssteuerung 

Vadība, kurā izmanto elektronisko ventiļierīču 

nepārtrauktu aktīvās pretestības maiņu. 

4 1530 

spēka moments 

(apzīmējums: M) 

moment of force момент силы Kraftmoment Vektoriāls lielums, ko izsaka ar reizinājumu 

 

kur r – spēka darbības taisnes jebkura punkta 

radiusvektors pret rotācijas centru vai rotācijas asi; F – 

3 1648 
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spēks; r  F – lielumu r un F vektoriālais reizinājums. 

  

spēka transformators power transformer силовой трансформатор Leistungstransformator Statiska elektromagnētiska iekārta ar diviem vai vairāk 

tinumiem, kas, izmantojot elektromagnētiskās 

indukcijas parādību, viena sprieguma maiņstrāvas 

sistēmu pārveido tādas pašas frekvences cita sprieguma 

maiņstrāvas sistēmā un ko izmanto elektriskās jaudas 

pārvadīšanai. 

  

2 1186 

spēkpāris 

  

couple of forces пара сил Kräftepaar Divi pēc moduļa vienādi, bet pretēji vērsti spēki, kas 

neatrodas uz vienas taisnes. 

3 1649 

spēkratu lukturis, 

lukturis 

  

headlight, headlamp фара Fahrzeugscheinwerfer Spēkratu (automobiļu, traktoru, motociklu, ekskavatoru 

u. tml.) gaismeklis tuvākas vai tālākas apkārtnes 

apgaismošanai braukšanas virzienā. 

4 1531 

spēks 

(apzīmējums: F) 

force сила Kraft Materiālo objektu mehāniskās mijiedarbības 

(pievilkšanās vai atgrūšanās) mērs – vektoriāls lielums, 

ko var izteikt kā kustības daudzuma atvasinājumu pēc 

laika: 

 

Ja masa ir nemainīga, spēku var izteikt kā masas m un 

paātrinājuma a reizinājumu: 

. 

  

3 1650 

spidometrs 

  

speedometer спидометр, скоростемер Geschwindigkeitsmesser Mēraparāts transportlīdzekļa kustības ātruma 

mērīšanai. 

4 1541 

spiedbandāža reinforcement of a cable упрочняющий покров кабеля Druckschutz eines Kabels Metāla lentes vai stieples, ko uztin kabeļa apvalkam, lai 

palielinātu tā izturību pret iekšēja spiediena radītiem 

mehāniskiem spriegumiem. 

  

2 1187 

spiedienaugstums height of fall, head напор Fallhöhe Lineārs lielums hidraulikā, kas izteic šķidruma plūsmas 

īpatnējo enerģiju konkrētajā punktā. Hidrotehniskās 

būvēs spiedienaugstums ir līmeņu starpība bjefos vai 

garuma vienībās izteikts ūdens staba spiediens uz 

noteiktā dziļumā esošu konstrukciju. 

  

1 584 

spiediendroša spaiļu kārba 

  

pressure containing terminal box герметичная коробка зажимов druckfester Klemmenkasten Spaiļu kārba, kas izveidota tā, ka caursites radītie 

produkti tiek aizturēti kārbas iekšpusē. 

2 1188 

spiedieneļļošanas gultnis 

  

pressure lubricated bearing подшипник со смазкой под 

давлением 

Lager mit Druckölschmierung Gultnis, kurā pastāvīga eļļotājšķidruma plūsma tiek 

uzturēta ar virsspiedienu. 

2 1189 
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spiedienizlīdzinoša spaiļu 

kārba 

pressure relief terminal box коробка зажимов с 

диафрагмой 

Klemmenkasten mit 

Druckausgleich 
Spaiļu kārba ar diafragmu, kas samazina caursites 

radīto gāzu spiedienu kārbas iekšpusē. 

2 1190 

spiedienkabelis 

  

pressure cable кабель давления Druckkabel Kabelis, kurā izolācija atrodas izolējošās vides 

spiedienā. 

  

2 1191 

spiedienpildītais urbpālis pressure injected pile буронабивная свая, 

бетонируемая под давлением 
verpreter Bohrpfahl Pildītais urbpālis, ko betonē ar spiedienu, lai iegūtu 

labāku kontaktu ar neskartas struktūras grunti. 

2 1192 

spiediens 

(apzīmējums: p) 

pressure давление Druck Fizikāls lielums, kas raksturo virsmai perpendikulāro 

spēku intensitāti, vienam ķemenim vai videi 

iedarbojoties uz otra ķermeņa virsmu. Noteiktā virsmas 

punktā spiedienu nosaka ar formulu 

, 

kur F – rezultējošais spēks, kas darbojas uz virsmas 

elementa laukumuS. 

Piezīme. Ja spēki vienmērīgi sadalīti pa virsmu S, tad 

spiedienu var aprēķināt ar formulu 

. 

  

3 1652 

spiedientvertne 

  

pressure tank бак давления Drucktank Tvertne eļļpildīta kabeļa eļļas tilpuma maiņas 

kompensācijai. 

2 1193 

spirāles sildrezistors, 

sildspirāle 

  

spiral resistor нагреватель сопротивления в 

форме винтовой спирали 

Widerstandsheizspirale Sildrezistors, kas izgatavots spirāles veidā. 4 1545 

spīdoša objekta krāsa luminous perceived colour цвет светящегося объекта Lichtfarbe eines Selbstleuchters Krāsu redzes izraisīta sajūta, kas gūta no primārā 

gaismas avota virsmas starojuma vai no virsmas, kas 

atstaro šo gaismu. 

  

4 1542 

spīdummērs 

  

glossmeter глянцемер Glanzmesser Mēraparāts, kas paredzēts spīdošas virsmas dažādu 

fotometrisku raksturlielumu noteikšanai. 

4 1543 

spīlne clamping unit зажимное устройство клеммы* Klemmstelle Spailes daļa vai daļas, ko izmanto vada vai vadu 

mehāniskai nostiprināšanai, tos piespiežot vai 

iespīlējot, un elektriskai savienošanai, kā arī 

nepieciešamā kontaktspiediena nodrošināšanai. 

  

4 1544 

spoguļatstarošana regular reflection, specular 

reflection 

зеркальное отражение gerichtete Reflexion Ģeometriskās optikas likumiem atbilstoša neizkliedēta 

atstarošana. 

4 1546 

spoguļatstarošanas koeficients regular reflectance коэффициент зеркального Grad der gerichteten Reflexion Visas atstarotās plūsmas spoguļatstarotās daļas 4 1547 
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(apzīmējums: ρr) 

  

отражения attiecība pret krītošo plūsmu. 

spoguļprožektors 

sk. spoguļstarmetis 

  

        4 1548 

spoguļstarmetis, 

spoguļprožektors 

  

reflector spotlight зеркальный прожектор Spiegel-Scheinwerfer Starmetis ar spoguļatstarotāju, kurā, mainot attālumu 

starp spuldzi un atstarotāju, noteiktā diapazonā var 

mainīt staru izkliedes leņķi. 

4 1549 

spole 

  

coil катушка Spule Ierīce, ko veido no izolēta vada uztītu un virknē 

savienotu vijumu kopums. 

3 (2) 1653 
(1194

) 

spoles aktīvā daļa 

  

embedded coil side, slot portion пазовая часть катушки eingebettete Spulenseite Spoles daļa elektromašīnas rievā starp magnētserdes 

galiem. 

2 1195 

spoles izolācija coil insulation изоляция катушки Spulenisolierung Spoles galvenā izolācija attiecībā pret zemi vai 

izolācija starp fāzēm, kas parasti izveidota papildus 

vadu vai vijumu izolācijai. 

  

2 1196 

spoles mala 

  

coil side сторона катушки Spulenseite Viena no divām, parasti taisnām, spoles daļām, kura 

novietota elektromašīnā aksiālā virzienā. 

2 1197 

spoles sekcija 

  

coil section секция катушки Spulenabschnitt Elektromašīnas tinuma pamatelements, ko veido 

vairāki savstarpēji izolēti vijumi. 

2 1198 

spoļstrāvmainis 

  

wound primary type current 

transformer 

катушечный трансформатор 

тока 

Wickelstromwandler Strāvmainis, kura primāro tinumu veido viens vijums 

vai vairākvijumu spole. 

2 1199 

spoļu fāžpārejas izolācija 

  

phase coil insulation междуфазная изоляция 

катушек 

Spulenisolierung am 

Phasensprung 
Papildizolācija starp blakus novietotām dažādu fāžu 

spolēm. 

2 1200 

spoļu izolētājstarplika coil side separator изоляционная прокладка 

между сторонами катушек 

Spulenseiten-Zwischenlage Papildizolācija starp rievā novietotām divu spoļu 

malām. 

  

2 1201 

spontānā magnetizācija 

  

spontaneous magnetization самопроизвольная 

намагниченность 

spontane Magnetisierung Magnetizācija, ko rada materiāla atomu magnētisko 

momentu izlīdzināšanās bez ārēja lauka iedarbības. 

3 1654 

spožuma izolīnija 

sk. izoluminante 

  

        4 1550 

spožuma slieksnis luminance threshold порог яркости Wahrnehmungsschwelle Mazākais ar redzi uztveramais kairinājuma spožums. 

Piezīme. Spožuma slieksnis atkarīgs no redzes lauka, 

fona, redzes adaptācijas stāvokļa un citiem 

novērošanas apstākļiem. 

  

4 1551 
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spožummērs 

  

luminance meter яркомер Leuchtdichtemesser Mēraparāts, kas paredzēts spožuma mērīšanai. 4 1552 

spraudkontaktuzmava 

  

plug-in termination концевая муфта со 

штепсельным контактом 
steckbarer Endverschlu Gala uzmava, kas ļauj elektroiekārtai pievienot vai no 

tās atvienot kabeli, ja tas ir pieslēgts spriegumam un 

parasti bez slodzes. 

  

2 1202 

spraudligzda 

sk. kontaktligzda 

  

        4 1576 

spraudnis 

sk. kontaktspraudnis 

  

        4 1577 

spraudsavienotājs 

  

cable coupler штепсельный разъем Steckverbinder Ierīce divu kabeļu savienošanai ar spraudkontaktu. 2 1203 

spraudsavienotājs 

sk. elektriskais 

spraudsavienotājs 

  

        4 1578 

sprādzienaizsardzība "e" 

sk. paaugstināta drošuma 

sprādzienaizsardzība 

  

        4 1553 

sprādzienaizsargātas 

elektroiekārtas 

aizsarguzvāznis 

protective shroud of an electrical 

apparatus for explosive 

atmospheres 

охранный колпак 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

Schutzkragen eines 

explosionsgeschützten 

Betriebsmittels 

Sprādzienaizsargātas elektroiekārtas stiprināšanas 

detaļa, kas aptver uzgriezni vai skrūves galviņu un 

izveidota tā, lai tos bez speciāliem darbarīkiem 

nevarētu atskrūvēt. 

4 1554 

sprādzienaizsargātas 

elektroiekārtas drenāžas ierīce 

draining device of an electrical 

apparatus for explosive 

atmospheres 

дренажное устройство 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

Entwässerungseinrichtung eines 

explosionsgeschützten 

Betriebsmittels 

Ierīce, kas, neietekmējot elektroiekārtas 

sprādzienaizsargātības pakāpi, ļauj iztecēt no apvalka 

šķidrumam. 

4 1555 

sprādzienaizsargātas 

elektroiekārtas gaisapmaiņas 

ierīce 

breather of an electrical 

apparatus for explosive 

atmospheres 

воздухообменное устройство 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

Atmungseinrichtung eines 

explosionsgeschützten 

Betriebsmittels 

Ierīce, kas, neietekmējot elektroiekārtas 

sprādzienaizsargātības pakāpi, nodrošina noteiktu 

atmosfēras gaisa apmaiņu ar gaisu apvalka iekšpusē. 

4 1556 

sprādzienaizsargātas 

elektroiekārtas noslēgierīce 

special fastener of an electrical 

apparatus for explosive 

atmospheres 

специальное крепежное 

устройство 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

Sonderverschluß eines 

explosionsgeschützten 

Betriebsmittels 

Īpaša ierīce, kas paredzēta sprādzienaizsargātas 

elektroiekārtas nodrošinājumam pret neapmācīta 

personāla nevēlamu darbību. 

4 1557 

sprādzienaizsargātas 

elektroiekārtas temperatūras 

klase 

temperature class of an electrical 

apparatus for explosive 

atmospheres 

температурный класс 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

Temperaturklasse eines 

explosionsgeschützten 

Betriebsmittels 

Sprādzienaizsargātu elektroiekārtu iedalījums pēc to 

virsmas maksimālās temperatūras. 

4 1558 

sprādzienbīstama telpa hazardous area on account of 

explosive gas atmospheres 

опасное пространство в 

отношении взрывоопасных 

explosionsgefährderter Bereich Telpa, kurā ir vai ir iespējama sprādzienbīstama 

gāzveida vide, kas izvirza īpašas sprādzienaizsardzības 

4 1559 
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газовых сред prasības elektroiekārtas konstrukcijai, ierīkošanai vai 

ekspluatācijai. 

sprādzienbīstama vide explosive atmosphere взрывоопасная среда explosionsfähige Atmosphäre Uzliesmojošu vielu (gāzes, tvaika, miglas, putekļu, 

šķiedras) un atmosfēras gaisa maisījums, kurā pēc 

aizdegšanās degšana izplatās visā maisījumā. 

  

4 1560 

sprādzienbīstamas gāzveida 

vides uzliesmošanas 

temperatūra 

ignition temperature of an 

explosive gas atmosphere 

температура воспламенения 

взрывоопасной газовой среды 

Zündtemperatur einer 

explosionsfähigen 

Gasatmosphäre 

Sakarsušas virsmas minimālā temperatūra, kura 

noteiktos apstākļos izraisa sprādzienbīstamas gāzes vai 

tvaiku uzliesmošanu. 

4 1562 

sprādzienbīstamākais 

maisījums 

  

most explosive mixture наиболее взрывоопасная смесь explosionsfähigstes Gemisch Maisījums, kas noteiktos apstākļos pēc uzliesmošanas 

rada vislielāko sprādziena spiedienu. 

4 1561 

sprādzienbīstamās vides 

sprādziens 

explosion of an explosive 

atmosphere 

взрыв взрывоопасной среды Explosion einer 

explosionsfähigen Atmosphäre 

Osidēšanās vai citu eksotermisku reakciju izraisīta 

spiediena un temperatūras pēkšņa paugstināšanās 

sprādzienbīstamā maisījumā. 

  

4 1563 

sprādzienbīstamības zona 0 zone 0 in the classification of 

hazardous areas 

зона 0 при классификации 

опасных пространств 

Zone 0 der Einteilung 

explosionsgefährdeter Bereiche 

Telpas zona, kurā pastāvīgi vai ilgstoši ir 

sprādzienbīstama gāzveida vide. 

4 1564 

sprādzienbīstamības zona 1 zone 1 in the classification of 

hazardous areas 

зона 1 при классификации 

опасных пространств 

Zone 1 der Einteilung 

explosionsgefährdeter Bereiche 

Telpas zona, kurā sprādzienbīstama gāzveida vide var 

izveidoties normālas darbības laikā. 

4 1565 

sprādzienbīstamības zona 2 zone 2 in the classification of 

hazardous areas 

зона 2 при классификации 

опасных пространств 

Zone 2 der Einteilung 

explosionsgefährdeter Bereiche 

Telpas zona, kurā sprādzienbīstama gāzveida vide 

nevar izveidoties normālas darbības laikā, bet, ja 

izveidojas, tad tikai īslaicīgi. 

4 1566 

sprādzienbīstamo vielu 

izmetes avots 

  

source of release of explosive 

substances 

источник выбросавзрывоопасн

ых веществ 

Austrittstelle der 

explosionsfähigen Stoffe 

Vieta, no kuras atmosfērā var izdalīties gāze, tvaiks, 

migla vai šķidrums, tādējādi veidojot sprādzienbīstamu 

gāzveida vidi. 

  

4 1567 

sprādzienbīstams pārbaudes 

maisījums 

explosive test mixture взрывоопаснаяиспытательная 

смесь 

explosionsfähige Prüfgemisch Īpašs sprādzienbīstams maisījums, kuru lieto 

sprādzienbīstamā vidē izmantojamu elektroiekārtu 

pārbaudei. 

  

4 1568 

sprādziendroša elektroiekārta explosion-proof equipment взрывобезопасное 

электрооборудование 

explosionsgeschütztes 

Betriebsmittel 

Hermetiski slēgta elektroiekārta, kas izveidota tā, lai 

spētu izturēt gāzu vai tvaiku eksploziju, ko tā iekšienē 

var izraisīt elektriska dzirkstele, un nepieļautu 

apkārtējās sprādzienbīstamās vides uzliesmošanu. 

Piezīme. Terminus ‘flame-proof equipment’, 

‘взрывобезопасное электрооборудование’, 

‘schlagwettergeschütztes Betriebsmittel‘ parasti 

attiecina uz kalnrūpniecībā izmantojamiem 

gaismekļiem. 

  

4 1569 

sprādziendrošas purging of an explosion-proof продувка оболочки Vorspülung eines Elektroiekārtas apvalka iekšpuses un tā gaisa pievadu 4 1570 
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elektroiekārtas priekšizpūte equipment взрывозащищенного 

электрооборудования под 

избыточным давлением 

explosionsgeschützten 

Betriebsmittels 

izpūšana ar paaugstināta spiediena aizsarggāzi pirms 

pievienošanas spriegumam, lai iekārtā samazinātu 

jebkādas sprādzienbīstamas vides koncentrāciju līdz 

vērtībai, kas ievērojami mazāka par sprāgstamības 

apakšējo robežu. 

sprādziendrošs apvalks "d" explosion proof enclosure "d" взрывонепроницаемая 

оболочка "d" 

druckfeste Kapselung "d" Konstruktīvs elektroiekārtas sprādzienaizsardzības 

elements, kas bez bojājumiem un uzliesmojuma iztur 

no ārējās sprādzienbīstamās vides iekārtā iekļuvušā 

sprādzienbīstamā maisījuma izraisīto iekšējo 

sprādzienu. 

  

4 1571 

sprādziendrošs 

caurvadizolators 

  

explosion proof bushing взрывонепроницаемый 

проходной изолятор 

druckfeste Durchführung Caurvadizolators, kas ierīkots sprādziendrošajā apvalkā 

tā, ka neietekmē apvalka sprādziendrošību. 

4 1572 

sprādziennebīstama telpa non-hazardous area on account 

of explosive gas atmospheres 

неопасное пространство 

взрывоопасных газовых сред 

nichtexplosionsgefährderter 

Bereich 

Telpa, kur nav un nav paredzama sprādzienbīstama 

gāzveida vide, kas izvirzītu īpašas 

sprādzienaizsardzības prasības elektroiekārtas 

konstrukcijai, ierīkošanai vai ekspluatācijai. 

4 1573 

sprāgstamības apakšējā 

robeža 

lower explosive limit, LEL нижний предел взрываемости, 

НПВ 

untere Explosionsgrenze, UEG Zemākā sprādzienbīstamas gāzes, tvaika vai miglas 

koncentrācija gaisā, kas nevar izveidot 

sprādzienbīstamu gāzveida vidi. 

  

4 1574 

sprāgstamības augšējā robeža upper explosive limit, UEL верхний предел взрываемости, 

ВПВ 

obere Explosionsgrenze, OEG Augstākā sprādzienbīstamas gāzes, tvaika vai miglas 

koncentrācija gaisā, kas nevar izveidot 

sprādzienbīstamu gāzveida vidi. 

  

4 1575 

spriedumu tabula decision table таблица решений Entscheidungstabelle Tabula, kurā doti visi vadības sistēmas stāvokļi, kas 

jāņem vērā, nosakot konkrētus uzdevumus un darbības. 

  

3 1655 

spriegošanas troses bremze tensioner bullwheel канатный тормоз оттяжного 

устройства 

Seilbremse einer 

Abspannvorrichtung 

Ierīce, kas vadu montāžas laikā paredzēta velkošas 

troses vai vadītāja noturēšanai un/vai spriegošanai. 

4 1579 

spriegotājizolators strain insulator анкерный изолятор Abspannisolator für 

Verankerung 
Izolators, kas iemontēts kādā balstkonstrukcijā vai 

enkurbalstā un paredzēts elektrolīnijas vadu 

spriegošanai. 

  

2 1204 

spriegotājspaile 

  

tension clamp натяжной зажим Abspannklemme Spaile, kas savieno vadu ar izolatoru spriegotājķēdi. 

  

2 1205 

sprieguma atjaunošana voltage recovery восстановление напряжения Spannungswiederkehr Sprieguma atjaunošana līdz vērtībai, kāda bija 

pirms sprieguma pazemināšanās, nosēšanās vai 

pazušanas. 

  

1 60 

sprieguma atkabnis shunt release шунтовой расцепитель Spannungsauslöser Atkabnis, kas tiek barots no sprieguma avota, turklāt 2 1206 
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sprieguma avots var būt neatkarīgs no galvenās ķēdes 

sprieguma. 

  

sprieguma avots 

  

ideal voltage source идеальный источник 

напряжения 

ideale Spannungsquelle Aktīvs elektriskās ķēdes elements, kura spaiļu 

spriegums (avota spriegums) nav atkarīgs no 

caurplūstošās strāvas. 

  

3 1656 

sprieguma būsterregulēšana booster-transformer regulation of 

a voltage, auxiliary transformer 

regulation of a voltage 

регулирование напряжения 

линейным трансформатором 

Spannungssteuerung mit 

Zusatztransformator 

Sprieguma regulēšana ar maināma sprieguma 

transformatoru, kura sekundārais tinums ieslēgts 

regulējamā sprieguma ķēdē. 

4 1580 

sprieguma fāzregulēšana 

  

voltage phase control фазовое регулирование 

напряжения 

Anschnittsteuerung der 

Spannung 

Elektrodzinējam pievadītā sprieguma regulēšana, 

mainot pārveidotāja izejas sprieguma fāzi. 

4 1581 

sprieguma garenregulēšana in-phase voltage control прлодольное регулирование 

напряжения 

Längsregelung Sprieguma regulēšana ar papildspriegumu, kas 

sakrīt fāzē ar regulējamo spriegumu. 

1 209 

sprieguma harmoniku avots 

  

source of harmonic voltage источник гармоник 

напряжения 

Erzeuger von 

Spannungsoberschwingungen 

Elektrotīkla elements vai tīklam pieslēgta iekārta, kas 

ģenerē EDS ar tīkla frekvencei kārtnu frekvenci. 

1 82 

sprieguma iekritums voltage dip провал напряжения Spannungseinbruch Sprieguma efektīvās vērtības pēkšņa samazināšanās 

zemāk par noteikto sākuma slieksni elektroapgādes 

sistēmas noteiktā vietā. Tas tiek novērtēts ar diviem 

raksturlielumiem: sprieguma  vērtību un laiku (ilgumu). 

  

3(1) 1657(
219) 

[sprieguma impulsa] 

aprāvuma laiks 

  

time to chopping время среза Dauer bis zum Abschneiden Laika intervāls starp impulsa sākumu un aprāvuma 

brīdi. 

1 343 

sprieguma impulsa aste 

  

tail of voltage impulse хвост импульса напряжения Rücken einer Stoßspannung Impulsa beigu daļa, kas seko tā maksimumam. 1 53 

sprieguma impulsa fronte 

  

front of a voltage impulse фронт импульса напряжения Stirn einer Stoßspannung Impulsa priekšējā daļa, kas atrodas pirms tā 

maksimuma. 

1 205 

sprieguma impulsa ilgums time to half value of a impulse длительность импульса Rückenhalbwertdauer einer 

Stoßspannung 

Laika intervāls no impulsa sākuma līdz brīdim, 

kad impulsa spriegums ir samazinājies līdz pusei no tā 

maksimuma vērtības. 

  

1 232 

sprieguma impulsregulēšana chopper control of a voltage импульсное регулирование 

напряжения 

Spannungssteuerung mit 

Gleichstromsteller 

Līdzstrāvas dzinēju sprieguma regulēšana, izmantojot 

impulsu pārveidotāju. 

4 1582 

sprieguma impulss voltage impulse импульс напряжения Stoßspannung Īslaicīgs pārejas spriegums elektrolīnijā vai 

elektroiekārtā, ko raksturo stāva fronte un lēnāka, 

nesvārstīga rimšana. 

  

1 235 

sprieguma impulsu generators 

  

impulse generator генератор импульсов 

напряжения 

Stoßpannungsgenerator Laboratorijas iekārta izolācijas elektriskās izturības 

pārbaudei ar sprieguma impulsiem. 

1 216 
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sprieguma impulsvilnis voltage surge импульс волны напряжения Stoßspannungswelle Pārejas procesa sprieguma vilnis, kas izplatās gar līniju 

vai ķēdi un kam raksturīgs straujš kāpums un lēns 

kritums. 

  

3 1658 

sprieguma indikators 

  

live voltage detector индикатор напряжения Spannungsanzeiger Mēraparāts strāvadošas daļas vai vadītājdaļas 

spriegumaktivitātes konstatēšanai. 

3 1659 

sprieguma invertors 

sk. sprieguma maiņgriezis 

  

        4 1583 

sprieguma izmaiņa voltage change изменение напряжения Spannungsänderung Sprieguma efektīvās vai maksimālās vērtības izmaiņa 

starp diviem secīgiem līmeņiem nereglamentēta ilguma 

laika intervālos. 

  

3 1660 

sprieguma izmaiņas ilgums 

  

duration of a voltage change длительность изменения 

напряжения 

Spannungsänderungszeit Laika intervāls, kurā spriegums palielinās vai 

samazinās no sākotnējās vērtības līdz beigu vērtībai. 

3 1661 

sprieguma izmaiņu biežums 

  

rate of occurrence of voltage 

changes 

частота изменений 

напряжения 

Häufigkeit von 

Spannungsänderungen 

Sprieguma izmaiņu skaits laika vienībā. 3 1662 

sprieguma izmaiņu intervāls 

  

voltage change interval интервал изменения 

напряжения 

Spannungsänderungsintervall Laika intervāls starp vienas sprieguma izmaiņas un 

nākošās sprieguma izmaiņas sākumiem. 

3 1663 

sprieguma kļūda voltage error погрешность напряжения Spannungsfehler Spriegummaiņa sprieguma mērījumu kļūda, ko rada 

faktiskā transformācijas koeficienta atšķirība no 

nominālā transformācijas koeficienta. 

  

2 1207 

sprieguma kritums voltage drop падение напряжения Spannungsfall Starpība starp diviem sprieguma vektoriem, kas 

vienlaicīgi noteikti divos dažādos elektriskās 

ķēdes punktos. 

  

1 334 

sprieguma lavīna collapse of voltage лавина напряжения Spannungslawine Strauja un progresējoša sprieguma samazināšanās, ko 

elektrotīklā izraisa stabilitātes traucējumi vai ģenerētās 

un patērētās jaudas nelīdzsvars. 

  

3 1664 

sprieguma maiņgriezis, 

sprieguma invertors 

  

voltage source inverter, voltage 

fed inverter 

инвертор напряжения Spannungsquellen-

Wechselrichter, 

spannungsgespeister 

Wechselrichter 

Maiņgriezis, kas darbojas kā sprieguma avots. 4 1584 

sprieguma nominal 

  

voltage level ступень напряжения Spannungsebene Viena no spriegumu skalas nominālajām vērtībām, kas 

tiek izmantota dotajā elektrotīklā. 

  

1 393 

sprieguma nosēšanās 

  

voltage collapse, voltage 

depression 

посадка напряжения Spannungszusammenbruch Pēkšņa un ievērojama sprieguma 

pazemināšanās elektrotīklā. 

1 397 
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sprieguma novirze voltage deviation отклонение напряжения Spannungsabweichung Parasti procentos izteikta starpība 

starp sprieguma faktisko vērtību 

dotajā elektrotīkla punktā dotajā brīdī un kādu 

reglamentētu sprieguma vērtību, piemēram, nominālo 

spriegumu, vidējo darba spriegumu vai līgumā noteikto 

spriegumu. 

  

1 405 

sprieguma pazemināšanās 

  

voltage reduction снижение напряжения Spannungsrückgang Relatīvi maza sprieguma samazināšanās elektrotīklā. 1 425 

sprieguma pazeminātajierīce 

  

voltage reducing device устройство снижения 

напряжения 

Spannungsminderungseinrichtun

g 

Ierīce, kas elektrodrošības nolūkā automātiski samazina 

elektroiekārtas tukšgaitas spriegumu. 

4 1585 

sprieguma pazušana 

  

loss of voltage исчезновение напряжения Spannungslosigkeit Režīms, kad spriegums barošanas punktā ir vienāds ar 

nulli vai tuvu tai. 

1 426 

sprieguma regulēšana 

  

voltage control регулирование напряжения Spannungsregeleung Elektrotīkla sprieguma uzturēšana noteiktajās robežās. 1 493 

sprieguma regulēšana ar 

reaktīvo jaudu 

reactive-power voltage control регулирование напряжения 

реактивной мощностью 

Spannungs-Blindleistungs-

Regelung 

Sprieguma regulēšana ar reaktīvās jaudas ģenerācijas 

maiņu energosistēmā. 

1 494 

sprieguma stabilitāte 

  

voltage stability стабильность напряжения Spannungshaltung Energosistēmas sprieguma kvalitātes rādītājs, ko 

novērtē pēc sprieguma novirzēm noteiktā laika 

intervālā. 

1 616 

sprieguma svārstības 

  

voltage fluctuation колебания напряжения Spannungsschwankung Sprieguma atsevišķu izmaiņu sērija vai spriegumu 

aptverošās līknes cikliskas izmaiņas. 

1 639 

sprieguma svārstību līkne 

  

voltage fluctuation waveform форма колебаний напряжения Kurvenform der 

Spannungsschwankung 

Sprieguma maksimumvērtību apliecējlīkne kā laika 

funkcija. 

3 1665 

sprieguma svārstību vēziens 

  

magnitude of a voltage 

fluctuation 

размах колебаний напряжения Betrag der 

Spannungsschwankung 

Starpība starp sprieguma maksimālo un minimālo 

efektīvo vērtību vai starp maksimumsprieguma 

maksimālo un minimālo vērtību svārstību laikā. 

  

3 1666 

sprieguma šķērsregulēšana quadrature voltage control поперечное регулирование 

напряжения 

Querregelung Sprieguma regulēšana ar papildspriegumu, kas nobīdīts 

fāzē par /2 attiecībā pret regulējamo spriegumu. 

1 641 

sprieguma zudums 

  

loss of voltage потеря напряжения в линии Spannungsverlust Divu dažādos līnijas 

punktos vienlaicīgi izmērītu spriegumu algebriska 

starpība. 

1 734 

spriegumaktīva daļa live part часть под напряжением aktives Teil Elektriskās ķēdes elements, elektroierīce vai elektriskā 

ķēde, kas pievienota spriegumam normālos 

ekspluatācijas apstākļos, ieskaitot neitrālvadu (N vadu); 

aizsargneitrālvadu (PEN vadu) parasti nepieskaita 

spriegumaktīvām daļām. 

Piezīme. Apzīmējumu “spriegumaktīvs” turpmāk 

ieteicams lietot savienojuma “zem sprieguma” vietā un 

nozīmē, ņemot vērā īpašības vārda “spriegumaktīvs” 

3 1667 
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priekšrocības: 

         tas ērtāk lietojams kā termina 

raksturotājkomponents tekstā (piemēram, 

spriegumaktīvas daļas izolācija); 

         tas ir tuvāks starptautiskajos standartos 

lietotiem angļu (live) un vācu (aktiv) 

apzīmējumiem; 

         tas jēdzieniski labāk pamatojams pretstatā 

apzīmējumam un jēdzienam “spriegumneaktīvs”. 

  

spriegumaktīvo darbu 

aprīkojums 

tools for live working оснащение для работы под 

напряжением 

Ausrüstungen zum Arbeiten 

unter Spannung 

Darbarīki, ierīces un iekārtas, kas īpaši izgatavotas, 

pielāgotas, pārbaudītas un izmantotas spriegumaktīvo 

darbu veikšanai. 

  

4 1586 

spriegumaktīvs darbs, 

darbs zem sprieguma 

live working работа под напряжением Arbeiten unter Spannung Darbs, kurā strādājošais vai nu ar sava ķermeņa daļām, 

vai ar darbarīkiem, instrumentiem vai ierīcēm iekļūst 

elektrobīstamības zonā vai skar spriegumaktīvās daļas. 

Piezīmes. 

1.       Spriegumaktīvos darbus veic, lietojot dažādas 

metodes atkarībā no elektrobīstamības pakāpes: 

darbs aizsargattālumā; darbs dielektriskajos 

cimdos; darbs tiešā saskarē ar spriegumaktīvām 

daļām. 

2.       Šī jēdziena apzīmēšanai nav ieteicams lietot 

praksē līdz šim plaši izmantoto vārdkopu 'darbs 

zem sprieguma'. 

  

4 1587 

spriegumaktīvu darbu rokas 

darbarīki 

hand tools in live working ручной инструмент для 

работы под напряжением 

Handwerkzeug zum Arbeiten 

unter Spannung 

Izolēti vai izolējoši darbarīki (skrūvgrieži, knaibles, 

uzgriežņatslēgas, naži u. tml.), kas paredzēti lietošanai 

kopā ar dielektriskajiem cimdiem zemsprieguma 

elektroietaisēs. 

  

4 1588 

spriegumdalis voltage divider делитель напряжения Spannungsteiler Ierīce, kas sastāv no rezistoriem, induktivitātes spolēm, 

kondensatoriem, transformatoriem vai šo elementu 

kombinācijas un ar kuru var iegūt spriegumu, kas ir 

ierīcei pievienotā kopējā sprieguma daļa. 

  

3 1668 

spriegummainis voltage transformer трансформатор напряжения Spannungswandler Mērmainis, kura sekundārais spriegums normālos darba 

apstākļos praktiski ir proporcionāls primārajam 

spriegumam un atbilstošā slēgumā nobīdīts attiecībā 

pret primāro spriegumu leņķī, kas tuvs nullei. 

  

2 1208 
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spriegummaiņa faktiskais 

transformācijas koeficients 

actual transformation ratio of a 

voltage transformer 

действительный коэффициент 

трансформации 

трансформатора напряжения 

Übersetzung eines 

Spannungswandlers 
Spriegummaiņa faktiskā primārā sprieguma attiecība 

pret faktisko sekundāro spriegumu. 

2 1209 

spriegummaiņa nominālais 

primārais spriegums 

rated primary voltage of a 

voltage transformer 

номинальное первичное 

напряжение трансформатора 

напряжения 

primäre Bemessungsspannung 

eines Spannungswandlers 
Primārā sprieguma normēta vērtība, ar kādu 

spriegummainis var darboties ilgstoši un kura norādīta 

spriegummaiņa datu plāksnītē. 

2 1210 

spriegummaiņa nominālais 

sekundārais spriegums 

rated secondary voltage of a 

voltage transformer 

номинальное вторичное 

напряжение трансформатора 

напряжения 

sekundäre Bemessungsspannung 

eines Spannungswandlers 
Spriegummaiņa sekundārā sprieguma normēta vērtība, 

kas norādīta spriegummaiņa datu plāksnītē. 

2 1211 

spriegummaiņa nominālais 

transformācijas koeficients 

rated transformation ratio of a 

voltage transformer 

номинальный коэффициент 

трансформации 

трансформатора напряжения 

Bemessungsübersetzung eines 

Spannungswandlers 
Spriegummaiņa nominālā primārā sprieguma attiecība 

pret nominālo sekundāro spriegumu. 

2 1212 

spriegummaiņa primārais 

spriegums 

primary voltage of a voltage 

transformer 

первичное напряжение 

трансформатора напряжения 

Primärspannung eines 

Spannungswandlers 
Spriegums, kas pieslēgts spriegummaiņa primārajam 

tinumam. 

2 1213 

spriegummaiņa primārais 

tinums 

primary winding of a voltage 

transformer 

первичная обмотка 

трансформатора напряжения 

Primärwicklung eines 

Spannungswandlers 
Spriegummaiņa tinums, kuram pieslēgts 

transformējamais spriegums. 

2 1214 

spriegummaiņa sekundārais 

spriegums 

secondary voltage of a voltage 

transformer 

вторичное напряжение 

трансформатора напряжения 

Sekundärspannung eines 

Spannungswandlers 
Spriegums starp spriegummaiņa sekundārā tinuma 

izvadiem, ja spriegumam pieslēgts spriegummaiņa 

primārais tinums. 

2 1216 

spriegummaiņa sekundārais 

tinums 

secondary winding of a voltage 

transformer 

вторичная обмотка 

трансформатора напряжения 

Sekundärwicklung eines 

Spannungswandlers 
Spriegummaiņa tinums, no kura tiek barotas 

mēraparātu, skaitītāju, aizsardzības ierīču un/vai 

vadības ierīču sprieguma ķēdes. 

2 1217 

spriegummaiņa sekundārā 

termoizturības strāva 

secondary limiting thermal 

current of a voltage transformer 

вторичный ток термической 

стойкости трансформатора 

напряжения 

sekundäre thermische 

Grenzstromstärke eines 

Spannungswandlers 

Lielākā ilgstošā sekundārā strāva, kura neizraisa 

spriegummaiņa jebkuras daļas pieļaujamās 

temperatūras pārsniegšanu, spriegummainim 

darbojoties ar maksimālo darba spriegumu. 

2 1215 

spriegumneaktīva daļa 

  

dead part часть не под напряжением spannungsloses Teil Elektriskās ķēdes elements, elektroierīce vai elektriskā 

ķēde, kas nav pievienota spriegumam. 

3 1669 

spriegumpaaugstinošais 

pārveidotājs 

  

boost converter, step-up 

converter 

повышающий преобразователь Hochsetzsteller Tiešdarbības līdzstrāvas pārveidotājs, kura izejas 

spriegums ir lielāks par ieejas spriegumu. 

4 1589 

spriegumpaaugstinošs 

pārveidotāja slēgums 

boost connection of a converter повышающее соединение 

преобразователя 

Zuschaltung eines Stromrichters Slēgums, kurā virknē saslēgtas divu vai vairāku 

pārveidotāju līdzsprieguma puses un kurš, veicot 

atsevišķo pārveidotāju vadību, paredzēts sprieguma 

palielināšanai. 

  

4 1590 

spriegumpazeminošais 

pārveidotājs 

  

buck converter, step-down 

converter 

понижающий преобразователь Tiefsetzsteller Tiešdarbības līdzstrāvas pārveidotājs, kura izejas 

spriegums ir mazāks par ieejas spriegumu. 

4 1591 

spriegumpazeminošs 

pārveidotāja slēgums 

buck connection of a converter понижающиее соединение 

преобразователя 

Gegenschaltung eines 

Stromrichters 

Slēgums, kurā virknē saslēgtas divu vai vairāku 

pārveidotāju līdzsprieguma puses un kurš, veicot 

atsevišķo pārveidotāju vadību, paredzēts sprieguma 

samazināšanai. 

4 1592 
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mehāniskais spriegums 

  

tension механическое напряжение mechanische Spannung Iekšēji spēki, kas deformējamā ķermenī rodas ārējas 

iedarbes ietekmē. 
1 588 

spriegums starp fāzi un zemi phase to earth voltage, line to 

ground voltage 

напряжение относительно 

земли 

Spannung Außenleiter-Erde Spriegums starp fāzes vadu un zemi. 1 603 

spriegumstabilizēts barošanas 

avots 

constant voltage power supply источник стабилизированного 

напряжения 

Konstantspannungs-

Stromversorgungsgerät 

Barošanas avots, kas stabilizē izejas spriegumu, ja tā 

maiņu izraisa dažādu ietekmes lielumu maiņa. 

4 1593 

spriegumstabilizēts 

magnētiskais pastiprinātājs 

voltage controlling transductor магнитный усилитель как 

управляемый источник 

электродвижущей силы 

spannungssteuernder 

Transduktor 

Magnētiskais pastiprinātājs, kas darba ķēdē darbojas kā 

sprieguma avots. 

3 1671 

spriegumu karte 

  

voltage map карта напряжений Spannungsplan Sprieguma vērtību kopums 

galvenajos elektrotīkla mezglos noteiktā darba režīmā. 

1 288 

spriegumu nesimetrija voltage unbalance несимметрия напряжений Spannungs-Unsymetrie Vairākfāžu sistēmas režīms, kurā fāžu spriegumu 

efektīvās vērtības vai nobīdes leņķi starp secīgām 

fāzēm nav vienādi. 

  

3 (1) 1672 
(391) 

spriegumzudes aizsardzība loss-of-voltage protection защита от потери напряжения Spannungsausfallschutz Aizsardzība, kas sprieguma pazušanas gadījumā 

iedarbina vienu vai vairākus jaudas slēdžus, lai 

elektropatērētājiem automātiski atjaunotu barošanu. 

  

3 1673 

spriegumzudes relejs 

  

no-volt relay реле нулевого напряжения Nullspannungsrelais Relejs, kurš nostrādā, ja elektriskajā ķēdē pazūd 

spriegums. 

4 1594 

spriešanas mehānisms 

  

inference engine механизм логического вывода Folgerungsmaschine Ekspertsistēmas sastāvdaļa, kas izmanto loģiskos 

spriešanas principus, lai izdarītu secinājumus no 

zināšanu bāzē uzglabātās informācijas. 

  

3 1674 

sprostjosla 

  

stop-band полоса затухания Sperrband Filtra frekvenču josla, kuras robežās ieejas lieluma 

slāpēšana ir lielāka par noteiktu līmeni. 

3 1675 

sprostpārvades pārveidotājs flyback converter преобразователь с передачей 

накапливаемой энергии 

Sperrwandler Līdzstrāvas pārveidotājs, kurā avota enerģiju vispirms 

uzkrāj reaktorā un pēc tam galvenā pleca vadītnespējas 

intervāla laikā pievada slodzei. 

4 1595 

sprostuzmava stop joint стопорная муфта Sperrmuffe Divu kabeļu savienotājuzmava, kurā abu kabeļu 

izolētājvides viena no otras atdalītas ar 

spiediennoturīgu barjeru. 

  

2 1218 

spuldze lamp лампа Lampe Mākslīgs gaismas avots, kas elektrisko enerģiju 

pārveido gaismas enerģijā. 

Piezīme. Dažkārt ar šo terminu apzīmē arī noteikta 

veida gaismekļus. 

  

4 1596 

spuldzes cokols, cap of a lamp, base of a lamp цоколь лампы Lampensockel Spuldzes daļa, kuru iestiprina ietverē, spuldzi 4 1597 
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cokols 

  

pievienotu barošanas avotam. 

Piezīme. Cokolu un atbilstošo ietveri parasti apzīmē ar 

vienu vai vairākiem burtiem un ciparu, kas norāda tipu 

un cokola diametru milimetros. 

spuldzes darbmūža pārbaude life test of a lamp испытание лампы на срок 

службы 

Lebensdauerprüfung einer 

Lampe 

Spuldzes darbības pārbaude noteiktos apstākļos līdz 

noteiktam laikam vai līdz darbmūža beigām, noteiktos 

laika intervālos veicot noteiktus fotometriskus un 

elektriskus mērījumus. 

  

4 1598 

spuldzes darbmūžs life of a lamp срок службы лампы Lebensdauer einer Lampe Spuldzes darbības laiks līdz brīdim, kad tā kļūst 

nelietojama vai kad tā tiek atzīta par noteiktām 

tehniskām normām neatbilstošu. 

Piezīme. Spuldzes darbmūžu parasti izsaka stundās. 

  

4 1599 

spuldzes ekvivalents lampe fictive эквивалент лампы Lampennachbildung Ierīce, kas imitē luminiscences spuldzes radiofrekvenču 

pilno pretestību un konstruēta tā, lai, mērot gaismekļa 

radītos zudumus, varētu aizstāt gaismeklī 

luminiscences spuldzi. 

  

3 1676 

spuldzes ietvere, 

ietvere 

  

[lamp]holder, патрон лампы Lampenfassung Ierīce, kurā ievieto spuldzes cokolu, lai spuldzi 

mehāniski nostiprinātu un nodrošinātu elektrisko 

kontaktu ar barošanas avotu. 

4 1600 

spuldzes kolba 

  

bulb of a lamp колба лампы Lampenkolben Caurspīdīgs vai caurstarojams hermētisks apvalks, kurā 

ievietots gaismas izstarotājelements. 

4 1601 

spuldzes nolietojuma 

koeficients 

  

lamp lumen maintenance factor коэффициент износа лампы Abnutzungsfaktor einer Lampe Attiecība starp spuldzes gaismas plūsmu pārbaudes 

brīdī un šīs spuldzes sākotnējo gaismas plūsmu. 

4 1602 

spuldzes nominālā gaismas 

plūsma 

rated luminous flux of a lamp номинальный световой поток 

лампы 

Bemessungswert des 

Lichtstromes einer Lampe 

Noteikta spuldzes tipa gaismas plūsmas sākotnējā 

vērtība, ko noteiktiem spuldzes darba apstākļiem 

noteicis ražotājs vai piegādātājs. 

Piezīme. Spuldzes gaismas plūsmas sākotnējā vērtība ir 

plūsmas vērtība pēc noteikta spuldzes darbības laika, 

kura ilgums noteikts attiecīgo spuldzes tipu 

raksturojošos normatīvos materiālos. 

  

4 1603 

spuldzes nominālā jauda rated power of a lamp номинальная мощность лампы Bemessungswert der 

elektrischen Leistung einer 

Lampe 

Noteikta spuldzes tipa jaudas vērtība, ko noteiktiem 

spuldzes darba apstākļiem noteicis ražotājs vai 

piegādātājs. 

  

4 1604 

spuldzes nominālie 

raksturlielumi 

rating of a lamp номинальные характеристики 

лампы 

Bemessungsdaten einer Lampe Spuldzes raksturlielumu un ekspluatācijas nosacījumu 

kopums, kas tiek izmantots tās raksturošanai un 

4 1605 
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apzīmēšanai. 

  

spuldzes spolguļkolba reflectorized bulb of a lamp зеркальная колба лампы verspiegelter Lampenkolben Spuldzes kolba, kuras iekšpuse vai ārpuse daļēji 

pārklāta ar atstarojoša materiāla slāni, lai gaismu 

novirzītu vajadzīgajā virzienā. 

  

4 1606 

spuldzes vidējais darbmūžs average life of a lamp средний срок службы лампы mittlere Lebensdauer einer 

Lampe 

Parbaudei pakļauto spuldžu vidējais darbmūžs. Turklāt 

pārbaudāmās spuldzes darbojas noteiktos apstākļos un 

to derīgums tiek vērtēts pēc noteiktiem kritērijiem. 

  

4 1607 

spuldzes X% atteiču 

darbmūžs 

life to X% failures of a lamp срок службы лампы до X% 

отказов 

Lebensdauer einer Lampe bis zur 

Ausfallrate von X% 

Laiks, kurā X% darbmūža parbaudei pakļauto spuldžu 

kļūst nederīgas. Turklāt pārbaudāmās spuldzes darbojas 

noteiktos apstākļos un to nederīgums tiek vērtēts pēc 

noteiktiem kritērijiem. 

  

4 1608 

sr 

sk. steradiāns 

  

        4 1609 

stabilitāte 

  

stability устойчивость Stabilität Procesa norises nemainīgums un sistēmas spēja 

atgriezties iepriekšējā stāvoklī pēc noteiktām ierosām. 

1 608 

stabilitātes diapazons 

  

stability zone область устойчивости Stabilitätsbereich Elektrotīkla režīma parametru vērtību apgabals 

stabilitātes robežās. 

1 143 

stabilitrons 

  

stabilitron стабилитрон Stabilitron Elektroniska ierīce, kam noteiktās robežās atkarībā no 

caurplūstošās strāvas spriegums maz mainās. 

4 1610 

stabilizācija stabilization стабилизация Stabilisierung Energoelektronikas sfērā – ietekmes lielumu iespaida 

samazināšanās attiecībā pret kādu no izejas 

raksturlielumiem. 

  

4 1611 

stabilizētais izolators stabilized insulator стабилизированный изолятор Isolator mit halbleitender Glasur Izolators, kura visas izolējošo daļu virsmas pārklātas ar 

izturīgu pusvadošu sastāvu, piemēram, pusvadošas 

glazūras slāni. 

  

2 1219 

stabilizēts barošanas avots stabilized supply apparatus стабилизированный источник 

питания 

stabilisiertes Netzgerät Barošanas avots, kurā viens vai vairāki izejas lielumi 

noteiktās robežās paliek nemainīgi, ja noteiktās robežās 

mainās lietošanas apstākļi, ieskaitot slodzes un 

ietekmētājlielumu maiņu. 

  

3 1677 

stabilizēts cikliskās 

magnetizēšanas stāvoklis 

  

cyclic magnetic condition циклическое магнитное 

состояние 

stabilisierter magnetischer 

Zustand 

Magnētiskā materiāla stāvoklis, kurā tā histerēzes cilpa 

nav atkarīga no identisku ciklu skaita, kam pakļauts šis 

materiāls. 

3 1678 
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stabilizēts paralēlas ierosmes 

dzinējs 

stabilized shunt motor стабилизированный двигатель 

с параллельным возбуждением 

stabilisierter Nebenschlußmotor Jauktas ierosmes dzinējs, kuram virknes ierosmes 

tinuma magnetizētājspēks un tā virziens ir tādi, ka, 

mainoties slodzei, nodrošina tikai nelielu rotācijas 

frekvences izmaiņu. 

2 1220 

stabilizēts paralēlas ierosmes 

ģenerators 

stabilized shunt generator стабилизированный генератор 

с параллельным возбуждением 

stabilisierter 

Nebenschlußgenerator 
Nepilnkompaundēts ģenerators, kura iekšējais 

sprieguma kritums slodzes režīmā ir tāds, ka mašīnai, 

darbojoties paralēli ar citām mašīnām vai ar tīklu, nav 

vajadzīgi izlīdzinātājsavienojumi. 

2 1221 

stacionāra elektroiekārta stationary equipment стационарное 

электрооборудование 

ortsfeste Betriebsmittel Nostiprināta vai ar pārvietošanas rokturi neaprīkota 

elektroiekārta, kuras masa ir tāda, kas neļauj to viegli 

pārvietot. Piemēram, saskaņā ar IEC standartiem 

mājsaimniecības elektroiekārtām šī masa ir 18 kg. 

  

3 1679 

stacionāra kontaktrozete fixed socket-outlet стационарная штепсельная 

розетка 

ortsfeste Steckdose Nekustīgi nostiprināta kontaktrozete, piemēram, sienas 

kontaktrozete, kas paredzēta pievienošanai 

stacionāriem elektroinstalācijas vadiem. 

  

4 1612 

stacionārais mēraparāts fixed measuring instrument стационарный измерительный 

прибор 

Einbau-Meßgerät Mēraparāts, kas paredzēts stacionārai uzstādīšanai un 

savienošanai ar ārējām ķēdēm, izmantojot nekustīgi 

nostiprinātus savienotājvadus. 

  

3 1680 

stacionārais reģeneratīvais 

spriegums 

d.c. steady-state recovery 

voltage 

установившееся 

восстанавливающееся 

напряжение постоянного тока 

wiederkehrende 

Dauergleichspannung 
Reģeneratīvais spriegums līdzstrāvas ķēdē pēc pārejas 

procesa norimšanas (pulsāciju gadījumā to raksturo ar 

sprieguma vidējo vērtību). 

2 1224 

stacionārā īsslēguma pārbaude 

  

sustained short-circuit test опыт установившегося 

короткого замыкания 

Dauerkurzschlußprüfung Pārbaude, kurā elektromašīna darbojas kā ģenerators ar 

īsi slēgtām spailēm. 

2 1222 

stacionārā īsslēguma strāva steady short-circuit current установившийся ток короткого 

замыкания 

Dauerkurzschlußstrom Īsslēgta enkura tinuma ilgstošās strāvas vērtība, 

sinhronmašīnai darbojoties ar nominālo rotācijas 

frekvenci un nominālo ierosmes strāvu. 

  

2 1223 

stacionārās strāvas un lādiņa 

ierobežotājaizsardzība 

protective limitation of steady-

state current and charge 

защита ограничением 

установившегося тока и 

энергии разряда 

Schutz durch Begrenzung des 

Beharrungsstromes und der 

Entladungsenergie 

Aizsardzība pret elektrošoku, izveidojot ķēdi vai 

iekārtu tā, lai normālos un bojājuma apstākļos 

stacionārā režīma strāva un lādiņš nepārsniegtu bīstamo 

līmeni. 

3 1681 

stacionārs režīms steady state установившийся режим Beharrungszustand Režīms, kurā sistēmas darbību raksturojošie lielumi 

ilgstoši nemainās. 

Piezīme. Ja sistēmas darbību raksturojošie lielumi 

mainās periodiski pēc vienas un tās pašas 

likumsakarības, tad šādu režīmu sauc par 

kvazistacionāru režīmu, piemēram, ierīces vai iekārtas 

darba režīms ar sinusoidālu maiņstrāvu, ja tās 

amplitūdas vērtība ilgstoši nemainās. 

3 1682 
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standartimpulss 

  

standard impuls стандартный импульс Standardimpuls Impulss, kura forma ir starptautiski noteikta. 1 617 

starmetis, 

prožektors 

  

projector прожектор Scheinwerfer, Strahler[-Leuchte] Ar reflektoru un/vai refraktoru aprīkots gaismeklis, kas 

paredzēts liela gaismas stipruma iegūšanai šaurā telpas 

leņķī. 

4 1613 

starojuma absorbcija 

  

absorption of a radiation поглощение излучения Strahlungsabsorption Starojuma enerģijas pārvēršana citos enerģijas veidos, 

starojumam mijiedarbojoties ar vidi. 

4 1614 

starojuma avota lietderības 

koeficients 

(apzīmējums: ηe) 

radiant efficiency of a source коэффициент полезного 

действия источника излучения 

Strahlungsausbeute einer 

Strahlungsquelle 

Starojuma avota izstarotās starojuma plūsmas attiecība 

pret starojuma avota jaudu. 

Piezīme. Ja kopā ar starojuma avotu tiek lietotas kādas 

papildierīces, piemēram, balasti, tad precīzi jānorāda, 

vai šo papildierīču patērētā jauda tiek ietverta 

starojuma avota jaudā, vai ņemta vērā atsevišķi. 

  

4 1615 

starojuma devas jauda 

  

dose rate мощность дозы Dosisrate Termins, kuru izmanto fotoķīmijā, fototerapijā un 

fotobioloģijā apstarojuma kvantitatīvai raksturošanai. 

4 1616 

starojuma difuzors, 

starojuma izkliedētājs 

  

diffuser of radiation рассеиватель излучения Strahlungsdiffusor Ierīce starojuma telpiskā sadalījuma maiņai, 

izmantojot, galvenokārt, izkliedes parādību. 

4 1618 

starojuma difūzā pārvade 

sk. starojuma izkliedētā 

pārvade 

  

        4 1617 

starojuma ekspozīcija 

(apzīmējums: He) 

radiant exposure энергетическая экспозиция Bestrahlung Starojuma plūsmas blīvuma Ee integrālis pēc laika 

intervālā t: 

. 

Piezīme. Starojuma ekspozīcija vienlaikus izsaka 

attiecību starp starojuma enerģiju dQ, kas noteiktu 

laiku krīt uz virsmas elementu, un šī elementa laukumu 

dA: 

. 

  

4 1619 

starojuma emisija, 

izstarošana 

  

emission of a radiation эмиссия излучения Emission von Strahlung Elektromagnētiskā starojuma izstarošana no starojuma 

avota. 

4 1620 
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starojuma enerģija 

(apzīmējums: Qe) 

radiant energy энергия излучения Strahlungsenergie Starojuma plūsmas Φe integrālis pēc laika intervālā Δt: 

. 

  

4 1621 

starojuma izkliede diffusion of radiation рассеяние излучения Strahlungsstreuung Staru kūļa telpiskā sadalījuma maiņa gar virsmu vai 

vidē, nemainoties tā spektrālajam sastāvam. 

Piezīme. Izšķir selektīvo un neselektīvo starojuma 

izkliedi atkarībā no tā, vai izkliede ir vai nav atkarīga 

no krītošā starojuma viļņa garuma. 

  

4 1622 

starojuma izkliedētā pārvade, 

starojuma difūzā pārvade 

  

diffuse transmission of radiation диффузное пропускание 

излучения 

gestreute 

Strahlungstransmission, diffuse 

Strahlungstransmission 

Starojuma pārvade, kurā starojums tiek izkliedēts un 

nenotiek virzītā starojuma pārvade. 

4 1623 

starojuma izkliedētājs 

sk. starojuma difuzors 

  

        4 1624 

starojuma jauktā pārvade mixed transmission of radiation смешанное пропускание 

излучения 

gemischte 

Strahlungstransmission 

Starojuma pārvade, kurā daļēji izpaužas starojuma 

virzītā pārvade un daļēji – starojuma izkliedētā 

pārvade. 

  

4 1625 

starojuma pārvade 

  

transmission of radiation пропускание излучения Strahlungstransmission Starojuma iziešana cauri videi, nemainoties tā 

spektrālajam sastāvam. 

4 1626 

starojuma pārvades 

koeficients 

(apzīmējums: τ) 

  

transmittance коэффициент пропускания Strahlungstransmissionsgrad Caur vidi izgājušās starojuma plūsmas vai gaismas 

plūsmas attiecība pret krītošo plūsmu noteiktos 

apstākļos. 

4 1627 

starojuma pārvades optiskais 

blīvums 

(apzīmējums: Dτ) 

  

transmittance optical density оптическая плотность по 

пропусканию 

optische Dichte bei 

Strahlungstransmission 

Starojuma pārvades koeficientam apgrieztā lieluma 

decimāllogaritms: 

. 

4 1628 

starojuma plūsma, 

starojuma jauda 

(apzīmējums: Φe) 

  

radiant flux, radiant power поток излучения, мощность 

излучения 

Strahlungsfluß, Strahlungsleistun

g 

Starojuma veidā emitētā, pārvadītā vai uztvertā jauda, 

ko raksturo ar elektromagnētiskā starojuma enerģijas 

plūsmu, kura iziet caur virsmu laika vienībā. 

4 1629 

starojuma plūsmas blīvums, 

apstarojums 

(apzīmējums: Ee) 

irradiance энергетическая освещенность Bestrahlungsstärke Attiecība starp starojuma plūsmu dΦe, kas krīt uz 

virsmas elementu, kurā ir dotais punkts, un šī elementa 

laukumu dA: 

4 1630 
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. 

  

starojuma punktavots point source of a radiation точечный источник излучения punktartige Strahlungsquelle Starojuma avots, kura izmēri salīdzinājumā ar attālumu 

līdz apstarojamai virsmai ir tik mazi, ka aprēķinos un 

mērījumos tos var neievērot. 

Piezīme. Punktavotu, kas visos virzienos dod vienādu 

starojumu, sauc par izotropu punktavotu. 

  

4 1631 

starojuma sildelements, 

radiatīvais sildelements 

  

radiant heating element нагревательный элемент с 

тепловым излучением 

Strahlungsheizelement Sildelements, kas siltumu pārnes galvenokārt siltuma 

starošanas veidā un kurā var būt arī reflektors. 

4 1632 

starojuma spektrs spectrum of a radiation спектр излучения Spektrum einer Strahlung Noteikta starojuma monohromatisko sastāvdaļu 

raksturojums vai attēlojums. 

Piezīme. Izšķir līnijspektrus, nepārtrauktos spektrus, 

joslu spektrus un spektrus, kuriem ir gan līnijspektru, 

gan nepātraukto spektru pazīmes. 

  

4 1633 

starojuma spīdība 

sk. īpatizstarojums 

  

        4 1634 

starojuma spožuma 

koeficients 

(apzīmējums: qe) 

  

radiance coefficient показатель энергетической 

яркости 

Strahldichtekoeffizient Virsmas elementa noteikta virziena starojuma spožuma 

dalījums ar šīs virsmas apstarojumu. 

4 1635 

starojuma spožums 

(apzīmējums: Le) 

radiance энергетическая яркость Strahldichte Lielums, ko noteiktā reālas vai iedomātas virsmas 

punktā aprēķina ar formulu: 

, 

kur dΦe – noteikta virziena elementāra staru kūļa radīta 

starojuma plūsma, kas ietverta telpas lenķī dΩ un iet 

caur noteiktu punktu; dA – caur doto punktu izejošā 

elementārā staru kūļa šķērsgriezuma laukums;  –

 leņķis starp staru kūļa virzienu un tā apstarotās virsmas 

normāli šajā punktā. 

Piezīme. Latviešu literatūrā termina 'spožums' vietā 

bieži lietots arī termins 'spilgtums'. 

  

4 1636 

starojuma stiprums radiant intensity энергетическая сила света, Strahlstärke Attiecība starp starojuma plūsmu dΦe, kas no starojuma 4 1637 
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(apzīmējums: Ie) 
сила излучения avota izplatās noteiktā virzienā šaurā telpas leņķī dΩ, 

un šo telpas leņķi: 

. 

  

starojuma termouztvērējs thermal detector of radiation тепловой приемник излучения, 

термодетектор излучения 

thermischer 

Strahlungsempfänger 

Optiskā starojuma uztvērējs, kurā daļas, kas absorbē 

starojumu, sasilstot rada mērījamu fizikālu efektu. 

4 1638 

starojuma virzītā pārvade 

  

regular transmission, direct 

transmission 

направленное пропускание 

излучения 

gerichtete 

Strahlungstransmission 

Neizkliedēta starojuma pārvade atbilstoši ģeometriskās 

optikas likumiem. 

4 1639 

starojuma virzītās pārvades 

koeficients 

(apzīmējums: τr) 

  

regular transmittance коэффициент направленного 

пропускания 

Grad der gerichteten 

Strahlungstransmission 

Visas caur vidi virzīti caurlaistās starojuma plūsmas 

daļas attiecība pret krītošo plūsmu. 

4 1640 

starpbalsts intermediate support промежуточная опора Tragstützpunkt Gaisvadu elektrolīnijas trases taisna posma balsts, kurā 

vadus stiprina ar piekarizolatoriem, tapizolatoriem, 

līnijas balstizolatoriem vai piekarizolatoriem. 

  

2 1225 

starpelektrodu spraislis 

  

interelectrode spacer межэлектродная распорка Elektrodenabstandhalter No izolācijas materiāla izgatavota ierīce, kas nodrošina 

nemainīgu attālumu starp elektrodiem. 

3 1683 

starpfāžu attālums 

  

phase-to-phase clearance межфазное расстояние Abstand Leiter-Leiter Attālums starp līnijas divu blakus fāzesvadu asīm vai 

blakus kūļvadu centriem. 

2 (1) 1226 
(69) 

starpfāžu īsslēgumaizsardzība 

  

phase-fault protection защита от междуфазных 

замыканий 

Kurzschlußschutz für 

mehrpolige Fehler 

Aizsardzība, kas reaģē uz starpfāžu īsslēgumiem 

energosistēmā. 

3 1684 

starpfāžu spriegums 

sk. līnijspriegums, starpfāžu 

spriegums 

  

        1 603-1 

starpgaismekļu attālums spacing in an installation расстояние размещения в 

осветительной установке 

Abstand in einer 

Beleuchtungsanlage 

Attālums starp blakus gaismekļu gaismas centriem 

apgaismes ietaisē. 

4 1641 

starpķēžu vadojums 

  

inter-circuit wiring электропроводка между 

цепями подстанции 

Zwischenkreisverdrahtung Apakšstacijas sekundāro ķēžu vadojuma daļa, kas 

paredzēta informācijas pārvadīšanai starp dažādām 

apakšstacijas primārajām elektroiekārtām -

 līnijām, transformatoiem u.tml. 

  

1 711 

starpnorēķins 

  

partial settlement, partial account промежуточный расчет Abschlagsabrechnung, 

Abschlagzahlung 

Daļēja samaksa par plānoto enerģijas patēriņu un 

atļauto slodzi norēķina periodā. 

1 396 

starppakešu spraislis 

  

duct spacer распорка вентиляционного 

канала 

Distanzsteg Spraislis starp magnētserdes paketēm, kas paredzēts 

radiālo ventilācijas kanālu veidošanai. 

2 1227 
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starppārkarsētājs 

  

reheater промежуточный перегреватель Zwischenüberhitzer Tvaika katla daļa, kurā augstspiediena attvaiks tiek 

atkārtoti pārkarsēts. 

1 622 

starppolu izolētājatstarpe clearance between poles изоляционный промежуток 

между полюсами 

Schlagweite zwischen Polen Izolētājatstarpe starp jebkurām komutācijas aparāta 

blakus polu strāvvadošajām daļām. 

2 1228 

starpposmu pārvienojums 

  

jumper шлейф Stromschlaufe Īss, mehāniski nespriegots vads, kas elektriski savieno 

divus elektrolīnijas enkurposmus. 

2 1229 

starpsistēmu ietekme 

  

inter-system interference межсистемная помеха externe Systembeeinflussung Elektromagnētiskā ietekme vienā sistēmā, ko rada citas 

sistēmas elektromagnētiskie traucējumi. 

3 1685 

starpsistēmu saite 

  

interconnection of power 

systems 

межсистемная связь Verbund Energosistēmu savienojums ar vienu vai vairākām 

elektropārvades līnijām un/vai transformatoriem, lai 

radītu enerģijas apmaiņas iespēju starp šīm sistēmām. 

  

1 538 

starpspriegummainis voltage matching transformer согласующий трансформатор 

напряжения 

Zwischenspannungswandler Spriegummainis, kas paredzēts galvenā spriegummaiņa 

sekundārā sprieguma saskaņošanai ar slodzes nominālo 

spriegumu. 

  

2 1230 

starpstāvokļa informācija intermediate state information информация о промежуточном 

состоянии 

Zwischenstellungsmeldung Pārrauginformācija par objekta starpstāvokli, kas var 

ilgt noteiktu laika periodu, piemēram, par atdalītāja 

stāvokli tā kontaktdetaļu lēnas pārvietošanās laikā. 

  

3 1686 

starpstrāvmainis current matching transformer промежуточный 

трансформатор тока 

Zwischenstromwandler Strāvmainis, kuru ieslēdz galvenā strāvmaiņa 

sekundārajā ķēdē, lai realizētu kādu īpašu uzdevumu: 

sekundārās strāvas saskaņošanu ar slodzes nominālo 

strāvu, strāvu vērtību un virzienu izlīdzināšanu 

diferenciālaizsardzības ķēdēs, strāvu summēšanu u.tml. 

  

2 1231 

starptautiskais etalons international standard международный эталон internationales Normal Etalons, kurš saskaņā ar starptautisku vienošanos 

pieņemts par pamatu noteikta lieluma visu pārējo 

etalonu vērtību noteikšanai. 

  

3 1688 

Starptautiskā apgaismes 

komisija, 

CIE 

International Commission of 

Illumination, CIE 

Международная комиссия по 

освещению, МКО 

Internationale 

Beleuchtungskommission, CIE 

Starptautiska komisija, kas koordinē apgaismes 

normēšanas jautājumus. 

Piezīme. CIE – franču vārdu 'Commission 

Internationale de l'Eclairage' abreviatūra. 

4 1642 

Starptautiskā elektrotehnikas 

komisija, 

IEC 

International Electrotechnical 

Commission, IEC 

Международная 

электротехническая комиссия, 

МЭК 

Internationale Elektrotechnische 

Kommission, IEC 

Starptautiska komisija, kas nodibināta 1904. gadā, lai 

nodrošinātu sadarbību starp nacionālajām 

elektrotehnikas speciālistu apvienībām. Šī komisija 

savu profesionālo darbību – normatīvo materiālu 

izstrādi elektrotehnikas nozarē – īsteno ar tehnisko 

komiteju, apakškomiteju un darba grupu starpniecību. 

  

4 1643 
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Starptautiskā elektrotehnikas 

vārdnīca 

International Electrotechnical 

Vocabulary, IEV 

Международный 

электротехнический словарь 

Internationales 

Elektrotechnisches Wörterbuch 

Vārdnīca, kuru kopš 1938. gada terminoloģijas 

standartu veidā izstrādā un regulāri papildina 

Starptautiskā elektrotehnikas komisija (IEC). Vārdnīca 

sakārtota tematiskās nodaļās un ietver ap 17000 biežāk 

lietotos elektrotehnikas un elektronikas terminus, to 

skaidrojumus franču un angļu valodā, kā arī atsevišķos 

gadījumos citās valodās. 

  

4 1644 

Starptautiskā mērvienību 

sistēma, 

SI 

  

International System of Units, SI Международная система 

единиц, СИ 

Internationales Einheitensystem, 

SI 

Koherenta mērvienību sistēma, kuru ir pieņēmusi un 

ieteikusi Ģenerālā svaru un mēru konference. 

3 1687 

starptinumu īsslēgums 

  

interwinding fault замыкание между обмотками Wicklungsschluß Īsslēgums starp dažādu tinumu vadiem. 1 261 

starptīklu bojājums 

  

intersystem fault межсистемное повреждение Doppelnetz-Fehlzustand Bojājums, kas aptver divus dažāda nominālā sprieguma 

tīklus. 

3 1689 

starpvārpsta 

  

jack shaft промежуточный вал Zwischenwelle Atsevišķa vārpsta, kas atrodas savā gultnī un ir cieši 

saistīta ar elektromašīnas vārpstu. 

2 1232 

starpvijumu izolācija 

  

interturn insulation межвитковая изоляция Isolierung zwischen Windungen Parasti no lentes izveidota izolācija starp blakus 

novietotiem vijumiem. 

2 1233 

starpvijumu izolācijas 

pārbaude 

interturn test испытание межвитковой 

изоляции 

Windungsprüfung Tinumu izolācijas veseluma pārbaude ar blakus 

vijumiem pievienotu spriegumu vai, biežāk, ar blakus 

vijumos inducēto spriegumu. 

  

2 1234 

starpvijumu īsslēgums 

  

turn-to-turn fault, interturn fault межвитковое замыкание Windugsschluß Īsslēgums starp elektroiekārtas tinuma blakusvijumiem. 1 262 

starteraizdedzes luminiscences 

spuldze 

switch-start fluorescent lamp люминесцентная лампа со 

стартерным зажиганием 

Leuchtstofflampe für 

Starterbetrieb 

Luminiscences spuldze, kuras elektrodu iepriekšējai 

sakarsēšanai izmanto starteri. 

4 1645 

staru laušana 

sk. refrakcija 

  

        4 1646 

statiska sistēma static system статическая система statisches System Sistēma, kurā, ieejas mainīgajam tiecoties uz stacionāru 

vērtību, arī izejas mainīgais tiecas uz stacionāru 

vērtību. 

  

3 1691 

statiskais pārveidotājs 

  

static converter статический преобразователь statischer Umformer Pārveidotājs, kurā nav rotējošu daļu un kurā ir 

galvenokārt pusvadītājierīces. 

4 1647 

statiskais relejs static relay статическое реле statisches Relais Elektriskais relejs, kura darbību izraisa elektroniski, 

magnētiski, optiski vai citi elementi, neradot tā daļu 

mehānisku kustību. 

3 1692 
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statiskā histerēzes cilpa static hysteresis loop статическая петля гистерезиса statische Hystereseschleife Magnētiskās histerēzes cilpa, ko iegūst, mainot 

magnētiskā lauka intensitāti ar tik mazu ātrumu, ka šis 

ātrums neietekmē cilpas formu. 

  

3 1690 

statiskās magnetizēšanas līkne static magnetization curve кривая статического 

намагничивания 

statische Magnetisierungskurve Magnetizēšanas līkne, ko iegūst, mainot magnētiskā 

lauka intensitāti ar tik mazu ātrumu, ka šis ātrums 

neietekmē līknes formu. 

  

3 1693 

statiski atmagnetizēts 

stāvoklis 

statically neutralized state, 

statically demagnetized state 

статически размагниченное 

состояние 

statisch neutralisierter Zustand, 

statisch abmagnetisierter 

Zustand 

Atmagnetizēts materiāla stāvoklis, kas iegūts, ar ārēju 

magnētisko lauku samazinot magnētisko indukciju līdz 

tādai vērtībai, ka pēc šī ārējā lauka noņemšanas 

indukcija kļūst vienāda ar nulli. 

3 1694 

statisms droop статизм Statik 
Automātiskās regulēšanas teorijā statismu  izsaka 

ar izteiksmi 

, 

kurxtg - regulējamā lieluma vērtība, ja regulējamā 

iekārta darbojas tukšgaitā; 

xsl - regulējamā lieluma vērtība, ja regulējamā iekārta 

darbojas ar nominālo slodzi; 

x0 - regulējamā lieluma uzdotā vērtība. 

  

1 623 

statistiskais izturspriegums statistical impulse withstand 

voltage 

статистическая электрическая 

прочность 

statistische Steh-Stoßspannung Pārbaudes impulssprieguma lielākā vērtība, kuru 

noteiktos pārbaudes apstākļos izolācija iztur ar 

noteikto, piemēram 90%, varbūtību. Jēdziens 

attiecināms uz pašreģeneratīvo izolāciju. 

  

1 604 

statne frame yoke станина Jochgestell, Polgestell Mašīnas korpusa galvenā daļa, kam piestiprina 

agregātus, mehānismus, mezglus u.c. mašīnas daļas. 

Elektromašīnās – jūgs, kuram piestiprināti nekustīgi 

izvirzītie poli. 

  

2 1235 

statnes korpuss 

  

skeleton frame корпус станины Gehäusegestell Vienkāršas konstrukcijas statora korpuss, kas balsta 

magnētserdi, to pilnīgi neaptverot. 

2 1236 

statņgultnis 

  

pedestal bearing стояковый подшипник Stehlager Gultnis kopā ar atsevišķu balstu, kurā tas nostiprināts. 2 1237 

statora īsslēgumaizsardzība 

  

stator short-circuit protection защита обмотки статора от 

коротких замыканий 

Ständerwicklungskurzschlußsch

utz 

Statora tinumu aizsardzība, kuras nostrādi izraisa 

īsslēgumi ģeneratora statora tinumos. 

3 1695 
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statora korpuss 

  

stator frame корпус статора Ständergehäuse Konstrukcijas elements, kurā nostiprināta statora 

magnētserde. 

2 1238 

statora tinums 

  

stator winding обмотка статора Ständerwicklung Tinums elektromašīnas statorā. 2 1239 

statorrezistīvā palaide stator resistance starting реостатный пуск с помощью 

сопротивления в цепи статора 

Anlauf über Vorschaltwiderstand 

im Ständer 
Elektrodzinēja palaide ar samazinātu spriegumu, statora 

tinumam virknē ieslēdzot rezistoru, kuru pēc dzinēja 

iegriešanās nošuntē. 

2 1240 

stators 

  

stator статор Ständer Elektromašīnas nekustīgā daļa. 2 1241 

stāvgaismeklis 

  

stand lamp напольный светильник Stehleuchte Pārnesams gaismeklis, kas nostiprināts augstā statīvā 

un paredzēts novietošanai uz grīdas. 

4 1648 

stāvokļa indikators 

  

position indicator указатель положения Stellungsanzeige Elektriska, mehāniska vai elektromehāniska ierīce, kas 

parāda iekārtas vai tās elementu stāvokli. 

2 1242 

stāvokļa informācija 

  

state information информация о состоянии Zustandsmeldung Pārrauginformācija, kas atspoguļo operatīvās iekārtas 

stāvokli. Ir iespējami divi vai vairāki raksturīgi 

stāvokļi, piemēram, rotācija divos pretējos virzienos un 

nekustīgs stāvoklis. 

  

3 1696 

stāvokļa mainīgais state variable переменная состояния Zustandsgröße Viens no mainīgo kopas mainīgajiem, kas pilnībā 

nosaka sistēmas stāvokli jebkurā nākošajā laika 

momentā, ja ir zināms sistēmas modelis, 

sākumstāvoklis un ieejas mainīgie (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

A – sistēmas matrica; 

B – ieejas matrica; 

C – izejas matrica; 

D – ieejas un izejas tiešsaistes matrica; 

u – ieejas mainīgo vektors; 

x – stāvokļa mainīgo vektors; 

x0 – sākumstāvokļa mainīgo vektors; 

3 1697 
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y – izejas mainīgo vektors; 

stāvokļa vienādojums –

 ; 

izejas vienādojums – . 

  

stāvokļa signāls 

  

status signal сигнал состояния Meldesignal Signāls, kas raksturo vadošās vai vadāmās sistēmas 

stāvokļa maiņu. 

3 1698 

stāvokļa vienādojumi state equations уравнения состояния Zustandsgleichungen Vienādojumu sistēma, kas stāvokļa mainīgo pirmās 

kārtas atvasinājumus izsaka kā funkciju no pašiem 

stāvokļa mainīgajiem, ieejas mainīgajiem, sistēmas 

parametriem un laika (sk. attēlu termina stāvokļa 

mainīgais skaidrojumā). 

  

3 1699 

stāvokļatgriezeniskā vadība state feedback control управление с помощью 

обратной связи состояния 

Regelung mit 

Zustandsrückführung 

Vadības veids ar proporcionālu atgriezenisko saiti, ko 

veido visu izmērīto vai novērtēto stāvokļa mainīgo 

kopums (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

A – sistēmas matrica; 

Bc – vadības matrica; 

Bm – iedarbes matrica; 

Bv – traucējumu ieejas matrica; 

C – izejas matrica; 

e – izlāgojuma mainīgo vektors; 

m – iedarbes mainīgo vektors; 

v – traucējuma mainīgo vektors; 

w – atsauces mainīgo vektors; 

x – stāvokļa mainīgo vektors; 

x0 – sākuma stāvokļa mainīgo vektors; 

y – izejas mainīgo vektors; 

3 1700 
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stāvokļa vienādojums –

 . 

  

stāvokļkļūmes informācija 

  

faulty state information информация об ошибочном 

состоянии 

Stellungsfehler-Meldung Pārrauginformācija par objekta starpstāvokli, kas 

pārsniedz noteiktu laika periodu. 

3 1701 

stāvokļmaiņas paziņojums 

  

change of state announcement извещение об изменении 

состояния 

Meldeanreiz Paziņojums par nepieciešamību pārraidīt stāvoļa 

maiņas informāciju. 

3 1702 

stāvokļu tabula state table таблица состояний Schalttabelle Tabula, kurā dotas vadības sistēmas diskrētā mainīgā 

komutācijas funkcijas ieejas un atbilstošo izejas 

mainīgo vērtību visas iespējamās kombinācijas. 

  

3 1703 

stāvvilnis standing wave стоячая волна stehende Welle, Stehwelle Telpā nekustīgs, bet laikā pulsējošs vilnis, ko iegūst, 

pārklājoties diviem vienāda garuma un vienādas 

amplitūdas viļņiem, kuri izplatās pretējos virzienos. 

  

4 1649 

stāvviļņa mezgls 

sk. viļņa mezgls 

  

        4 1650 

Stefana-Bolcmaņa likums Stefan-Boltzman's law закон Стефана-Больцмана Stefan-Bolzmansches Gesetz Likums, kas izsaka sakarību starp Planka starotāja 

īpatizstarojumu Me un tā temperatūru: 

, 

kur σ =  W∙m-

2 ∙K-4; h – Planka konstante; c0 – gaismas ātrums 

vakuumā; k – Bolcmaņa konstante; T – termodinamiskā 

temperatūra.  

  

4 1651 

steradiāns, sr steradian, sr стерадиан, ср Steradiant, sr SI telpas leņķa mērvienība: telpas leņķis, kura virsotne 

ir sfēras centrā un kuru veido koniska virsma, kas no 

sfēras nošķeļ virsmu, kuras laukums ir vienāds ar 

kvadrāta laukumu, ja šī kvadrāta malas garums ir 

vienāds ar sfēras rādiusu. 

  

4 1652 

stieņa sildrezistors, 

sildstienis 

  

rod heating element стержневой нагреватель 

сопротивления 

Stabheiz[leiter]widerstand Sildrezistors, kas izgatavots metāla stieņa veidā. 4 1653 

stieņizolators long rod insulator стержневой изолятор Langstabisolator Izolators, kas sastāv no ribotas vai neribotas 2 1243 
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cilindriskas formas izolētājdaļas, kuras abu galu 

iekšpusē vai ārpusē nostiprināta metāla armatūra. 

  

stieņreaktors 

  

core-type reactor стержневой реактор Kerndrosselspule Reaktors, kura magnētserde izveidota bez tinumus 

aptverošiem sānu jūgiem. 

2 1244 

stieņspaile stud terminal штыревой зажим Bolzenklemme Skrūvspaile, kurā vadu stiprina, piespiežot to ar 

uzgriezni tieši vai izmantojot kādu starpelementu, 

piemēram, paplāksni vai skavu. 

  

4 1654 

stieņstrāvmainis 

  

bar primary type current 

transformer 

стержневой трансформатор 

тока 

Schienenstromwandler Strāvmainis, kura primārais tinums sastāv no viena vai 

vairākiem paralēli saslēgtiem stieņiem. 

2 1245 

stieņtransformators 

  

core-type transformer стержневой трансформатор Kerntransformator Transformators, kura magnētserde izveidota bez 

tinumus aptverošiem sānu jūgiem. 

2 1246 

stieņzemētājs 

  

earth rod, ground rod стержневой заземлитель Staberder Zemētājs, kas izveidots zemē iedzīta metāla stieņa 

veidā. 

1 723 

stieple 

  

wire проволока Draht Metāla izstrādājums, kura garums salīdzinājumā ar 

šķērsgriezumu ir ļoti liels. 

2 1247 

stieples padeves mehānisms wire feed unit механизм подачи проволоки Drahtvorschubeinrichtung Ierīce, kas atbilstoši izvēlētajiem metināšanas režīmiem 

padod stiepli lokā tik ātri, ka tiek nodrošināta stabila 

loka degšana, nepieciešamais strāvas stiprums un 

nepieciešamais piedevmetāla daudzums. 

  

4 1655 

stikla infrasarkanais 

paneļstarotājs 

infrared glass panel emitter инфракрасный стеклянный 

панельный излучатель 

Infrarotglasplattenstrahler No vadītspējīga stikla izgatavots infrasarkanais 

paneļstarotājs, kurā siltumu rada Džoula efekts. 

4 1656 

stiklojuma caurlaides 

koeficients 

(apzīmējums: g) 

  

solar factor, total energy 

transmittance 

общий коэффициент 

пропускания энергии 

Sonnenfaktor, 

Gesamtenergiedurchlassgrad 

Caur stiklojumu ieplūstošās siltumenerģijas attiecība 

pret saules starojuma enerģiju, kas krīt uz šo 

stiklojumu. 

4 1657 

stingra elektroinstalācijas 

caurule 

  

rigid conduit жесткая труба для 

электропроводки 

starres Elektroinstallationsrohr Elektroinstalācijas caurule, kuru nevar saliekt vai kuru 

var saliekt, tikai lietojot mehāniskus palīglīdzekļus. 

4 1658 

stingrā kopne, 

cietā kopne 

  

rigid busbar жесткая шина Profilsammelschiene Sadalietaises kopne, kas izveidota no metāla taisnstūra 

profila sloksnes, U-veida profila vai caurules un 

nostiprināta uz balsta izolatoriem. 

1 331 

stīgas galvanometrs string galvanometer струнный гальванометр Saiten-Galvanometer Galvanometrs, kura kustīgā daļa ir vadītājmateriāla 

stīga, kas nostiepta starp pastāvīgā magnēta vai 

elektromagnēta poliem. 

  

3 1704 

strāva current ток Strom Uzlādētu daļiņu virzīta kustība. 1 626 
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strāva bojājuma vietā 

  

current in the fault ток в месте поражения Fehlerstrom Strāva, kas plūst cauri bojājuma vietai. 1 636 

strāva īsslēguma vietā 

  

current in the short circuit ток в месте замыкания Kurzschlußstrom Strāva, kas plūst cauri īsslēguma vietai. 1 637 

strāva 

sk. elektriskā strāva 

  

        3 1705 

strāvas avots 

  

ideal current source идеальный источник тока ideale Stromquelle Aktīvs elektriskās ķēdes elements, kura strāva (avota 

strāva) nav atkarīga no spaiļu sprieguma. 

3 1706 

strāvas blīvums 

sk. vadītspējas strāvas blīvums 

  

        3 1707 

strāvas harmoniku avots source of harmonic current источник гармоник тока Erzeuger von 

Stromoberschwingungen 

Elektrotīkla elements vai tīklam pieslēgta iekārta, kuras 

garenpretestības vai šķērsvadītspējas nelinearitāte rada 

strāvas sinusoīdas kropļojumus. 

  

1 83 

strāvas invertors 

sk. strāvas maiņgriezis 

  

        4 1659 

strāvas kļūda current error токовая погрешность Stromfehler Strāvmaiņa strāvas mērījumu kļūda, ko rada faktiskā 

transformācijas koeficienta atšķirība no nominālā 

transformācijas koeficienta. 

  

2 1248 

strāvas lineārais blīvums 

(apzīmējums: A) 

linear [electric] current density линейная 

плотность[электрического] 

тока 

Strombelag Vektoriāls lielums, ko kvazibezgalīgi mazam virsmas 

elementam ap doto virsmas punktu aprēķina ar formulu 

, 

kur S – virsmas elementa laukums; n – virsmas 

laukuma elementā esošo brīvo lādiņnesēju skaits, Qi –

 i-tā lādiņnesēja elektriskais lādiņš, vi – i-tā ladiņnesēja 

ātruma vektors. 

Piezīme. Apzīmējumu “kvazibezgalīgi mazs” lieto 

sistēmas elementāra objekta raksturlielumam 

(garumam, laukumam, tilpumam), ja šī objekta kā 

telpas elementa visi izmēri uzskatāmi par niecīgiem 

salīdzinājumā ar visas sistēmas izmēriem, bet par 

pietiekami lieliem telpas elementam, kurā ir liels skaits 

elementāru objektu. Jēdzienu “kvazibezgalīgi mazs” 

nedrīkst jaukt ar matemātikas jēdzienu “bezgalīgi 

3 1708 
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mazs”. 

  

strāvas maiņgriezis, 

strāvas invertors 

  

current source inverter, current 

fed inverter 

инвертор тока Stromquellen-Wechselrichter, 

stromgespeister Wechselrichter 

Maiņgriezis, kas darbojas kā strāvas avots. 4 1660 

strāvas saķēdējums 

(apzīmējums:  

  

current linkage токосцепление [elektrische] Durchflutung Skalārs lielums, kas vienāds ar summāro strāvu caur 

noslēgta kontūra aptverto virsmas laukumu. 

Piezīme. Ja N vados plūst vienādas strāvas i, tad 

strāvas saķēdējums ir . 

3 1709 

strāvas slāpētājrezistors 

  

damping resistor гасящий резистор Dämpfungswiderstand Rezistors, ko ieslēdz elektriskajā ķēdē, lai samazinātu 

pārstrāvu, kas var rasties šajā ķēdē. 

4 1661 

strāvierobežojošs drošinātāja 

ieliktnis 

current-limiting fuse-link токоограничивающий 

заменяемый элемент 

strombegrenzender 

Sicherungseinsatz 
Drošinātāja ieliktnis, kas kura atslēgšanas laiks ir tik 

mazs, ka īsslēguma strāva nepaspēj sasniegt 

neietekmētās strāvas maksimumvērtību. 

  

2 1249 

strāvierobežojošs jaudas 

slēdzis 

current-limiting circuit-breaker токоограничивающий 

выключатель 

strombegrenzender 

Leistungsschalter 
Jaudas slēdzis, kura atslēgšanas laiks ir tik mazs, ka 

īsslēguma strāva nepaspēj sasniegt sagaidāmo 

triecienstrāvas vērtību. 

  

2 1250 

strāvierobežojošs 

magnētiskais pastiprinātājs 

current limiting transductor управляемыйтокоограничиваю

щийреактор 

Transduktor-Strombegrenzer Magnētiskais pastiprinātājs, ko lieto īsslēguma strāvas 

ierobežošanai spēka ķēdēs. 

3 1710 

strāvmainis current transformer трансформатор тока Stromwandler Mērmainis, kura sekundārā strāva normālos darba 

apstākļos praktiski ir proporcionāla primārajai strāvai 

un atbilstošā slēgumā nobīdīta attiecībā pret primāro 

strāvu leņķī, kas tuvs nullei. 

  

2 1251 

strāvmaiņa faktiskais 

transformācijas koeficients 

actual transformation ratio of 

current transformer 

действительный коэффициент 

трансформации 

трансформатора тока 

Übersetzung eines 

Stromwandlers 
Strāvmaiņa faktiskās primārās strāvas attiecība pret 

faktisko sekundāro strāvu. 

2 1252 

strāvmaiņa iekšējā slodze 

  

internal burden of a current 

transformer 

внутренняя нагрузка 

трансформатора тока 

Innenbürde eines Stromwandlers Strāvmaiņa sekundārā tinuma pilnā pretestība. 2 1253 

strāvmaiņa ilgstošā 

termoizturības strāva 

continuous thermal current of a 

current transformer 

длительный ток термической 

стойкости трансформатора 

тока 

thermische Bemessungs-

Dauerstromstärke eines 

Stromwandlers 

Strāvmaiņa primārā tinuma ilgstoši pieļaujamā strāva, 

kas neizraisa strāvmaiņa nepieļaujamu sasilumu, ja 

sekundārais tinums slogots ar nominālo slodzi. 

2 1254 

strāvmaiņa īslaicīgā 

termoizturības strāva 

short-time thermal current of a 

current transformer 

кратковременный ток 

термической стойкости 

трансформатора тока 

thermische Bemessungs-

Kurzzeitstromstärke eines 

Stromwandlers 

Strāvmaiņa primārās strāvas lielākā vērtība, ko tas ar 

īsslēgtu sekundāro tinumu spēj izturēt noteiktu īsu laiku 

bez bojājumiem. 

2 1255 

strāvmaiņa nominālais 

transformācijas koeficients 

rated transformation ratio of 

current transformer 

номинальный коэффициент 

трансформации 

трансформатора тока 

Bemessungsübersetzung eines 

Stromwandlers 
Strāvmaiņa nominālās primārās strāvas attiecība pret tā 

nominālo sekundāro strāvu. 

2 1258 

strāvmaiņa nominālā primārā rated primary current of a номинальный первичный ток primäre Bemessungsstromstärke Primārās strāvas normētā vērtība, ar kādu strāvmainis 2 1256 
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strāva current transformer трансформатора тока eines Stromwandlers var darboties ilgstoši un kura norādīta strāvmaiņa datu 

plāksnītē. 

  

strāvmaiņa nominālā 

sekundārā strāva 

rated secondary current of a 

current transformer 

номинальный вторичный ток 

трансформатора тока 

sekundäre 

Bemessungsstromstärke eines 

Stromwandlers 

Strāvmaiņa sekundārās strāvas normētā vērtība, kas 

norādīta strāvmaiņa datu plāksnītē. 

2 1257 

strāvmaiņa pilnā ķlūda composite error of a current 

transformer 

полная погрешность 

трансформатора тока 

Gesamtfehler eines 

Stromwandlers 
Strāvmaiņa parametrs, kas raksturo tā precizitāti un ko 

aprēķina ar formulu: 

 , 

kur 

I1 - primārās strāvas efektīvā vērtība; 

T – maiņstrāvas periods; 

n - nominālais transformācijas koeficients; 

i1 - primārās strāvas momentānā vērtība; 

i2 - sekundārās strāvas momentānā vērtība. 

  

2 1259 

strāvmaiņa precizitātes 

robežstrāva 

rated accuracy limit primary 

current of a current transformer 

предельный первичный ток 

точности трансформатора тока 

primäre Bemessungs-

Fehlergrenzstromstärke eines 

Stromwandlers 

Aizsardzības strāvmaiņa primārās strāvas vērtība, kuru 

nepārsniedzot strāvmainis apmierina precizitātes 

prasības attiecībā uz pilno kļūdu. 

2 1260 

strāvmaiņa precizitātes 

robežstrāvas kārtnība 

accuracy limit factor of a current 

transformer 

предельная кратность 

трансформатора тока 

Fehlergrenzfaktor eines 

Stromwandlers 
Aizsardzības strāvmaiņa precizitātes robežstrāvas 

attiecība pret nominālo primāro strāvu. 

2 1261 

strāvmaiņa primārais tinums 

  

primary winding of a current 

transformer 

первичная обмотка 

трансформатора тока 

Primärwicklung eines 

Stromwandlers 
Strāvmaiņa tinums, kurā plūst transformējamā strāva. 

  

2 1263 

strāvmaiņa primārā strāva 

  

primary current of a current 

transformer 

первичный ток 

трансформатора тока 

Primärstrom eines 

Stromwandlers 
Strāva, kas plūst strāvmaiņa primārajā tinumā. 2 1262 

strāvmaiņa sekundārais 

tinums 

secondary winding of a current 

transformer 

вторичная обмотка 

трансформатора тока 

Sekundärwicklung eines 

Stromwandlers 
Strāvmaiņa tinums, no kura tiek barotas mēraparātu, 

skaitītāju, aizsardzības ierīču un/vai vadības ierīču 

strāvas ķēdes. 

  

2 1265 

strāvmaiņa sekundārā strāva 

  

secondary current of a current 

transformer 

вторичный ток 

трансформатора тока 

Sekundärstrom eines 

Stromwandlers 
Strāva, kas plūst strāvmaiņa sekundārajā tinumā un ir 

proporcionāla tā primārajai strāvai. 

2 1264 

strāvnevadoša izejas ķēde effectively non-conducting 

output circuit 

непроводящая выходная цепь gesperrte Ausgangskreis Bezkontaktu releja izejas ķēde, ja tās pretestība lielāka 

par noteiktu vērtību. 

3 1711 

strāvņēmes [slīd]suka 

  

collector shoe токоснимающая вставка Schleifschuh eines 

Schienenstromabnehmers 

Detaļa,ko izmanto, lai radītu kontaktu ar kontaktsliedi. 4 1664 

strāvņēmes ierīce current collector токоприемник Stromabnehmer Riteklī uzstādīta ierīce, kas paredzēta strāvas 

pievadīšanai ritekļa spēka ķēdēm no kontakttīkla vai 

4 1662 
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kontaktsliedes. 

  

strāvņēmes ierīces gabarīts current collector gauge, 

pantograph clearance gauge 

габарит токоприемника Lichtraumprofil für 

Dachstromabnehmer 

Kontūra, kas ietver jebkuru strāvņēmes ierīci, ievērojot 

arī izolācijas atstarpes un iespējamās sānsvārstības, un 

ārpus kuras izvietotas stacionārās konstrukcijas. 

4 1663 

strāvstabilizēts barošanas 

avots 

constant current power supply источник стабилизированного 

тока 

Konstantstrom-

Stromversorgungsgerät 

Barošanas avots, kas stabilizē izejas strāvu, ja tās 

maiņu izraisa dažādi ietekmes lielumi. 

4 1665 

strāvstabilizēts magnētiskais 

pastiprinātājs 

  

current controlling transductor магнитный усилитель как 

управляемый источник тока 

stromsteuernder Transduktor Magnētiskais pastiprinātājs, kas darba ķēdē darbojas kā 

strāvas avots. 

3 1712 

strāvvadoša daļa conducting part токоведущая часть stromführendes Teil Spriegumaktīva vadītājdaļa, kurā noteiktos apstākļos 

plūst strāva. 

Piezīme. Terminu “strāvvadoša daļa” nedrīkst jaukt ar 

terminu “vadītājdaļa”. 

  

3 (2) 1713 
(1266

) 

strāvvadoša izejas ķēde effectively conducting output 

circuit 

проводящая выходная цепь durchgeschalteter Ausgangskreis Bezkontaktu releja izejas ķēde, ja tās pretestība mazāka 

par noteiktu vērtību. 

3 1714 

strāvvadošo un zemēto daļu 

atstarpe 

phase-to-earth clearance расстояние от токоведуших до 

заземленных частей 

Abstand zwischen Teilen unter 

Spannung und geerdeten Teilen 
Minimālais attālums starp jebkurām spriegumam 

pievienotām elektroiekārtas daļām un visām 

konstrukcijām ar zemes potenciālu. 

  

2 1267 

stroboskopiskais efekts stroboscopic effect стробоскопический эффект stroboskopischer Effekt, 

Stroboskopeffekt 

Nepārtrauktas periodiskas priekšmeta kustības 

(rotācijas kustības vai svārstību kustības) vizuāla 

ilūzija, ļaujot novērotājam kustību aplūkot tikai īsos 

brīžos ar noteiktiem pārtraukumiem, kuru secības 

frekvence (strobēšanas frekvence) ir vienāda vai tikai 

nedaudz atšķiras no aplūkojamās kustības frekvences. 

Piezīme. Šī efekta dēļ rotējoši elementi var tikt uztverti 

kā nekustīgi. 

  

4 1666 

stroboskopiskais osciloskops sampling oscilloscope стробоскопический 

осциллоскоп 

Abtastoszilloskop, 

Samplingoszilloskop 

Osciloskops, kurā, strobējot pētāmo signālu (t.i., 

atveidojot tā attēlu tikai īsos brīžos ar noteiktiem 

pārtraukumiem, kuru secības frekvence ir vienāda ar 

aplūkojamā signāla frekvenci), tiek izmantots 

stroboskopiskais efekts. 

  

3 1715 

struktūra 

  

structure структура Struktur Atsevišķu sistēmas elementu savstarpējs sakārtojums 

un saites starp šiem elementiem. 

3 1717 

strūklpierakstes mēraparāts 

  

jet recorder самопишущий прибор со 

струйной записью 

Tintenstrahl-Schreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pieraksti veic ar orientētu 

tintes strūklu. 

3 1716 

stundas vidējā jauda hourly demand часовая мощность Stundenleistung Vidējā jauda, kura noteikta vienu stundu ilgā laika 2 1268 
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periodā, kas definēts tarifā un pieņemts par jaudas 

summēšanas periodu. 

  

stūra balsts 

  

angle support угловая опора Winkelstützpunkt Balsts, kas uzstādīts elektrolīnijas mazas vai vidējas 

virzienmaiņas punktā. 

2 1269 

stūra starpbalsts 

  

flying angle support промежуточная угловая опора Winkeltragstützpunkt Balsts mazu un vidēju elektrolīnijas virzienmaiņu 

punktos, kuros vadus stiprina izolatoru piekarķēdei. 

2 1270 

subsinhronā rezonanse subsynchronous resonance субсинхронный резонанс untersynchrone Resonanz Tuvu atrodošos elektrotīkla elementu ģenerēto 

svārstību rezonanse, kas izraisa minūti ilgas vai ilgākas 

svārstības ar zemu (zemāku par nominālo) frekvenci. 

  

1 504 

sudraba hlorīda-magnija 

galvaniskā baterija 

silver chloride-magnesium 

primary battery 

гальваническая батарея 

хлорида серебра-магния 

Silberchlorid-Magnesium-

Primärbatterie 

Galvaniskā baterija, kuras elementu pozitīvais elektrods 

ir izgatavots no sudraba hlorīda, negatīvais – no 

magnija, bet elektrolīts ir sāls šķīdums. 

3 1719 

sudraba oksīda-cinka 

galvaniskā baterija 

silver oxide-zinc primary battery гальваническая батарея оксида 

серебра-цинка 

Silberoxid-Zink-Primärbatterie Sārma galvaniskā baterija, kuras elementu pozitīvais 

elektrods ir izgatavots no sudraba oksīda, bet negatīvais 

– no cinka. 

  

3 1721 

sudraba-cinka akumulators 

  

silver-zinc secondary cell серебряно-цинковый 

аккумулятор 

Silber-Zink-Akkumulator Sārma akumulators, kura pozitīvā aktīvā masa ir 

sudrabs, bet negatīvā – cinks. 

3 1718 

sudraba-kadmija akumulators 

  

silver-cadmium secondary cell серебряно-кадмиевый 

аккумулятор 

Silber-Kadmium-Akkumulator Sārma akumulators, kura pozitīvā aktīvā masa ir 

sudrabs, bet negatīvā – kadmijs. 

3 1720 

suka 

  

brush щетка Bürste Parasti nekustīga strāvvadoša daļa, kas nodrošina 

kontaktu ar rotējošu kolektoru vai slīdgredzenu. 

2 1271 

sukas ietvere 

  

brush box обойма щеткодержателя Bürstenkasten Suktura daļa, kurā atrodas suka. 2 1272 

suktura pirksts 

  

brush-holder supporting 

structure 

палец щеткодержателя Bürstenbolzen Detaļa, ar kuru sukturis piestiprināts suktura traversai. 2 1273 

suktura traversa 

  

brush-holder fixing device щеточная траверса Bürstenträger Detaļa, uz kuras nostiprināti sukturi, lai tos fiksētu 

noteiktā stāvoklī vienu pret otru. 

2 1274 

sukturis brush holder щеткодержатель Bürstenhalter Ierīce, kas tur sukas un fiksē tās noteiktā stāvoklī 

attiecībā pret kolektoru vai slīdgredzenu, kā arī 

nodrošina suku pastāvīgu spiedienu. 

  

2 1275 

suku nobīdes mehānisms 

  

brush-holder rocker gear регулятор щеточной траверсы Verstelleinrichtung für 

Bürstenträgerring 
Gliemežpārvads vai cita ierīce suku traversas stāvokļa 

iestatīšanai. 

2 1276 

suku traversas gredzens 

  

brush-holder rocker кольцо щеточной траверсы Bürstenträgerring Suktura stiprināšanas elements, kas izveidots tā, lai 

suku mehānismu varētu pagriezt. 

2 1277 
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summētājmēraparāts 

  

summation measuring 

instrument 

суммирующийизмерительный 

прибор 

summierendes Meßgerät Mēraparāts vairāku vienlaicīgi pastāvošu viena veida 

lielumu summas mērīšanai. 

3 1722 

summētājstrāvmainis summation current transformer суммирующий трансформатор 

тока 

Summenstromwandler Strāvmainis ar vairākiem primārajiem tinumiem un 

vienu sekundāro tinumu, kura izejā iegūst primāro 

strāvu momentāno vērtību summai proporcionālu 

strāvas vērtību. 

  

2 1278 

superaugstfrekvence hyperfrequency сверхвысокая частота Höchstfrequenz Frekvence, kas lielāka par 300 MHz un mazāka par vai 

vienāda ar 300 GHz. 

Piezīme. Šādu no frekvences vērtības atkarīgu 

apzīmējumu parasti lieto tikai elektrotermijā. 

  

4 1667 

superpozīcijas princips superposition principle принцип наложения, принцип 

суперпозиции 

Überlagerungsprinzip Princips, saskaņā ar kuru no atsevišķiem elementāriem 

procesiem salikta procesa rezultējošais efekts ir vienāds 

ar elementāro procesu izraisīto efektu summu. Vadības 

sistēmās šis princips nozīmē to, ka vairāku ieejas 

funkciju izraisītās reakcijas laikatkarība ir tāda pati kā 

atsevišķu neatkarīgu ieejas funkciju izraisīto reakciju 

laikatkarību summa. 

  

3 1723 

supravadītājs superconductor сверхпроводник Supraleiter Viela, kurai piemīt supravadītspēja, kas izpaužas 

tādējādi, ka šādas vielas vadītāja elektriskā pretestība, 

vielu atdzesējot zemāk par kritisko temperatūru, strauji 

samazinās praktiski līdz nullei un viela kļūst par ideālu 

diamagnētiķi. 

  

3 1724 

svara laiduma garums 

  

weight span length длина весового пролёта Gewichtsspannweite Attālums starp vadu nokares zemākajiem punktiem 

abās balsta pusēs. 

2 1279 

svarīgs bojājums 

  

major fault значительная неисправность wesentlicher Fehlzustand Bojājums, kas traucē tādu objekta funkciju, kura tiek 

uzskatīta par ļoti svarīgu. 

2 1280 

svārstības oscillation колебания Schwingung Parādība, kam raksturīga kāda fizikāla lieluma 

periodiska palielināšanās un samazināšanās virs un zem 

līdzsvara stāvoklim atbilstošās vērtības. 

  

4 1668 

svārstību ģenerators oscillator генератор колебаний Oszillator Ierīce, kas, izmantojot barošanas avota enerģiju, 

izstrādā noteiktas formas un noteiktas frekvences 

svārstības, kuru frekvenci nosaka tikai šīs ierīces 

raksturlielumi. 

  

3 1725 

svārstību kūlis 

  

burst of oscillations пачка колебаний schnelle transiente Störgröße der 

Schwingungen 

Ierobežota skaita secīgu impulsu vai ierobežota ilguma 

svārstību kopums. 

3 1726 
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svārstību rimšana 

  

damping of an oscillation затухание колебаний Dämpfung einer Schwingung Pakāpeniska svārstību amplitūdas samazināšanās, ko 

izraisījuši enerģijas zudumi. 

3 1727 

sveķi resin смола Harz Dažādi ķīmiski sarežģīta sastāva dabiskie un sintētiskie 

polimēri, ko izmanto galvenokārt plastmasu 

izgatavošanā, kā arī par dažādu kompozītmateriālu 

sastāvdaļām. Atkarībā no izcelsmes izšķir dabiskos un 

sintētiskos sveķus. 

  

4 1669 

svina individuālapvalku 

kabelis 

separately lead-sheathed cable кабель с отдельно 

освинцованными жилами 

Dreibleimantelkabel Trīsdzīslu kabelis, kurā katrai dzīslai ir atsevišķs svina 

vai svina sakausējuma apvalks. 

2 1281 

svirslēdzis lever switch рычажный выключатель* Hebelschalter Slēdzis, kura darbinātājelements ir svira, kas, 

pārvietojoties vienā vai vairākās fiksētās pozīcijās, 

noteiktā veidā maina kontaktu stāvokli. 

  

4 1670 

šablontinums 

  

preformed winding шаблонная обмотка Wicklung aus Formspulen Elektromašīnas tinums, kura spoles tiek veidotas pirms 

to ievietošanas mašīnas rievās. 

2 1282 

šarnīrskava 

  

tower swivel clevis вертлюг Abspanngelenk Balsta konstrukcijai piestiprināta skava, kas var brīvi 

pagriezties ap savu asi. 

2 1283 

šasijpakares vilces dzinējs bogie-mounted traction motor тяговый двигатель с подвеской 

на раме тележки 

am Drehgestell befestigter 

Fahrmotor 

Vilces dzinējs, kas piekārts ritekļa šasijas rāmim. 4 1671 

šaujošais drošinātājs 

  

expulsion fuse стреляющий предохранитель Ausblas-Sicherung Drošinātājs, kura nostrāde saistīta ar loka radītu gāzu 

izpūti. 

2 1284 

šaurjoslas ierīce narrowband device узкополосное устройство Schmalband-Betriebsmittel Ierīce, kuras frekvenču joslas platums ir tāds, ka tā spēj 

uztvert un apstrādāt tikai daļu no noteiktā starojuma 

spektra komponentēm. 

  

3 1728 

šaurjoslas starojums narrowband emission узкополосное излучение schmalbandige Aussendung Starojums frekvenču joslā, kuras platums ir mazāks par 

konkrētam mēraparāta vai uztvērējacaurlaides joslas 

platumu. 

  

3 1729 

šaurkūļa prožektors 

sk. šaurkūļa starmetis 

  

        4 1672 

šaurkūļa starmetis, 

šaurkūļa prožektors 

  

spotlight прожектор с узким пучком 

света 

Punktstrahler Starmetis, kura gaismas izplūdes atvēruma diametrs 

parasti ir mazāks par 0,2 m un kurš izstaro koncentrētu 

gaismas staru kūli leņķī, kas parasti nepārsniedz 20º. 

4 1673 

šihta charge шихта, загрузка печи Charge Īpaši sagatavots un noteiktā attiecībā sajaukts 

izejmateriālu maisījums pārstrādei metālu kausēšanas 

krāsnīs, ķīmiskos u. c. agregātos. 

  

4 1674 
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šķērsass pārejas laika 

konstante 

quadrature-axis transient short-

circuit time constant 

переходная постоянная 

времени по поперечной оси 

при короткозамнутой 

первичной обмотке 

Transient-

Kurzschlußzeitkonstante der 

Querachse 

Laiks, kurā sinhronmašīnas enkura īsslēguma strāvas 

lēni mainīgā šķērskomponente pēkšņas režīma maiņas 

gadījumā salīdzinājumā ar šīs komponentes 

sākumvērtību izmainās 1/e jeb 0,368 reizes, mašīnai 

darbojoties ar nominālo rotācijas frekvenci. 

2 1285 

šķērsass pārejas laika 

konstante ar pārtrauktu 

enkura tinumu 

quadrature-axis transient open-

circuit time constant 

переходная постоянная 

времени по поперечной оси 

при разомкнутой первичной 

обмотке 

Transient-Leerlaufzeitkonstante 

der Querachse 
Laiks, kurā ar šķērsass plūsmu saistītā sinhronmašīnas 

enkura tukšgaitas sprieguma lēni mainīgā komponente 

pēkšņas režīma maiņas gadījumā salīdzinājumā ar šīs 

komponentes sākumvērtību izmainās 1/e jeb 0,368 

reizes, mašīnai darbojoties ar nominālo rotācijas 

frekvenci. 

2 1286 

šķērsass virspārejas laika 

konstante 

quadrature-axis sub-transient 

short-circuit time constant 

сверхпереходная постоянная 

времени по поперечной оси 

при короткозамкнутой 

первичной обмотке 

Subtransient-

Kurzschlußzeitkonstante der 

Querachse 

Laiks, kurā sinhronmašīnas enkura īsslēguma strāvas 

ātri mainīgā šķērskomponente pēkšņas režīma maiņas 

gadījumā dažu pirmo periodu laikā salīdzinājumā ar šīs 

komponentes sākumvērtību izmainās 1/e jeb 0,368 

reizes, mašīnai darbojoties ar nominālo rotācijas 

frekvenci. 

2 1287 

šķērsass virspārejas laika 

konstante ar pārtrauktu 

enkura tinumu 

quadrature-axis sub-transient 

open-circuit time constant 

сверхпереходная постоянная 

времени по поперечной оси 

при разомкнутой первичной 

обмотке 

Subtransient-

Leerlaufzeitkonstante der 

Querachse 

Laiks, kurā ar šķērsass plūsmu saistītā sinhronmašīnas 

tukšgaitas sprieguma ātri mainīgā komponente pēkšņas 

režīma maiņas gadījumā salīdzinājumā ar šīs 

komponentes sākumvērtību izmainās 1/e jeb 0,368 

reizes, mašīnai darbojoties ar nominālo rotācijas 

frekvenci. 

2 1288 

šķērsdiferenciālā aizsardzība transverse differential protection поперечная дифференциальная 

защита 

Querdifferentialschutz Paralēlu elektrolīniju aizsardzība, kuras nostrāde ir 

atkarīga no strāvu starpības šajās līnijās, ja vienā no 

tām ir bojājums. 

  

3 1730 

šķērskompensācija shunt compensation поперечная компенсация Parallelkompensation Reaktīvās jaudas izmaiņa elektrotīkla mezgla punktos, 

pieslēdzot paralēli tīklam reaktorus, kondensatorus vai 

sinhronos kompensatorus. 

  

1 640 

šķērsmodulācija crossmodulation перекрестная модуляция Kreuzmodulation Lietderīgā signāla nesējfrekvences modulācija ar 

nevēlamu signālu, kura cēlonis ir šo signālu 

mijiedarbība nelineārās iekārtās, elektrotīklos vai 

izplatības vidē. 

  

3 1731 

šķērsprofils 

  

transverse profile поперечный профиль Querprofil Elektrolīnijas asij perpendikulāra zemes virsmas 

griezuma kontūrs. 

2 1289 

šķērsvilnis transverse wave поперечная волна transversale Welle Vilnis, kura raksturlieluma vektors (piemēram, 

sinusoidāla viļņa amplitūdas vektors) atrodas plaknē, 

kas perpendikulāra viļņa izplatīšanās virzienam. 

  

4 1675 

šķēršļots apvidus complex terrain пересеченная местность schwieriges Gelände Vējagregāta uzstādīšanas un/vai mērījumu veikšanas 4 1676 
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vietas apkārtne ar izteikti nevienmērīgu reljefu un 

šķēršļiem, kas var izraisīt ievērojamus gaisa plūsmas 

kropļojumus. 

  

šķidrā kurināmā tvaika katls 

  

liquid fuel boiler котел для жидкого топлива Dampferzeuger mit Olfeuerung Tvaika katls, kas īpaši projektēts un izgatavots 

šķidrā kurināmā sadedzināšanai. 

1 295 

šķidrelektrolīta galvaniskā 

baterija 

  

wet primary battery гальваническая батарея с 

жидким электролитом 

Naß-Primärbatterie Galvaniskā baterija, kurā elektrolīts ir šķidrā stāvoklī. 3 1732 

šķidro kristālu indikators liquid crystal display, LCD индикатор на жидких 

кристаллах 

Flüssigkristallanzeiger Indikators, kas izgatavots uz tādu šķidro kristālu bāzes, 

kuru atstarošanas vai starojuma pārvades koeficients 

var mainīties elektriskā lauka ietekmē. 

  

4 1677 

šķidrs elektroizolācijas 

materiāls, 

izolācijas šķidrums 

  

insulating liquid, liquid 

insulating material 

жидкий электроизоляционный 

материал 

Isolierflüssigkeit, flüssiger 

Isolierstoff 

Neievērojami mazas elektrovadītspējas šķidrums, ko 

izmanto dažāda potenciāla vadītājdaļu atdalīšanai. 

4 1678 

šķidruma absorbcija 

  

liquid absorption поглощение жидкости Flüssigkeitsabsorbtion Šķidruma daudzums, ko noteiktos apstākļos uzsūc 

vielas paraugs saskarē ar šķidrumu. 

4 1679 

šķietamā magnētiskā 

caurlaidība 

(apzīmējums: app) 

apparent permeability кажущаяся магнитная 

проницаемость 

scheinbare Permeabilität Relatīvā magnētiskā caurlaidība, kas aprēķināta ar 

formulu 

 , 

kur L – mērspoles indiktivitāte, kas noteikta, mērspoli 

novietojot uz serdes noteiktā vietā;  – tās pašas 

spoles induktivitāte, kas mērīta bez serdes klātbūtnes. 

  

3 1733 

šķirošanas uzkalna signāls 

  

humping signal горочный сигнал Abdrücksignal Dzelzceļa redzes signāls, kas atļauj vai aizliedz vagonu 

nolaišanu no šķirošanas uzkalna. 

4 1680 

šķirtu tinumu transformators 

  

separate winding transformer трансформатор с отдельными 

обмотками 

Volltransformator, 

Transformator mit getrennten 

Wicklungen 

Divtinumu vai vairāktinumu transformators, kura 

tinumi nav elektriski saistīti. 

2 1290 

šķīvjizolators cap and pin insulator тарельчатый изолятор Kappenisolator Izolators, kas sastāv no diskveida vai zvanveida 

izolētājdaļas ar ribotu vai neribotu apakšējo virsmu un 

metāla armatūras – ārēja uzvāka un aksiāla stieņa ar 

paplašinātu galviņu. 

  

2 1291 

Šrāges dzinējs Schrage motor многофазный коллекторный 

двигатель параллельного 

возбуждения с двойным 

комплектом щеток, двигатель 

Schrage-Motor Vairākfāžu elektrodzinējs ar vairākiem rotora 

tinumiem, no kuriem viens caur kontaktgredzeniem 

pieslēgts tīklam, bet otrs – kolektoram. Kolektoram ir 

2 1292 
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Шраге divi pagriežami suku komplekti, caur kuriem statora 

tinuma dalītas fāzes tiek barotas ar regulējamu 

spriegumu, ar to panākot rotācijas frekvences un no 

tīkla uzņemtās reaktīvās jaudas maiņu. 

šunta relejs 

  

shunt relay шунтовое реле Nebenschlußrelais Relejs, kuru iedarbina strāva, kas ar šuntu nozarota no 

galvenās ķēdes. 

3 1734 

šuntēšanas dakša shunting fork вилка шунтирования Überbrückungsgabel Izolētājstieņa galā nostiprināma metāla dakša, ko 

izmanto drošinātāju šuntēšanai vai slodzes ķēdes 

pārtraukšanai vai saslēgšanai. 

  

4 1681 

šuntētā T shēma bridged-T-network схема Т-образного моста Zweitor in überbrückter T-

Schaltung 

Elektriskās ķēdes elementu savienojums atbilstoši 

attēlā parādītajai shēmai. 

 

  

3 1735 

šuntētājreaktors 

  

shunt reactor шунтирующий реактор Kompensations-Drosselspule Paralēla slēguma reaktors, kas paredzēts kapacitatīvās 

strāvas kompensācijai. 

2 1293 

šuntētājrezistors shunt resistor шунтирующий резистор Nebenschlußwiderstand Rezistors, ko slēdz paralēli kādai ķēdei vai tinumam, 

piemēram, līdzstrāvas vilces dzinēja ierosmes tinumam, 

lai vājinātu lauku. 

  

4 1682 

šūpošanās līkne 

  

swing curve кривая качаний Scwingkurve Režīma parametra ierosu izraisīto izmaiņu grafisks 

attēlojums laikā. 

1 351 

T dubultshēma 

  

twin-T-network двойная Т-схема Parallelschaltung von T-

Zweitoren 

Četrpola shēma, ko veido divas paralēli savienotas T 

shēmas. 

3 1736 

T shēma T-network T-схема Zweitor in T-Schaltung Elektriskās ķēdes elementu savienojums atbilstoši 

attēlā parādītajai shēmai. 

 

3 1737 
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tablešveida galvaniskais 

elements 

button primary cell таблетный гальванический 

элемент 

Knopf-Primärzelle Neliels, apaļš galvaniskais elements, kura augstums ir 

mazāks par diametru. 

3 1738 

tahogrāfs 

  

tachograph тахограф Fahrtenschreiber, Tachograph Ierīce, kas pieraksta transportlīdzekļa kustības ātrumu 

atkarībā no laika vai noietā ceļa. 

4 1683 

tahoģenerators tachogenerator тахогенератор Tachogenerator Mazjaudas elektromašīnģenerators, kura izejas 

spriegums ir proporcionāls rotora griešanās 

leņķiskajam ātrumam. 

  

4 1684 

tahometrs 

  

tachometer тахометр Drehzahlmesser Mēraparāts rotācijas frekvences mērīšanai. 4 1685 

taisnais kvēldiegs 

  

straight filament прямая нить накала gestreckter Leuchtdraht, 

geradliniger Leuchtdraht 

Taisnas formas vai no vairākiem taisniem posmiem 

veidots, spirālē nesavīts kvēldiegs. 

4 1686 

taisngriešanas koeficients 

  

rectification factor коэффициент выпрямления Gleichrichtgrad Attiecība starp līdzstrāvas jaudu taisngrieža izejā un 

pamatharmonikas jaudu tā ieejā. 

4 1687 

taisngriezis 

  

rectifier выпрямитель Gleichrichter Statiska ierīce maiņstrāvas pārveidošanai līdzstrāvā. 3 1739 

taisngriežmēraparāts rectifier instrument выпрямительный 

измерительный прибор 

Gleichrichter-Meßgerät Elektriskais mēraparāts, kas paredzēts maiņstrāvas vai 

maiņsprieguma mērīšanai un kas sastāv no 

taisngriežiekārtas un, parasti, griežspoles 

magnētelektriskā tipa mērmehānisma. 

  

3 1740 

taisngriežu apakšstacija 

  

rectifier substation выпрямительная подстанция Gleichrichterunterwerk Apakšstacija, kurā maiņstrāvu (parasti trīsfāžu) 

pārveido līdzstrāvā, lai to pievadītu vilces 

kontakttīklam. 

4 1688 

taktsfrekvence elementary frequency, switching 

frequency 

частота повторяемости, 

тактовая частота 

Taktfrequenz Impulsvadības gadījumā – taktsperiodam apgriezts 

lielums. 

4 1689 

taktsperiods 

  

elementary period, switching 

cycle 

период повторяемости, 

тактовый период 

Taktperiodendauer Impulsvadības gadījumā – viena periodisku impulsu 

cikla ilgums. 

4 1690 

Talbota likums Talbot's law закон Тальбота Talbotsches Gesetz Ja uz kādu acs tīklenes punktu iedarbojas gaismas 

kairinājums, kura intensitātes maiņas frekvence 

pārsniedz mirgoņas saplūdes frekvenci, tad radītā 

redzes sajūta ir identiska tai, kuru rada pastāvīgs 

gaismas kairinājums ar intensitāti, kas vienāda ar 

mainīgā gaismas kairinājuma intensitātes vidējo vērtību 

maiņas perioda laikā. 

  

4 1691 

tandēmagregāts 

  

tandem-compound set одновальный агрегат Tandem-Compound-Satz Agregāts, kas sastāv no 

vairākcilindru tvaika turbīnas un ģeneratora ar kopīgu 

rotācijas asi. 

1 16 
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tapiņcokols pin cap, pin base штырковый цоколь Stiftsockel Spuldzes cokols ar vienu vai vairākām kontakttapiņām. 

Piezīme. Starptautiskais apzīmējums vientapiņas 

cokolam ir F, vairāktapiņu cokolam – G. 

  

4 1693 

tapizolators 

  

pin insulator штыревой изолятор Stützenisolator Viendaļīgs vai vairākdaļīgs izolators, kas cieši 

nostiprināts balstkonstrukcijā uz metāla stieņa vai 

tapas. 

2 1295 

tarifs tariff тариф Preisregelung, Tarif Dokuments, kas nosaka elektroapgādes uzņēmumam 

elektroenerģijas lietotāja maksājamo summu un tās 

sastāvdaļas saskaņā ar elektroapgādes 

raksturlielumiem, kā arī maksājumu summas aprēķina 

metodes. 

  

2 1296 

tāliestate teleadjusting телеустановка Ferneinstellen Tādu operatīvo iekārtu tālvadība, kurām iespējami 

vairāk nekā divi stāvokļi, piemēram, rotācija divos 

pretējos virzienos un nekustīgs stāvoklis. 

  

3 1741 

tālkomanda 

  

telecommand телекоманда Fernsteuern Sakaru tehnikas līdzekļu izmantošana operatīvās 

iekārtas stāvokļa vai režīma maiņai. 

3 1742 

tālkomutācija 

  

teleswitching телепереключение Fernschalten Tādu operatīvo iekārtu tālvadība, kurām iespējami tikai 

divi stāvokļi, piemēram, ieslēgts vai atslēgts. 

3 1743 

tālmērīšana, 

telemetrija 

  

telemetering телеизмерение Fenmessen Attālinātu operatīvo iekārtu stāvokļa parametru 

mērīšana, mērījumu pārveidošana signālos un šo 

signālu pārraidīšana ar sakaru tehnikas līdzekļiem. 

3 1744 

tālmērīšanas iekārta telemeasuring equipment телеметрическая установка Fernmeßeinrichtung Mērījamā lieluma vērtības indikācijai vai pierakstei 

paredzēts funkcionāli apvienotu ierīču komplekss, 

kuru, izmantojot tālsakaru tehniskos līdzekļus, lieto, ja 

mērījumu objekts ir attālināts no mērīšanas vietas. 

  

3 1745 

tālpārraudzība 

  

telemonitoring телеконтроль Fernüberwachen Attālinātu operatīvo iekārtu stāvokļa pārraudzība un 

kontrole, izmantojot sakaru tehnikas līdzekļus. 

3 1746 

tālregulēšana teleregulation телерегулирование Fernregeln Tālpārraudzības un tālvadības funkciju apvienošana, 

izmantojot atgriezenisko saiti un parasti arī loģiskās 

iekārtas. 

  

3 1747 

tālrīkojums teleinstruction телеуказание, 

телекомандование 

Fernanweisen Rīkojumu vai norādījumu pārraidīšana operatīvajam 

personālam ar sakaru tehnikas līdzekļiem par manuāli 

veicamām darbībām. 

Piezīme. Komandas parasti tiek dotas vizuālā formā, 

piemēram, ar teksta tablo. 

3 1748 
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tāls zemētājs remote earth, remote ground удаленный заземлитель ferner Erder Ar elektroiekārtu savienots zemētājs, kas ierīkots tik 

tālu no šīs iekārtas, ka to salīdzinājumā ar iekārtai 

tuvajiem zemētājiem var uzlūkot 

par neatkarīgu zemētāju. 

  

1 724 

tālskaite 

  

telecounting телесчет Fernzählen Pēc noteikta parametra, piemēram, laika, integrēto 

mērāmo lielumu vērtību pārraide. 

3 1749 

tālvadāma apakšstacija remotely controlled substation подстанция с дистанционным 

управлением 

fernbediente Station Bezapkalpes apakšstacija, kuras darbība tiek vadīta ar 

tālvadības ierīcēm. 

1 43 

tālvadāms slēdzis remote control switch, RCS выключатель с 

дистанционным управлением 

Fernschalter, fernbedienter 

Schalter 

Ar spoli aprīkots slēdzis, ko vada ar tālvadības 

impulsiem un kam nav vajadzīga pastāvīga barošana. 

4 1692 

tālvadība 

  

remote control дистанционное управление Fernsteuerung Operācijas vadība no punkta, kas atrodas tālu no 

vadāmā objekta. 

2 (3) 1294 
(1750

) 

tālvadības signālu cikliskā 

pārraide 

cyclic transmission of a 

telecontrol signals 

циклическая передача 

телемеханических сигналов 

zyklische Fernwirkübertragung Tālvadības signālu pārraides metode, kurā ziņojumu 

avotus aptaujā un ziņojumus pārraida cikliski un 

noteiktā secībā. 

  

3 1751 

tālvadības signālu 

pieprasījumpārraide 

telecontrol transmission on 

demand 

передача телемеханических 

сигналов по запросу 

Fernwirkübertragung auf 

Abfrage 

Tālvadības signālu pārraides metode, kurā ziņojumus 

pārraida tikai pēc pieprasījuma no vadības punkta. 

3 1752 

tālvadības signālu spontānā 

pārraide 

spontaneous telecontrol 

transmission 

спорадическая передача 

телемеханических сигналов 

spontane Fernwirkübertragung Tālvadības signālu pārraides metode, kurā ziņojumus 

pārraida tikai attiecīgā notikuma brīdī pārraides punktā. 

3 1753 

tālvadības sistēmas 

informācijietilpība 

information capacity of a 

telecontrol system 

информационная емкость 

телемеханической системы 

Informationskapazität eines 

Fernwirksystems 

Tālvadības sistēmas dažāda veida informācijas (vadības 

komandu, tālmērījumu skaita, tālvadības signālu skaita) 

apjoms, kas parādās informācijas pārraides procesā 

starp vadības punktu un kontrolējamo punktu. 

  

3 1754 

tālvadības sistēmas 

kontrolējamais punkts 

outstation of a telecontrol 

system, controlled station of a 

telecontrol system 

контролируемый пункт 

телемеханической системы 

Empfangsstation eines 

Fernwirksystems 

Tālvadības tīkla punkts, kas tiek 

pārraudzīts un/vai vadīts no 

vadības punkta. 

  3 1755 

tālvadības sistēmas kopējais 

pārraides laiks 

  

overall transfer time of a 

telecontrol system 

полное время передачи 

телемеханической системы 

Gesamtübermittlungszeit eines 

Fernwirksystems 

Laika intervāls starp notikuma sākuma momentu 

pārraides punktā un momentu, kad atbilstošā 

informācija tiek saņemta uztveršanas punktā. 

3 1756 

tālvadības sistēmas kopējais 

reakcijas laiks 

  

overall response time of a 

telecontrol system 

общее время реакции 

телемеханической системы 

Gesamtreaktionszeit eines 

Fernwirksystems 

Laika intervāls starp notikuma sākuma momentu 

pārraides punktā un momentu, kad pārraides punktā 

tiek saņemta atbildes informācija no uztveršanas 

punkta. 

3 1757 

tālvadības sistēmas vadības 

punkts 

master station of a telecontrol 

system, controlling station of a 

пункт управления 

телемеханической системы, 

Zentralstation eines 

Fernwirksystems, Sendestation 

Vieta, no kuras veic kontrolējamo punktu tālvadību. 3 1758 
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telecontrol system ПУ телемеханической 

системы 

eines Fernwirksystems 

tālvadības sistēmas vadības 

starppunkts 

slave station of a telecontrol 

system 

промежуточный пункт 

телемеханической системы 

Knoten-Station eines 

Fernwirksystems 

Hierarhiska tālvadības tīkla punkts, kurā 

pārrauginformācija no kontrolējamiem punktiem tiek 

savākta tālākai pārraidei uz vadības punktu un kurā 

vadības informācija tiek sadalīta starp kontrolējamiem 

punktiem. 

  

3 1759 

tālvadības sistēmas vadības 

tranzītpunkts 

  

transit station of a telecontrol 

system 

транзитный пункт 

телемеханической системы 

Transit-Station eines 

Fernwirksystems 

Tālvadības sistēmas vadības starppunkts, kurā notiek 

signālu komutācija. 

3 1760 

tālvadības tīkla struktūra telecontrol configuration структура телемеханической 

сети 

Fernwirknetzkonfiguration Tālvadības tīkla punktu un starp tiem pārraidāmās 

informācijas kanālu kopums. 

Piezīme. Atkarībā no kontrolējamo punktu un vadības 

punktu savienojumu veida izšķir tālvadības tīkla 

gredzenstruktūru, līnijstruktūru, radiālstruktūru, 

pilnstruktūru, starppuntu struktūru un jaukto struktūru. 

  

3 1761 

tehniskais troksnis 

  

man-made noise индустриальный шум künstliches Rauschen Elektromagnētiskais troksnis, kura avots ir cilvēka 

radītas ierīces. 

3 1762 

tehniskās apkalpes ilgums maintenance duration продолжительность 

технического обслуживания 

wartungsbedingte 

Nichtverfügbarkeitsdauer 

Laiks, kurā noteiktā perioda ietvaros notiek elementa 

tehniskā apkalpe un tas nespēj izpildīt savas funkcijas. 

1 233 

telemetrija 

sk. tālmērīšana 

  

        3 1763 

telpa room помещение Raum Elektroenerģētikā - būves vai ēkas daļa, kur 

izvietotas elektroiekārtas vai kas tiek izmantota 

elektroiekārtu apkalpei un vadībai. Atsevišķi aplūko t.s. 

elektrotelpas, kas pieejamas tikai elektrotehniskajam 

personālam. 

  

1 645 

telpas gaismtehniskais indekss 

(apzīmējums: K) 

room index индекс помещения Raum-Index Skaitlis, kas raksturo telpas ģeometriskos izmērus un 

attālumu starp darba virsmu un gaismekļiem. 

Izmantojot šo skaitli, nosaka gaismizmantojuma 

koeficientu un apgaismes ietaises īpatnējo 

gaismizmantojuma koeficientu. 

Piezīme. Ja nav citu norādījumu, telpas gaismtehnisko 

indeksu nosaka ar formulu 

, 

kur a un b – attiecīgi telpas garums un platums; h – 

4 1694 
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gaismekļu uzstādīšanas augstums (attālums starp 

darba virsmu un gaismekļu plakni). 

  

telpiskais gaismas stipruma 

sadalījums 

spatial distribution of luminous 

intensity 

пространственное 

светораспределение 

räumliche Verteilung der 

Lichtstärke 

Līkņu vai tabulu veidā attēlots gaismas avota gaismas 

stipruma sadalījums telpā atkarībā no gaismas krišanas 

virziena. 

  

4 1695 

tenzors tensor тензор Tensor Vektora jēdziena vispārinājums. n-tā ranga tenzors ir 

fizikāls lielums, kuru trīsdimensiju telpā raksturo ar 

3nskaitļiem (komponentēm), kas mainās pēc noteikta 

likuma, pārejot no vienas koordinātu sistēmas uz citu. 

Tenzors, piemēram, ir dielektriskā vai magnētiskā 

caurlaidība anizotropā vidē. 

Piezīme. Vektors ir pirmā ranga tenzors, skalāru 

lielumu var uzskatīt par nulles ranga tenzoru. 

  

3 1764 

termiska ģeneratoragregāta 

aukstā palaide 

cold start-up of a thermal 

generating set 

пуск паротурбинного агрегата 

из холодного состояния 

Kaltstart eines thermischen 

Maschinensatzes 

Termiska ģeneratoragregāta iedarbināšana pēc ilgāka 

nestrādes stāvokļa, kas ietver agregāta iegriešanu, 

pieslēgšanu tīklam un slodzes uzņemšanu. 

1 409 

termiska ģeneratoragregāta 

karstā palaide 

hot start-up of a thermal 

generating set 

пуск паротурбинного агрегата 

из горячего состояния 

Warmstart eines thermischen 

Maschinensatzes 

Termiska ģeneratoragregāta iedarbināšana pēc 

īslaicīgas nestrādes stāvokļa, kas ietver agregāta 

iegriešanu, pieslēgšanu tīklam un slodzes uzņemšanu. 

1 410 

termiskais ekrāns 

  

thermal shield тепловой экран thermischer Schild, thermische 

Abschirmung 

Ekrāns, kas noteiktā zonā samazina jonizējoša 

starojuma termisko efektu. 

4 1700 

termiskais laikslēdzis thermal time-delay switch термовыключатель с 

выдержкой времени 

temperaturgesteuerter 

Zeitschalter 

Slēdzis, kura kontakti tiek saslēgti vai atslēgti ar 

noteiktu laikizturi atkarībā no slodzes strāvas vērtības. 

Kontaktu darbību izraisa siltums, ko rada sildelementā 

plūstošā strāva. 

  

4 1701 

termiskais līdzsvars thermal equilibrium тепловое равновесие thermisches Gleichgewicht Stāvoklis, kuru sasniedzot, elektromašīnas vai 

transformatora atsevišķo daļu temperatūras izmaiņa 

nepārsniedz 2 K stundā. 

  

2 1299 

termiskais pārslodzes atkabnis thermal overload release тепловой расцепитель 

перегрузки 

thermischer Überlastauslöser Inversatkarīgas laikiztures pārslodzes atkabnis, kura 

nostrāde un laikizture ir atkarīga no atkabnī plūstošās 

strāvas izdalītā siltuma. 

  

2 1300 

termiskais starojums 

sk. siltuma starojums 

  

        4 1702 

termiskā apstrāde heat treatment термическая обработка Wärmebehandlung Noteikta darbību secība, piemēram, sildīšana līdz 

noteiktai temperatūrai, izturēšana noteiktā temperatūrā, 

4 1696 
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atdzesēšana ar noteiktu ātrumu, ko veic, lai no cieta 

metāla vai sakausējuma iegūtu materiālu vai 

izstrādājumu ar noteiktām īpašībām. 

Piezīme. Praksē lieto šādus metālu termiskās apstrādes 

veidus: atkvēlināšnu, atlaidināšanu, normalizāciju, 

rūdīšanu, aukstumapstrādi un vecināšanu. 

  

termiskā griešana, 

termogriešana 

  

thermal cutting термическая резка thermisches Schneiden Materiāla sadalīšana, to lokāli izdedzinot vai lokāli 

kausējot ar liesmu, elektroloku, plazmas loku vai lāzera 

staru. 

4 1697 

termiskā izturība 

  

thermal endurance нагревостойкость, 

термическая стойкость 

thermisches Langzeitverhalten Iekārtas vai materiāla spēja noteiktu laiku izturēt 

noteiktu temperatūras palielināšanos. 

4 1698 

termiskā laikslēdža 

komutācijas cikls 

operation cycle of a thermal 

time-delay switch 

цикл срабатывания 

термовыключателя с 

выдержкой времени 

Schahaltzyklus eines 

temperaturgesteuerten 

Zeitschalters 

Termiskā laikslēdža darbības process, kas sākas ar 

strāvas plūšanu caur slēdža sildelementu apkārtnes 

temperatūrā, turpinās ar sildelementa sasilšanu un 

kontaktu komutāciju un beidzas ar atgriezi, kad 

sildelements atdziest līdz apkārtnes temperatūrai. 

  

4 1699 

termiskās ietekmes zona heat affected zone зона термического влияния Wärmeeinflußzone Lodēta vai metināta savienojuma daļa, kurā karstuma 

ietekmē mainījusies pamatmateriāla struktūra un 

īpašības. 

  

4 1703 

termiski atmagnetizēts 

stāvoklis 

thermally neutralized state, 

thermally demagnetized state 

термически размагниченноесо

стояние 

thermisch neutralisierter 

Zustand, thermisch 

abmagnetisierter Zustand 

Atmagnetizēts materiāla stāvoklis, kas iegūts, 

samazinot tā temperatūru no vērtības virs Kirī punkta 

līdz vērtībai zem šī punkta, ja materiāls nav pakļauts 

ārēja lauka iedarbībai. 

3 1765 

termisks ģeneratoragregāts 

sk. termoagregāts, termisks 

ģeneratoragregāts 

  

        1 11-1 

termistors 

sk. termorezistors 

  

        3 1766 

termoagregāts 

sk. termoagregāts, termisks 

ģeneratoragregāts 

  

        1 648-1 

termoagregāts, 

termisks ģeneratoragregāts 

  

thermal generating set электрогенерирующий агрегат 

ТЭС 

thermischer Maschinensatz Agregāts, kas sastāv no primārā termodzinēja un viena 

vai vairākiem tam mehāniski pievienotiem 

elektroģeneratoriem. 

1 17 
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termodinamiskā 

helioelektrostacija 

sk. termodinamiskā saules 

elektrostacija 

  

        4 1704 

termodinamiskā saules 

elektrostacija, 

termodinamiskā 

helioelektrostacija 

  

thermodynamic solar power 

plant 

термодинамическая солнечная 

электростанция 

thermodinamisches 

Sonnenkraftwerk 

Saules elektrostacija, kurā saules starojuma enerģiju 

izmanto kā siltuma avotu termodinamiskajā ciklā, 

vispirms siltumenerģiju pārveidojot mehāniskajā 

enerģijā un pēc tam – elektroenerģijā. 

4 1705 

termodinamiskā temperatūra 

(apzīmējums: T) 

  

thermodynamic temperature термодинамическая 

температура 

thermodynamische Temperatur Siltuma apmaiņas procesā starp diviem ķermeņiem – 

pozitīvs stāvokļa parametrs, kas raksturo katru ķermeni 

un ir proporcionāls ar šo ķermeni apmainītajam siltuma 

daudzumam. 

3 1767 

termoelektriskais mēraparāts 

  

thermocouple instrument термоэлектрический 

измерительный прибор 

Thermoumformer-Meßgerät Elektriskais mēraparāts, kurš mēra 

termoelektrodzinējspēku, kas rodas vienā vai vairākos 

termoelementos, ja tie pakļauti elektriskās strāvas 

termiskai darbībai. 

  

3 1768 

termoelektriskā vilce 

sk. siltumelektriskā vilce 

  

        4 1706 

termoelektriskie efekti 

  

thermoelectric effects термоэлектрические эффекты thermoelektrische Effekte Fizikālas parādības, kuru pamatā ir saistība starp 

elektriskajiem un siltuma procesiem cietos vadītājos un 

pusvadītājos (Peltjē efekts, Tomsona efekts, Zēbeka 

efekts). 

  

3 1769 

termoelektrorelejs 

sk. termorelejs 

  

        3 1770 

termoelektrostacija 

  

thermal power station тепловая электростанция Wärmekraftwerk Elektrostacija, kurā elektroenerģiju ražo, pārveidojot 

siltumenerģiju. 

1 173 

termoelektrostacijas 

energobloks 

thermal power unit энергоблок тепловой 

электростанции 

Dampfkraftwerksblock Funkcionāli vienota iekārtu kopa, kurā ietilpst tvaika 

katls, termoagregāts, transformators un palīgiekārtas. 

  

1 181 

termogriešana 

sk. termiskā griešana 

  

        4 1707 

termokompensēts laikslēdzis temperature compensated time-

delay switch 

термовыключатель с 

выдержкой времени и 

температурной компенсацией 

umgebungstemperturunabhängig

er temperaturgesteuerter 

Zeitschalter 

Termiskais laikslēdzis, kura laikizture praktiski nav 

atkarīga no apkārtnes temperatūras. 

4 1709 
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termoķīmiskā apstrāde thermochemical treatment химико-термическая 

обработка 

thermochemische Behandlung Metālu termiskā apstrāde ķīmiski aktīvā vidē, lai 

mainītu metālizstrādājuma virskārtas ķīmisko sastāvu, 

struktūru un īpašības. 

Piezīme. Praksē visbiežāk izmanto šādus termoķīmiskās 

apstrādes veidus: cinkošanu, hromēšanu, alitēšanu, 

borēšanu, tērauda cementēšanu. 

  

4 1710 

termoluminiscence thermally activated 

luminescence, 

thermoluminescence 

термолюминесценция thermisch stimulierte 

Lumineszenz, 

Thermolumineszenz 

Luminiscence, kas rodas, karsējot iepriekš enerģētiski 

ierosinātas luminiscējošas vielas. 

4 1711 

termomizturīgais mikanīts 

  

heater plate mica нагревостойкий миканит Heizmikanit Cietais mikanīts vai piesūcināts vizlpapīrs, ko lieto 

sildelementu izolēšanai sildīšanas iekārtās. 

4 1708 

termopierakstes mēraparāts 

  

thermal recorder самопишущий прибор с 

тепловой записью 

thermischer Schreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pieraksti veic uz 

termojutīga papīra ar sakarsētu irbuli. 

3 1771 

termoplastiskā plastmasa, 

termoplasts 

  

thermoplastic термопласт Thermoplast Plastmasa vai plastmasu izejviela, kas, to karsējot, 

pāriet viskozi plūstošā stāvoklī, bet pēc izstrādājuma 

veidošanas un atdzesēšanas nezaudē spēju atkal no 

cieta stāvokļa pāriet viskozi plūstošā stāvoklī, ja 

temperatūru paaugstina. 

4 1712 

termoplasts 

sk. termoplastiskā plastmasa 

  

        4 1713 

termoreaktīvā plastmasa, 

reaktoplasts 

  

thermoset реактопласт Duromer, Duroplast Plastmasa vai plastmasu izejviela, kas izstrādājuma 

veidošanas laikā, to karsējot, pāriet viskozi plūstošā 

stāvoklī, bet pēc atdzesēšanas pārvēršas nekūstošā un 

nešķīstošā materiālā. 

4 1714 

termorelejs, 

termoelektrorelejs 

  

thermal electrical relay электротепловое реле elektrothermisches Relais Mērrelejs, kas paredzēts aizsardzībai pret pārslodzes 

izraisītiem termiskiem bojājumiem. Relejs reaģē uz 

aizsargājamās iekārtas strāvas maiņu un tā laikstrāvas 

raksturlīkne imitē iekārtas silšanas raksturlīkni. 

3 1772 

termorezistors, 

termistors 

  

thermistor термистор Thermistor Pusvadītāju rezistors, kura pretestība ievērojami un 

nelineāri mainās atkarībā no temperatūras. 

3 1773 

termostatiskais slēdzis thermostatic switch термостатический 

выключатель 

Thermoschalter Slēdzis, kura darbība ir atkarīga no temperatūras 

maiņas un kura kontakti automātiski saslēdz vai atslēdz 

slodzes ķēdi, ja apkārtnes vai slēdža nostiprināšanas 

virsmas temperatūra sasniedz noteiktu vērtību. 

Piezīme. Atsevišķos gadījumos slēdža darbību var 

izraisīt no citā telpā uzstādīta temperatūras devēja 

saņemts signāls. 

  

4 1718 
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termostatiskā slēdža 

iestatījumu diapazons 

adjustment range of a 

thermostatic switch 

диапазон регулировки 

термостатического 

выключателя 

Einstellbereich eines 

Thermoschalters 

Darba temperatūras diapazons, kura robežās var iestatīt 

termostatiskā slēdža nostrādes temperatūru, saglabājot 

noteiktus tā raksturlielumus. 

4 1715 

termostatiskā slēdža nostrādes 

laiks 

response time of a thermostatic 

switch 

время срабатывания 

термостатического 

выключателя 

Ansprechzeit eines 

Thermoschalters 

Laika intervāls starp brīdi, kad temperatūra ir 

sasniegusi slēdža nostrādei nepieciešamo vērtību, un 

brīdi, kad slēdzis saslēdz vai atslēdz kontaktus. 

4 1716 

termostatiskā slēdža nostrādes 

temperatūra 

operating temperature of a 

thermostatic switch 

температура срабатывания 

термостатического 

выключателя 

Ansprechtemperatur eines 

Thermoschalters 

Temperatūra, kura noteiktos apstākļos izraisa 

termostatiskā slēdža kontaktu saslēgšanu vai 

atslēgšanu. 

4 1717 

tetānijas sliekšņstrāva tetanization threshold current пороговый ток тетании* Tetanisierung-Schwellenstrom Noteiktas frekvences un noteiktas formas elektriskās 

strāvas minimālā vērtība, kas izraisa muskuļu 

nepārvaramu un negribētu ilgstošu saraušanos. 

  

4 1719 

tēraudaldreja vads steel reinforced aluminium alloy 

conductor, AACSR 

провод из алюминиевого 

сплава со стальным 

сердечником 

E-AlMgSi-Stahlseil, Aldrey-

Stahlseil 
Pastiprināts vads, kurā aldreja stieples apvītas ap 

cinkotu tērauda stiepļu serdi. 

2 1297 

tēraudalumīnija vads steel reinforced aluminium 

conductor, ACSR 

сталеалюминиевый провод Aluminium-Stahlseil Pastiprināts vads, kurā alumīnija stieples apvītas ap 

cinkotu tērauda stiepļu serdi. 

2 1298 

tieša saskare 

  

direct contact непосредственное 

прикосновение 

direktes Berühren Cilvēka vai dzīvnieka saskare ar spriegumaktīvu daļu. 3 1776 

tiešais apžilbums direct glare прямая блескость direkte Blendung, 

Infeldblendung 

Apžilbums, ko redzes laukā rada spīdoši objekti, 

piemēram, gaismas avoti, it īpaši, ja tie atrodas tuvu 

skata līnijai. 

  

4 1725 

tiešais lietotājs 

  

ultimate consumer собственно потребитель Letztverbraucher Līgumslēdzēja puse, kas elektroenerģiju izmanto savām 

vajadzībām. 

2 1301 

tiešais pārvads direct transmission, gearless 

transmission 

непосредственная передача, 

безредукторная передача 

Direktantrieb Pārvads, kurā vilces dzinēja vārpsta ar dzenošo asi ir 

savienota tieši, neizmantojot reduktoru. 

4 1726 

tiešais saules starojums direct solar radiation прямое солнечное излучение direkte Sonnenstrahlung Saules starojuma daļa, kas paralēlu staru kūļa veidā pēc 

atmosfēras izraisīta selektīva vājinājuma sasniedz 

zemes virsmu. 

  

4 1727 

tiešas pieskares darbs 

  

bare hand method работа с изолирующего 

устройства 

Arbeiten mit direkter Berührung Darbs, kuru strādājošais izpilda no izolētas darbavietas, 

pieskaroties spriegumam pieslēgtām daļām ar kailām 

neaizsargātām rokām pēc tam, kad tas ieguvis šo daļu 

potenciālu. 

  

1 136 

tiešā apgaisme direct lighting прямое освещение direkte Beleuchtung Apgaisme ar gaismekļiem, kuriem ir tāds gaismas 

plūsmas sadalījums, ka iedomāto neierobežoto 

apgaismojamo virsmu tieši sasniedz 90% līdz 100% no 

gaismekļa izstarotās gaismas plūsmas. 

4 1720 
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Piezīme. Pēc Eiropas Savienībā spēkā esošajiem 

normatīviem, piemēram DIN 5040, gaismekļus, kas 

nodrošina šādu gaismas plūsmas sadalījumu, apzīmē 

ar burtu A. 

  

tiešā ciparvadība direct digital control, DDC прямое цифровое управление direkte digitale Regelung Vadība, kurā regulētājelementa funkcijas veic 

skaitļošanas procesors, kas tiešā veidā iedarbojas uz 

galējo regulētājelementu. 

  

3 1774 

tiešā elektrosildīšana 

  

direct electric heating прямой элекронагрев direkte elektrische Erwärmung Elektriskā sildīšana, strāvai plūstot tieši caur sildāmo 

materiālu vai ķermeni. 

4 1721 

tiešā gaismas plūsma direct luminous flux непосредственно падающий 

световой поток 

direkter Lichtstrom Gaismas plūsma, kas krīt uz noteiktu virsmu tieši no 

gaismas avota vai apgaismes ietaises. 

4 1722 

tiešā loksildīšana 

  

direct arc heating прямой дуговой нагрев direkte Lichtbogenerwärmung Loksildīšana, kurā elektroloks rodas sildāmajā 

materiālā un elektroloka strāva plūst tieši caur šo 

materiālu. 

4 1723 

tiešā mērīšanas metode direct method of measurement прямой метод измерения direktes Meßverfahren Mērīšanas metode, kurā mērījamā lieluma vērtību 

iegūst tieši, bez jebkādiem papildu aprēķiniem. 

Piezīmes. 

1.       Mērīšanas metode uzskatāma par tiešo metodi 

pat tad, ja mēraparātam ir nosacīti graduēta 

skala un mērījamo lielumu atbilstošo vērtību 

atrašanai jāizmanto grafiki vai tabulas. 

2.       Mērīšanas metode ir uzskatāma par tiešo 

metodi arī tad, ja jāveic papildu mērījumi, lai 

noteiktu ietekmētājlielumu vērtības un veiktu 

atbilstošās korekcijas. 

  

3 1775 

tiešā rezistīvā sildīšana 

  

direct resistance heating прямой нагрев 

сопротивлением 

direkte Widerstandserwärmung Rezistīvā sildīšana, kurā elektriskā strāva plūst tieši 

caur sildāmo materiālu. 

4 1724 

tiešās ūdensdzeses 

elektromašīna 

direct water cooled machine машина с непосредственным 

водяным охлаждением 

Maschine mit direkter 

Wasserkühlung 
Elektromašīna, kurā ūdens izmantots kā primārais 

dzesētājaģents. 

2 1302 

tiešdarbības mēraparāts direct acting instrument измерительный прибор 

прямого действия 

direkt wirkendes Meßgerät Mēraparāts, kurā mērmehānisma kustīgā daļa, kas 

darbina uzrādītājierīci vai pierakstes ierīci, ir mēhāniski 

tieši savienota ar šīm ierīcēm. 

  

3 1777 

tiešdedzes tvaika katls directly-fired boiler котел с непосредственным 

сжиганием пыли 

Dampferzeuger mit direkter 

Feuerung 

Ogļputekļu sadedzināšanai paredzēts tvaika katls, kurā 

ogļputekļi nonāk tieši pēc ogļu dzirnavām bez 

iepriekšējas uzkrāšanas starpbunkurā. 

  

1 296 

tiešdzeses tinums direct cooled winding, inner обмотка с непосредственным direkt leitergekühlte Wicklung Tinums, kuru dzesē ar dzesētājaģentu, kas plūst pa 2 1303 
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cooled winding охлаждением dobiem vadiem, caurulēm vai kanāliem, tieši 

saskaroties ar dzesējamo daļu tinuma galvenās 

izolācijas iekšpusē. 

tiešpalaide 

  

direct-on-line starting прямой пуск Anlauf mit direktem Einschalten Elektrodzinēja palaide, to tieši pieslēdzot barotājtīklam 

ar nominālo spriegumu. 

2 1304 

tiešpalaidējs 

  

direct-on-line starter одноступенчатый пускатель Starter zum direkten Einschalten Palaidējs, kuru ieslēdzot, elektrodzinēja spailēm uzreiz 

tiek pievadīts pilns tīkla spriegums. 

2 1305 

tiešpārvades pārveidotājs forward converter преобразователь с прямой 

передачей энергии 

Durchflußwandler Līdzstrāvas pārveidotājs, kurā avota enerģiju slodzei 

pievada galvenā pleca vadītspējas intervāla laikā. 

4 1728 

tiešpiedziņas ierosinātājs shaft-end mounted exciter возбудитель с установкой на 

конце вала 

am Wellenende angebaute 

Erregermaschine 

Elektromašīnas ierosinātājs, kas tieši savienots ar 

ierosināmās mašīnas vārpstu. 

4 1729 

tiešs zibens spēriens 

  

direct lightning stroke прямой удар молнии direkter Blitzeinschlag Zibensizlāde kādā elektrotīkla elementā, piemēram 

vadā, balstā vai apakšstacijas iekārtā. 

1 583 

tiešsaskares darbs bare hand working работа голыми руками Arbeiten mit direkter Berührung Spriegumaktīvs darbs, kuru veicot strādājošais atrodas 

tiešā saskarē ar spriegumaktīvajām daļām un iegūst to 

potenciālu, bet ir izolēts no citām tuvumā esošām 

atšķirīga potenciāla spriegumaktīvajām daļām. 

  

4 1730 

tiešsecības aktīvā pretestība positive sequence resistance активное сопротивление 

прямой последовательности 

Mitwiderstand Tiešsecības strāvas radītā sprieguma krituma aktīvās 

komponentes un šīs strāvas dalījums. 

  

2 1306 

tiešsecības induktīvā 

pretestība 

positive sequence reactance индуктивное сопротивление 

прямой последовательности 

Mitreaktanz Tiešsecības strāvas radītā sprieguma krituma reaktīvās 

komponentes un šīs strāvas dalījums. 

  

2 1307 

tiešsecības komponente positive [sequence] component составляющая прямой 

последовательности 

Mitkomponente Viena no simetriskajām komponentēm, kas pastāv tikai 

nesimetriskā trīsfāžu sinusoidālu lielumu sistēmā un 

kuru aprēķina pēc šādas formulas: 

 

kur XL1, XL2, XL3 – attiecīgo fāžu lielumu (spriegumu 

vai strāvu) kompleksās amplitūdas; 

 – kompleksais operators. 

  

3 1778 

tiešsecības pilnā pretestība positive sequence impedance полное сопротивление прямой 

последовательности 

Mitimpedanz Tiešsecības strāvas radītā sprieguma krituma un šīs 

strāvas dalījums. 

  

2 1308 

tiešsildīšanaas pretestības 

krāsns 

direct resistance furnace печь сопротивления прямого 

нагрева 

Ofen zur direkten 

Widerstandserwärmung 

Pretestības krāsns, kurā elektriskā strāva plūst tieši caur 

sildāmo materiālu. 

4 1732 



548 
 

  

tiešsildīšanas loka krāsns 

  

direct arc furnace дуговая печь прямого нагрева direkter Lichtbogenofen Loka krāsns, kurā elektriskais loks veidojas starp 

sakarsējamo šihtu un vienu vai vairākiem elektrodiem. 

4 1731 

tiešslēguma līdzstrāvas 

pārveidotājs 

direct d. c. converter, d. c. 

chopper 

прямой преобразователь 

постоянного тока 

Gleichstrom-Direktumrichter, 

Gleichstromsteller 

Līdzstrāvas pārveidotājs bez maiņstrāvas starpposma. 4 1733 

tiešslēguma maiņgriezis 

  

direct inverter прямой инвертор Direktwechselrichter Maiņgriezis bez līdzstrāvas starpposma. 4 1734 

tiešslēguma maiņstrāvas 

pārveidotājs 

direct a. c. converter прямой преобразователь 

переменного тока 

Wechselstrom-Direktumrichter Maiņstrāvas pārveidotājs bez līdzstrāvas starpposma. 4 1735 

tiešslēguma strāvas veida 

pārveidotājs 

direct a. c./d. c. converter прямой преобразователь 

переменного/постоянного тока 

Wechselstrom-Gleichstrom-

Direktumrichter 

Elektroniskais strāvas veida pārveidotājs bez 

līdzstrāvas vai maiņstrāvas starpposma. 

4 1736 

tiešslēguma taisngriezis 

  

direct rectifier прямой выпрямитель Direktgleichrichter Taisngriezis bez līdzstrāvas vai maiņstrāvas 

starpposma. 

4 1737 

tiešvadības vilces iekārta directly controlled traction 

equipment 

тяговое оборудованиенепосред

ственногоуправления 

Fahrzeug-

Direktsteuerungseinrichtung, 

Fahrzeug-

Fahrschaltersteuerungseinrichtun

g 

Vilces iekārta, kurā spēka ķēžu komutāciju veic tieši, 

izmantojot rokvadības kontrolleri. 

4 1738 

TIG deglis TIG torch, TIG gun горелка для ТИГ-сварки, 

пистолет для ТИГ-сварки 

TIG-Brenner Ierīce, ar kuru lokam tiek pievadīta strāva un gāze un 

kurā tiek izmantots nekūstošs elektrods. 

Piezīme. TIG – angļu termina 'tungstem inert gas' 

abreviatūra. 

  

4 1739 

tilta shēma lattice network мостовая схема Zweitor in Kreuzschaltung Elektriskās ķēdes elementu savienojums atbilstoši 

attēlā parādītajai shēmai. 

 

  

3 1781 

tiltiņa [shēmas] sadalietaise three-switch mesh substation 

with bypass 

распределительное устройство 

с кольцевой системой шин и 

тремя выключателями 

Drei-Schalter-

Ringsammelschienen-Station mit 

Umgehung 

Sadalietaise ar četriem pievienojumiem (parasti 

divas līnijas un divi transformatori). Atšķirībā no 

četrstūru shēmas viens jaudas slēdzis aizstāts ar 

diviem atdalītājiem, no kuriem normālā režīmā viens ir 

pārtraukts. 

1 531 

tiltslēguma kaskādtaisngriezis bridges in cascade rectifier каскадный мостовой 

выпрямитель 

Gleichrichter-

Kaskadenbrückenschaltung 

Taisngriežu slēgums, kurā vairāki tiltslēguma 

taisngrieži savienoti tā, ka spriegumi to līdzstrāvas pusē 

4 1741 
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summējas. 

  

tintpierakstes mēraparāts 

  

pen recorder самопишущий прибор с 

записью пером 

Tintenschreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pieraksti veic ar tintes 

rakstītājelementu. 

3 1782 

tinuma atzarojums 

  

tapping, tap ответвление обмотки Wicklungsanzapfung Atzarojums no tinuma kāda starppunkta. 2 1309 

tinuma frontālā daļa 

  

end winding лобовая часть обмотки Stirnverbindung Viena no divām elektromašīnas tinuma spoles daļām, 

kas savieno spoles malas. 

2 1310 

tinuma izvirzījuma 

starpizolācija 

  

belt insulation of an end winding изоляция между слоями 

лобовых частей обмотки 

Wickelkopf-Zwischenisolierung Tinuma izvirzījuma izolācijas starplika, kas ievietota pa 

aploci starp tinuma frontālo daļu atsevišķiem slāņiem. 

2 1311 

tinuma izvirzījuma starplika 

  

overhang packing распорка в лобовой части 

обмотки 

Wickelkopf-Distanzstück Iestarpinājums tinuma izvirzījumā, kas nodrošina 

frontālo daļu stingrumu. 

2 1312 

tinuma izvirzījums 

  

winding overhang вылет лобовой части обмотки Wickelkopf Viena no divām elektromašīnas tinuma daļām, kas 

atrodas ārpus magnētiskās serdes. 

2 1313 

tinuma koeficients 

  

winding factor обмоточный коэффициент Wicklungsfaktor Tinuma sadalījuma koeficienta un tinuma soļa 

saīsinājuma (pagarinājuma) koeficienta reizinājums. 

2 1314 

tinuma kolektorsolis 

  

commutator pitch шаг по коллектору Kommutatorschritt Kolektora plāksnīšu skaits starp kolektoram pievienotas 

vienas sekcijas sākumu un beigām. 

2 1315 

tinuma nevienmērīga izolācija non-uniform insulation of a 

winding 

неравномерная изоляция 

обмотки 

abgestufte Isolation einer 

Wicklung 
Transformatora vai reaktora tinuma izolācija, kurai 

virzienā uz tinuma zemējamo galu izolācijas līmenis 

tiek pakāpeniski pazemināts. 

  

2 1316 

tinuma nominālais spriegums rated voltage of a winding номинальное напряжение 

обмотки 

Bemessungsspannung einer 

Wicklung 
Spriegums starp vairākfāžu transformatora vai reaktora 

tinumu līnijizvadiem vai starp vienfāzes transformatora 

vai reaktora līnijizvadiem tukšgaitas režīmā. 

  

2 1318 

tinuma nominālā strāva rated current of a winding номинальный ток обмотки Bemessungsstrom einer 

Wicklung 
Strāva, kas plūst caur transformatora tinuma 

līnijizvadiem un ko aprēķina no tinuma nominālās 

jaudas un nominālā sprieguma, ievērojot fāžu skaitu. 

  

2 1317 

tinuma pamatatzarojums 

  

principal tapping of a winding основное ответвление обмотки Hauptanzapfung einer Wicklung Transformatora tinuma atzarojums, kas atbilst 

transformatora nominālajiem datiem. 

2 1319 

tinuma sadalījuma koeficients 

  

distribution factor коэффициент распределения 

обмотки 

Zonenfaktor Koeficients, ar kuru ievēro izkliedēta tinuma inducētā 

EDS samazināšanos sakarā ar EDS fāžu nobīdi dažādās 

rievās novietotās spolēs. 

  

2 1320 

tinuma solis coil pitch, coil span шаг обмотки Wicklungsschritt, Spulenweite Zobu iedaļu skaits starp rievām, kurās novietotas vienas 

spoles malas. 

2 1321 
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tinuma soļa pagarinājuma 

koeficients 

pitch factor коэффициент удлинения шага Sehnungsfaktor Koeficients, kas ievēro izkliedēta tinuma inducētā EDS 

samazināšanos, ja tinuma relatīvais solis ir lielāks par 

100 %. 

  

2 1322 

tinuma soļa saīsinājuma 

koeficients 

pitch factor коэффициент сокращения 

шага 

Sehnungsfaktor Koeficients, kas ievēro izkliedēta tinuma inducētā EDS 

samazināšanos, ja tinuma relatīvais solis ir mazāks par 

100 %. 

  

2 1323 

tinuma vienmērīga izolācija uniform insulation of a winding равномерная изоляция 

обмотки 
gleichmäige Isolation einer 

Wicklung 
Transformatora vai reaktora tinuma izolācija, kad tā 

izvadiem pievienotiem galiem paredzēts vienāds 

rūpniecības frekvences izturspriegums attiecībā pret 

zemi. 

  

2 1324 

tinums winding обмотка Wicklung Pēc noteiktas sistēmas savienots spoļu kopums, kas 

veido elektrisku ķēdi. Atsevišķos gadījumos tinums var 

būt tikai ar vienu spoli. 

  

2 1325 

tinumtura izolācija 

  

winding overhang support 

insulation 

изоляция обмоткодержателя Wickelkopfabstützungs-

Isolierung 
Izolācija starp tinuma frontālo daļu un tinumturi. 2 1326 

tinumturis 

  

winding overhang support обмоткодержатель Wickelkopfabstützung Detaļa tinumu frontālo daļu balstīšanai. Tā var būt 

pilnīgi vai daļēji izgatavota no izolācijas materiāla. 

2 1327 

tinumu frontālo daļu aizsargs end-winding support кожух лобовых частей Wickelkopfabdeckung Tinuma izvirzījuma pārsegs, kas aizsargā tinumu no 

mehāniskiem bojājumiem un novērš nejaušu 

pieskaršanos tinuma frontālajām daļām. 

  

2 1328 

tinumu pāra īsslēguma pilnā 

pretestība 

short-circuit impedance of a pair 

of windings 

полное сопротивление 

короткого замыкания пары 

обмоток 

Kurzschluimpedanz eines 

Wicklungspaares 
Trīsfāžu transformatora ekvivalenta zvaigznes slēguma 

vienas fāzes pilnā pretestība vai vienfāzes 

transformatora pilnā pretestība, kas mērīta uz tinumu 

pāra viena tinuma līnijizvadiem, ja tinuma pāra otra 

tinuma līnijizvadi īsslēgti. Šo pretestību parasti reducē 

atbilstoši aplēses temperatūrai. 

  

2 1329 

tipālā pārbaude type test типовое испытание Typprüfung Viena vai vairāku iztrādājumu pārbaude, kas veikta, lai 

pārliecinātos par faktisko raksturlielumu atbilstību 

prognozētajiem lielumiem. 

  

2 1330 

tiristors thyristor тиристор Thyristor Pārslēdzama divstāvokļu daudzslāņu pusvadītājierīce ar 

trim vai vairākām P-N pārejām. Aizvērtā stāvoklī 

tiristora pretestība ir liela, bet atvērtā – maza. Ar 

nelielas jaudas vadības impulsu iespējams mainīt 

4 1742 
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tiristora ieslēgšanas brīdi un komutēt lielas strāvas. 

  

tīkla frekvence 

  

power frequency промышленная чатота Netzfrequenz Elektroapgādes sistēmā izmantojamā frekvence. 1 204 

tīkla frekvences 

izturspriegums 

power frequncy withstand 

voltage 

электрическая прочность при 

напряжении промышленной 

частоты 

Steh-Wechselspannung Sinusoidāla maiņsprieguma lielākā efektīvā vērtība, 

kuru elektroiekārtas izolācija spēj izturēt noteiktu laiku 

reglamentētos pārbaudes apstākļos. 

1 605 

tīkla traucējumneuzņēmīgums 

  

mains immunity невосприимчивость по сети 

питания 

Netzstörfestigkeit Neuzņēmīgums pret tīkltraucējumiem. 3 1779 

tīklene retina сетчатка Netzhaut Gaismjutīgi audi, kas atrodas acs ābola aizmugurē un 

sastāv no gaismas uztverējelementiem (nūjiņām un 

vālītēm) un nervu šūnām, no kurām kairinājums tiek 

pievadīts redzes nervam. 

  

4 1740 

tīkls 

  

network сеть Netz Elektroenerģētikā - elektrotīkls sk. elektrotīkls, 

elektriskais tīkls. 

1 650 

tīkltraucējums mains-borne disturbance сетевая помеха leitungsgebundene Störung Elektromagnētiskais traucējums, kas pievadīts ierīcei 

no elektroapgādes tīkla tieši pa vadiem. 

3 1780 

tīrvides apstākļi clean situation условия незагрязненной 

среды* 

sauberer Zustand Elektroistalācijas piederuma darbības apstākļi, kuros 

vispār nav piesārņojuma vai piesārņojuma raksturs ir 

tāds, kas neietekmē izolācijas raksturojumus, 

piemēram, piesārņojums, ko rada dielektriskas vielas. 

  

4 1743 

tīta izolācija 

  

lapped insulation намотанная изоляция gewickelte Isolierung Izolācija, kas sastāv no koncentriskās kārtās spirālveidā 

uztītām lentēm. 

  

2 1331 

Tomsona dubulttilts, 

Tomsona tilts 

Thomson [double] bridge [двойной] мост Томсона Thomson-Brücke Sešplecu mērtilts, kas paredzēts rezistora pretestības 

mērīšanai, to salīdzinot ar etalonrezistora pretestību; 

visi pārējie tilta pleci ir rezistori, no kuriem vismaz 

viens ir reglējams. 

Piezīme. Šāda mērtilta spaiļu panelī mērījamās 

pretestības pieslēgšanai ir paredzētas četras spailes, 

kuras atbilstoši savienojot var nodrošināt gan lielu gan 

ļoti mazu pretestību precīzu mērīšanu. 

  

3 1783 

Tomsona efekts Thomson effect эффект Томсона Thomson-Effekt Termoelektriskais efekts, kas izpaužas tādējādi, ka 

notiek siltuma izdalīšanās vai absorbcija (papildus 

Džoula efekta izraisītajam siltumam) vadītājā, pa kuru 

plūst elektriskā strāva, ja vadītājā ir temperatūras 

gradients. Siltuma izdalīšanās vai absorbcija ir atkarīga 

no strāvas plūšanas virziena. 

3 1784 
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Tomsona tilts 

sk. Tomsona dubulttilts 

  

        3 1785 

torņbalsta atgāznis main bracing подкос Hauptdiagonale Slīpi novietots šķērsis torņbalsta konstrukcijā (sk. 

att. Režģu torņbalsts, 9.poz.). 

 

2 1332 

torņbalsta augšdaļa top hamper, super structure верхняя часть опоры Mastkopf Augšējā torņbalsta daļa (sk. att. Režģu torņbalsts, 

1.poz.). 

2 1333 
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torņbalsta dakša fork, "K" frame рога башенной опоры Gabel eines Mastes Torņbalsta augšdaļas dakšveida elements (sk. att. Režģu 

torņbalsts, 6.poz.). 

2 1334 
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torņbalsta diafragma diaphragm of a tower диафрагма башенной опоры Querverband mehrstieliges 

Mastes 
Horizontāli izvietotu torņbalsta konstruktīvo elementu 

kopums (sk. att. Režģu torņbalsts, 8.poz.). 

2 1335 
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torņbalsta josta waist of a tower пояс башенной опоры Taille eines Mastes Torņbalsta diafragma, kas izvietota starp balsta statni 

un balsta augšdaļu (sk. att. Režģu torņbalsts, 7.poz.). 

2 1336 
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torņbalsta kāja main leg of a tower нога башенной опоры Eckstiel eines Mastes Torņbalsta elements (sk. att. Režģu torņbalsts, 13.poz.). 2 1337 
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torņbalsta kājas slīpums leg slope of a tower угол наклона пояса башенной 

опоры 

Neigung des Eckstieles eines 

Mastes 
Leņķis starp vertikālo plakni un torņbalsta kāju (sk. 

att. Režģu torņbalsts, 12.poz.). 

2 1338 
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torņbalsta režģojums 

  

bracing system тип решетки башенной опоры Mastgitterung Stieņu izvietojuma veids režģu torņbalstā. 2 1339 

torņbalsts 

  

tower башенная опора mehrstieliger Mast No tērauda, koka vai betona izgatavots balsts, kura 

statnis parasti sastāv no četrām kājām un traversas. 

2 1340 

tramvaja motorvagons [electric] tramcar, street car электрический трамвай, 

трамвайный мотор-вагон 

Straßenbahntriebwagen Satiksmei pa pilsētas sliežu ceļiem paredzēts 

elektrovilces vilcējriteklis (ar piekabvagonu vai bez tā), 

kuram enerģiju pievada no kontakttīkla. 

  

4 1744 

tramvajs [electric] tramway трамвай Straßenbahn Elektriskā transporta sistēma, kurā izmantoti no 

kontakttīkla baroti vilcējritekļi un kura paredzēta 

galvenokārt pasažieru pārvadāšanai pa pilsētas sliežu 

ceļiem. 

Piezīme. Praksē ar terminu 'tramvajs' bieži apzīmē tikai 

4 1745 
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pašu transportlīdzekli, t. i., tramvaja motorvagonu 

kopā ar piekabvagoniem. 

  

transformatora fāžu nobīde phase displacement for a 

transformer 

смещение фаз для 

трансформатора 

Phasenverschiebung für einen 

Transformator 
Leņķis starp vektoriem, kas attēlo spriegumus starp 

neitrālpunktu (reālu vai iedomātu) un divu tinumu 

vienāda nosaukuma līnijizvadiem, ja tiešsecības 

spriegumu sistēma pievienota augstākā sprieguma 

tinuma līnijizvadiem alfabēta secībā. 

  

2 1341 

transformatora gaisa 

sausinātājs 

  

transformer air drier воздухоосушитель 

трансформатора 

Luftentfeuchter eines 

Transformators 

Ar higroskopisku materiālu pildīta ierīce, ko lieto 

transformatorā ieplūstošā gaisa mitruma absorbēšanai. 

4 1746 

transformatora gaismainis breather of a transformer воздухообменное устройство 

трансформатора 

Entlüfter eines Transformators Ierīce, kas nodrošina spiediena izlīdzināšanos starp 

eļļas transformatora tvertnes augšdaļas gaisa telpu un 

apkārtnes gaisu, šīs gaisa telpas tilpumam mainoties 

atkarībā no eļļas temperatūras. 

  

4 1747 

transformatora kopējie 

zudumi 

total loss of a transformer суммарные потери 

трансформатора 

Gesamtverluste eines 

Transformators 
Transformatora tukšgaitas un īsslēguma zudumu 

summa. Vairāktinumu transformatoriem kopējie 

zudumi attiecas uz atsevišķu tinumu slodžu noteiktu 

kombināciju. 

  

2 1342 

transformatora nominālais 

transformācijas koeficients 

rated voltage ratio of a 

transformer 

номинальный коэффициент 

трансформации 

трансформатора 

Bemessungsübersetzung eines 

Transformators 
Transformatora viena tinuma nominālā sprieguma 

attiecība pret cita tinuma nominālo spriegumu. 

2 1344 

transformatora nominālā 

jauda 

rated power of a transformer номинальная мощность 

трансформатора 

Bemessungsleistung eines 

Transformators 
Transformatora pilnās jaudas nosacīta vērtība, ko 

izmanto projektēšanā, pārbaudēs un ko garantē 

izgatavotājs. Šī jauda nosaka nominālo strāvu, ja 

transformators pieslēgts nominālajam spriegumam. 

Divtinumu transformatoru abiem tinumiem ir viena un 

tā pati nominālā jauda, bet vairāktinumu 

transformatoriem atsevišķu tinumu nominālās jaudas 

var būt atšķirīgas. 

  

2 1343 

transformatora palīgtinums auxiliary winding of a 

transformer 

вспомогательная обмотка 

трансформатора 

Hilfswicklung eines 

Transformators 
Tinums tādas slodzes barošanai, kas ievērojami mazāka 

par transformatora nominālo jaudu. 

2 1345 

transformatora radiators radiator of a transformer радиатор трансформатора Kühler eines Transformators Ierīce, kurā transformatora darbības laikā cirkulē eļļa 

vai cits dzesētājaģents un caur kuras virsmu siltums 

tiek aizvadīts apkārtējā vidē. 

  

4 1748 

transformatora slēdzis transformer circuit-breaker трансформаторный 

выключатель 

Transformatorschalter Transformatoru apakšstacijas jaudas slēdzis, kas 

paredzēts transformatora komutēšanai. Parasti tā 

apzīmēšanai papildus min arī sprieguma nominālu 

1 563 
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slēdža uzstādīšanas vietā. 

  

transformatora sprieguma 

slogmaiņa 

voltage regulation for a load 

condition of a transformer 

изменение напряжения 

трансформатора при нагрузке 

Spannungsänderung eines 

Transformators bei einer 

Belastung 

Aritmētiska starpība starp transformatora viena tinuma 

līnijizvadu spriegumu tukšgaitas režīmā un tā paša 

tinuma līnijizvadu spriegumu slogrežīmā ar noteiktu 

jaudas koeficientu, ja otram vai vienam no pārējiem 

tinumiem pievadīts spriegums, kas vienāds ar šī tinuma 

nominālo spriegumu (ja ieslēgts pamatatzarojums) vai 

atzarojuma spriegumu (ja ieslēgts kāds no 

atzarojumiem). Šo starpību parasti izsaka procentos no 

atbilstošā tinuma tukšgaitas sprieguma. Vairāktinumu 

transformatoram kāda tinuma sprieguma slogizmaiņa ir 

atkarīga ne tikai no šī tinuma slodzes un jaudas 

koeficienta, bet arī no citu tinumu slodzes un jaudas 

koeficienta. 

  

2 1346 

transformatora sprieguma 

slogregulators 

on-load tap-changer регулятор напряжения 

трансформатора под 

нагрузкой, РПН 

Stufenschalter Ierīce tīklam pievienota slogota vai neslogota 

transformatora tinuma atzarojumu pārslēgšanai. 

2 1347 

transformatora tukšgaitas 

strāva 

no-load current of a transformer ток холостого хода 

трансформатора 

Leerlaufstrom eines 

Transformators 
Strāva, kas plūst caur transformatora tinuma 

līnijizvadiem, ja šim tinumam pievienots nominālās 

frekvences spriegums un pārējo tinumu ķēdes 

pārtrauktas. Pievienotais spriegums parasti ir 

nominālais spriegums un tinums, ja tam ir atzarojumi, 

pieslēgts pamatatzarojumam. Tinuma tukšgaitas strāvu 

parasti izsaka procentos no šī tinuma nominālās strāvas. 

  

2 1348 

transformatora tukšgaitas 

zudumi 

no-load loss of a transformer потери холостого хода 

трансформатора 

Leerlaufverluste eines 

Transformators 
Transformatora patērētā aktīvā jauda, kad viena tinuma 

līnijizvadiem pievienots nominālās frekvences 

spriegums un pārējo tinumu ķēdes pārtrauktas. Parasti 

pievienotais spriegums ir nominālais spriegums un 

tinums, ja tam ir atzarojumi, pieslēgts 

pamatatzarojumam. 

  

2 1349 

transformatora tvertne 

  

transformer tank бак трансформатора Transformatorkessel Ar eļļu pildīta tvertne, kurā ievietota transformatora 

magnētserde ar tinumiem. 

4 1749 

transformators transformer трансформатор Transformator Elektroiekārta maiņsprieguma palielināšanai 

(paaugstinošais transformators) vai samazināšanai 

(pazeminošais transformators). 

  

1 676 

transformatortilts transformer bridge трансформаторный мост Transformator-Brücke Maiņstrāvas mērtilts, kas paredzēts pilnās pretestības 

mērīšanai un kam vismaz divi pleci ir sekcionēti 

transformatora tinumi ar zināmu un nemainīgu vijumu 

skaita attiecību. 

3 1786 
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transformatoru apakšstacija 

  

transformer substation трансформаторная подстанция Umspannstation Apakšstacija ar transformatoriem, kuri saista divus vai 

vairākus dažāda sprieguma tīklus. 

1 44 

transpozīcijas balsts 

  

transposition support транспозиционная опора Verdrillungsstützpunkt Balsts, kura uzstādīšanas vietā notiek fāžu vadu 

stāvokļa relatīva maiņa elektrolīnijas trasē. 

2 1350 

transpozīcijas solis 

  

transposition interval шаг транспозиции Verdrillungsabschnitt Elektrolīnijas posma garums starp divām secīgām 

transpozīcijām. 

2 1351 

tranzistors transistor транзистор Transistor Pusvadītājierīce ar trim caurumu (P) un elektronu (N) 

vadītspējas slāņiem, kurus šķir divas P-N pārejas; 

vidējo P (vai N) slāni sauc par bāzi, malējos N (vai P) 

slāņus – par emiteru un kolektoru, attiecīgās P-N 

pārejas – par emiterpāreju un kolektorpāreju. 

Tranzistorus lieto elektriskās jaudas pastiprināšanai un 

strāvas komutēšanai. 

  

4 1750 

traucējošais signāls 

  

interfering signal мешающий сигнал Beeinflussungssignal Signāls, kas pasliktina lietderīgā signāla uztveršanu. 3 1787 

traucējuma avota emisijas 

līmenis 

emission level of a disturbing 

source 

уровень излучения на 

источнике 

Abstrahlungspegel einer 

Störquelle 

Konkrētas ierīces, iekārtas vai sistēmas izstarotu 

elektromagnētisko traucējumu līmenis, kas mērīts 

noteiktā veidā. 

  

3 1788 

traucējuma avota emisijas 

līmeņa robeža 

  

emission limit from a disturbing 

source 

норма на уровень излучения 

на источнике 

Abstrahlungsgrenze einer 

Störquelle 

Elektromagnētiskā traucējuma avotam noteikts 

maksimālais emisijas līmenis. 

3 1789 

traucējuma jauda 

  

disturbance power мощность возмущения Störleistung Elektromagnētiskā traucējuma jauda, kas mērīta 

noteiktos apstākļos. 

3 1790 

traucējuma lauka intensitāte 

  

disturbance field strength напряженность поля 

возмущения 

Störfeldstärke Elektromagnētiskā traucējuma radīta un noteiktos 

apstākļos un noteiktā vietā mērīta lauka intensitāte. 

3 1791 

traucējuma mainīgais disturbance variable переменная возмущения Störgröße Nevēlams, no sistēmas neatkarīgs un bieži 

neparedzams ieejas mainīgais, kas iedarbojas uz 

sistēmu no ārienes (sk. attēlu termina vadības 

sistēma skaidrojumā). 

  

3 1792 

traucējuma robeža 

  

limit of disturbance норма на возмущение Störschwelle Noteiktā veidā mērīts maksimāli pieļaujamais 

elektromagnētiskā traucējuma līmenis. 

3 1793 

traucējuma slāpēšana 

  

disturbance suppression подавление возмущения Entstörung Darbība, kas samazina vai novērš elektromagnētisko 

traucējumu. 

3 1794 

traucējuma spriegums disturbance voltage напряжение возмущения Störspannung Elektromagnētiskā traucējuma radīts un noteiktos 

apstākļos mērīts spriegums starp divu atsevišķu 

3 1795 
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vadītāju diviem punktiem. 

  

traucējumdroša līnija high reliability power line безопасная линия sichere Leitung Sakaru līnijas tuvumā ierīkota elektropārvades līnija, 

kuras dažādos režīmos radītā elektromagnētiskā 

iedarbība uz sakaru līniju nepārsniedz pieļaujamās 

robežas. 

  

1 367 

traucējumneuzņēmīgums immunity to a disturbance невосприимчивость к 

возмущению 

Störfestigkeit gegenüber einer 

Störung 

Ierīces, iekārtas vai sistēmas spēja bez pasliktinājuma 

darboties, pastāvot elektromagnētiskajiem 

traucējumiem. 

  

3 1796 

traucējumu slāpētājs 

  

suppressor помехоподавляющее 

устройство 

Entstörer Ierīce vai elements, kas paredzēts tieši traucējumu 

slāpēšanai. 

3 1797 

traversas konsole crossarm консольная часть траверсы Querträger Horizontāli izvirzīts torņbalsta elements izolatoru 

stiprināšanai (sk. att. Režģu torņbalsts, 5.poz.). 

 

2 1352 
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traversas šķērsis beam gantry балочная часть траверсы Riegel eines Einsystemmastes Portālbalsta vai torņbalsta augšdaļas vidējais 

horizontālais elements vadu stiprināšanai (sk. att. Režģu 

torņbalsts, 4.poz.). 

 

2 1353 

trekings tracking трекинг Kriechwegbildung Cieta izolācijas materiāla virsmas pakāpeniska 

sabrukšana, ko izraisa lokālas izlādes pa strāvvadošu 

vai daļēji strāvvadošu ceļu uz šī materiāla virsmas. 

  

4 1751 

trīsdaļīgais tarifs three-part tariff трехкомпонентный тариф dreigliedriger Tarif Tarifs, kas ietver piegādātās elektroenerģijas cenas 

struktūras trīs sastāvdaļas, piemēram, sastāvdaļu, kas 

atbilst fiksētai summai (cena p1 mēnesī); sastāvdaļu, 

kas atbilst jaudai (cena p2 par kW mēnesī); sastāvdaļu, 

kas atbilst elektriskās enerģijas daudzumam 

(cena p3 par kWh). 

  

2 1354 
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trīsfāžu automātiskās 

atkalieslēgšanas ierīce 

three-pole reclosing equipment, 

three-phase reclosing equipment 

устройство трехфазного 

автоматического повторного 

включения, устройство ТАПВ 

Einrichtung für dreipolige 

automatische 

Wiedereinschaltung 

Automātiskās atkalieslēgšanas ierīce, kas paredzēta 

ķēdes visu trīs fāžu atkārtotai ieslēgšanai pēc tam, kad 

šīs fāzes bojājuma dēļ atslēgusi aizsardzība. 

3 1798 

trīsfāžu automātiskās 

atkalieslēgšanas ierīce ar 

sinhronisma kontroli 

three-phase reclosing equipment 

with synchrocheck 

устройство трехфазного 

автоматического повторного 

включения с контролем 

синхронизма 

dreipolige automatische 

Wiedereinschaltung mit 

Synchronüberwachung 

Trīsfāžu automātiskās atkalieslēgšanas ierīce ar 

frekvenču starpības, sprieguma un fāzes leņķa kontroli 

pirms jaudas slēdža ieslēgšanas. 

Piezīme. Radiālām elektrolīnijām bezsprieguma pauzes 

laiks ir vienāds ar bezstrāvas pauzes laiku. 

3 1799 

trīsfāžu īsslēgums 

  

three-phase fault трехфазное короткое 

замыкание 

dreipoliger Kurzschluß Vienas trīsfāžu elektriskās ķēdes visu fāžu savienojums 

vienā punktā un parasti arī ar zemi. 

1 263 

trīsfāžu komponējums, 

komponējums pa ķēdēm 

  

associated phase layout трехфазная компоновка Anordnung nach Stromkreisen Sadalietaises komponējums, kurā 

viena pievienojuma visu triju fāžu elementi novietoti 

līdzās. 

1 318 

trīsfāžu maiņstrāvas vilce three-phase alternating current 

traction, three-phase a. c. 

traction 

тяга на трехфазном 

переменном токе 

Drehstrom-Zugförderung Elektrovilces sistēma, kurā vilces dzinējiem enerģiju 

pievada no ārēja trīsfāžu maiņsprieguma avota. 

4 1752 

trīsfāžu maiņstrāvas vilces 

dzinējs 

three-phase traction motor тяговый двигатель 

трехфазного переменного тока 

Dreiphasenwechselstromfahrmot

or 

Vilces dzinējs, kas paredzēts darbībai ar trīfāžu 

maiņstrāvu. 

4 1754 

trīsfāžu maiņstrāvas 

vilcējriteklis 

three-phase a. c. motor vehicle тяговая единица трехфазного 

переменного тока 

Drehstromtriebfahrzeug Vilcējriteklis, kuram enerģiju pievada no ārēja trīsfāžu 

maiņsprieguma avota. 

4 1753 

trīsfāžu zemētājreaktors 

  

three-phase neutral reactor трехфазный заземляющий 

реактор 

Sternpunktbildner-Drosselspule Trīsfāžu reaktors, kas paredzēts ieslēgšanai izolētas 

neitrāles tīklā, lai radītu mākslīgu neitrālpunktu. 

2 1355 

trīsfāžu 

zemētājtransformators 

three-phase earthing transformer трехфазный заземляющий 

трансформатор 

Sternpunktbildner-Transformator Trīsfāžu transformators, kas paredzēts ieslēgšanai 

izolētas neitrāles tīklā, lai radītu mākslīgu 

neitrālpunktu. 

2 1356 

trīsienmērīšanas metode beat method of measurement метод измерения по биениям Schwebungsmeßverfahren Diferencmērīšanas metode, kurā izmanto mērījamā un 

zināmā lieluma frekvenču starpības izraisītos trīsienus. 

  

3 1800 

trīskāršais punkts triple point тройная точка Tripelpunkt Noteiktai temperatūrai un noteiktam spiedienam 

atbilstošs punkts fāžu stāvokļu diagrammā, kad ķīmiski 

tīrai vielai ir cietās, šķidrās un gāzveida fāzes līdzsvars. 

  

4 1755 

trīskopņu [sistēmas] 

sadalietaise 

triple busbar substation распределительное устройство 

с тремя системами шин 

Dreifach-Sammelschienen-

Station 

Sadalietaise, kurā transformatorus un elektrolīnijas ar 

komutācijas aparātiem pēc izvēles var pievienot vienai 

no trim kopņu sistēmām. 

1 532 

trīskrāsu kolorimetriskā 

sistēma 

trichromatic system трехцветная 

колориметрическая система 

trichromatisches System Krāsas aprakstīšanas sistēma, kas pamatojas uz iespēju 

iegūt vajadzīgo krāsu, sajaucot trīs attiecīgi izvēlētus 

krāskairinājumus. 

4 1756 

trīslikmju diennakts tarifs three-rate time-of-day tariff трехставочный суточный 

тариф 

Dreifachzonentarif Diennakts tarifs, kas ietver trīs dažādas cenas par 

kilovatstundu, šīs cenas piemērojot dažādām diennakts 

stundām, piemēram, cenu p1 par kWh nakts laikā, 

2 1357 
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cenu p2 par kWh noteiktos dienas periodos, cenu p3 par 

kWh pārējā dienas laikā. 

  

trīslikmju tarifs 

  

three-rate tariff трехставочный тариф Dreifachtarif Tarifs, kas ietver trīs maksas likmes par kilovatstundu. 2 1358 

trīspozīciju pārvades elementa 

neitrālā zona 

neutral zone of a three-position 

element 

нейтральная зона 

трехпозиционного элемента 

neutrale Zone eines 

Dreipunktgliedes 

Diapazons starp divām trīspozīciju elementa 

pārslēgvērtībām (sk. attēlu termina trīspozīciju 

pārvades elements skaidrojumā). 

Piezīme. Ja trīspozīciju pārvades elementam ir 

nenoteiktības zona, neitrālo zonu nosaka kā diapazonu 

starp divām pārslēgvērtībām. 

  

3 1801 

trīspozīciju pārvades elements three-position [transfer] element трехпозиционный 

[передаточный] элемент 

Dreipunkt[-Übertragungs]glied Pārvades elements, kura izejas mainīgajam var būt tikai 

trīs vērtības – pozitīva, negatīva un nulle (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

x – ieejas mainīgais; 

y – izejas mainīgais; 

a – apakšējā pārslēgvērtība; 

b – augšējā pārslēgvērtība; 

cd – neitrālā zona. 

  

3 1802 

trīsstāvokļu relejs three-position relay трехпозиционное реле Dreistellungsrelais Relejs, kura kontakti var lēcienveidīgi pārvietoties un 

nostāties trijos stāvokļos atkarībā no vadības signāla: 

neitrālā stāvoklī un divos stāvokļos ārpus šī stāvokļa. 

  

3 1803 

trīsstūra pārveide zvaigznē 

  

delta-star conversion преобразование треугольника 

в звезду 

Dreieck-Stern-Umwandlung Elektrotīkla pārveide nolūkā samazināt kontūru skaitu. 1 453 

trīsstūra slēgums 

  

delta connection соединение треугольником Dreieckschaltung Trīsfāžu elektroiekārtas fāzes tinumu virknes slēgums, 

kas veido noslēgtu ķēdi. 

2 1359 

trīsstūrrežģis single warren, single lacing треугольная решетка Ausfachung mit 

Einfachdiagonalen 
Torņbalsta vienkāršs režģojums ar pamīšus izkārtotiem 

atgāžņiem, kas nekrustojas (sk. att. Trīsstūrrežģis). 

2 1360 
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trīsvadu kūļvads 

  

triple bundle фаза, расщепленная на три 

провода 

Dreierbündel Kūļvads, kas sastāv no trim vadiem. 2 1361 

trīszaru sadalītājuzmava 

  

trifurcating box тройниковая муфта Dreier-Aufteilungskasten Uz trīsdzīslu kabeļa montējama sadalītājuzmava. 2 1362 

trīszaru savienotājuzmava 

  

trifurcating joint тройниковая соединительная 

муфта 

Dreier-Aufteilungsmuffe Uzmava trīsdzīslu kabeļa savienošanai ar trim 

viendzīslas kabeļiem. 

2 1363 

trokšņu līmeņa pārbaude noise-level test определение уровня шума Messung des Geräuschpegels Pārbaude, ko veic, lai noteiktu akustisko trokšņu 

līmeni, kas rodas elektroiekārtas noteiktos darbības 

apstākļos. 

  

2 1364 

troleja dakša 

  

trolley-shield, trolley-wheel harp вилка штангового 

токоприемника 

Rollengabel Ierīce, kurā iestiprināta troleja kontaktveltnīša ass. 4 1757 

troleja galviņa trolley head, current collector of 

a trolley 

головка штангового 

токоприемника 

Stromabnehmerkopf Troleja stieņa augšgalā nostiprināta ierīce, kas sastāv 

no kontaktveltnīša un dakšas vai kontaktieliktņa un 

stiprināšanas detaļām. 

  

4 1758 

troleja kontaktieliktnis trolley contact slipper, trolley 

contact shoe 

контактная вставка 

штангового токоприемника 

Schleifschuh eines 

Stangenstromabnehmers 

Troleja galviņā nostiprināta laiviņas vai silītes veida 

detaļa kontakta radīšanai ar kontaktvadu. 

4 1759 

troleja kontaktveltnītis trolley-wheel ролик штангового Stangenstromabnehmer- Troleja galviņā iestiprināts rotējošs gropēts veltnītis 4 1760 
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  токоприемника Kontaktrolle kontakta radīšanai ar kontaktvadu. 

troleja nolaidējierīce 

  

trolley-pole retriever штангоуловитель Stromabnehmerfangeinrichtung Ierīce, kas automātiski nolaiž troleja stieni, ja tas 

atraujas no kontaktvada. 

4 1761 

troleja pamatne 

  

trolley base опора штанги токоприемника Stromabnehmerbock Detaļu kopums troleja un atsperu piestiprināšanai 

ritekļa jumtam. 

4 1762 

troleja stienis trolley-pole, boom of a trolley штанга токоприемника Stromabnehmerstange Elastīga caurule vai stienis, kam augšgalā nostiprināta 

troleja galviņa un kas, izmantojot atsperu elatības 

spēku, kontaktveltnīti vai kontaktieliktni piespiež 

kontaktvadam. 

  

4 1763 

trolejbuss trolleybus троллейбус O[berleitungsomni]bus No kontakttīkla barots vilcējriteklis (ar piekabvagonu 

vai bez tā), kas apgādāts ar pneimatiskajiem gumijas 

riteņiem un paredzēts satiksmei pa pilsētas bezsliežu 

ceļiem. 

Piezīme. Terminu 'trolejbuss' attiecina arī uz visu 

attiecīgo transportlīdzekļu sistēmu. 

  

4 1764 

trolejs trolley штанговый токоприемник, 

троллей 

Stangenstromabnehmer Strāvņēmes ierīce, kas sastāv no stieņa un tā galā 

nekustīgi iestiprināta kontaktieliktņa vai gropēta 

kontaktveltnīša. 

  

4 1765 

trosturis earth wire peak тросостойка Erdseilspitze Torņbalsta augšdaļas elements, kas paredzēts 

aizsargtroses stiprināšanai (sk. att. Režģu torņbalsts, 

3.poz.). 

2 1365 
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tukšgaita 

  

no-load operation холостой ход Leerlaufbetrieb Rotējošas elektromašīnas vai transformatora stāvoklis, 

kurā tā atdotā jauda ir vienāda ar nulli. 

2 1366 

tukšgaitas raksturlīkne open-circuit characteristic характеристика холостого 

хода 

Leerlaufkennlinie Elektromašīnas piesātinājuma raksturlīkne tukšgaitas 

režīmā, mašīnai darbojoties ar noteiktu rotācijas 

frekvenci. 

  

2 1367 

tukšgaitas režīms open-circuit operation, no-load 

operation 

режим холостого хода Leerlaufbetrieb Enerģijas avotam pieslēgtas elektroiekārtas darbības 

režīms, kurā tās atdotā jauda ir vienāda ar nulli. 

Piezīme. Angļu valodā ar terminu “open-circuit 

operation” apzīmē elektriskās enerģijas avota, 

piemēram, ģeneratora, transformatora u. tml., 

tukšgaitas režīmu, bet ar terminu “no-load operation” 

– mehāniskās enerģijas avota, piemēram, 

elektrodzinēja, tukšgaitas režīmu. 

3 1804 
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tumšā komutācija black commutation темная коммутация, 

безыскровая коммутация 

funkenfreie Kommutierung Kolektormašīnas komutācija, kurā nav novērojama 

dzirksteļošana starp sukām un kolektoru. 

4 1766 

tumšās komutācijas zona black band зона безыскровой работы Kommutierungs-

Grenzkurvenbereich 
Komutācijas lauka intensitātes diapazons, kurā 

noteiktas slodzes robežās līdzstrāvas mašīnas vai 

maiņstrāvas mašīnas komutācija noris bez 

dzirksteļošanas, ja suku stāvoklis ir fiksēts. 

  

2 1368 

tumšās komutācijas zonas 

pārbaude 

black-band test опыт по определению зоны 

безыскровой работы 

Aufnahme der Kommutierungs-

Grenzkurven 
Tumšās komutācijas zonas robežu noteikšana. 2 1369 

tumšstrāva 

(apzīmējums: Io) 

  

dark current темновой ток Dunkelstrom Fotoelektriskā uztvērēja vai tā katoda izejas strāvas 

daļa, kuras cēlonis ir nevis starojums, bet cits ārējās 

iedarbes faktrors, piemēram, fotorezistoram 

pievienotais spriegums. 

4 1767 

tuneļefekts tunnel effect, tunneling туннельный эффект Tunneleffekt Mikrodaļiņas spēja pārvarēt potenciālu barjeru, ja 

barjeras augstums ir lielāks par daļiņas pilno enerģiju. 

Tuneļefekts ir tipisks kvantu mehānikas efekts, kas 

novērojams tikai mikropasaules parādībās un 

izskaidrojams tikai ar kvantu mehānikas teoriju. 

  

3 1805 

turbīna turbine турбина Turbine Rotējoša iekārta, uz kuras ass nostiprināts darbrats ar 

lāpstiņām, kas šķidruma, tvaika vai gāzes spiediena 

potenciālo enerģiju pārvērš kinētiskajā enerģijā. 

  

1 683 

turbīnas cilindrs, 

turbīnas korpuss 

  

cylinder of a steam turbine цилиндр паровой турбины Turbinengehäuse Turbīnas stacionārā daļa, kurā izvietoti tās nekustīgie 

elementi. Trīscilindru turbīnā atbilstoši 

ieejas tvaika spiedienam izšķir augstspiediena, 

vidspiediena un zemspiediena cilindru. 

1 113 

turbīnas korpuss 

sk. turbīnas cilindrs, turbīnas 

korpuss 

  

        1 332-1 

turboagregāts 

  

turbine set турбоагрегат Turbinensatz Agregāts, kas sastāv no turbīnas un 

elektriskā ģeneratora. 

1 18 

turboelektriskais vilcējriteklis turbine motor vehicle [with 

electric transmission] 

турбовоз [с электрической 

передачей] 

turboelektrisches Triebfahrzeug Vilcējriteklis, kura vilces jaudu rada tajā uzstādītais 

maiņstrāvas vai līdzstrāvas turboģenerators. 

4 1768 

turbomašīna turbo-type machine турбомашина Turbomaschine Neizvirzītu polu mašīna, kas paredzēta darbībai ar lielu 

rotora aploces ātrumu. Šis termins biežāk tiek 

attiecināts uz maiņstrāvas ģeneratoriem, piemēram, 

turboģeneratoriem. 

  

2 1370 
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tuvinājums 

  

exposure расположение, приближение Näherung Vispārīgā nozīmē - attāluma samazināšana starp diviem 

priekšmetiem. 

1 695 

tuvinātā sinhronizācija random synchronizing включение без контроля 

синхронизма 

angenähertes Synchronisieren Sinhronmašīnas sinhronizācija, ieregulējot tās 

sprieguma vērtību tuvu sprieguma vērtībai mašīnā vai 

tīklā, ar kuru dotā sinhronmašīna ir jāsinhronizē, bez 

frekvences un fāzes leņķa iespējami tuvas 

ieregulēšanas. 

  

2 1371 

tuvuma efekts proximity effect эффект близости Proximity-Effekt, Näheeffekt Parādība, kas izpaužas tādējādi, ka strāvas blīvuma 

sadalījums vadītājā ir atkarīgs no strāvas blakus esošajā 

vadītājā: ja divos vadītājos strāva plūst pretējos 

virzienos, strāvas blīvumi vadītāju iekšējo virsmu 

tuvumā ir lielāki nekā ārējo virsmu tuvumā; ja strāvas 

virziens abos vadītājos ir vienāds, šis efekts izpaužas 

pretēji. 

  

3 1806 

tvaika ģenerators 

sk. tvaika katls, tvaika 

ģenerators 

  

        1 216-1 

tvaika helioģenerators 

  

solar steam generator солнечный парогенератор Sonnen-Dampferzeuger Termodinamiskās saules elektrostacijas elements, kurā 

notiek tvaika ražošana. 

4 1769 

tvaika katls ar verdošā slāņa 

kurtuvi 

fluidised-bed boiler котел с топкой кипящего слоя Dampferzeuger mit 

Wirbelschichtfeuerung 

Ogļputekļu sadedzināšanai paredzēts tvaika katls, kura 

kurtuvē augšup plūstošais gaiss sadedzināšanas laikā 

smalkās ogļu daļiņas uztur suspendētā stāvoklī. 

  

1 297 

tvaika katls, 

tvaika generators 

  

boiler паровой котел Dampferzeuger Iekārta, kas paredzēta ūdens iztvaicēšanai zem 

spiediena, tvaika pārkarsei un atsevišķos gadījumos - 

starppārkarsei. 

1 289 

tvaika kondensators 

  

condenser конденсатор паровой турбины Kondensator Siltummainis turbīnas attvaika kondensēšanai. 1 319 

tvaika pārkarsētājs 

  

superheater пароперегреватель Überhitzer Tvaika katla daļa, kurā notiek tvaika pārkarsēšana. 1 432 

tvaika turbine 

  

steam turbine паровая турбина Dampfturbine Turbīna, kuras darbaviela ir ūdens tvaiks. 1 693 

tvaika turboagregāts 

  

turbo-generator set паротурбинный агрегат Dampfturbosatz Termoelektrostacijas ģeneratoragregāts, kura 

primārais dzinējs ir tvaika turbīna. 

1 19 

tvaiknoņēmes kondensācijas 

turbīna 

condensing steam turbine with 

bleeding 

конденсационная турбина с 

отборм пара 

Entnahme-Kondensationsturbine Kondensācijas turbīna, no kuras liela daļa tvaika tiek 

noņemta un izmantota ar elektroenerģijas ražošanu 

nesaistītām vajadzībām. 

1 694 
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U skava 

  

“U” bolt Г-образный болт U-Bügel U veida detaļa, kas samazina izolatoru piekarķēdes 

stiprināšanas augstumu. 

2 1372 

U spole hairpin coil катушка Г-образной формы U-Spule Speciālas formas pusšablona spole, kas paredzēta 

ievietošanai pusslēgtās vai slēgtās rievās pa rievas 

galiem. 

  

2 1373 

uguns aizsargsiena fire protection wall противопожарная перегородка Feuerschutzwand Siena starp divām, parasti ar eļļu 

pildītām, apakšstacijas elektroiekārtām uguns 

izplatīšanās ierobežošanai ugunsgrēka gadījumā. 

  

1 20 

ugunsdrošs savienotājs 

  

fireproof connector огнестойкий соединитель feuerfester Steckverbinder Spraudsavienotājs, kas noteiktu laiku spēj izturēt 

noteiktas temperatūras liesmu. 

4 1772 

Ulbrihta lode 

sk. fotometriskā lode 

  

        4 1773 

ultravioletais starojums ultraviolet radiation ультрафиолетовое излучение ultraviolette Strahlung Optiskais starojums, kura viļņu garums ir mazāks par 

redzamā starojuma viļņa garumu. 

Piezīme. Ultravioletā starojuma diapazonu parasti 

iedala šādos apakšdiapazomos: UV-A – no 315 nm līdz 

400 nm, UV-B – no 280 nm līdz 315 nm, UV-C – 

100 nm līdz 280 nm. 

  

4 1774 

ultravioletais starotājs ultraviolet lamp ультрафиолетовый излучатель Ultraviolett-Strahler Starojuma avots, kura starojumā īpaši izteikta 

ultravioletā starojuma daļa, bet gaismas izstarojumam 

ir otršķirīga nozīme. 

  

4 1775 

unipolāra mašīna 

  

acyclic machine униполярная машина Unipolarmaschine Līdzstrāvas homopolāra mašīna. 2 1374 

unipolārais strāvas veida 

pārveidotājs 

  

single converter однокомплектный 

преобразователь 

Einzelstromrichter Reversīvais strāvas veida pārveidotājs, kurā līdzstrāva 

var plūst tikai vienā virzienā. 

4 1776 

universālais elektrodzinējs 

  

universal motor универсальный 

электродвигатель 

Universalmotor Elektrodzinējs, kas var darboties gan ar līdzstrāvu, gan 

ar rūpnieciskās frekvences maiņstrāvu. 

2 1375 

uzlādes rezistors charging resistor зарядный резистор Ladewiderstand Rezistors, ko ieslēdz akumulatoru baterijas vai 

kondensatora uzlādes ķēdē, lai nodrošinātu noteiktu 

uzlādes strāvu. 

  

4 1777 

uzlādēšana charging зарядка Aufladen Enerģijas uzkrāšana ierīcē (akumulatorā, 

kondensatorā). 

3 1808 
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uzliesmošanas temperatūra flash point температура вспышки Flammpunkt Minimālā temperatūra, kurā šķidrums noteiktos 

apstākļos izdala tādu tvaika daudzumu, kas, sajaucoties 

ar gaisu, rada uzliesmotspējīgu maisījumu. 

  

4 1778 

uzņēmums enterprise, undertaking предприятие Unternehmen, Betrieb Uzņēmēja īpašuma daļa, kas nodalīta uzņēmējdarbības 

veikšanai kā vienota materiālo un nemateriālo elementu 

kopība. Uzņēmumiem parasti ir juridiskas personas 

statuss. Uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

  

1 702 

uzpildīta izlādēta 

akumulatoru baterija 

  

filled discharged secondary 

battery 

залитая разряженная 

аккумуляторная батарея 

gefüllte entladene Batterie Akumulatoru baterija, ko uzglabā ar elektrolītu 

uzpildītā, bet elektriski izlādētā stāvoklī. 

3 1809 

uzpildīta uzlādēta 

akumulatoru baterija 

  

filled charged secondary battery залитая заряженная 

аккумуляторная батарея 

gefüllte geladene Batterie Lietošanai gatava akumulatoru baterija. 3 1810 

uzplūdes leņķis 

  

angle of attack угол атаки Anstellwinkel Leņķis starp vējrata spārna profilhordu un uzplūstošā 

gaisa virzienu. 

4 1779 

uzspiestās svārstības 

  

forced oscillation вынужденные колебания erzwungene Schwingung Svārstības, ko svārstību sistēmā rada periodiska ārēja 

iedarbe. 

4 1780 

uzstādītā jauda, 

instalētā jauda 

  

installed capacity установленная мощность instalierte Leistung Elektroenerģijas avotu vai elektropatērētāju nominālo 

jaudu summa. 

1 282 

uzturētā komanda maintained command поддерживаемая команда Befehl mit Selbsthaltung Operatīvai iekārtai dota komanda, kuras izejas signāls 

tiek uzturēts līdz iekārtas stāvokļa maiņai vai tik ilgi, 

kamēr pastāv uzdotā laikizture. 

  

3 1811 

uztveramā gaisma 

  

perceived light воспринимаемый свет wahrgenommenes Licht Vispārējā un būtiskā pazīme visām sajūtām, ko iegūst 

ar redzes orgāniem. 

4 1781 

uztvērēja jutība 

(apzīmējums: s) 

responsivity of a detector, 

sensitivity of a detector 

чувствительность приемника Empfängerempfindlichkeit Uztvērēja izejas lieluma Y attiecība pret ieejas 

lielumu X: 

. 

  

4 1782 

uztvērēja reaģēšanas laiks response time of a detector время реакции приемника Ansprechzeit eines Empfängers Laiks no uztvērēja ieejas lieluma lēcienveidīgas 

izmaiņas brīža līdz brīdim, kad tā izejas lielums 

sasniedzis noteiktu procentuālo vērtību no šī lieluma 

beigu vērtības. 

4 1783 
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uztvērēja selektivitāte 

  

selectivity of a receiver избирательность приемника Trennschärfe eines Empfängers Uztvērēja spēja atšķirt lietderīgo signālu no 

nevēlamajiem signāliem vai šīs spējas pakāpe. 

3 1812 

uztvērēja trokšņekvivalentais 

ieejas lielums 

noise equivalent input of a 

detector 

эквивалентный входной 

сигнал шума приемника 

rauschäquivalente 

Eingangsgröße eines 

Empfängers 

Uztvērēja ieejas lieluma vērtība, kuras izraisītā izejas 

lieluma vērtība ir vienāda ar trokšņa vidējo kvadrātisko 

vērtību. Tas attiecas uz izejas lieluma mēraprātu 

noteiktu frekvenci un noteiktu frekvenču joslas 

platumu. 

  

4 1784 

ūdens rezerve [ūdenskrātuvē] 

  

useful water reserve of a 

reservoir 

начальный запас воды в 

водохранилище 

Speichernutzinhalt Ūdens tilpums, kas dotajā brīdī ūdenskrātuvē ir virs 

minimāli pieļaujamā līmeņa. 

1 501 

ūdens rezerves enerģētiskais 

ekvivalents 

  

energy reserve of a reservoir энергетический эквивалент 

запаса воды 

Arbeitsvorrat eines Speichers Elektroenerģijas daudzums, ko var iegūt elektrostacijā, 

pilnībā nostrādājot rīcībā esošo ūdens rezervi. 

1 153 

ūdenscaurlaidība water penetration водопроницаемость Wasserpenetration, 

Wasserdurchlässigkeit 

Vielas spēja laist cauri ūdeni, ko mērī ar ūdens 

daudzumu, kas noteiktos apstākļos iziet caur šīs vielas 

paraugu laika vienībā. 

  

4 1770 

ūdensdrošs savienotājs 

  

submersible connector водонепрницаемый 

соединитель 

tauchfester Steckverbinder Spraudsavienotājs, kas spēj izturēt iegremdēšanu ūdenī 

noteiktā dziļumā. 

4 1771 

ūdenskrātuves lietderīgais 

tilpums 

  

useful water capacity of a 

reservoir 

полезный объем 

водохранилища 

Nutzraum eines Speichers Ūdens tilpums starp pieļaujamo augšējo un apakšējo 

līmeni ūdenskrātuves normālā ekspluatācijā. 

1 649 

ūdenskrātuves lietderīgā 

tilpuma enerģētiskais 

ekvivalents 

  

energy capability of a reservoir энергетический эквивалент 

полезной емкости 

водохранилища 

Arbeitsvermögen eines 

Speichers 

Elektroenerģijas daudzums, ko iegūst vienā vai 

vairākās elektrostacijās, kuras saņem ūdeni no vienas 

ūdenskrātuves, pilnībā nostrādājot tās lietderīgo 

tilpumu. 

1 152 

ūdenskrātuves uzpildes 

koeficients 

reservoir fullness factor энергетический коэффициент 

заполнения водохранилища 

Speicherfüllungsgrad Vienā vai vairākās ūdenskrātuvēs rīcībā esošās ūdens 

rezerves enerģētiskā ekvivalenta attiecība pret 

to lietderīgā tilpuma enerģētisko ekvivalentu. 

1 310 

ūdeņraža eksponents, pH pH водородный показатель pH-Wert Fizikālķīmisks lielums šķīduma skābuma vai 

bāziskuma kvantitatīvai raksturošanai. To izsaka kā 

ūdeņraža jonu aktivitātes C decimālu logaritmu ar 

pretēju zīmi: 

. 

Piezīme. 20 0C temperatūrā ūdens šķīdumiem ir šāds 

raksturs: pH < 7 – skābs; pH = 7 –neitrāls; pH > 7– 

sārmains. 

  

3 1807 

V veida raksturlīkne V-curve characteristic М-образная характеристика V-Kurven-Kennlinie Sinhronmašīnas enkura strāvas atkarība no ierosmes 2 1376 
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  strāvas, ja spriegums un aktīvā jauda ir nemainīgi. 

vada balstierīce 

  

conductor support assembly опорное устройствопровода Haltevorrichtung für Leiterseil Izolējošs darbarīks, ko izmanto vada vai vadu 

atbalstīšanai vai pagaidu nostiprināšanai. 

4 1785 

vada ekrāns 

  

conductor screen экран по жиле innere Leitschicht Kabeļa vada elektrisks ekrāns no nemetāla un/vai 

metāla materiāla elektriskā lauka ierobežošanai. 

2 1377 

vada noslēgkape 

  

conductor end-cap колпачок провода Endkappe für Leiter Elastomēra izstrādājums, ko lieto vada atizolēta gala 

nosegšanai, veicot spriegumaktīvus darbus. 

4 1786 

vada pārrāvumbojājuma 

netiešā strāva 

partial conductor continuity fault 

current 

косвенный ток повреждения 

при обрыве провода* 

Teilfehlerstrom bei 

Leiterunterbrechung 

Noteiktā tīkla vietā plūstoša strāva, ko izraisījis vada 

pārrāvums šī paša tīkla citā punktā. 

4 1787 

vada pārrāvumbojājuma 

strāva 

  

conductor continuity fault 

current 

ток повреждения при обрыве 

провода* 

Fehlerstrom bei 

Leiterunterbrechung 

Strāva, kas plūst caur vada pārrāvumbojājuma radīto 

pilno pretestību. 

4 1788 

vada pārrāvumbojājums, 

vada pārrāvums 

  

conductor continuity fault, open 

circuit fault 

обрыв провода Leiterunterbrechungs-

Fehlzustand 

Bojājums, kurā starp vadītāja diviem punktiem rodas 

relatīvi liela pretestība. 

4 1789 

vada pārrāvums 

sk. vada pārrāvumbojājums 

  

        4 1790 

vada vibrācija 

  

conductor vibration вибрация провода Leiterschwingung Vada periodiska kustība ar relatīvi lielu frekvenci 

(dažus desmitus Hz) un nelielu ampiltūdu. 

2 1378 

vadāmais mainīgais controlled variable управляемая переменная Regelgröße Vadāmās sistēmas izejas mainīgais, uz kuru iedarbojas 

viens vai vairāki iedarbes mainīgie (sk. attēlu 

termina vadības sistēma skaidrojumā). 

  

3 1814 

vadāmā sistēma 

  

controlled system управляемая система Regelstrecke Sistēma, kura tiek vadīta. 3 1813 

vadāmība controllability управляемость Steuerbarkeit Sistēmas spēja galīgā laika intervālā pāriet no jebkura 

sākuma stāvokļa jebkurā beigu stāvoklī, ja uz šo 

sistēmu iedarbojas ieejas mainīgie. 

  

3 1815 

vadāms pārveidotāja slēgums fully controllable connection of a 

converter 

симметричная управляемая 

схема преобразователя 

vollgesteuerte 

Stromrichterschaltung 

Pārveidotāja slēgums, kurā visi galvenie pleci ir 

vadāmi. 

4 1791 

vadāms ventilis controllable valve device управляемый вентильный 

прибор 

steuerbares Ventilbauelement Ventilis, kura vadītspēju no ļoti mazas vērtības (ventilis 

aizvērts) līdz ļoti lielai vērtībai (ventilis atvērts) var 

mainīt ar vadības strāvu. 

  

4 1792 

vadība control, management Управление Steuerung, Leitung Dažādu (bioloģisku, sociālu, tehnisku) 

organizētu sistēmu funkcija un elements, kas nodrošina 

sistēmas struktūras un darba režīma uzturēšanu, kā arī 

1 (3) 705 
(1816

) 
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tās mērķu un programmu realizēšanu. 

Piezīme. Praksē un literatūrā attiecībā uz tehniskajām 

sistēmām bieži termina “vadība” vietā lieto terminu 

“regulēšana”, ar to parasti domājot vadību slēgtās 

sistēmās. 

  

vadības aparatūra controlgear аппаратура управления Steuergeräte Vispārīgs termins, ar ko apzīmē vadības ierīces, 

aizsardzības ierīces, regulēšanas ierīces un mērierīces, 

kā arī šo aparātu komplektus ar to savstarpējiem 

savienojumiem, palīgierīcēm, apvalkiem un 

nesējkonstrukcijām. 

  

2 1379 

vadības diapazons control range диапазон управления Regelbereich Vadāmā lieluma vērtību diapazons, kas noteikts ar 

divām galējām vērtībām, starp kurām vadāmais 

mainīgais noteiktos darbības apstākļos var mainīties. 

  

3 1817 

vadības elektronika 

  

control electronics электроника управления Steuerelektronik Elektronikas apakšnozare, kas saistīta ar elektronisko 

ierīču izmantošanu vadības ierīcēs. 

4 1793 

vadības funkcijas prioritāte priority of a control function приоритет функции 

управления 

Priorität der Steuerungsfunktion Vadības funkcijas raksturojums, ko apzīmē ar ciparu un 

kas norāda uz šīs funkcijas priekšrocību attiecībā pret 

citām funkcijām, ja procesā vienlaikus var tikt 

pieprasīts veikt vairākas vadības funkcijas. Prioritāte 

katrā laika brīdī ļauj noteikt secību, kādā tiek veiktas 

šīs atsevišķās vadības funkcijas. 

Piezīme. Svarīgākajām vadības funkcijām, kas darbojas 

procesā, parasti ir šāda prioritāte: 

  

Prasītā vadības funkcija Prioritāte 

Aizsardzība 1 

Iejaukšanās 2 

Atgriezeniski nesaistīta vadība 3 

Atgriezeniski saistīta vadība 4 

Optimizācija 5 

  

Šajā tabulā vismazākais skaitlis atbilst visaugstākajai 

prioritātei. 

  

3 1818 

vadības impulsa apsteidzes 

leņķis 

trigger advance angle угол опережения подачи 

импульса управления 

Steuerwinkel-Vorlauf Elektroniskā energopārveidotāja fāzvadības fāzes 

leņķis, kas raksturo vadības impulsa padošanas laika 

momenta apsteidzi attiecībā pret kādu noteiktu atskaites 

laika momentu. 

4 1794 
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Piezīme. Pārveidotājiem ar tīklvadītu vai slodzvadītu 

komutāciju par atskaites laika momentu pieņem 

momentu, kad komutācijas spriegums sasniedz nulles 

vērtību. Maiņstrāvas pārveidotājiem par atskaites laika 

momentu pieņem momentu, kad barošanas spriegums 

sasniedz nulles vērtību, bet maiņstrāvas pārveidotājiem 

ar induktīva rakstura slodzi – fāžu nobīdes leņķa (starp 

spriegumu un strāvu) un strāvplūdes kavējuma leņķa 

summu. 

  

vadības impulsa kavējuma 

leņķis 

trigger delay angle угол задержки подачи 

импульса управления 

Steuerwinkel-Nachlauf Elektroniskā energopārveidotāja fāzvadības kavējuma 

leņķis, kas raksturo vadības impulsa padošanas laika 

momenta aizkavēšanu attiecībā pret kādu noteiktu 

atskaites laika momentu. 

Piezīme. Pārveidotājiem ar tīklvadītu vai slodzvadītu 

komutāciju par atskaites laika momentu pieņem 

momentu, kad komutācijas spriegums sasniedz nulles 

vērtību. Maiņstrāvas pārveidotājiem par atskaites laika 

momentu pieņem momentu, kad barošanas spriegums 

sasniedz nulles vērtību, bet maiņstrāvas pārveidotājiem 

ar induktīva rakstura slodzi – fāžu nobīdes leņķa (starp 

spriegumu un strāvu) un strāvplūdes kavējuma leņķa 

summu. 

  

4 1795 

vadības komutētājelements switching element of a control 

system 

переключающий элемент 

системы управления 

Schaltglied eines 

Regelungssystems 

Vadības sistēmas elements, kas realizē komutācijas 

funkciju. 

Piezīme. Komutētājelementa piemēri: binārās loģikas 

elements; atmiņas elements; kavējuma elements. 

  

3 1819 

vadības komutētājsistēma switching system of a control 

system 

система коммутации системы 

управления 

Schaltsystem eines 

Regelungssystems 

Vadības sistēmas daļa, kas sastāv no 

komutētājelementiem, kuri, mijiedarbojoties ar 

diskrētajiem mainīgajiem, realizē komutācijas 

funkcijas. 

  

3 1820 

vadības kontakts 

  

control contact контакт управления Steuerkontakt Kontakts, kas atrodas mehāniska komutācijas aparāta 

vadības ķēdē un ko šis aparāts darbina. 

2 1380 

vadības panelis 

sk. vadības pults, vadības 

panelis 

  

        1 413-1 

vadības pieskarpotenciāls signal-touch potential сигналный потенциал 

прикосновения* 

Berührungspotential, 

Sensorpotential 

Nebīstams spriegumaktīvās daļas elektriskais 

potenciāls, kuru, cilvēkam pieskaroties šai daļai, var 

izmantot vadībai vai signalizācijai. 

4 1796 



577 
 

  

vadības postenis control station пункт управления Steuereinheit Aparatūras komplekts, kas sastāv no viena vai 

vairākiem uz viena paneļa nostiprinātiem vai vienā 

apvalkā ietvertiem vadības aparātiem. 

  

2 1381 

vadības pults, 

vadības panelis 

  

control board, control desk пульт управления, щит 

управления 

Steuertafel, Steuerpult Ērti pārskatāms un apkalpojams konstruktīvs 

paneļveida elements, uz 

kura elektrostacijas vai apakšstacijasvadības 

telpā samontētas vadības un kontroles ierīces. 

1 475 

vadības sistēma control system система управления Regelungssystem Sistēma, kas sastāv no vadāmās sistēmas, vadošās 

sistēmas un mērpārveidotājiem (sk. attēlu). 

 

Apzīmējumi: 

A – vadības sistēma; 

B – vadāmā sistēma; 

C – vadošā sistēma; 

D – salīdzinātājelements; 

E – regulētājelements; 

F – mērpārveidotājs; 

G – pārveidotājs; 

c – pirmdotais mainīgais; 

w – atsauces mainīgais; 

f – atgriezeniskās saites mainīgais; 

e – izlāgojuma mainīgais; 

m – iedarbes mainīgais; 

y – vadāmais mainīgais; 

v – traucējuma mainīgais. 

  

3 1821 

vadības sistēmas 

atgriezeniskās pārvades ceļš 

  

feedback path of a control 

system 

путь обратной передачи Rückführzweig Ceļš, kas saista vadāmās sistēmas izeju ar vienu no 

attiecīgā salīdzinātājelementa ieejām. 

3 1822 

vadības sistēmas frekvenču frequency response of a control частотная характеристика Frequenzgang eines Vadības sistēmas izejas un ieejas mainīgo komplekso 3 1824 
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raksturlīkne system системы управления Regelungssystems amplitūdu attiecības atkarība no leņķiskās 

frekvences lineāras sistēmas sinusoidālā stacionārā 

režīmā: 

 

kur  un – attiecīgi izejas un ieejas 

mainīgā kompleksās amplitūdas;  – vadības 

sistēmas pastiprinājuma koeficients; x un y – ieejas un 

izejas mainīgo komplekso amplitūdu 

moduļi;  – izejas un ieejas mainīgo fāžu 

starpība. 

  

vadības sistēmas funkcionālā 

shēma 

  

function chart of a control 

system 

функциональная схема 

системы управления 

Funktionsplan eines 

Steuerungssystems 

Vadības sistēmas darbības grafisks attēlojums, 

izmantojot simboliskus apzīmējumus. 

3 1823 

vadības sistēmas 

konfigurēšana 

configuring of a control system определение конфигурации 

системы управления 

Konfigurieren eines 

Regelungssystems 

Vadības sistēmas veidošana, izvēloties funkcionālās vai 

modulārās vienības no dotā kopuma un nosakot to 

savienojumus. 

  

3 1825 

vadības sistēmas 

logaritmiskais pastiprinājuma 

koeficients 

logarithmic gain of a control 

system 

логарифмический 

коэффициент усиления 

системы управления 

logarithmisches 

Amplitudenverhältnis eines 

Regelungssystems 

Vadības sistēmas pastiprinājuma koeficienta decimālais 

logaritms. 

Piezīme. Logaritmisko pastiprinājuma koeficientu 

parasti izsaka decibelos. Pastiprinājuma keficienta G 

logaritmiskais pastiprinājuma koeficients G0 tādējādi ir 

vienāds ar 20 log10 G dB. 

  

3 1826 

vadības sistēmas nejutības 

laiks 

dead time of a control system время нечувствительности 

системы управления 

Totzeit eines Regelungssystems Laika intervāls starp ieejas mainīgā lēciena momentu 

un momentu, kad sākas izejas mainīgā atbilstoša maiņa. 

3 1827 

vadības sistēmas 

parametrēšana 

  

parametering of a control system параметризация системы 

управления 

Parametrieren eines 

Regelungssystems 

Vadības sistēmas parametru iestatīšana un korekcija, lai 

iegūtu vēlamo sistēmas raksturu. 

3 1828 

vadības sistēmas 

pastiprinājuma koeficients 

gain of a control system коэффициент усиления 

системы управления 

Amplitudenverhältnis eines 

Regelungssystems 

Vadības sistēmas izejas un ieejas mainīgo komplekso 

amplitūdu moduļu attiecība lineāras sistēmas 

sinusoidālā stacionārā režīmā (sk. attēlu 

termina frekvencdiagramma skaidrojumā). 

Piezīme. Ja leņkiskā frekvence =0, šo koeficientu 

sauc par statisko pastiprinājuma koeficientu, 

ja0 – par dinamisko pastiprinājuma koeficientu. 

  

3 1829 
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vadības sistēmas 

strukturēšana 

  

structuring of a control system структурирование системы 

управления 

Strukturieren eines 

Regelungssystems 

Mijsakarību noteikšana starp vadības sistēmas 

elementiem saskaņā ar noteiktiem kritērijiem. 

3 1830 

vadības sistēmas tiešpārvades 

ceļš 

  

forward path of a control system путь прямой передачи Vorwärtszweig Ceļš, kas saista salīdzinātājelementa izeju ar vadāmās 

sistēmas izeju. 

3 1831 

vadības slēdzis control switch ключ управления Steuerschalter Mehānisks komutācijas aparāts, ko izmanto 

komutācijas vai vadības aparatūras (ieskaitot 

signalizāciju, elektrisko bloķēšanu u.tml.) 

vadīšanai. Tajā ir viens vai vairāki mezgli un kopīgs 

piedziņas mehānisms. 

  

2 (1) 1382 
(564) 

vadības slēdža piedziņa actuating system of a control 

switch 

приводной механизм 

выключателя цепей 

управления 

Betätigungssystem eines 

Hilfsstromschalters 
Vadības slēdža visu elementu kopums, kas iedarbes 

spēku pievada kontaktu sistēmai. Iedarbe var būt 

mehāniska, elektromagnētiska, hidrauliska, 

pneimatiska, termiska u.tml. 

2 1383 

vadības tinums 

  

control winding обмотка управления Steuerwicklung Tinums ar regulējamu strāvu elektroiekārtas darba 

režīma izmaiņai. 

2 1384 

vadībprognozēšana prediction in automatic control прогнозирование в 

автоматическом управлении 

Vorhersage in der 

Automatisierungstechnik 
Vadības sistēmās  mainīgo novērtēšana turpmākajam 

laikam, pamatojoties uz dažu sistēmas stāvokļa 

mainīgo esošajām un iepriekšējām vērtībām. 

3 1832 

vadītāja izolācija 

  

conductor insulation изоляция проводника Leiterisolierung Atsevišķa vadītāja izolācija vai izolācija starp blakus 

novietotiem vadītājiem. 

2 1385 

vadītājdaļa conductive part токопроводящая часть leitfähiges Teil Elektriskās ķēdes elements, elektroierīce vai elektriskā 

ķēde, kurā var plūst strāva, ja šī daļa kļūst 

spriegumaktīva, piemēram, vadītājvide, 

vadītājmateriāls. 

Piezīme. Termins “vadītājdaļa” ir aptverošs termins, 

kas ietver strāvadošu daļu, atklātu vadītājdaļu un arēju 

vadītājdaļu un to nedrīkst jaukt ar terminu 

“strāvvadoša daļa”. 

  

3 1833 

vadītājpolimērs 

  

high conductivity polymer электропроводящий полимер starkleitendes Polymer Polimērs, kura vadītspēja ir pietiekāma strāvvadoša 

pārklājuma veidošanai. 

4 1797 

vadītājs 

  

conductor проводник Leiter Vide (viela, materiāls, izstrādājums), kurā var plūst 

vadītspējas strāva. 

3 1834 

vadītāju izolētājnožogošana separation of conductors изоляционное разгораживание 

проводников 

Schottung von Leitern Cietas izolācijas novietošana starp vadītājiem tā, ka 

starp tiem nevar notikt caursite. 

2 1386 

vadītspējas caurums, 

caurums 

hole дырка Loch Neaizņemts stāvoklis (elektronu iztrūkums) valentajā 

zonā. Elektriskajā laukā caurumi pārvietojas pretēji 

elektroniem, tāpēc caurumu var uzskatīt par pozitīvu 

4 1798 
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  lādiņnesēju, kura lādiņš pēc absolūtās vertības ir 

vienāds ar elektrona lādiņu. 

vadītspējas elektrons 

  

conduction electron электрон проводимости Leitungselektron Elektrons vadītspējas zonā. 3 1835 

vadītspējas strāva 

sk. elektriskā strāva 

  

        3 1836 

vadītspējas strāvas blīvums 

(apzīmējums: J) 

[electric] current density, 

[conduction] current density 

плотность тока 

[проводимости] 

[Leitungs-]Stromdichte Vektoriāls lielums, ko ap telpas punkta kvazibezgalīgi 

mazu tilpuma elementu aprēķina ar formulu 

, 

kur V – telpas elementa tilpums; n – tilpuma elementā 

esošo brīvo lādiņnesēju skaits, Qi – i-tā lādiņnesēja 

elektriskais lādiņš, vi – i-tā ladiņnesēja ātruma vektors. 

Piezīmes. 

1.       Strāvas blīvuma J plūsma caur 

orientētu virsmu S ir vienāda ar 

elektrisko strāvu, kas plūst caur šo 

virsmu: 

 

kur  – virsmas elementa 

vektors;  – vienības vektors, kas 

vērsts bezgalīgi maza virsmas laukuma 

elementa  normāles virzienā. 

2.       Elektrisko ķēžu teorijā, ko parasti 

lieto praktiskos aprēķinos, strāvas 

blīvumu nosaka kā vadītājā plūstošās 

strāvas (vadītspējas strāvas) attiecību 

pret šī vadītāja šķērsgriezuma 

laukumu. 

3.       Apzīmējumu “kvazibezgalīgi mazs” 

lieto sistēmas elementāra objekta 

raksturlielumam (garumam, 

laukumam, tilpumam), ja šī objekta kā 

telpas elementa visi izmēri uzskatāmi 

par niecīgiem salīdzinājumā ar visas 

sistēmas izmēriem, bet par pietiekami 

lieliem telpas elementam, kurā ir liels 

skaits elementāru objektu. Jēdzienu 

“kvazibezgalīgi mazs” nedrīkst jaukt 

3 1837 
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ar matemātikas jēdzienu “bezgalīgi 

mazs”. 

  

vadītspējas zona conduction band зона проводимости Leitungsband Atļautā enerģijas zona, kuru tikai daļēji aizņem 

elektroni, kas var brīvi pārvietoties arēja elektriskā 

lauka ietekmē. 

  

3 1838 

vadojums 

  

wiring проводка Verdrahtung Vadojums ir instalācijas daļa - kādas iekārtas vai 

ietaises iekšējo vadu izkārtojums un ierīkošana. 

1 708 

vadojumshēma wiring diagram схема проводки, схема 

соединений 

Verdrahtungsplan Shēma, kas attēlo vadošos savienojumus 

starp elektropatērētājiem un to daļām, nepievēršot 

uzmanību darbības principa skaidrojumam. Izšķir 

vairākus vadojumshēmu veidus: aparāta 

vadojumshēmu, savienojumshēmu, pieslēgshēmu un 

izvietojumshēmu. 

  

1 547 

vadošais gultnis 

  

guide bearing направляющий подшипник Führungslager Gultnis, kas ierobežo vertikālas vārpstas kustību tās asij 

perpendikulārā virzienā. 

2 1387 

vadošā sistēma 

  

controlling system управляющая система Regeleinrichtung Sistēma, kuras elementi regulē vadāmo sistēmu. 3 1839 

vadu deja conductor galloping пляска проводов Leitertanzen Vada vai kūļvada periodiska, galvenokārt vertikāla, 

kustība ar zemu frekvenci (dažas Hz daļas) un 

amplitūdu, kuras maksimālā vērtība var sasniegt 

divkāršu nokari. 

  

2 1388 

vadu horizontālizvietojums 

  

horizontal conductor 

configuration 

горизонтальное расположение 

проводов 

horizontale Leiteranordnung Gaisvadu līnijas vadu izvietojums, kurā visi fāžu vadi 

atrodas vienā horizontālā plaknē. 

2 1389 

vadu izvietojums 

  

conductor configuration расположение проводов Leiteranordnung Gaisvadu līnijas fāzes vadu ģeometrisks izvietojums 

attiecībā pret balstu. 

2 1390 

vadu kīļspraislis 

  

conductor split wedge клинообразная распорка 

проводов 

Leiterspreizkeil Izolējošs darbarīks, kas paredzēts spriegumaktīvu 

kabeļa dzīslu atvirzīšanai. 

4 1799 

vadu metālnožogošana segregation of conductors металлическое 

разгораживание проводов 

Trennschottung von Leitern Zemēta metāla nožogojuma ierīkošana starp 

elektroiekārtas vadiem tā, ka izolācijas caursite var 

notikt tikai uz zemi. 

  

2 1391 

vadu pushorizontālizvietojums semi-horizontal conductor 

configuration 

полугоризонтальное 

расположение проводов 

semi-horizontale 

Leitaranordnung 
Gaisvadu līnijas vadu horizontālizvietojuma paveids, 

kurā vidējās fāzes atrodas nedaudz augstāk vai zemāk 

nekā malējo fāžu vadi. 

  

2 1392 

vadu pusvertikālizvietojums semi-vertical conductor смешанное расположение Leitertonnenanordnung Gaisvadu līnijas vadu vertikālizvietojuma paveids, kurā 2 1393 
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configuration проводов vidējās fāzes vads ir nobīdīts horizontālā virzienā. 

vadu saistenis connecting device электрический соединитель 

проводов 

elektrisches 

Verbindungsmaterial 

Elements vai ierīce, kas paredzēta divu vai vairāku 

vadu savienošanai un kas sastāv no vienas vai vairākām 

spailēm un, ja nepieciešams izolācijas un/vai 

palīgdetaļām. 

  

4 1800 

vadu savienotājčaula mid-span tension joint of 

conductors 

соединительный зажим 

проводов 

Leiterverbinder Spaile ap divu vadu galiem, kas nodrošina vada 

elektrisku un mehānisku nepārtrauktību. 

Savienotājčaulas montē presējot, savērpjot, savienojot 

ar ķīli u.tml. 

  

2 1394 

vadu signālgaismeklis night warning light for conductor предупредительные огни для 

проводов 

Nachtwarnbefeuerung für Leiter Uz vadiem montēta ierīce, kuras spīdēšanu izraisa 

galvenokārt elektrostatiskā indukcija no spriegumam 

pievienotiem vadiem. 

  

2 1395 

vadu trīsstūrizvietojums 

  

delta conductor configuration расположение проводов 

треугольником 

Delta-Leiteranordnung Gaisvadu līnijas vadu izvietojums, kurā fāžu vadi 

atrodas vienādmalu trīsstūra virsotnēs. 

2 1396 

vadu vertikālizvietojums 

  

vertical conductor configuration вертикальное расположение 

проводов 

vertikale Leiteranordnung Gaisvadu līnijas vadu izvietojums, kurā ķēdes fāžu vadi 

atrodas vienā vertikālā plaknē. 

2 1397 

vagonu avārijapgaisme 

  

coach emergency lighting аварийное освещение вагонов Notwagenbeleuchtung Vagonu rezerves apgaisme, ko paredzēts izmantot, ja 

nedarbojas vispārējā mākslīgā apgaisme. 

4 1801 

vairākavotu gredzenlīnija 

  

mesh [of a system] кольцо с несколькими 

источниками питания 

Masche Elektrolīniju kopa, kas veido noslēgtu, no 

vairākiem avotiem barotu gredzenu. 

1 368 

vairākātrumu elektrodzinējs 

  

multi-speed motor многоскоростной 

электродвигатель 

Motor mit mehreren Drehzahlen Elektrodzinējs, kas noteiktas slodzes apstākļos var 

darboties ar divām vai vairākām rotācijas frekvencēm. 

2 1398 

vairākdaļīgais tarifs 

  

multi-part tariff многокомпонентный тариф mehrgliedriger Tarif Tarifs, kas ietver piegādātās elektroenerģijas cenas 

struktūras vairākas sastāvdaļas. 

2 1399 

vairākdiapazonu mēraparāts 

  

multi-range measuring 

instrument 

многодиапазонный 

измерительный прибор 

Mehrbereichs-Meßgerät Mēraparāts, kuram ir vairāk par vienu mērdiapazonu. 3 1840 

vairākdimensiju vadība multivariable control многомерное управление Mehrgrößenregelung Vadības veids ar vairākiem ieejas mainīgajiem un 

vienu vai vairākiem izejas mainīgajiem, kas atkarīgi no 

vairākiem ieejas mainīgajiem. 

  

3 1841 

vairākdzīslu kabelis 

  

multicore cable многожильный кабель mehradriges Kabel Kabelis, kurā ir vairāk nekā viena dzīsla. 2 1400 

vairākelementu izolators multi-element insulator многоэлементный изолятор mehrteiligzusammengesetzter 

Isolator 
Izolators, kura izolētājdaļa sastāv no divām vai 

vairākām diskveida, šķīvjveida, zvanveida vai citāda 

veida daļām, kas savienotas savā starpā ar armatūru. 

  

2 1401 
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vairākfāžu avots 

  

polyphase source многофазный источник Mehrphasenquelle Vairākfāžu ķēdes elements, kura katrā zarā ir avots. 3 1842 

vairākfāžu kolektordzinējs 

  

polyphase commutator motor многофазный коллекторный 

двигатель 

Mehrphasen-Kommutatormotor Maiņstrāvas dzinējs ar vairākfāžu enkura tinumu, kas 

pievienots kolektoram. 

2 1403 

vairākfāžu ķēde, 

m fāžu ķēde 

  

polyphase circuit, m-phase 

circuit 

многофазная цепь, m-фазная 

цепь 

Mehrphasenstromkreis, m-

Phasenstromkreis 

Elektriskā ķēde, kas sastāv no m savstarpēji 

savienotiem zariem. Šīs ķēdes grafs ir ģeometriska 

figūra, kas veidojas, m reizes atkārtoti pārvietojot kādai 

no fāzēm atbilstošu grafu. 

3 1843 

vairākfāžu ķēdes elements element of a polyphase circuit элемент многфазной цепи Element eines 

Mehrphasenstromkreises 

Kāda vairākfāžu ķēdes fāzes zara fizisko sastāvdaļu 

kopums. 

3 1844 

vairākfāžu mašīna 

  

polyphase machine многофазная машина Mehrphasenmaschine Elektromašīna, kas rada vai izmanto vairākfāžu 

spriegumu un vairākfāžu strāvu. 

2 1404 

vairākfāžu sistēma, 

m fāžu sistēma 

  

polyphase system, m-phase 

system 

многофазная система, m-

фазная система 

Mehrphasensystem, m-

Phasensystem 

Sistēma, kas atbilst vairākfāžu vai m fāžu ķēdei. 3 1845 

vairākfāžu tīkla nesimetrisks 

režīms 

unbalanced state of a polyphase 

network 

несимметричный режим 

многофазной электрической 

сети 

unsymmetrischer Zustand eines 

mehrphasigen Netzes 

Vairākfāžu elektrotīkla darba režīms, kurā spriegumi 

un/vai strāvas fāžu vados neveido simetriskas 

vairākfāžu sistēmas. 

1 510 

vairākfāžu tīkla simetrisks 

režīms 

balanced state of a polyphase 

network 

симметричный режим 

многофазной электрической 

сети 

symmetrischer Zustand eines 

mehrphasigen Netzes 

Elektrotīkla darba režīms, kurā fāžu spriegumi un 

strāvas veido simetriskas vairākfāžu sistēmas. 

1 511 

vairākfāžu transformatora 

nullsecības pilnā pretestība 

zero-sequence impedance of a 

polyphase transformer 

сопротивление нулевой 

последовательности 

многофазного трансформатора 

Nullimpedanz einer 

Mehrphasentransformator 
Uz vienu fāzi attiecināta un nominālajai frekvencei 

atbilstoša pilnā pretestība starp viena zvaigznes 

slēgumā vai cikcakslēgumā slēgta vairākfāžu tinuma 

kopā savienotiem līnijizvadiem un neitrālpunkta 

izvadu. 

2 1402 

vairākfunkciju mēraparāts 

  

multi-function measuring 

instrument 

многофункциональный 

измерительный прибор 

Vielfach-Meßgerät Mēraparāts, kuram ir tikai viena uzrādītājierīce dažāda 

veida lielumu mērīšanai. 

3 1846 

vairākgājienu cilptinums 

  

multiplex lap winding множественно-петлевая 

обмотка 

mehrgängige Schleifenwicklung Cilptinums, kurā paralēlo zaru skaits ir kārtns polu 

skaitam. 

2 1405 

vairākgājienu viļņtinums 

  

multiplex wave winding множественно-волновая 

обмотка 

mehrgängige Wellenwicklung Viļņtinums, kurā paralēlo zaru skaits it kārtns skaitlim 

2 neatkarīgi no polu skaita. 

2 1406 

vairākkārtēja automātiskā 

atkalieslēgšana 

multiple-shot automatic 

reclosing 

многократное автоматическое 

повторное включение 

mehrmalige automatische 

Wiedereinschaltung 

Automātiskā atkalieslēgšana, ko izdara divas vai 

vairākas reizes, ja katra iepriekšējā atkalieslēgšana 

bijusi nesekmīga. 

3 1847 

vairākkārtēja vērpuma vads 

  

multiple stranded conductor многократно скрученная 

токопроводящая жила 

mehrfach verseilter Leiter Vads, kas sastāv no vienā vai vairākos slāņos spirāliski 

uztītām stiepļu grupām. Stieples katrā grupā var būt 

izvietotas kūļvērpumā vai slāņvērpumā. 

  

2 1407 

vairākkārtējs krustrežģis triple warren, triple lacing многократная перекрестная Ausfachung mit zweifach Torņbalsta režģojums, kas veidots, blīvi krustojot 2 1408 
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решетка gekreuzten Diagonalen atgāžņus (sk. att. Vairākkārtējs krustrežģis). 

 

vairākkārtējs zemesslēgums 

  

multiple faults, cross country 

fault 

многократное замыкание Mehrfacherdschluß Vairāk nekā divu elektriski saistīta tīkla dažādās vietās 

vienlaicīgu zemesslēgumu kopums. 

1 715 

vairākķēžu bojājums 

  

cross-country fault многоцепное повреждение Mehrfach-Fehlzustand Bojājums, kas aptver divu vai vairāku elektrolīniju 

vadus. 

3 1848 

vairākķēžu līnija multiple circuit line многоцепная линия Mehrfachleitung Elektrolīnija ar vairākām ķēdēm, kas montētas uz 

vieniem un tiem pašiem balstiem. Ķēdes var būt ar 

dažādu spriegumu un dažādu frekvenci. 

  

2 1409 

vairākligzdu kontaktrozete 

  

multiple socket-outlet многоместная штепсельная 

розетка* 

Mehrfachsteckdose Divu vai vairāku kontaktrozešu apvienojums vienā 

ierīcē. 

4 1802 

vairāklikmju diennakts tarifs multiple time-of-day tariff многоставочный суточный 

тариф 

Zeitzonentarif Tarifs, kas ietver vairākas cenas atkarībā no diennakts 

laika (piemēram, maksimumslodzes stundās, dienas 

stundās, mazslodzes stundās). 

  

2 1410 

vairāklikmju tarifs 

  

multiple tariff многоставочный тариф Mehrfachtarif Tarifs, kas ietver vairākas maksas likmes par 

kilovatstundu. 

2 1411 

vairākpakāpju palaidējs 

  

multi-step starter многоступенчатый пускатель Starter mit mehreren 

Einschaltstellungen 
Palaidējs, kuram starp atslēgto un ieslēgto stāvokli ir 

vairāki paātrinoši starpstāvokļi. 

2 1412 

vairākpolu komutācijas arcing time of a multipole время дуги многополюсного Lichtbogenzeit eines Laika intervāls starp loka rašanās brīdi vairākpolu 2 1413 
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aparāta lokdedzes laiks switching device коммутационного аппарата mehrpoligen Schaltgerätes komutācijas aparāta pirmajā polā un nodzišanas brīdi 

pēdējā polā. 

vairākposmu pārveidotājs multi-connected converter многоячейковый 

преобразователь 

mehrfach verbundener 

Stromrichter 

Pārveidotājs, kas sastāv no virknes, paralēlā vai jauktā 

slēgumā savienotiem pārveidotāju blokiem, no kuriem 

katrs var darboties patstāvīgi. 

  

4 1803 

vairākposteņu metināšanas 

barotājavots 

multiple operator power source многопостовой источник 

питания 

Mehrstellenschweißstromquelle Metināšanas barotājavots, kas nodrošina ar metināšanas 

strāvu vairākus metināšanas posteņus, katram no 

kuriem ir savs metināšanas strāvas regulators. 

  

4 1804 

vairākpozīciju pārvades 

elementa nenoteiktības zona 

differential gap of a multi-

position element 

зона неоднозначности 

многопозиционного элемента 

Schaltdifferenz eines 

Mehrpunktgliedes 

Starpība starp zemāko un augstāko pārslēgvērtību 

atkarībā no ieejas mainīgā maiņas virziena katram 

vairākpozīciju elementa stāvoklim (sk. attēlus 

terminu divpozīciju pārvades elements un trīspozīciju 

pārvades elements skaidrojumos). 

  

3 1849 

vairākpozīciju pārvades 

elementa pārslēgvērtība 

switching value of a multi-

position element 

переключающее значение 

многопозиционного элемента 

Schaltwert eines 

Mehrpunktgliedes 

Vairākpozīciju pārvades elementa jebkura ieejas 

mainīgā vērtība, kas izraisa izejas mainīgā vērtības 

maiņu (sk. attēlus terminu divpozīciju pārvades 

elements un trīspozīciju pārvades 

elements skaidrojumos). 

3 1850 

vairākpozīciju vadība 

  

multi-position control многопозиционное управление Mehrpunktregelung Vadības veids, kurā iedarbes mainīgais var pieņemt 

tikai galīgu vērtību skaitu. 

3 1851 

vairāksekciju spole multi-section coil многосекционная катушка unterteilte Spule Elektromašīnas tinuma spole ar divām vai vairākām 

sekcijām vai vairākām vijumu grupām, turklāt katrai 

sekcijai vai vijumu grupai ir atsevišķa izolācija. 

  

2 1414 

vairākseržu strāvmainis multi-core type current 

transformer 

трансформатор тока с 

несколькими 

магнитопроводами 

Mehrkernstromwandler Strāvmainis, kurā ir vairākas atsevišķas magnētserdes 

ar individuāliem sekundārajiem tinumiem un kopīgu 

primāro tinumu. 

2 1415 

vairākskalu mēraparāts 

  

multi-scale measuring 

instrument 

многошкальный 

измерительный прибор 

Meßgerät mit mehreren Skalen Mēraparāts, kuram ir vairāk par vienu skalu. 3 1852 

vairākslāņu lode multilayer brazing alloy, 

multilayer solder 

многослойный припой Mehrschichtlot Lode, kas sastāv no vairāku metālu vai to sakausējumu 

slāņiem un lodēšanas procesā veido noteikta sastāva 

sakausējumu. 

  

4 1805 

vairāktarifu skaitītājs 

  

multi-rate meter многотарифный счетчик Mehrtarifzähler Elektroenerģijas skaitītājs, kas aprīkots ar vairākiem 

skaitīšanas mehānismiem, no kuriem katrs darbojas 

noteiktos, dažādiem tarifiem atbilstošos laika 

intervālos. 

  

3 1853 

vairāku mainīgo sistēma multivariable system многомерная система Mehrgrößensystem Sistēma, kurai ir vairāki ieejas mainīgie un viens vai 3 1854 
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vairāki izejas mainīgie un kurā vismaz viens izejas 

mainīgais ir atkarīgs no vairākiem ieejas mainīgajiem. 

  

vairāku mainīgu ātrumu 

elektrodzinējs 

multi varying speed motor электродвигатель с 

несколькими переменными 

скоростями вращения 

Motor mit mehreren 

veränderlichen Drehzahlen 
Vairākātrumu elektrodzinējs, kura divas vai vairākas 

rotācijas frekvences normālas slodzes diapazonā 

ievērojami mainās. 

2 1416 

vairāku nemainīgu ātrumu 

elektrodzinējs 

multi constant speed motor электродвигатель с 

несколькими постоянными 

скоростями вращения 

Motor mit mehreren konstanten 

Drehzahlen 
Vairākātrumu elektrodzinējs, kura divas vai vairākas 

rotācijas frekvences visā normālas slodzes diapazonā ir 

nemainīgas vai gandrīz namainīgas. 

2 1417 

vairākvadu kabelis 

  

multiconductor cable многопроволочный кабель Mehrleiterkabel Kabelis, kuram ir vairāk nekā viens vads, turklāt daži 

no vadiem var būt neizolēti. 

2 1418 

vairākzonu krāsns multi-zone furnace многозонная печь Mehrzonenofen Krāsns ar sildkameru, kurā ir divas vai vairākas 

neatkarīgi vadāmas siltuma sekcijas, lai nodrošinātu 

nepieciešamo temperatūru katrā noteiktā termiskās 

apstrādes ciklā. 

  

4 1806 

vakuuma jaudas slēdzis 

  

vacuum circuit-breaker вакуумный выключатель Vakuumleistungsschalter Jaudas slēdzis, kura kontakti tiek pārtraukti un saslēgti 

augsta vakuuma kamerā. 

2 1419 

vakuumēšana vacuum treatment вакуумная обработка Vakuumbehandlung Gāzes un ūdens samazināšana šķidrā elektroizolācijas 

materiālā, iedarbojoties uz plānu šķidruma slāni vai 

izsmidzinātiem pilieniem ar samazinātu spiedienu un 

paaugstinātu temperatūru. 

  

4 1810 

vakuumlampa vacuum tube вакуумная лампа Vakuumröhre Augstas vakuuma pakāpes elektronu lampa, kuras 

darbība ir atkarīga galvenokārt no elektronu 

vadītspējas, bet praktiski nav atkarīga no jonu 

vadītspējas. 

  

3 1857 

vakuumpiesūcināšana 

  

vacuum-pressure impregnation вакуумная пропитка Vakuum-Druck-Isolierung Izolācijas atsevišķo daļu piesūcināšana vakuumā pēc 

tinuma pilnīgas montāžas un savienošanas. 

2 1420 

vakuumspuldze 

  

vacuum lamp вакуумная лампа Vakuumlampe Kvēlspuldze, kuras kvēldiegs ievietots hermētiski 

slēgtā kolbā, no kuras izsūknēts gaiss. 

4 1811 

valentais elektrons 

  

valence electron валентный электрон Valenzelektron Elektrons, kas parasti atrodas atoma ārējā čaulā un 

piedalās ķīmiskajās reakcijās. 

3 1859 

valentā zona 

  

valence band валентная зона Valenzband Atļautā zona, kuru pilnībā aizņem valentie elektroni, ja 

termodinamiskā temperatūra ir 0 K. 

3 1858 

valsts energorezerve State power resources reserves государственный резерв 

энергоресурсов 

staatliche Energiereserve Valsts rīcībā esošie energoresursi, kas nodrošina 

valstiski svarīgu Ministru kabineta noteiktu objektu 

funkcionēšanu ekstremālos apstākļos. 

  

1 191 
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vaļēja elektromašīna open machine открытая машина offene Maschine Elektromašīna ar nenoslēgtu dzeses kontūru, kurā 

dzesētājaģents tiek pievadīts tieši no apkārtējās vides 

un pēc izplūšanas caur mašīnu atkal tiek aizvadīts 

apkārtējā vidē. 

  

2 1421 

vaļēja kontūra frekvenču 

raksturlīkne 

open-loop frequency response частотная характеристика в 

разомкнутом контуре 

Frequenzgang des 

aufgeschnittenen Regelkreises 

Tiešās un atgriezeniskās saites ķēžu elementu 

frekvenču raksturlīkņu ordinātu reizinājums. 

3 1860 

vaļējā apspaidčaula 

  

open crimp barrel разомкнутая гильза для 

соединения обжатием 

offene Crimphülse Apspaidsavienojuma čaula, kurai ir sānu atvere vada 

ievietošanai. 

4 1813 

vara hlorīda-magnija 

galvaniskā baterija 

cuprous chloride-magnesium 

primary battery 

гальваническая батарея 

хлорида меди-магния 

Kupferchlorid-Magnesium-

Primärbatterie 

Galvaniskā baterija, kuras elementu pozitīvais elektrods 

ir izgatavots no vara hlorīda, negatīvais – no magnija, 

bet elektrolīts ir sāls šķīdums. 

3 1861 

vara oksīda-cinka galvaniskā 

baterija 

copper oxide-zinc primary 

battery 

гальваническая батарея оксида 

меди-цинка 

Kupferoxid-Zink-Primärbatterie Sārma galvaniskā baterija, kuras elementu pozitīvais 

elektrods ir izgatavots no vara oksīda, bet negatīvais – 

no cinka. 

  

3 1862 

variators speed variator, torque variator вариатор Drehzahlwandler, 

Drehmomentwandler 

Regulējams pārvads (berzes, siksnas, ķēdes), ar kuru 

var mainīt dzenamās un dzenošās vārpstas rotācijas 

frekvenču attiecību (vai šo vārpstu griezes momentu 

attiecību). 

  

3 1863 

varistors 

  

varistor варистор Varistor Pusvadītāju rezistors, kura pretestība ievērojami un 

nelineāri mainās atkarībā no pieslēgtā sprieguma. 

3 1864 

varmetrs 

  

varmeter, reactive power meter варметр Blindleistungs-Meßgerät, 

Blindleistungsmesser 

Mēraparāts reaktīvās jaudas mērīšanai. 3 1865 

varžspīle 

sk. savilcējspīle 

  

        4 1814 

vatmetrs 

  

wattmeter, active power meter ваттметр Wirkleistungs-Meßgerät, 

Leistungsmesser 

Mēraparāts aktīvās jaudas mērīšanai. 3 1866 

vazelīns 

  

vaseline вазелин Vaseline Minerāleļļas un parafīna vai cerezīna maisījums, ko 

lieto galvenokārt kondensatoru dielektriķa 

piesūcināšanai. 

  

4 1815 

vājinājums attenuation ослабление Dämpfung Ierīces vai sistēmas viena un tā paša veida ieejas un 

izejas lielumu attiecība, ja šī attiecība ir mazāka par 

vienu. 

  

3 1855 

vājināta ierosme 

sk. vājinātas ierosmes režīms 

        4 1807 
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vājinātas ierosmes režīms, 

vājināta ierosme 

  

weak field ослабленное поле 

[возбуждения] 

Feldschwächung Virknes ierosmes dzinēja darbības režīms, kurā galveno 

polu magnētiskā plūsma ir samazināta, izmantojot tikai 

daļu no ierosmes tinuma vijumiem vai samazinot 

ierosmes strāvu, piemēram, šuntējot ierosmes tinumu ar 

rezistoru. 

4 1808 

vājinātājs 

  

attenuator аттенюатор Dämpfungsglied, Abschwächer Ierīce, elektriskā lieluma vērtības samazināšanai 

noteiktu skaitu reižu. 

3 1856 

vājvadītājpolimērs 

  

low conductivity polymer полупроводящий полимер schwachleitendes Polymer Polimērs, kura vadītspēja ir pietiekama jebkura 

elektrostatiskā lādiņa izkliedei uz tā virsmas. 

4 1809 

vālītes 

  

rods палочки Stäbchen Gaismjutīgi acs tīklenes elementi ar pigmentiem, kas 

reaģē uz gaismu un nodrošina nakts redzi. 

4 1812 

vārpsta 

  

shaft вал Welle Elektromašīnas rotora detaļa, kas balstās gultņos un uz 

kuras nostiprinātas mašīnas visas rotējošās daļas. 

2 1422 

vārpstas gals 

  

shaft end конец вала Wellenende Vārpstas daļa griezes momenta pārnešanai no mašīnas 

vai uz mašīnu. 

2 1423 

vārpstas kakls 

  

journal of a shaft шейка вала Wellen-Gleitlagersitz Vārpstas daļa, kas rotē gultnī. 2 1424 

vārpstas pagriezes mehānisms barring gear, turning gear валоповоротное устройство Drehvorrichtung Manuālas vai motorpiedziņas ierīce elektromašīnas 

rotora pagriešanai vai lēnai griešanai. 

2 1425 

vārpstas pārgals 

  

shaft extension выступ конца вала Wellenzapfen Vārpstas daļa, kas izvirzīta ārpus ārējā gultņa. 2 1426 

vārpstas sprieguma pārbaude shaft-voltage test измерение электрического 

напряжения между концами 

вала 

Messung der Wellenspannung Pārbaude, ko veic spriegumam pievienotai 

elektromašīnai, lai noteiktu rotora vārpstā inducēto 

spriegumu, kas var radīt strāvas vārpstā. 

2 1427 

vārpstas urbuma izolācija 

  

up-shaft insulation изоляция внутри полого вала Isolierung der Wellenbohrung Papildizolācija, kas aptver vadus dobā vārpstā. 2 1428 

Veibula sadalījums Weibull distribution распределение Вейбула Weibull-Verteilung Gadījumlieluma x varbūtību sadalījums, ko apraksta ar 

sadalījuma funkciju 

, 

kur n – sadalījuma formas parametrs; ;  – 

gadījumlieluma vidējā kvadrātiskā novirze jeb 

standartnovirze. 

Piezīme. Ja n = 2, varbūtību sadalījums atbilst Reilija 

sadalījumam. 

  

4 1816 

Veisa apgabals 

sk. domēns 

        3 1867 
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vektoriālais magnētiskais 

potenciāls 

(apzīmējums: A) 

magnetic vector potential векторный 

магнитныйпотенциал 

magnetisches Vektorpotential Vektoriāls lielums, kas raksturo magnētisko lauku un 

ko lieto kā palīglielumu magnētiskā lauka aprēķinos. 

Tā rotors ir vienāds ar magnētisko indukciju: 

 

Piezīme. Vektoriālais magnētiskais potenciāls nav 

noteikts viennozīmīgi, jo tam var pieskaitīt jebkuru 

lielumu, kura rotors ir nulle, tādējādi 

nemainot rot A  un tātad arī magnētiskās indukcijas kā 

reāla fizikāla lieluma vērtību. Magnetostatiskajam 

laukam parasti pieņem, ka . 

  

3 1868 

vektoriālais reizinājums vector product векторное произведение Vektorprodukt Divu vektoru A un B vektoriālais 

reizinājums  ir vektoriāls lielums, kura 

komponentes Dekarta taisnleņķa koordinātu sistēmā (x, 

y, z) aprēķina ar šādām formulām: 

; 

; 

. 

Formula cilindriskajā koordinātu 

sistēmā (r, z) iegūstama, aizstājot vektoru 

komponentēm indeksus x, y, z attiecīgi ar r, z, bet 

sfēriskajā koordinātu sistēmā (r,  ar r,  

  

3 1869 

vektoriālas funkcijas 

diverģence 

divergence of a vector function дивергенция векторной 

функции 

Divergenz einer vektoriellen 

Funktion 

Skalārs lielums D, ko dažādās koordinātu sistēmās 

vektoriālai funkcijai Baprēķina ar šādām formulām: 

Dekarta taisnleņķa (x, y, z)  

; 

cilindriskajā (r, z)  

; 

sfēriskajā (r, )  

, 

3 1870 
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kur , , , , , 

  funkcijas Bparciālie atvasinājumi. 

  

vektoriālas funkcijas rotors rotor of a vector function, curl of 

a vector function 

ротор векторной функции, 

вихрь векторной функции 

Rotor, Wirbel einer vektoriellen 

Funktion 

Vektoriāls lielums B, kura komponentes dažādās 

koordinātu sistēmās vektoriālai funkcijai Aaprēķina ar 

šādām formulām: 

Dekarta taisnleņķa (x, y, z)  

, 

, ; 

cilindriskajā (r, z)  

, 

, ; 

sfēriskajā (r, )  

, 

, , 

kur , , , , , 

  funkcijas Aparciālie atvasinājumi. 

  

3 1871 

vektoriāls lielums vectorial quantity векторная величина vektorielle Größe Fizikāls lielums, kam piemīt skaitliskā vērtība un 

virziens; tā vērtību trīsdimensiju telpas koordinātu 

sistēmā var raksturot ar trim skaitļiem (komponentēm), 

kas mainās pēc noteikta likuma, pārejot no vienas 

koordinātu sistēmas uz citu. Vektoriāls lielums, 

piemēram, ir spēks, ātrums, magnētiskā indukcija, 

elektriskā lauka intensitāte. 

  

3 1872 
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vektors kompleksajā plaknē phasor вектор в комплексной 

плоскости 

Zeiger Sinusoidāla lieluma attēlojums kompleksajā plaknē, 

kur kompleksā skaitļa modulis ir vienāds ar šī lieluma 

efektīvo vērtību, bet arguments – ar sākumfāzi. 

  

4 1885 

velkampiedziņas slēdzis 

  

cord operated switch выключатель с тяговым 

шнурком* 

Zugschalter Slēdzis, kura darbinātājelements ir paraujama aukla, 

kas noteiktā veidā maina kontaktu stāvokli. 

4 1886 

veltņpierakstes mēraparāts 

  

drum recorder самопишущий прибор с 

барабанной диаграммой 

Trommelschreiber Pierakstes mēraparāts ar veltni, uz kura cilindriskās 

virsmas vienā kārtā aptīts diagrammpapīrs un kuru 

griež piedziņas mehānisms. 

  

3 1874 

ventilatora apmale 

  

fan shroud экран вентилятора Lüfterkragen Ventilatora daļa, kas ierobežo gāzveida dzesētājaģenta 

noplūdi gar ventilatora lāpstiņām. 

2 1432 

ventilatora apvalks 

  

fan housing кожух вентилятора Lüftergehäuse Ierīce, kas aptver ventilatoru un norobežo gāzveida 

dzesētājaģenta plūsmu. 

2 1433 

ventilators fan, blower вентилятор Lüfter Ierīce, kas paredzēta gaisa plūsmas radīšanai vai 

spiediena paaugstināšanai un ko lieto elektromašīnu, 

transformatoru u. c. iekārtu dzesēšanai. 

  

4 1887 

ventilējams vilces dzinējs 

  

ventilated traction motor вентилируемый тяговый 

двигатель 

belüfteter Fahrmotor Vilces dzinējs, ko dzesē no ārienes pievadītais gaiss. 4 1888 

ventiļa apvadplecs by-pass valve arm обходное вентильное плечо Nebenweg-Ventilzweig Ventiļa palīgplecs, kas nodrošina strāvas plūšanu ķēdē, 

nenotiekot enerģijas apmaiņai starp avotu un slodzi. 

  

4 1889 

ventiļa atgriezes plecs 

  

free-wheeling valve arm возвратное вентильное плечо Freilauf-Ventilzweig Ventiļa apvadplecs, kas sastāv tikai no nevadāmiem 

ventiļiem. 

4 1890 

ventiļa atvēršana firing of a valve device отпирание вентильного 

прибора 

Zündung eines 

Ventilbauelements 

Process, kurā pēc vadības signāla padošanas caur 

ventili vai ventiļa plecu sāk plūst strāva vadītspējas 

virzienā. 

  

4 1891 

ventiļa bloķēšana 

  

valve device blocking блокирование вентильного 

прибора 

Zündsperrung eines 

Ventilbauelements 

Darbība, kas, pārtraucot vadības impulsu padošanu, 

novērš iespēju atkārtoti atvērt vadāmu ventili. 

4 1892 

ventiļa caursite breakdown of an electronic valve 

device 

пробой электронного 

вентильного прибора 

Durchbruch eines elektronischen 

Ventilbauelements 

Bojājums, kas saistīts ar ventiļa nespēju ilgstoši izturēt 

sprostspriegumu, noplūdes strāvai sasniedzot 

nepieļaujami lielu vērtību. 

  

4 1893 

ventiļa ierosināšana 

sk. ventiļa vadības 

ierosināšana 

  

        4 1894 
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ventiļa palīgplecs 

  

auxiliary valve arm вспомогательное вентильное п

лечо 

Hilfs-Ventilzweig Jebkurš ventiļa plecs, kas nav galvenais plecs. 4 1895 

ventiļa pleca vadītnespējas 

intervāls 

idle interval of a valve arm интервал непроводимости 

вентильного плеча 

stromlose Dauer eines 

Ventilzweiges 

Taktsperioda daļa, kurā caur ventiļa plecu nevar plūst 

strāva. 

4 1896 

ventiļa pleca vadītspējas 

intervāls 

  

conduction interval of a valve 

arm 

интервал проводимостивентил

ьного плеча 

Stromflußdauer eines 

Ventilzweiges 

Taktsperioda daļa, kurā caur ventiļa plecu var plūst 

strāva. 

4 1897 

ventiļa plecs valve arm вентильное плечо Ventilzweig Elektriskās ķēdes daļa ar diviem galvenajiem 

maiņstrāvas vai līdzstrāvas izvadiem un vienu vai 

vairākiem savā starpā savienotiem vienlaicīgi atvērtiem 

ventiļiem. 

  

4 1898 

ventiļa plecu pāris 

  

pair of valve arms пара вентильных плеч Ventilzweigpaar Divi virknē savienoti ventiļa pleci, kuru vadītspējas 

virzieni sakrīt. 

4 1899 

ventiļa rekuperētājplecs 

  

regenerative [valve] arm рекуперирующее [вентильное]

 плечо 

Rückarbeits[-Ventil]zweig Ventiļa plecs, kas paredzēts enerģijas pārvadīšanai no 

slodzes uz avotu. 

4 1901 

ventiļa relatīvais vadītspējas 

ilgums 

conduction ratio of a valve 

device 

коэффициент проводимости 

вентильного прибора 

Stromflußverhältnis eines 

Ventilbauelements 

Ventiļa vadītspējas intervāla attiecība pret taktsperiodu. 4 1900 

ventiļa sliekšņspriegums threshold voltage of an 

electronic valve device 

пороговое напряжение 

вентильного прибора 

Schleusenspannung eines 

elektronischen 

Ventilbauelements 

Sprieguma vērtība, kas atbilst ventiļa voltampēru 

raksturlīknes aproksimējošās taisnes krustpunktam ar 

šīs raksturlīknes sprieguma asi. 

  

4 1902 

ventiļa sproststāvoklis reverse blocking state of an 

electronic valve device 

обратное блокирующее 

состояние вентильного 

прибора 

Rückwärts-Sperrzustand eines 

Ventilbauelements 

Stāvoklis, kad strāva nevar plūst caur ventili vai ventiļa 

plecu tāpēc, ka ventiļa elektrodiem pieslēgts pretējas 

polaritātes spriegums. 

4 1903 

ventiļa sprostvirziens non-conducting direction of an 

electronic valve device 

непроводящее направление 

электронного вентильного 

прибора 

nichtleitende Richtung eines 

elektronischen 

Ventilbauelements 

Virziens, kas pretējs ventiļa vadītspējas virzienam. 4 1904 

ventiļa vadības ierosināšana, 

ventiļa ierosināšana 

  

triggering of a valve device включение по управляющему 

электроду вентильного 

прибора 

Ansteuerung eines 

Ventilbauelements 

Darbība, kuras rezultātā uz ventiļa vadības elektrodu 

tiek padots spriegums. 

4 1905 

ventiļa vadītnespējas stāvoklis 

sk. aizvērts ventiļa stāvoklis 

  

        4 1906 

ventiļa vadītspējas stāvoklis 

sk. atvērts ventiļa stāvoklis 

  

        4 1907 

ventiļa vadītspējas virziens conducting direction of an 

electronic valve device 

проводящее направление 

электронного вентильного 

прибора 

Leitungsrichtung eines 

elektronischen 

Ventilbauelements 

Virziens, kurā caur elektronisko ventili vai ventiļa 

plecu var plūst strāva. 

4 1908 
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ventiļizlādnis non-linear resistor type arrester вентильный разрядник Ventilableiter Izlādnis, kura galvenais funkcionālais elements ir 

nelineāra, pievadītajam spriegumam apgriezti 

proporcionāli mainīga pretestība, ar kuru parasti virknē 

slēgtas dzirksteļspraugas. 

  

1 242 

ventiļu bloks valve device assembly вентильный блок Ventilbauelement-Satz Elektriski un mehāniski savienoti vairāki ventiļi vai 

ventiļu moduļi, kas ievietoti vienā apvalkā un 

komplektēti kā viens elements, piemēram, tiltslēguma 

taisngriezis, kas izveidots no četrām diodēm. 

  

4 1909 

ventiļu modulis valve device stack вентильный модуль Ventilbauelement-Baugruppe Vienota konstrukcija, kas sastāv no vairākiem savā 

starpā savienotiem ventiļiem kopā ar stiprināšanas 

elementiem un citām palīgierīcēm. 

  

4 1910 

ventiļvājinātājs microwave isolator, one-way 

microwave attenuator 

вентиль СВЧ, аттенюатор СВЧ Mikrowellen-Richtungsleitung Pasīva elektromagnētiska ierīce (ar divām 

pieslēgvietām), kurā superaugstu frekvenču diapazonā 

enerģijas absorbcija enerģijas izplatīšanās vienā 

virzienā daudzkārt pārsniedz enerģijas absorbciju 

izplatīšanās pretējā virzienā. 

  

3 1875 

vertikālass vējturbīna, 

vertikālā vējturbīna 

  

vertical axis wind turbine вертикально-осевая ветряная 

турбина* 

Vertikalachs-Windturbine Vējturbīna, kuras ass orientēta vertikāli. 4 1913 

vertikālā slodze 

  

vertical load вертикальная нагрузка vertikale Last Jebkurā balsta punktā pieliktas jebkuras slodzes 

vertikālā komponente. 

2 1440 

vertikālā vējturbīna 

sk. vertikālass vējturbīna 

  

        4 1912 

VES 

sk. vēja elektrostacija 

  

        4 1914 

veselskaitļa tinums integral slot winding обмотка с целым числом пазов 

на полюс и фазу 

Ganzlochwicklung Izkliedēts tinums, kuram rievu skaits uz polu un fāzi ir 

vesels skaitlis. 

  

2 1441 

vēja ātruma profils, 

vēja profils 

  

wind [speed] profile профиль [скорости] ветра* Windprofil Matemātiska izteiksme, ar kuru apraksta vēja ātruma 

maiņu atkarībā no augstuma virs zemes virsmas. 

Piezīme. Parasti šo atkarību izsaka ar logaritmisko 

funkciju vai eksponentfunkciju. 

4 1817 

vēja ātruma sadalījums wind speed distribution распределение скорости ветра Windgeschwindigkeitsverteilung Sadalījuma funkcija, ko izmanto vēja ātruma 

sadalījuma varbūtības aprakstīšanai ilgākam laika 

periodam. 

4 1818 
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Piezīme. Par sadalījuma funkcijām parasti izmanto 

Reilija sadalījumu un Veibula sadalījumu. 

  

vēja ātruma vektors wind velocity вектор скорости ветра Windgeschwindigkeitsvektor Vektors, kura virziens sakrīt ar bezgalīgi maza gaisa 

tilpuma elementa kustības virzienu noteiktā telpas 

punktā, bet garums – ar gaisa daļiņu kustības ātrumu 

šajā punktā. 

  

4 1819 

vēja ātrums 

  

wind speed скорость ветра Windgeschwindigkeit Kāda telpas punkta apkārtnē noteikta pietiekami maza 

gaisa tilpuma elementa ātrums. 

4 1820 

vēja bāzes augstums wind reference height базовая высота ветра Windbezugshöhe Pieņemts augstums, kuru izmanto vēja ātruma 

pārrēķināšanai atbilstoši bāzes nosacījumiem. 

Piezīme. Parasti bāzes augstumu pieņem 10 m. 

  

4 1822 

vēja bāzes ātrums reference wind speed базовая скорость ветра* Bezugswindgeschwindigkeit Lielākais vēja ātrums, kuru izmanto vējturbīnu 

iedalīšanai klasēs. 

Piezīme. Attiecīgajai vēja bāzes ātruma klasei 

atbilstošā turbīna ir konstruēta tā, ka tā iztur 10 

minūtēs vidējotu ekstremālo vēja ātrumu rumbas 

augstumā, ja atkārtošanās periods ir 50 gadi. 

  

4 1821 

vēja brāzma gust порыв ветра Bö Pēkšņa un īslaicīga vēja ātruma palielināšanās virs tā 

vidējās vērtības. 

Piezīme. Vēja brāzmu raksturo ar ātruma kāpumlaiku, 

vēja ātruma pieaugumu virs vidējās vērtības un šīs 

brāzmas ilgumu. 

  

4 1823 

vēja elektrostacija 

  

wind power station ветроэлектростанция Windkraftwerk Elektrostacija, kurā elektroenerģiju iegūst, pārveidojot 

vēja mehānisko enerģiju. 

1 174 

vēja elektrostacija, VES wind power station, wuind 

power plant, WPP 

ветроэлектрическая станция, 

ветроэлектростанция, ВЭС 

Windkraftwerk Elektrostacija, kurā ir viens vai vairāki ar 

nepieciešamajām palīgiekārtām apgādāti vējagregāti. 

Piezīme. Vēja elektrostacijā ietilpst tornis, gondola, 

vējrats, ģenerators, multiplikators, virziena 

orientācijas sistēma, elektriskā sadalne u. c. 

palīgiekārtas. 

  

4 1824 

vēja elektrostacijas 

elektrotīkls 

power collection system of a 

wind power station 

электросеть 

ветроэлектростанции* 

elektrisches Kraftwerknetz eines 

Windkraftwerks 

Elektrotīkls, kas saņem jaudu no viena vai vairākiem 

vējģeneratoriem un pievada to paaugstinošajam 

transformatoram vai elektropatērētājam. 

  

4 1825 

vēja laiduma garums wind span length длина ветрового пролёта Windspannweite Horizontālais attālums starp laiduma viduspunktiem 2 1429 
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  abās balsta pusēs. 

vēja profils 

sk. vēja ātruma profils 

  

        4 1826 

vēja puse, 

vējpuse 

  

windward side, up-wind наветренная сторона Luv Pret vēju pavērstā vējturbīnas puse. 4 1827 

vēja slodze wind load ветровая нагрузка Windlast Horizontāla slodze, ko rada vēja spiediens un kas 

darbojas uz jebkuru elektrolīnijas elementu ar 

apledojumu vai bez tā. 

  

2 1430 

vēja spiediens wind pressure давление ветра Winddruck Vējrata spārna virsmas noteiktā punktā – vēja radītā 

aerodinamiskā spēka normālās komponentes attiecība 

pret virsmas laukuma elementu šī punkta apkārtnē. 

  

4 1828 

vēja šķēršļi wind obstacles препятствия ветровому потоку Anströmunghindernisse Vējagregāta tuvumā esoši nekustīgi priekšmeti, 

piemēram, koki un ēkas, kas rada gaisa plūsmas 

kropļojumus. 

  

4 1829 

vējagregāta [relatīvā] 

darbgatavība 

availability of a WTGS готовность ветроагрегата Verfügbarkeit einer 

Windenergieanlage 

Vējagregāta faktiskā darbības laika td attiecība noteiktā 

laika intervālā T pret šo laika intervālu (parasti šo 

attiecību izsaka procentos): 

, 

kur  – vējagregāta dīkstāves un bojājumu laiks. 

  

4 1838 

vējagregāta aizsardzības 

sistēma 

protection system of a WTGS система защиты ветроагрегата Sicherheitssystem einer 

Windenergieanlage 

Sistēma, kas nodrošina vējagregāta darbību noteiktu 

parametru robežās. 

Piezīme. Vadības sistēmas un aizsardzības sistēmas 

prasību nesakritības gadījumā priekšroka dodama 

aizsardzības sistēmai. 

  

4 1830 

vējagregāta balastslodze 

  

dump load of a WTGS балластная нагрузка 

ветроагрегата* 

Kompensationsbelastung einer 

Windenergieanlage* 

Elektropatērētājs, kas izmanto autonoma vējagregāta 

nevajadzīgi saražoto pārpalikuma elektroenerģiju. 

4 1831 

vējagregāta dīkgaita idling of a wind turbine 

generator system 

холостой ход ветроагрегата* Leerlauf einer 

Windenergieanlage 

Vējagregāta darba režīms, kurā vējturbīna griežas, 

nedodot tīklā jaudu. 

Piezīme. Šāds režīms var būt, piemēram, vējrata 

spārniem atrodoties karogstāvoklī. 

  

4 1832 
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vējagregāta ekstrapolētā 

jaudas raksturlīkne 

  

extrapolated power curve of a 

WTGS 

экстраполированная кривая 

мощности ветроагрегата 

extrapolierte Leistungskurve 

Windenergieanlage 

Vējagregāta izmērītās jaudas raksturlīknes ekstrapolēts 

pagarinājums, kurā lietderīgā jauda novērtēta diapazonā 

no lielākā izmērītā vēja ātruma līdz maksimālajam vēja 

darbātrumam. 

4 1833 

vējagregāta gondola nacelle of a WTGS гондола ветроагрегата Gondel einer Windenergieanlage Torņa galā nostiprināts horizontālās vejturbīnas 

korpuss, kurā izvietoti vējagregāta elektriskie un 

mehāniskie mezgli. 

  

4 1834 

vējagregāta izmērītās jaudas 

raksturlīkne 

  

measured power curve of a 

WTGS 

кривая измеренной мощности 

ветроагрегата* 

Kurve der gemessenen Leistung 

einer Windenergieanlage 

Tabula vai grafiks, kas attēlo vējagregāta lietderīgo 

jaudu kā funkciju no izmērītā vēja ātruma, turklāt 

mērījumiem jābūt veiktiem ar noteiktu metodi. 

  

4 1835 

vējagregāta lietderības 

koeficients 

  

power coefficient of a WTGS коэффициент полезного 

действия ветроагрегата* 

Leistungsbeiwert einer 

Windenergieanlage 

Vējagregāta atdotās jaudas attiecība pret vējrata 

mehānisko jaudu, kas noteikta pēc brīvplūsmas vēja 

ātruma. 

  

4 1836 

vējagregāta nesējkonstrukcija 

  

support structure of a WTGS несущая конструкция 

ветроагрегата 

tragende Struktur einer 

Windenergieanlage 

Konstrukcija, kas sastāv no vējagregāta torņa un 

pamatnes. 

4 1837 

vējagregāts wind turbine generator system, 

WTGS 

ветроагрегат Windenergieanlage, WEA Vejturbīnas, elektroģeneratora un palīgiekārtu kopums, 

kas vēja kinētisko enerģiju pārveido elektriskajā 

enerģijā. 

  

4 1839 

vējģeneratora atdotā jauda output power of a wind-driven 

generator 

выходная мощность 

ветроэлектрического 

генератора* 

Ausgangsleistung eines 

Windkraftgenerators 

Elektriskā jauda, ko vējģenerators atdod tīklam vai 

elektropatērētājam. 

4 1840 

vējģeneratora maksimālā 

jauda 

maximum power of a wind-

driven generator 

максимальная мощность 

ветроэлектрического 

генератора* 

Maximalleistung eines 

Windkraftgenerators 

Lielākā lietderīgā jauda, ko vējģenerators var attīstīt. 4 1841 

vējģeneratora nominālā jauda rated power of a wind-driven 

generator 

номинальная мощность 

ветроэлектрического 

генератора* 

Bemessungsleistung eines 

Windkraftgenerators 

Maksimālā ilgstošā elektriskā jauda, ko attīsta 

vējģenerators tam paredzētajos normālajos darba 

apstākļos. 

4 1842 

vējģeneratora 

pieslēgumpunkts 

network connection point of a 

wind-driven generator 

точка подключения 

ветроэлектрического 

генератора к сети* 

Netzanschlußspunkt eines 

Windkraftgenerators 

Vieta, kur atsevišķs vējģenerators ar kabeli pieslēgts 

elektrotīklam vai vēja elektrostacijā – šīs vēja 

elektrostacijas elektrotīkla kopnēm. 

4 1843 

vējģeneratora pievienojums 

tīklam 

interconnection of a wind-driven 

generator 

подключение 

ветроэлектрического 

генератора к сети* 

Netzanschluß eines 

Windkraftgenerators 

Elektrisks vējģeneratora un elektroapgādes tīkla 

savienojums, kas elektrisko enerģiju ļauj nodot no 

vējturbīnas tīklā un otrādi. 

4 1844 

vējģenerators wind-driven generator ветроэлектрический генератор Windkraftgenerator Elektromašīnģenerators, ko uzstāda vējagregātā vēja 

mehāniskās enerģijas pārveidošanai elektriskajā 

enerģijā. 

  

4 1845 
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vējlauzis 

  

wind break ветролом* Windbrecher Vēja šķēršļu kopums, kurā šķēršļu savstarpējais 

attālums ir mazāks par trīskāršu to augstumu. 

4 1846 

vējparks 

  

wind farm ветропарк* Windpark Elektrostacija, ko veido viena vai vairākas teritoriāli 

tuvu izvietotas vējagregātu grupas. 

4 1847 

vējpuse 

sk. vēja puse 

  

        4 1848 

vējrata aerodinamiskā bremze tip-vanes тормозящая пластина 

ветроколеса*, 

аэродинамический тормоз 

ветроколеса* 

aerodynamische Bremse eines 

Windrads 

Vējagregāta spārna smailē ierīkota plāksnīte, kas, 

spārnam pārsniedzot pieļaujamo ātrumu, izvirzās 

perpendikulāri spārna kustības virzienam un bremzē 

spārnu. 

4 1849 

vējrata aizpildījums 

  

wind rotor blade solidity заполнение ветроколеса* Rotor-Blattdichte Visu vējrata spārnu lielākā projicētā laukuma attiecība 

pret vējrata spārnu aprakstītā riņķa laukumu. 

4 1850 

vējrata diametrs 

  

wind rotor diameter диаметр ветроколеса Windrad-Durchmesser Vējrata spārna smailes rotācijas aploces diametrs. 4 1851 

vējrata rumba 

  

hub of a wind rotor ступица ветроколеса, втулка 

ветроколеса 

Nabe eines Windrads Vējrata daļa, kas paredzēta spārnu stiprināšanai. 4 1852 

vējrata rumbas augstums hub height of a wind rotor высота ступицы ветроколеса* Nabenhöhe eines Windrads Horizontālas vējturbīnas ass augstums virs zemes. 

Vertikālajām vējturbīnām tas ir attālums no zemes līdz 

turbīnas ekvatorplaknei, t. i., plaknei, ko veido spārnu 

visvairāk izvirzītās daļas aprakstītā aploce. 

  

4 1853 

vējrata spārna iestatījuma 

leņķis 

  

blade pitch angle угол установки лопасти Blatteinstellwinkel Leņķis starp vējrata spārna profilhordu un vējrata 

rotācijas plakni. 

4 1854 

vējrata spārna noskrejšķautne 

  

blade trailing edge задняя кромка лопасти* Blattendkante Vējrata spārna šķautne, gar kuru tiek aizvadīta gaisa 

plūsma. 

4 1855 

vējrata spārna pamatne 

  

blade root основание лопасти 

ветроколеса 

Blattwurzel Vējrata spārna daļa, kas nostiprināta rumbā. 4 1856 

vējrata spārna profilhorda 

  

blade chord line профильная хорда лопасти* Blattprofilsehne Iedomāta līnija starp vējrata spārna profilšķēluma 

noskrejšķautni un uzskrejšķautni. 

4 1857 

vējrata spārna regulēšana blade pitch regulation регулировка угла лопасти 

ветроколеса 

Blattwinkelregelung Vējagregāta regulēšana, kas ierobežo vējturbīnas jaudu 

un/vai rotācijas frekvenci, mainot spārna leņķi attiecībā 

pret vējrata plakni. 

  

4 1858 

vējrata spārna smaile 

  

blade tip of a wind rotor вершина лопасти ветроколеса* Blattspitze eines Windrads Vējagregata spārna punkts, kas atrodas vistālāk no tā 

ass. 

4 1859 

vējrata spārna smailes ātruma 

koeficients 

blade tip speed ratio коэффициент скорости конца 

лопасти* 

Blattschnellaufzahl Vējrata spārna smailes aploces ātruma attiecība pret 

vēja ātrumu. 

4 1860 
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vējrata spārna uzskrejšķautne 

  

blade leading edge передняя кромка лопасти* Blattnase Vējrata spārna šķautne, uz kuras gaiss uzplūst. 4 1861 

vējrata spārna vērpums blade twist крутка лопасти ветроколеса Blattverwindung Vējrata spārna profilhordas virziena maiņa pa spārna 

garumu, lai samazinātu spārna uzplūdes leņķi virzienā 

uz spārna smaili. 

  

4 1862 

vējrata spārns 

  

blade of a wind rotor лопасть ветроколеса Blatt eines Windrads Vējrata daļa, kas izveidota un nostiprināta tā, lai vēja 

enerģiju varētu pārveidot rotācijas kustībā. 

4 1863 

vējrata spārnu karogstāvoklis feathering position of a wind 

rotor 

флаговое положение 

ветроколеса* 

Windrad-Fahnenstellung Vējrata spārnu stāvoklis tādā iestatījuma leņķī 

(aptuveni 900), kad vējrata attīstītais griezes moments ir 

niecīgs, vējrats ir nekustīgs vai tā rotācijas frekvence ir 

tuva nullei. 

  

4 1864 

vējrata vēziena laukums swept area of a wind rotor ометаемая площадь 

ветроколеса 

überstrichene Fläche eines 

Windrads 

Laukums, ko vēja ātruma vektoram perpendikulārā 

plaknē ietver vējrata spārnu smailes aprakstītā aploce. 

  

4 1865 

vējrats wind rotor ветроколесо Windrad Vejturbīnas daļa, ko veido spārni un rumba un kas, 

uzņemot vēja plūsmu, vēja enerģiju pārveido rotācijas 

kustībā. 

  

4 1866 

vējturbīna 

  

wind turbine ветряная турбина, 

ветродвигатель 

Windturbine Rotējoša mašīna, kas vēja kinētisko enerģiju pārveido 

mehāniskajā enerģijā. 

4 1867 

vējturbīnas apture 

  

shutdown of a wind turbine останов ветряной турбины* Abschaltung einer Windturbine Pāreja no vējturbīnas slodzes režīma uz dīkgaitas 

režīmu vai miera stāvokli. 

4 1868 

vējturbīnas aretēšana blocking of a wind turbine механическая блокировка 

ветряной турбины* 

Arretierung einer Windturbine Vējturbīnas vārpstas vai citas rotējošas daļas griešanās 

novēršana, to nekustīgi nostiprinot ar skrūvi, tapu vai 

citu ierīci, bet nevis mehāniski bremzējot. 

  

4 1870 

vējturbīnas astesspārns 

  

tail vane of a wind turbine флюгерное крыло ветряной 

турбины* 

Windfahne einer Windturbine Vējturbīnas aizmugures daļā nostiprināta plāksne, kas 

nelielas jaudas vējturbīnas orientē pret vēju. 

4 1871 

vējturbīnas atsaištornis 

  

guyed tower of a wind turbine башня ветряной турбины на 

оттяжках 

abgespannter Turm einer 

Windturbine 

Vējagregāta tornis, kuru vertikālā stāvoklī notur ar 

trošu vai stieņu atsaitēm. 

4 1872 

vējturbīnas avārijapture 

  

emergency shutdown of a wind 

turbine 

аварийный останов ветряной 

турбины* 

Notabschaltung einer 

Windturbine 

Vējturbīnas ātra apturēšana, ko veic manuāli vai 

automātiski ar aizsardzības sistēmas starpniecību. 

4 1873 

vējturbīnas azimuts azimuth [angle] of a wind 

turbine 

угол азимута ветряной 

турбины* 

Azimut[winkel] einer 

Windturbine 

Leņķis starp ģeogrāfiskā meridiāna ziemeļu virzienu un 

horizontālas vējturbīnas ass virzienu. Tas var mainīties 

robežās no 0 līdz 360 grādiem. 

  

4 1874 
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vējturbīnas ārējie darba 

apstākļi 

external conditions of a wind 

turbine 

внешние условия работы 

ветряной турбины* 

Umgebungsbedingungen einer 

Windturbine 

Vējturbīnas darbību ietekmējošie ārējie faktori, 

ieskaitot vēja parametrus (ātrumu, virzienu), 

meteoroloģiskos apstākļus (sniegu, apledojumu u. 

tml.), zemestrīci un elektrotīkla režīmu. 

  

4 1869 

vējturbīnas bremze brake of a wind turbine тормоз ветряной турбины Bremse einer Windturbine Ierīce vējturbīnas rotora rotācijas frekvences 

samazināšanai vai tā pilnīgai apstādināšanai. 

Piezīme. Pēc bremzētājspēka rakstura izšķir vairākus 

vējturbīnas bremžu veidus: 

-          aerodinamisko bremzi, kurā bremzēšanai 

izmanto aerodinamisko spēku, kas darbojas 

uz grozāmajiem spārniem vai to grozāmajām 

daļām; 

-          mehānisko bremzi, kas vējturbīnas 

griešanās ātruma samazināšanai izmanto 

berzes spēku 

. 

4 1875 

vējturbīnas darba režīms 

  

operating mode of a wind 

turbine 

режим работы ветряной 

турбины 

Betriebsart einer Windturbine Stāvoklis, kas raksturo vējturbīnas darbību, piemēram, 

slodzes režīms, dīkgaita, miera stāvoklis. 

4 1876 

vējturbīnas miera stāvoklis 

  

standstill of a wind turbine режим покоя ветряной 

турбины* 

Stillstand einer Windturbine Stāvoklis, kurā vējturbīna ir pilnīgi nobremzēta. 4 1877 

vējturbīnas normālaptures 

stāvoklis 

  

parking [state] of a wind turbine положение парковки ветряной 

турбины* 

Parkstellung einer Windturbine Stāvoklis, kādā vējturbīna nonāk pēc normālās aptures. 4 1879 

vējturbīnas normālā apture 

  

normal shutdown of a wind 

turbine 

нормальный останов ветряной 

турбины* 

normale Abschaltung einer 

Windturbine 

Vējturbīnas apturēšana, kurā visas apturēšanas stadijas 

pilnībā vada piedziņas vadības sistēma. 

4 1878 

vējturbīnas orientēšana 

  

yawing of a wind turbine ориентация ветряной турбины Gierbewegung einer 

Windturbine 

Horizontālas vējturbīnas pagriešana ap vertikālu asi, lai 

mainītu tās orientāciju attiecībā pret vēja virzienu. 

4 1880 

vējturbīnas pašneses tornis 

  

cantilever tower of a wind 

turbine 

свободнонесущая башня 

ветряной турбины 

freitragender Turm einer 

Windturbine 

Vējagregāta vienstatņa tornis bez atsaitēm. 4 1881 

vējturbīnas rotācijas 

frekvence 

  

rotor speed of a wind turbine частота вращения ветряной 

турбины 

Rotordrehzahl einer Windturbine Vējrata apgriezienu skaits laika vienībā. 4 1882 

vējturbīnas stāvbremze 

  

parking brake of a wind turbine стояночный тормоз ветряной 

турбины* 

Feststellbremse einer 

Windturbine 

Bremze, ar kuru var pilnīgi novērst vējturbīnas rotora 

kustību. 

4 1883 

vējturbīnas vadības sistēma control system of a wind turbine система управления ветряной 

турбины 

Betriebsführungssystem einer 

Windturbine 

Sistēma, kas, saņemot informāciju par vējturbīnas 

režīmu un/vai apkārtējās vides apstākļiem, regulē 

turbīnu tā, lai netiktu pārsniegtas parametru 

pieļaujamās robežvērtības. 

  

4 1884 
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vējvibrācija aeolian vibration вибрация от ветра winderregte Schwingung Vēja radīta periodiska vada kustība, galvenokārt 

vertikālā virzienā, ar relatīvi lielu frekvenci (dažus 

desmitus Hz) un nelielu amplitūdu, kas aptuveni 

vienāda ar vada diametru. 

  

2 1431 

vēlamā vērtība 

  

desired value требуемое значение Sollwert Mainīgā lieluma vērtība, kas, ievērojot noteiktus 

apstākļus, ir vēlama noteiktā brīdī. 

3 1873 

vērpes moments 

(apzīmējums: T) 

  

torque, twisting moment крутящий момент Torsionsmoment, Drillmoment Visu pret rotācijas asi vērstu ārējo spēku momentu 

algebriskā summa. 

3 1876 

vērpes vārpsta 

  

torque shaft торсионный вал Verdrehwelle Tieva vārpsta, ko lieto elastības palielināšanai starp 

divām sajūgtām vārpstām. 

2 1434 

vērpsavienotājs twist-on connecting device, 

TOCD 

скручиваемый электрический 

соединитель* 

Drehverbinder, Drehklemme Elektroinstalācijas piederums, kas izveidots čaulas 

veidā un kas, ievietojot tajā divu vai vairāku vadu galus 

un to savērpjot, nodrošina elektrisko savienojumu. 

4 1911 

vērptais piekarkabelis 

  

bundle assembled aerial cable воздушный кабель пучковой 

скрутки 

isolierte Freileitungsleiter Piekarkabelis, kas sastāv no savērptiem izolētiem 

vadiem un neizolēta vada vai bez tā. 

2 1435 

vērpts vads stranded conductor скрученная жила verseilter Leiter Vads, kas sastāv no vairākām atsevišķām stieplēm, no 

kurām visām vai dažām parasti ir spirāles 

forma. Vērpts vads var būt ar apaļu vai cita profila 

šķērsgriezumu. 

  

2 1436 

vērpuma koeficients lay ratio кратность шага скрутки Schlaglängeverhältnis, 

Verseilfaktor 
Daudzstiepļu vada vienas stieples vai vairākdzīslu 

kabeļa vienas dzīslas vērpuma soļa attiecība pret spirāli 

veidojošā vijuma vidējo diametru. 

  

2 1437 

vērpuma solis length of lay шаг скрутки Schlaglänge Daudzstiepļu vada vienas stieples vai vairākdzīslu 

kabeļa vienas dzīslas veidotās spirāles viena vijuma 

aksiālais garums. 

  

2 1438 

vērpuma virziens direction of lay направление скрутки Schlagrichtung Skrūves līnijas virziens, kas sakrīt ar daudzstiepļu vada 

vienas stieples vai vairākdzīslu kabeļa vienas dzīslas 

veidoto spirāli. Atbilstoši skrūves līnijai izšķir labo un 

kreiso vērpuma virzienu. 

  

2 1439 

vibrācijas pārbaude 

  

vibration test измерение вибрации mechanische 

Schwingungsprüfung 
Pārbaude, kurā mēra elektromašīnas daļu vibrācijas 

noteiktos apstākļos. 

2 1442 

vibrāciju slāpētājs 

  

vibration damper виброгаситель Schwingungsdämpfer Pie vada vai aizsargtroses montēta ierīce vēja radītu 

vibrāciju slāpēšanai vai samazināšanai. 

2 1443 

vibrogalvanometrs vibration galvanometer вибрационный гальванометр Vibrations-Galvanometer Galvanometrs, kura kustīgās daļas pašsvārstību 3 1877 
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frekvence tiek noskaņota rezonansē ar mērījamās 

strāvas frekvenci. 

  

vibromēraparāts vibrating reed instrument вибрационный язычковый 

измерительный прибор 

Zungen-Frequenzmeßgerät Maiņstrāvas elektriskais mēraparāts, kura kustīgā daļa 

ir izveidota no elastīgām plāksnītēm un kura darbības 

pamatā ir elektromagnēta spolēs plūstošās noteiktas 

frekvences maiņstrāvas izraisītās atsevišķu plāksnīšu 

rezonanses svārstības. Mēraparātu lieto maiņstrāvas 

frekvences mērīšanai. 

  

3 1878 

videsizturīgs savienotājs environment resistant connector устойчивый к воздействию 

окружающей среды 

соединитель 

umweltbeständiger 

Steckverbinder 

Spraudsavienotājs, kas aizsargāts pret mitruma, ārvides 

temperatūras un netīrumu iedarbību. 

4 1924 

vidējais apgaismojums 

(apzīmējums: ) 

average illuminance средняя освещенность mittlere Beleuchtungsstärke Noteiktas virsmas apgaismojuma vidējā vērtība. 

Piezīme. Praksē vidējo apgaismojumu parasti aprēķina 

kā kopējās gaismas plūsmas attiecību pret visu virsmas 

laukumu vai arī kā apgaismojuma vidējo vērtību no 

virsmas dažādos punktos noteiktajām apgaismojuma 

vērtībām. 

  

4 1919 

vidējais kolektora 

starpplāksnīšu spriegums 

mean voltage between 

commutator segments 

среднее значение напряжения 

между коллекторными 

пластинами 

mittlere Lamellenspannung Spriegums, ko iegūst, dalot spriegumu starp diviem 

blakus sukturiem ar kolektora plāksnīšu skaitu starp 

tiem (neieskaitot ar sukām pārklātās kolektora 

plāksnītes). 

4 1920 

vidējais 

lietojumapgaismojums 

service illuminance освещенность при 

эксплуатации 

Betriebswert der 

Beleuchtungsstärke, 

Betriebsbeleuchtungsstärke 

Vidējais apgaismojums apgaismes ietaises viena 

apkalpes cikla laikā. 

Piezīme. Apgaismojuma vidējo vērtību var noteikt visai 

telpas darba virsmai vai atsevišķām darba vietām. 

  

4 1921 

vidējais sfēriskais gaismas 

stiprums 

mean spherical luminous 

intensity 

среднесферическая сила света mittlere räumliche Lichtstärke Visu gaismas avota virzienu gaismas stipruma vidējā 

vērtība, kas vienāda ar avota gaismas plūsmas attiecību 

pret 4π sr lielu telpas leņķi. 

  

4 1922 

vidējais spriegums, 

vidspriegums 

  

medium voltage среднее напряжение Mittelspannung Sprieguma nomināli starp zemspriegumu un augstsprie

gumu. 

1 606 

vidējais vēja ātrums mean wind speed средняя скорость ветра mittlere Windgeschwindigkeit Vēja ātruma statistiski vidējā vērtība, kas noteikta 

izvēlētam momentāno vērtību mērījumu skaitam 

izvēlētajā laika periodā (no dažām sekundēm līdz 

vairākiem gadiem). 

  

4 1923 

vidējā aritmētiskā vērtība         4 1915 
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sk. aritmētiskais vidējais 

  

vidējā ģeometriskā vērtība 

sk. ģeometriskais vidējais 

  

        4 1916 

vidējā harmoniskā vērtība 

sk. harmoniskais vidējais 

  

        4 1917 

vidējā kvadrātiskā vērtība 

sk. kvadrātiskais vidējais 

  

        4 1918 

vidējā sprieguma tinums intermediate-voltage winding обмотка среднего напряжения Mittelspannungswicklung Vairāktinumu transformatora tinums, kura nominālais 

spriegums ir starp augstākā un zemākā sprieguma 

tinumu nominālo spriegumu. 

  

2 1444 

vidējās vērtības detektors average detector детектор средних значений Mittelwert-Detektor Detektors, kura izejas spriegums atbilst pievadītā 

signāla apliecējlīknes vidējai vērtībai. 

Piezīme. Vidējo vērtību nosaka noteiktam laika 

intervālam. 

  

3 1879 

vidfrekvence medium frequency повышенная частота Mittelfrequenz Frekvence, kas lielāka par 60 Hz un mazāka vai 

vienāda ar 10 kHz. 

Piezīme. Šādu no frekvences vērtības atkarīgu 

apzīmējumu parasti lieto tikai elektrotermijā. 

  

4 1925 

vidsprieguma lietotājs 

  

medium-voltage consumer потребитель среднего 

напряжения 

Mittelspannungs-Kunde Elektroenerģijas lietotājs, kuru apgādā ar vidsprieguma 

elektroenerģiju. 

  

2 1445 

vidsprieguma tarifs medium-voltage tariff тариф для среднего 

напряжения 

Preisregelung für 

Mittelspannung 
Tarifs, ko piemēro elektroapgādei, izmantojot 

vidspriegumu. 

  

2 1446 

vidspriegums 

sk. vidējais spriegums, 

vidspriegums 

  

        1 711-4 

viduspunkts midpoint средняя точка* Mittelpunkt Kopējais savienojuma punkts diviem simetriskiem 

elektriskās ķēdes elementiem, kuru otri gali ir 

pievienoti diviem dažādiem šīs ķēdes līnijas vadiem. 

  

4 1926 

vidusvads midpoint conductor провод средней точки* Mittelleiter Vads, kas elektriski savienots ar viduspunktu un ko var 4 1927 
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  izmantot elektroenerģijas pārvadei un sadalei. 

vielas daudzums 

(apzīmējums: n) 

  

amount of substance количество вещества Stoffmenge Lielums, kas proporcionāls noteikta veida 

elementārdaļiņu skaitam noteiktā vielas paraugā. 

Piezīme. SI vielas daudzuma mērvienība ir mols. 

3 1880 

vienavota gredzenlīnija ring feeder, loop [deprecated in 

this sense] 

кольцо с одним источником 

питания 

Ring [in einem Netz] Elektrotīkla līniju kopa, kas veido noslēgtu, no 

viena avota barotu gredzenu. Atkarībā 

no tīkla darba režīmagredzens var būt noslēgts vai 

pārtraukts. 

1 369 

vienādsekciju tinums 

  

diamond winding равносекционная обмотка Wicklung mit Spulen gleichen 

Weite 
Elektromašīnas izkliedēts tinums ar vienādas formas 

spolēm un vienādu šo spoļu platumu. 

2 1447 

vienbita informācija single-point information одноэлементная информация Einzelmeldung Pārrauginformācija, kas izteikta ar vienu bitu 

(piemēram, bināro ciparu 0 vai 1) un kas raksturo divus 

noteiktus operatīvās iekārtas iespējamos stāvokļus. 

  

3 1881 

viendabīgs pārveidotāja 

slēgums 

  

uniform connection of a 

converter 

однородная схема 

преобразователя 

einheitliche 

Stromrichterschaltung 

Pārveidotāja slēgums, kurā visi galvenie pleci ir vai nu 

vadāmi, vai nevadāmi. 

4 1928 

viendabīgums, 

homogenitāte 

  

homogeneity однородность, гомогенность Homogenität Tādas fizikālas vides pazīme, kuras īpašības jebkurā šīs 

vides punktā ir vienādas. 

3 1882 

viendaļīgais tarifs 

  

one-part tariff однокомпонентный тариф eingliedriger Tarif Tarifs, kas ietver tikai vienu piegādātās elektroenerģijas 

cenas struktūras sastāvdaļu. 

2 1448 

viendiapazona mēraparāts 

  

single range measuring 

instrument 

однодиапазонный 

измерительный прибор 

Einbereichs-Meßgerät Mēraparāts, kuram ir tikai viens mērdiapazons. 3 1883 

viendzīslas kabelis 

  

single-core cable одножильный кабель einadriges Kabel Kabelis, kuram ir tikai viena dzīsla. 2 1449 

vienenkura pārveidotājs rotary convertor одноякорный преобразователь Einankerumformer Elektromašīna, kuras enkura tinums vienlaikus ir 

pievienots kolektoram un slīdgredzeniem un kura tiek 

izmantota maiņstrāvas pārveidošanai līdzstrāvā vai 

otrādi. 

  

2 1450 

vienfāzes asinhrondzinējs ar 

palīgtinumu 

split phase motor однофазный асинхронный 

двигатель с расщепленной 

фазой 

Einphasenmotor mit 

Hilfswicklung 
Vienfāzes asinhrondzinējs ar galvenajam tinumam 

paralēli slēgtu palīgtinumu, kas nobīdīts telpā attiecībā 

pret galveno tinumu. Palīgtinuma ķēde parasti tiek 

pārtraukta, kad dzinējs sasniedzis noteiktu rotācijas 

frekvenci. 

2 1451 

vienfāzes automātiskās 

atkalieslēgšanas ierīce 

single-pole automatic reclosing 

equipment 

устройство однофазного 

автоматического повторного 

включения, устройство ОАПВ 

Einrichtung für einpolige 

automatische 

Wiedereinschaltung 

Automātiskās atkalieslēgšanas ierīce, kas paredzēta 

tikai elektriskās ķēdes vienas fāzes atkārtotai 

ieslēgšanai pēc tam, kad šo fāzi bojājuma dēļ atslēgusi 

aizsardzība. 

3 1884 
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vienfāzes elektromašīna 

  

single-phase macine однофазная машина Einphasenmaschine Elektromašīna, kas rada vai izmanto vienfāzes 

spriegumu un vienfāzes strāvu. 

2 1452 

vienfāzes kolektordzinējs 

  

single-phase commutator motor однофазный коллекторный 

двигатель 

Einphasen-Kommutatormotor Maiņstrāvas dzinējs ar vienfāzes enkura tinumu, kuru 

baro caur kolektoru. 

2 1453 

vienfāzes maiņstrāvas vilce single-phase alternating current 

traction, single-phase a. c. 

traction 

тяга на однофазном 

переменном токе 

Einhphasen-Wechselstrom-

Zugförderung 

Elektrovilces sistēma, kurā vilces dzinējiem enerģiju 

pievada no ārēja vienfāzes maiņsprieguma avota. 

4 1929 

vienfāzes maiņstrāvas vilces 

dzinējs 

single-phase traction motor тяговый двигатель 

однофазного пременного тока 

Einphasenwechselstromfahrmoto

r 

Vilces dzinējs, kas paredzēts darbībai ar vienfāzes 

maiņstrāvu. 

4 1931 

vienfāzes maiņstrāvas 

vilcējriteklis 

single-phase a. c. motor vehicle тяговая единица онофазного 

переменного тока 

Einphasen-

Wechselstromtriebfahrzeug 

Vilcējriteklis, kuram enerģiju pievada no ārēja 

vienfāzes maiņsprieguma avota. 

4 1930 

vienfāzes režīms 

  

single-phasing однофазная работа einphasiger Betrieb Vairākfāžu elektromašīnas vai vairākfāžu 

transformatora darba režīms, kad baro tikai vienu 

tinuma fāzi. 

2 1454 

vienfāzes zemesslēgums 

  

phase-to-earth fault, single line 

to ground 

однофазное замыкание на 

землю 

einpoliger Erdschluß Īsslēgums starp fāzes vadu un zemi. 1 716 

vienfunkcijas mēraparāts 

  

single function measuring 

instrument 

однофункциональный 

измерительный прибор 

Meßgerät für eine Größe Mēraparāts, kas paredzēts tikai viena veida lielumu 

mērīšanai. 

3 1885 

viengājiena cilptinums 

sk. vienkāršais cilptinums 

  

  

  

  
  2 1455 

viengājiena viļņtinums 

sk. vienkāršais viļņtinums 

  

  

  

  
  2 1456 

vienības impulss 

  

unit impulse единичный импульс Quasi-Dirac-Impuls Impulss, ko konkrētajā lietojumā var aproksimēt ar 

vienības funkciju vai Diraka funkciju. 

3 1886 

vienības vektors 

  

unit vector единичный вектор Einheitsvektor, Einvektor Vektors, kura modulis ir 1. 4 1932 

vienkāršais cilptinums, 

viengājiena cilptinums 

  

simplex lap winding простая петлевая обмотка eingängige Schleifenwicklung Cilptinums, kurā paralēlo zaru skaits ir vienāds ar polu 

skaitu. 

2 1457 

vienkāršais divvadu 

kontakttīkls 

double tramway equipment простая контактная сеть с 

двумя контактными 

проводами 

Einfachfahrleitung mit 

Doppelfahrdraht 

Gaisvadu kontakttīkls ar diviem blakus izvietotiem 

kontaktvadiem, kuru potenciāli ir vienādi. 

4 1933 

vienkāršais vienvada 

kontakttīkls 

single tramway-type equipment, 

trolley wire 

простая контактная сеть с 

одним контактным проводом 

Einfachfahrleitung mit einem 

Fahrdraht 

Gaisvadu kontakttīkls ar vienu kontaktvadu. 4 1934 

vienkāršais viļņtinums, 

viengājiena viļņtinums 

simplex wave winding простая волновая обмотка eingängige Wellenwicklung Viļņtinums, kurā ir divi paralēlie zari neatkarīgi no 

polu skaita. 

2 1458 
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vienkārtēja automātiskā 

atkalieslēgšana 

single-shot automatic reclosing однократное автоматическое 

повторное включение 

einmalige automatische 

Wiedereinschaltung 

Automātiskā atkalieslēgšana, kas neatkārtojas, ja ir 

nesekmīga. 

3 1887 

vienkopņu [sistēmas] 

sadalietaise 

single busbar substation распределительное устройство 

с одной системой шин 

Einfach-Sammelschienen-

Station 

Sadalietaise, kurā transformatori un elektrolīnijas tiek 

savstarpēji savienotas ar vienu kopņu sistēmu. 

1 533 

vienkvadranta pārveidotājs 

  

one-quadrant converter одноквадрантный 

преобразователь 

Einquadrant-Stromrichter Strāvas veida pārveidotājs, kas enerģiju spēj pārvadīt 

tikai vienā virzienā. 

4 1935 

vienķēdes līnija 

  

single circuit line одноцепная линия Einfachleitung Elektrolīnija ar vienu ķēdi. 2 1459 

vienlaicīgi skaramās daļas simultaneously accessible parts одновременному 

прикосновению доступные 

части 

gleichzeitig berührbare Teile Vadītājdaļas daļas, kurām vienlaikus var pieskarties 

cilvēki vai dzīvnieki. 

Piezīme. Vienlaicīgi skaramās daļas var būt: 

spriegumaktīvās daļas, atklātās vadītājdaļas, ārējās 

vadītājdaļas, aizsargvadi, zemētāji. 

  

3 1888 

vienlaicīguma koeficients coincidence factor коэффициент 

одновременности 

Gleichzeitigkeitsfaktor Daļas veidā vai procentos izteikta attiecība starp 

elektropatērētāju grupas jaudas maksimumu noteiktā 

laika periodā un šīs grupas atsevišķo patērētāju jaudas 

maksimumu summu tajā pašā laika periodā. Lietojot šo 

terminu, jānorāda energosistēmas sprieguma līmenis, 

uz kuru tas attiecas. 

  

2 1460 

vienlaidu traucējums continuous disturbance непрерывная помеха Dauerstörung Elektromagnētiskais traucējums, kura iedarbi uz 

konkrēto iekārtu nevar traktēt kā atsevišķu iedarbju 

virkni. 

  

3 1889 

vienlaidu troksnis 

  

continuous noise непрерывный шум Dauerrauschen Elektromagnētiskais troksnis, kura iedarbi uz konkrēto 

iekārtu nevar traktēt kā atsevišķu iedarbju virkni. 

3 1890 

vienlikmes tarifs 

  

flat rate tariff простой тариф Einfachtarif Tarifs, kas ietver nemainīgu maksas likmi par 

kilovatstundu. 

2 1461 

vienlīmeņa laidums 

  

level span пролет одинакового уровня ebenes Spannfeld Laidums, kurā vadu stiprināšanas punkti laiduma galos 

atrodas gandrīz vienā augstumā. 

2 1462 

vienmērīga apledojuma slodze uniform ice load равномерная гололедная 

нагрузка 

gleichförmige Eislast Vienmērīgi sadalīta apledojuma slodze katra vada un 

aizsargtroses visā garumā visos elektrolīnijas posma 

laidumos. 

  

2 1463 

vienotais tarifs all-in tariff универсальный тариф Einheitstarif, Zählertarif Tarifs, ko piemēro neatkarīgi no elektroenerģijas 

lietojuma, piemēram, apgaismei, piedziņai, apsildei utt. 

izmantojamai elektroenerģijai. 

  

2 1464 
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vienpola komutācijas aparāta 

lokdedzes laiks 

  

arcing time of a pole время дуги полюса Lichtbogenzeit eines Poles Laika intervāls starp loka rašanās brīdi komutācijas 

aparāta polā un loka nodzišanas brīdi. 

2 1465 

vienpolīga līdzstrāvas līnija monopolar d.c. link униполярная линия 

постоянного тока 

einpolige HGÜ-Verbindung Tikai no viena pola sastāvoša 

līdzstrāvas elektropārvades līnija. Strāvas ķēdes 

noslēgšana tiek realizēta ar citiem līdzekļiem. 

  

1 370 

vienpolīga līnija monopolar line однополюсная линия einpolige Leitung Līdzstrāvas elektrolīnija, kuras slodze pievienota 

barošanas avota vienam polam, bet par otru polu 

izmantota zeme. 

  

2 1466 

vienpusēja barošana 

  

single supply одностороннее питание Einfachversorgung Patērētāju barošana tikai pa vienu līniju. 

  

1 90 

vienpusējais pārvads 

  

unilateral transmission односторонняя передача einseitiger Antrieb Pārvads, kurā vilces dzinēja griezes momentu uz 

dzenošo asi pārnes tikai no viena vārpstas gala. 

4 1936 

vienreizējā laikizvērse single sweep operation режим однократной развертки einmalige Zeitablenkung Laikizvērses ierīces darbība, kurā tā pēc palaides veic 

tikai vienu ciklu. Ciklu atkārtošana nav iespējama līdz 

brīdim, kamēr laikizvērses ierīci no jauna neiedarbina 

ārējs signāls. 

  

3 1891 

vienserdes strāvmainis 

  

single-core type current 

transformer 

трансформатор тока с одним 

магнитопроводом 

Einkernstromwandler Strāvmainis, kuram ir tikai viena magnētserde ar vienu 

sekundāro un vienu primāro tinumu. 

2 1467 

vienslāņa tinums 

  

single layer winding однослойная обмотка Einschichtwicklung Izkliedēts tinums, kuram katrā rievā atrodas tikai vienas 

spoles mala. 

2 1468 

vienspirāles kvēldiegs 

  

single-coil filament спираль Einfachwendel Kvēldiegs, kas veidots no spirālē savītas stieples. 4 1937 

vienstatņa balsts pole одностоечная опора einstieliger Mast Vertikāls, atsevišķi stāvošs koka, betona, tērauda vai 

cita materiāla balsts, ko uzstāda tieši gruntī vai uz 

pamata. 

  

2 1469 

vienstieņa atspriegotājs single stick insulator tool изолировочный инструмент с 

одной штангой 

Einfach-Haltestange für 

Isolatorketten 

Izolējošs darbarīks, kas izgatavots no viena stieņa un 

paredzēts izolatoru dubultvirtenes mehāniskai 

atslogošanai. 

  

4 1938 

vienstieples dzīsla 

  

single-wire core сплошная токопроводящая 

жила 

eindrähtiger Kabelader No vienas stieples veidota kabeļa dzīsla. Vienstieples 

dzīsla var būt ar apaļa vai cita profila šķērsgriezumu. 

2 1470 

vienstieples vads 

  

solid conductor однопроволочный провод massiver Leiter Vads, kas sastāv no vienas stieples. 2 1471 

vienvada vienkāršās simple catenary equipment with одинарная цепная подвеска с Kettenfahrleitung mit einem Gaisvadu kontakttīkls, kas izveidots no viena vienai 4 1939 
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ķēžpiekares kontakttīkls single contact wire одним контактным проводом Fahrdraht nesējtrosei piekarināta kontaktvada. 

vietēja vadība 

  

local control местное управление Vor-Ort-Steuerung Operācijas vadība no punkta, kas atrodas vadāmajā 

aparātā vai tā tiešā tuvumā. 

2 1472 

vietējā apgaisme local lighting местное освещение Platzbeleuchtung, 

Arbeitsplatzbeleuchtung 

Atsevišķi ieslēdzama un papildus vispārējai apgaismei 

ierīkota apgaisme, kas nepieciešama, lai uzlabotu 

redzamību noteiktā telpas daļā. 

  

4 1940 

vietējā mākslīgā ventilācija 

sk. vietējā mākslīgā 

vēdināšana 

  

        4 1942 

vietējā mākslīgā vēdināšana, 

vietējā mākslīgā ventilācija 

  

local artificial ventilation местная принудительная 

вентиляция 

örtliche technische Belüftung Mākslīgu līdzekļu izraisīta gaisa kustība un aizstāšana 

ar svaigu gaisu atsevišķās telpas daļās. 

4 1941 

vietējie energoresursi local energy resources местные энергоресурсы Ortsenergieressourcen Apzinātie attiecīgā reģiona, piemēram, 

Latvijas kurināmā krājumi un citi energoresursi, kuru 

izmantošana pašreizējā tehnikas attīstības līmenī ir 

ekonomiski pamatota. 

  

1 190 

vijuma izolācija 

  

turn insulation витковая изоляция Windungsisolierung Atsevišķa vijuma izolācija. 2 1473 

vijums turn виток Windung Vadītājs vai vadītāju grupa, kas izveidoti strāvvadošas 

cilpas veidā. Vadītājs var sastāvēt no noteikta skaita 

elementārvadītājiem vai slāņiem, kuriem var būt 

stieples, stieņa vai sloksnes forma. Katrs 

elementārvadītājs vai katrs slānis var būt ar izolāciju 

vai bez tās. 

  

2 1474 

vijumu korekcija turns correction витковая коррекция Windungsabgleich Strāvmaiņa sekundārā tinuma vijumu skaita neliels 

samazinājums, lai samazinātu strāvas kļūdu. Vijumu 

korekcijas dēļ strāvmaiņa vijumu attiecība ir mazāka 

par nominālo transformācijas koeficientu. 

  

2 1475 

vilces apakšstacija 

  

traction substation тяговая подстанция Bahnunterwerk Apakšstacija, kuras galvenais uzdevums ir elektrificētā 

transporta kontakttīkla barošana. 

1 45 

vilces automātiskās vadības 

iekārta 

automatic traction control 

equipment 

оборудование 

автоматического управления 

тягой 

automatische Fahrzeug-

Steuerungseinrichtung 

Iekārta, ar kuru lokomotīves palaidi, bet atsevisķos 

gadījumos arī citas darbības regulē vai var regulēt 

automātiski. 

4 1944 

vilces barotājapakšstacija traction feeder station подстанция питания 

контактной сети, пункт 

питания контактной сети 

Fahrleitung-

Stromversorgungsquelle, 

Fahrleitung-Speisepunkt 

Apakšstacija, kurā galvenā vilces elektrobarošanas 

sistēma pievienota kontakttīklam. 

4 1945 
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vilces dubultdzinējs 

  

double traction motor сдвоенный тяговый двигатель Doppelfahrmotor Vilces dzinējs ar diviem uz paralēlām vārpstām 

nostiprinātiem enkuriem, kas ievietoti vienā korpusā. 

4 1946 

vilces dzinēja 

bremzētājmoments 

  

braking torque of a traction 

motor 

тормозной момент тягогвого 

двигателя 

Fahrmotor-Bremsmoment Griezes moments, kādu vilces dzinējs attīsta 

elektrodinamiskās bremzēšanas režīmā. 

4 1947 

vilces dzinēja griezes moments 

  

motoring torque of a traction 

motor 

вращающий момент тягового 

двигателя 

Drehmoment eines Fahrmotors Vārpstas griezes moments, ko vilces dzinējs attīsta 

vilces režīmā. 

4 1948 

vilces dzinēja joņošanas 

ātrums 

overspeed of a traction motor разгонная скорость тягового 

двигателя 

Schleuderdrehzahl eines 

Fahrmotors 

Vilces dzinēja maksimāli pieļaujamā rotācijas 

frekvence stendizmēģinājumos, kurus veic, lai 

pārbaudītu dzinēja mehānisko izturību. 

  

4 1949 

vilces dzinēja maksimālais 

griezes moments 

peak torque of a traction motor максимальный [вращающий] 

момент тягового двигателя 

Fahrmotor-Spitzendrehmoment Vilces dzinēja griezes moments, kas atbilst palaides 

maksimumstrāvai. 

4 1951 

vilces dzinēja maksimālais 

spriegums 

maximum voltage of a traction 

motor 

максимальное напряжение 

тягового двигателя 

Höchstspannung eines 

Fahrmotors 

Noteikta sprieguma vērtība, ar kādu normāli var 

darboties vilces dzinējs un kāda atbilst kontakttīkla 

jebkura punkta spriegumam šī tīkla tukšgaitas režīmā 

vai spriegumam dzinēja rekuperatīvās bremzēšanas 

režīmā. 

  

4 1952 

vilces dzinēja maksimālā 

jauda 

  

maximum output of a traction 

motor 

максимальная мощность 

тягового двигателя 

größte Leistung eines 

Fahrmotors 

Maksimālā jauda, kādu var attīstīt vilces dzinējs 

normālos ekspluatācijas apstākļos, darbojoties ar 

nominālo spriegumu. 

  

4 1950 

vilces dzinēja 

maksimumstrāva 

  

peak current of a traction motor максимальный ток тягового 

двигателя 

Fahrmotor-Spitzenstrom Vilces dzinēja strāvas maksimālā momentānā vērtība 

palaides procesa laikā. 

4 1953 

vilces dzinēja minimālais 

spriegums 

minimum voltage of a traction 

motor 

минимальное напряжение 

тягового двигателя 

Mindestspannung eines 

Fahrmotors 

Noteikta sprieguma vērtība, kas atbilst kontakttīkla 

minimālajam spriegumam, ar kādu var darboties vilces 

dzinējs. 

  

4 1954 

vilces dzinēja palaides 

moments 

starting torque of a traction 

motor 

пусковой [вращающий] 

момент тягового двигателя 

Fahrmotor-Anfahrdrehmoment Vilces dzinēja griezes moments, kas atbilst palaides 

procesa strāvas vidējai vērtībai. 

4 1955 

vilces dzinēja palaides strāva 

  

starting current of a traction 

motor 

пусковой ток тягового 

двигателя 

Fahrmotor-Anfahrstrom Vilces dzinēja strāvas vidējā vērtība palaides procesa 

laikā. 

4 1956 

vilces dzinējs, 

vilces elektrodzinējs 

  

traction motor тяговый двигатель Fahrmotor Elektrodzinējs, kas griež viena vai vairāku riteņpāru 

asis. 

4 1957 

vilces dzinēju atdalītājs traction motor isolating switch, 

traction motor disconnector 

разъединитель тяговых 

двигателей 

Fahrmotoren-Trennschalter Atdalītājs, kas paredzēts viena vai vairāku vilces 

dzinēju atvienošanai vilces vai bremzēšanas režīmā. 

4 1958 

vilces dzinēju traction motor combination регулирование изменением Gruppenschaltungsregelung der Vilces dzinēju rotācijas frekvences regulēšana, 4 1959 
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pārslēgumregulēšana control соединения тяговых 

двигателей 

Fahrmotoren saslēdzot atsevišķus dzinējus vai dzinēju grupas virknē, 

parālēli vai jauktā slēgumā. 

vilces elektrodzinējs 

sk. vilces dzinējs 

  

        4 1960 

vilces jauda output of a motor vehicle мощность тяговой единицы 

подвижного состава 

Leistung eines Triebfahrzeuges Vilcējritekļa vilces dzinēju vārpstu kopējā jauda. 4 1961 

vilces palīgpārveidotājs auxiliary converter for electric 

traction 

вспомогательный тяговый 

преобразователь 

Hilfsumformer für elektrische 

Zugförderung, Hilfsumrichter 

für elektrische Zugförderung 

Vilces pārveidotājs, kas pievada enerģiju vilciena 

palīgiekārtām, piemēram, apgaismes iekārtām, gaisa 

kondicionēšanas iekārtām, vadības ķēdēm, akumulatoru 

uzlādei u. tml. 

Piezīme. Vācu valodā rotējošos vilces pārveidotājus 

apzīmē ar terminu 'Umformer', bet statiskos vilces 

pārveidotājus – ar terminu 'Umrichter'. 

  

4 1962 

vilces pārveidotājs converter for electric traction тяговый преобразователь Umformer für elektrische 

Zugförderung, Umrichter für 

elektrische Zugförderung 

Statisku vai rotējošu ierīču kopums, ko lieto strāvas 

veida pārveidošanai, kā arī sprieguma un/vai 

frekvences pārveidošanai vilces elektroiekārtās. 

Piezīme. Vācu valodā rotējošos vilces pārveidotājus 

apzīmē ar terminu 'Umformer', bet statiskos vilces 

pārveidotājus – ar terminu 'Umrichter'. 

  

4 1963 

vilces tandēmdzinējs 

  

tandem traction motor тяговый тандем-двигатель Tandem-Fahrmotor Vilces dzinējs ar diviem uz vienas kopējas vārpstas 

nostiprinātiem enkuriem, kas ievietoti vienā korpusā. 

4 1964 

vilcējriteklis 

  

motor vehicle тяговая единица подвижного 

состава 

Triebfahrzeug Jebkurš riteklis, kas apgādāts ar vienu vai vairākiem 

vilces dzinējiem. 

4 1943 

vilciena aizmugures signāls 

  

signal in train rear сигнал ограждения хвоста 

поезда 

Zugdeckungssignal Redzes signāls, kas apzīmē vilciena pēdējo vagonu no 

aizmugures. 

4 1965 

vilciena apgaismes ģenerators 

  

lightning dynamo of a train генератор освещения поезда Zugbeleuchtungsgenerator, 

Lichtmaschine eines Zuges 

Vilciena apgaismes tīkla barošanai paredzēts 

ģenerators, parasti ar piedziņu no riteņpāra ass. 

4 1966 

vilciena apgaismes ķēde lighting circuit of a train осветительная цепь поезда Beleuchtungsstromkreis eines 

Zuges 

Elektriskā ķēde, kuru veido vilcējritekļu un vagonu 

ārējās un irkšējās apgaismes ierīces un to barošanas 

avoti. 

  

4 1967 

vilciena atsperpiedziņas 

bremze ar elektroatkabi 

electrically released spring brake 

of a train 

пружинный тормоз с 

электрическим отпуском 

пружин 

elektrische Federspeicherbremse 

eines Zuges 

Vilciena mehāniskā bremze, kuras bremzētājspēku rada 

ar elektropiedziņu darbināma atsperes 

atspriegotājierīce. 

4 1968 

vilciena bremzēšanas sistēma braking system of a train система торможения поезда Bremssystem eines Zuges Iekārtu komplekts, ar ko aprīkoti ritekļi un kas 

paredzēts vilciena kustības ātruma samazināšanai vai 

pilnīgai apstādināšanai. 

  

4 1970 
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vilciena bremzēšanas veids 

  

brake type of a train способ торможения поезда Bremsmethode eines Zuges Termins, ar kuru apzīmē vilciena bremzētājspēka 

izraisīšanas veidu: elektrodinamisko, 

elektromagnētisko, elektropneimatisko, mehānisko u. 

tml. 

  

4 1969 

vilciena bremžu elektriskā 

vadība 

electric brake control of a train электрическое управление 

тормозами поезда 

elektrisch gesteuerte Bremsung 

eines Zuges 

Vilciena bremžu vadība tikai ar elektriskiem 

līdzekļiem, piemēram, servodzinējam radot atsperes 

saspiedes spēku, kas atkarīgs no šī dzinēja strāvas. 

  

4 1971 

vilciena bremžu elektriskā 

vakuumvadība 

electro-vacuum brake control of 

a train 

электровакуумное управление 

тормозами поезда 

elektrisch gesteuerte 

Vakuumbremsung eines Zuges 

Ar vakuumbremzēm aprīkota vilciena bremžu vadība, 

kurā atmosfēras gaisa ieplūdi bremžu cilindros regulē 

ar vārstiem, ko ar elektriskiem līdzekļiem darbina no 

vilciena vadītāja kabīnes. 

4 1972 

vilciena bremžu 

elektropneimatiskā vadība 

electropneumatic brake control 

of a train 

электропневматическое 

управление тормозами поезда 

elektropneumatische 

Bremssteuerung eines Zuges 

Vilciena bremžu vadība, kurā katra ritekļa bremžu 

cilindru saspiestā gaisa ieplūdes un izplūdes vārstus ar 

elektriskiem līdzekļiem darbina no vilciena vadītāja 

kabīnes. 

4 1973 

vilciena elektriskā bremzēšana 

  

electric braking of a train электрическое торможение 

поезда 

elektrische Zugbremsung Vilciena bremzēšana, kurā ritekļu kinētisko enerģiju 

pārveido elektriskajā enerģijā. 

4 1974 

vilciena elektroapsildes ķēde heating circuit of a train отопительная [электрическая] 

цепь поезда 

Heizstromkreis eines Zuges Elektriskā ķēde, kuru veido vilcējritekļu un vagonu 

elektroapsildes ierīces un to barošanas avoti. 

4 1975 

vilciena elektrodinamiskā 

bremzēšana 

electrodynamic braking of a train электродинамическое 

торможение поезда 

elektrodynamische 

Zugbremsung 

Vilciena elektriskā bremzēšana, kurā elektrisko 

enerģiju ģenerē vilces dzinēji, kurus ģeneratorrežīmā 

darbina ritekļu kinētiskā enerģija. 

  

4 1976 

vilciena elektromagnētiskā 

bremzēšana 

  

electromagnetic braking of a 

train 

электромагнитное торможение 

поезда 

elektromagnetische 

Zugbremsung 

Vilciena bremzēšana, kurā bremzētājspēka radīšanai 

izmanto elektromagnētus. 

4 1977 

vilciena elektromagnētiskā 

frikcijbremzēšana 

electromagnetic friction braking 

of a train 

фрикционное 

электромагнитное торможение 

поезда 

elektromagnetische 

Reibungsbremsung eines Zuges 

Vilciena bremzēšana, kurā bremzētājspēka radīšanai 

izmanto berzi starp elektromagnēta kluci vai 

elektromagnēta kurpi un sliedi vai kādu rotējošo daļu 

(riteni, disku, veltni u. tml.). 

4 1978 

vilciena elektromagnētiskā 

sliežbremzēšana 

electromagnetic track braking of 

a train 

рельсовое электромагнитное 

торможение поезда 

elektromagnetische 

Schienenbremsung eines Zuges 

Vilciena bremzēšana, kurā bremzētājspēka radīšanai 

izmanto berzi starp elektromagnēta kluci vai 

elektromagnēta kurpi un sliedi. 

4 1979 

vilciena elektromaģistrāle train line поездная магистраль Zugleitung Kabeļi, kas ierīkoti visā katra vagona garumā un ar 

spraudsavienotājiem savienoti starp atsevišķiem 

vagoniem, tādējādi veidojot nepārtauktu elektrisko ķēdi 

visa vilciena garumā. 

  

4 1980 

vilciena energoapgādes stacija energy-supply station of a train питающая станция поезда Energieversorgungsstation eines 

Zuges 

Stacionāra ietaise, kas nodrošina ar enerģiju vilciena 

apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārtas pirms 

4 1981 
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vilciena došanās braucienā. 

  

vilciena ieskrejas beigu 

ātrums, 

dabiskās raksturlīknes ātrums 

  

speed at end of train notching скорость выхода поезда на 

естественную характеристику 

Geschwindigkeit eines Zuges 

beim Erreichen der vollen 

Spannung 

Vilces dzinēju rezistorpalaidē – vilciena ātrums, kas 

sasniegts brīdī, kad visi palaides rezistori ir izslēgti. 

Vilces dzinēju palaidē ar regulējamu barošanas 

transformatora spriegumu – vilciena ātrums, kas 

sasniegts brīdī, kad dzinējiem pievadīts pilns 

spriegums. 

4 1982 

vilciena pašpatēriņa 

ģenerators 

train power sypply generator, 

train auxiliary supply generator 

генератор питания для 

собственных нужд поезда 

Hilfsgenerator eines Zuges, 

Eigenbedarfsgenerator eines 

Zuges 

Līdzstrāvas vai maiņstrāvas ģenerators, kas apgādā ar 

elektroenerģiju vilciena pašpatēriņa iekārtas, tajā skaitā 

apgaismes, apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārtas. 

4 1983 

vilciena pašpatēriņa ķēde 

  

train [auxiliary] power supply 

circuit 

[вспомогательная] цепь 

энергоснабжения поезда 

Zugeigenverbrauchstromkreis Elektriskā ķēde, kuru veido vilciena ritekļu pašpatēriņa 

ierīces, piemēram, gaisa kondicionēšanas ierīces, 

apsildes ierīces u. c. palīgierīces un to barošanas avoti. 

4 1984 

vilciena prožektors 

sk. vilciena starmetis 

  

        4 1985 

vilciena radiosakaru ķēde 

  

audio-communication circuit of 

a train 

цепь радиосвязи поезда Lautsprecherstromkreis eines 

Zuges 

Elektriskā ķēde, kas vilcienā nodrošina radiosakarus, 

tajā skaitā izmantojot mikrofonus un skaļruņus. 

4 1986 

vilciena rekuperatīvā 

bremzēšana 

regenerative braking of a train рекуперативное торможение 

поезда 

[elektrodynamische] 

Nutzbremsung eines Zuges 

Vilciena elektrodinamiskā bremzēšana, kurā vilces 

dzinēju ģenerētā elektriskā enerģija tiek pievadīta 

kontakttīklam vai kādam enerģijas uzkrājējam 

(akumulatoru baterijai, spararatam u. tml.). 

  

4 1987 

vilciena rezistorbremzēšana resistance braking of a train реостатное торможение поезда [elektrodynamische] 

Widerstandsbremsung eines 

Zuges 

Vilciena elektrodinamiskā bremzēšana, kurā vilces 

dzinēju ģenerētā elektriskā enerģija tiek patērēta 

bremzēšanas rezistorā (reostatā). 

  

4 1988 

vilciena signāliedarbība 

  

signal effect of a train сигнальное воздействие 

поезда* 

Zugeinwirkung Vilciena iedarbība uz signalizācijas ierīci. 4 1989 

vilciena signālinduktors locomotive magnet сигнальный индуктор поезда* Fahrzeugmagnet Riteklī uzstādīta elektromagnētiska ierīce, kuru, 

ierosinot to ar strāvu, var izmantot enerģijas 

pārvadīšanai uz sliežu ceļā uzstādītu ierīci vai arī 

enerģijas uzņemšanai no sliežu ceļā uzstādītās ierīces. 

  

4 1990 

vilciena siltumapgādes 

elektromaģistrāle 

heating train line электрическая магистраль 

отопления поезда 

Zugheizleitung Kabelis, kas ierīkots visa vilciena garumā un paredzēts 

galvenokārt elektroenerģijas pievadīšanai katra vagona 

apsildes ierīcēm. 

  

4 1991 

vilciena solenoīdbremzēšana 

  

solenoid braking of a train соленоидное торможение 

поезда 

Solenoidbremsung eines Zuges Vilciena elektromagnētiskā bremzēšana, kurā 

mehānisko bremzi darbina elektromagnēts. 

4 1992 
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vilciena starmetis, 

vilciena prožektors 

  

headlamp of a train прожектор поезда Stirnleuchte eines Zuges Gaismeklis, kas rada vienā virzienā koncentrētu 

gaismas kūli un kas uzstādīts vilciena priekšgalā, lai 

apgaismotu sliežu ceļu pietiekami lielā attālumā. 

4 1993 

vilciena vadības ķēde 

  

control circuit of a train цепь управления поезда Steuerstromkreis eines Zuges Elektriskā ķēde, ko izmanto vilciena spēka iekārtu un 

palīgiekārtu iedarbināšanai. 

4 1994 

vilnis wave волна Welle Vides fizikālā stāvokļa maiņa, kas izplatās ar noteiktu 

ātrumu un kas jebkurā telpas punktā un jebkurā 

virzienā ir atkarīga no vides īpašībām. Visu viļņu 

pamatīpašība neatkarīgi no to dabas ir spēja pārnest 

enerģiju, nepārnesot vielu. 

  

4 1995 

viļna formas pārbaude 

  

waveform test определение формы волны Aufnahme der Kurvenform Pārbaude, kurā reģistrē kāda periodiski mainīga 

raksturlieluma maiņas raksturu. 

2 1477 

viļņa blīzums antinode of a standing wave пучность стоячей волны Bauch einer stehenden Welle, 

Wellenbauch 

Punkts, līnija vai virsma, kurā vilni raksturojošā 

fizikālā laikmainīgā lieluma amplitūdai ir vislielākā 

vērtība. 

  

4 1996 

viļņa forma waveform форма волны Wellenform Viļņa raksturlielumu attēlojums noteiktā telpas punktā 

ar laika funkciju vai noteiktā laika momentā ar telpas 

koordinātu funkciju. 

  

4 1997 

viļņa formas analīze 

  

waveform analysis анализ формы волны Untersuchung der Kurvenform Viena vai vairāku svārstību procesa raksturlielumu 

noteikšana. 

2 1476 

viļņa fronte wavefront фронт волны Wellenfront Virsma, uz kuras visiem sinusoidāla viļņa 

raksturlielumiem vienā un tai pašā laika momentā ir 

vienādi fāzes leņķi. 

  

4 1998 

viļņa garums 

(apzīmējums: λ) 

wavelength длина волны Wellenlänge Viļņa izplatīšanās virzienā mērīts attālums starp 

periodiska viļņa diviem secīgiem vienādas svārstību 

fāzes punktiem. 

Piezīme. Dažādām vidēm ir spēkā sakarība 

, 

kur λ – viļņa garums vidē, v – fāzes ātrums attiecīgajā 

vidē, f – frekvence. 

  

4 1999 

viļņa mezgls, 

stāvviļņa mezgls 

  

node of a standing wave узел стоячей волны Knoten einer stehenden Welle, 

Wellenknoten 

Punkts, līnija vai virsma, kurā vilni raksturojošā 

fizikālā laikmainīgā lieluma amplitūdai ir vismazākā 

vērtība vai tā ir vienāda ar nulli. 

4 2000 
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viļņa skaitlis 

(apzīmējums: σ) 

  

wave number волновое число Wellenzahl Viļņa garumam apgriezts lielums. 4 2001 

viļņaizsardzība travelling wave protection волновая защита Wanderwellenschutz Aizsardzība, kuras nostrāde notiek, salīdzinot bojājuma 

izraisītu skrejviļņu sprieguma un strāvas amplitūdu 

un/vai polaritāti. 

  

3 1892 

viļņotais sildrezistors undulate heating resistor зигзагообразный нагреватель 

сопротивления 

gewellter Heizwiderstad Viļņotas formas sildlente. 4 2002 

viļņtinums wave winding волновая обмотка Wellenwicklung Divslāņu tinums, kurā spoļu savienojumu secība ir 

tāda, ka viena otrai sekojošas virknē saslēgtās spoles 

enkura apejas virzienā atrodas zem dažādiem poliem. 

  

2 1478 

viļņu izplatīšanās wave propagation распространение волн Wellenausbreitung Process, kas saistīts ar viļņu pārvietošanos dažādās 

vidēs, pārnesot enerģiju, bet nepārnesot vielu vai vielas 

daļiņas. 

  

4 2003 

viļņvads waveguide волновод Welenleiter Metāla caurule (dobvads) vai dielektriska materiāla 

stienis, vai šādu elementu kombinācija, ko izmanto 

elektromagnētisko viļņu pārvadei. 

  

4 2004 

virknes ierosmes mašīna series excited machine машина последовательного 

возбуждения 

Reihenschlußmaschine Elektromašīna, kurā ierosmes tinums slēgts virknē ar 

enkura tinumu. 

2 1479 

virknes ierosmes tinums series winding обмотка последовательного 

возбуждения 

Reihenschlußwicklung Induktora tinums, kas slēgts virknē ar enkura tinumu un 

kurā plūst enkura strāva vai šīs strāvas daļa. 

2 1480 

virknes ierosmes vilces dzinējs series [excited] traction motor тяговый двигатель 

последовательного 

возбуждения 

Reihenschlußfahrmotor Vilces dzinējs, kura ierosmes tinums savienots virknē 

ar enkura tinumu. 

4 2006 

virknes reaktors series reactor реактор последовательного 

включения 

Reihendrosselspule Reaktors, kas paredzēts ieslēgšanai virknē ar līniju, lai 

ierobežotu strāvu līnijas bojājuma gadījumā. 

2 1482 

virknes rezonanses kontūrs 

  

series-resonant circuit последовательный 

резонансный контур 

Reihenresonanzkreis, 

Serienresonanzkreis 

Rezonanses kontūrs, kas sastāv no virknē slēgtām 

induktivitātes spolēm un kondensatoriem. 

3 1893 

virknes slēguma kondensators series capacitor сериесный конденсатор Reihenkondensator Spēka kondensators, kuru paredzēts ieslēgt virknē ar 

elektrotīkla elementu vai elektriskās ķēdes elementu, 

lai samazinātu ķēdes reaktīvo pretestību. 

  

4 2007 

virknes slēguma magnētiskais 

pastiprinātājs 

series transductor магнитный усилитель с 

последовательным 

соединением рабочих обмоток 

Transduktor in Reihenschaltung Magnētiskais pastiprinātājs, kurā vienas un tās pašas 

fāzes darba tinumi slēgti virknē. 

3 1894 

virknes slēgums series connection последовательное соединение Reihenschaltung, 

Serienschaltung 

Vairāku ierīču vai elementu slēgums, kurā caur visām 

šīm ierīcēm vai elementiem plūst viena un tā pati 

3 1895 
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strāva. 

  

virknes tinums 

  

series winding последовательная обмотка Reihenwicklung Autotransformatora tinumu daļa vai 

būstertransformatora tinums, kas paredzēts ieslēgšanai 

virknē ar ķēdi. 

  

2 1483 

virknes-paralēlā palaide series-parallel starting пуск с последовательно-

параллельным переключением 

обмоток 

Reihen-Parallelanlauf Elektrodzinēja palaide, tā statora tinuma fāžu 

atsevišķās spoles sākumā saslēdzot virknes slēgumā, 

bet pēc dzinēja iegriešanās tās pārslēdzot paralēlā 

slēgumā. 

2 1481 

virpuļstrāvas 

  

eddy currents вихревые токи Wirbelströme Elektriskās strāvas, kas inducējas masīvā vadītājā, ja 

mainās ar to saķēdētā magnētiskā plūsma. 

3 1896 

virpuļstrāvbremzēšana eddy-current braking торможение вихревыми 

токами 

Wirbelstrombremsung Elektriskā bremzēšana, pārveidojot siltumā 

elektromašīnas masīvajās daļās virpuļstrāvu zudumu 

izdalīto enerģiju. 

  

2 1484 

virpuļstrāvu zudumi 

  

eddy current loss потери на вихревые токи Wirbelstromverluste Magnētiska materiāla ķermenī absorbētā jauda, ko 

izraisījušas inducētās virpuļstrāvas. 

3 1897 

virsbūvpakares vilces dzinējs underframe-mounted traction 

motor 

тяговый двигатель с подвеской 

на раме кузова 

Unterflurfahrmotor Vilces dzinējs, kas piekārts ritekļa virsbūves rāmim. 4 2008 

virsgaismas atvere 

  

rooflight, skylight фонарь верхнего освещения Oberlicht Jumtā vai citā ēkas virsējā daļā ierīkota atvere, pa kuru 

var ieplūst dienasgaisma. 

4 2009 

virsizolācijas ekrāns 

  

insulation screen экран по изоляции äuere Leitschicht Kabeļa izolācijai uzklāts metāla un/vai cita materiāla 

elektrisks ekrāns. 

2 1485 

virsmas efekts, 

skinefekts 

skin effect поверхностный эффект Skineffekt Parādība, kas izpaužas tādējādi, ka, vadītājā plūstot 

laikā mainīgai strāvai, strāvas blīvums vadītāja virsmas 

tuvumā ir lielāks nekā vadītāja iekšienē. 

Piezīme. Palielinoties maiņstrāvas frekvencei, virsmas 

efekta dēļ palielinās vadītāja aktīvā pretestība. 

  

3 1898 

virsmas krāsa 

  

surface colour цвет поверхности Aufsichtfarbe Krāsa, ko ar redzi uztver kā piederīgu virsmai, kura 

difūzi atstaro vai izstaro gaismu. 

4 2010 

virsmas noplūdstrāvas 

kontrolierīce 

surface leakage tester прибор для измерения 

поверхностного тока утечки 

Ableitstromprüfgerät Ierīce, ko lieto izolējošo darbarīku un izolācijas 

materiālu virsmas elektrovadītspējas kontrolei. 

4 2011 

virsmas sildīšana electric surface heating элекронагрев поверхности elektrische 

Oberflächenerwärmung 

Siltuma radīšana ķermeņa virsmas slānī ar elektriskiem 

līdzekļiem, lai palielinātu vai uzturētu šī slāņa 

temperatūru. 

  

4 2012 

virsmas spīdums gloss of a surface глянец поверхности Glanz einer Fläche No virsmas atstarošanas virziena atkarīga parādība, kas 

izpaužas kā gaismas plankumu vai gaišu priekšmetu 

4 2013 
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spoguļattēlu veidošanās uz virsmas. 

  

virsmizlāde 

  

surface discharge поверхностный разряд Oberflächenentladung Parciālizlāde, kas notiek pa izolācijas virsmu vai uz tās. 4 2014 

virspārejas induktīvā 

garenpretestība 

direct-axis sub-transient 

reactance 

сверхпереходное индуктивное 

сопротивление по продольной 

оси 

Subtransient-Längsreaktanz Sinhronmašīnas garenass rezultējošās magnētiskās 

plūsmas pēkšņas izmaiņas inducētā enkura sprieguma 

pamatharmonikas komponentes sākumvērtības 

dalījums ar tādas pašas izmaiņas enkura strāvas 

garenkomponenti, mašīnai darbojoties ar nominālo 

rotācijas frekvenci. 

  

2 1486 

virspārejas induktīvā 

šķērspretestība 

quadrature-axis sub-transient 

reactance 

сверхпереходное индуктивное 

сопротивление по поперечной 

оси 

Subtransient-Querreaktanz Sinhronmašīnas šķērsass rezultējošās magnētiskās 

plūsmas pēkšņas izmaiņas inducētā enkura sprieguma 

pamatharmonikas komponentes sākumvērtības 

dalījums ar tādas pašas izmaiņas enkura strāvas 

šķērskomponenti, mašīna darbojoties ar nominālo 

rotācijas frekvenci. 

  

2 1487 

virspārejas sprieguma 

garenkomponente 

direct-axis sub-transient voltage составляющая 

сверхпереходного напряжения 

по продольной оси 

Subtransient-Längsspannung Sinhronmašīnas spaiļu sprieguma garenkomponente, 

kas parādās tūliņ pēc ārējās ķēdes pēkšņas 

pārtraukšanas noteiktas slodzes režīmā, pirms sākusies 

plūsmas izmaiņa ierosmes un slāpētājtinuma ķēdēs. 

2 1488 

virspārejas sprieguma 

šķērskomponente 

quadrature-axis sub-transient 

voltage 

составляющая 

сверхпереходного напряжения 

по поперечной оси 

Subtransient-Querspannung Sinhronmašīnas spaiļu sprieguma šķērskomponente, 

kas parādās tūliņ pēc ārējās ķēdes pēkšņas 

pārtraukšanas noteiktas slodzes režīmā, pirms sākusies 

plūsmas izmaiņa ierosmes un slāpētājtinuma ķēdēs. 

2 1489 

virspārejas strāva sub-transient current сверхпереходный ток subtransienter Strom Strāva, kas plūstu sinhronmašīnas enkura tinumā ar tam 

pieslēgtu nominālo spriegumu, ja tinuma pretestība 

būtu vienāda ar sinhronmašīnas virspārejas induktīvo 

pretestību. 

  

2 1490 

virssinhronā bremzēšana over-synchronous braking сверхсинхронное торможение übersynchrone Bremsung Asinhrondzinēja rekuperatīvā bremzēšana, rotoram 

griežoties ar rotācijas frekvenci, kas lielāka par 

sinhrono rotācijas frekvenci. 

  

2 1491 

virssinhronā izsinhronizēšanās rising out of synchronism сверхсинхронное выпадение 

из синхронизма 

Außertrittziehen Sinhronisma zaudēšanas process, sinhronajai rotācijas 

frekvencei izmainoties uz lielāku rotācijas frekvenci. 

2 1492 

virstemperatūra temperature rise превышение температуры Übertemperatur Ierīces vai iekārtas kādas daļas un dzesētājvides 

temperatūru starpība. Gaisdzeses transformatoriem un 

reaktoriem par dzesētājvides temperatūru pieņem 

apkārtējā gaisa temperatūru, bet ūdensdzeses 

transformatoriem un reaktoriem  ūdens temperatūru 

dzesētāja ieejā. 

2 1493 
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virzienaizsardzība directional protection направленная защита Richtungsschutz Aizsardzība, kas iedarbojas tikai tad, ja bojājums radies 

noteiktā virzienā no aizsardzības uzstādīšanas vietas. 

  

3 1899 

virzienaizsardzība ar 

sakarkanālu 

directional comparison 

protection 

направленная защита с 

телеканалом 

Richtungsvergleich-

Schutzsystem 

Pagarinātās zonas aizsardzība (parasti tā nav 

distantaizsardzība) ar abos aizsargājamā posma galos 

uzstādītiem elementiem, kuri fāžu nobīdes leņķi nosaka 

pēc elementa uzstādīšanas vietā noteiktiem strāvas un 

sprieguma vektoriem. Ja aizsardzība konstatē bojājumu 

aizsargājamā posmā, pa sakarkanālu abos virzienos tiek 

padoti atļāvējsignāli, kas nodrošina posma atslēgšanu. 

  

3 1900 

virzītā apgaisme 

  

directional lighting направленное освещение gerichtete Beleuchtung Apgaisme, kurā objekts vai darba virsma pārsvarā tiek 

apgaismota no kāda noteikta virziena. 

4 2015 

virzītā starojuma koeficients directional emissivity коэффициент направленного 

излучения 

gerichteter Emissionsgrad Starotāja noteikta virziena starojuma spožuma attiecība 

pret absolūti melna ķermeņa starojuma spožumu tajā 

pašā temperatūrā. 

  

4 2016 

vispārēja lietojuma 

elektrodzinējs 

general purpose motor электродвигатель общего 

назначения 

Motor für allgemeine 

Anwendung 
Elektrodzinējs, kas projektēts un izgatavots ar 

standartizētiem nomināliem datiem un darba 

raksturlīknēm un kura mehāniskā konstrukcija pieļauj 

tā lietošanu parastos apstākļos bez īpašiem 

ierobežojumiem. 

  

2 1494 

vispārējais tarifs normal tariff средний тариф allgemeiner Tarif Tarifs, kura pamatā ir vidējie elektroapgādes 

raksturlielumi noteiktai elektroenerģijas lietotāju klasei, 

kam šis tarifs paredzēts. 

  

2 1495 

vispārējā apgaisme 

  

general lighting общее освещение Allgemeinbeleuchtung Telpas vienmērīga apgaisme, neievērojot telpas 

atsevišķo daļu apgaismošanas īpašās prasības. 

4 2017 

vispārējā izkliedētā apgaisme general diffused lighting рассеянное освещение gleichförmige Beleuchtung Apgaisme ar gaismekļiem ar tādu gaismas plūsmas 

sadalījumu, ka iedomāto neierobežoto apgaismojamo 

virsmu tieši sasniedz 40% līdz 60% no gaismekļa 

izstarotās gaismas plūsmas. 

Piezīme. Pēc Eiropas Savienībā spēkā esošajiem 

normatīviem, piemēram DIN 5040, gaismekļus, kas 

nodrošina šādu gaismas plūsmas sadalījumu, apzīmē 

ar burtu C. 

  

4 2018 

vispārējā lokalizētā apgaisme localised lighting общее локализованноеосвещен

ие 

arbeitszplatzorientierte 

Allgemeinbeleuchtung 

Telpas atsevišku zonu vispārējā apgaisme, kas ierīkota, 

lai palielinātu šajās zonās esošo darba vietu 

apgaismojumu. 

4 2019 
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vispārējā mākslīgā ventilācija 

sk. vispārējā mākslīgā 

vēdināšana 

  

        4 2021 

vispārējā mākslīgā 

vēdināšana, 

vispārējā mākslīgā ventilācija 

  

general artificial ventilation общая принудительная 

вентиляция 

allgemeine technische Belüftung Mākslīgu līdzekļu, piemēram, ventilatoru, izraisīta 

gaisa kustība un aizstāšana ar svaigu gaisu visā 

tilpumā. 

4 2020 

vispārējā 

pieprasījumkomanda 

general interrogation command общая команда запроса Generalabfragebefehl Komanda, kas pieprasa visas pārrauginformācijas 

pārraidi uz vadības punktu no visiem kontrolējamiem 

punktiem. 

  

3 1901 

vistas aklums hemeralopia, night-blindness куринная слепота Nachtblindheit, Hemeralopie Redzes anomālija, ko izraisa daļējs vai pilnīgs nakts 

redzes trūkums. 

4 2022 

visvieglāk aizdedzināmais 

sprādzienbīstamais maisījums 

  

most easily ignitable mixture наиболее легко 

воспламеняемая смесь 

zündwilligstes Gemisch Maisījums, kura aizdedzināšanai noteiktos apstākļos 

nepieciešams vismazāk elektroenerģijas. 

4 2023 

Vitstona tilts Wheatstone bridge мост Уитстона Wheatstone-Brücke Rezistoru pretestības mērīšanai paredzēts četrplecu 

mērtilts, kura viens plecs ir mērījamās pretestības 

rezistors, bet pārējie trīs pleci – trīs zināmu pretestību 

rezistori, no kuriem viens ir regulējams. 

  

3 1902 

vizla mica слюда Glimmer, Mika Liela grupa sārmu un sārmzemju metālu alumosilikātu. 

Elektroizolācijas tehnikā izmanto galvenokārt divus no 

vizlas paveidiem – muskovītu un flogopītu. 

  

4 2028 

vizlpapīrs mica paper слюдяная бумага Glimmpapier Papīrs, kas pilnībā izgatavots no sīkām vizlas daļiņām, 

kurām mehāniskās izturības palielināšanai izveidota 

celulozes šķiedras pamatne. 

  

4 2029 

vizuālais signāls 

  

visual signal визуальный сигнал visuelles Signal Mākslīgi izraisīta ar redzi uztverama parādība, kura 

sniedz noteiktu informāciju. 

4 2032 

vizuālā fotometrija 

  

visual photometry визуальная фотометрия visuelle Photometrie Fotometrija, kurā gaismas kairinājumu kvantitatīvai 

salīdzināšanai izmanto redzi. 

4 2030 

vizuālā kolorimetrija 

  

visual colorimetry визуальная колориметрия visuelle Farbmessung Kolorimetrija, kurā krāskairinājumu kvantitatīvai 

salīdzināšanai izmanto redzi. 

4 2031 

vizuālās informācijas bloks visual display unit блок визуальной информации Anzeigeeinheit Elektrostacijas vai apakšstacijas vadības telpā izvietotu 

mēraparātu kopa, kas dežūrpersonālam sniedz 

nepieciešamo ar redzi uztveramo informāciju par 

1 98 
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primāro elektroķēžu režīma parametriem. 

  

vizuālindikācijas mēraparāts, 

indikācijas mēraparāts 

  

indicating measuring instrument показывающий 

измерительный прибор 

anzeigendes Meßgerät Mēraparāts, kurš mērījamā lieluma vērtību uzrāda 

vizuāli, to nepierakstot. 

3 1903 

Vīna [starojuma] likums Wien's law [of radiation] закон [излучения] Вина Wiensches Strahlungsgesetz Planka likuma tuvinājums, kura kļūda nepārsniedz 

0,001, ja formulā 

 

reizinājums λT ir mazāks par 0,002 m∙K, kur Le –

 starojuma spožums; viļņa garums vakuumā; T –

 termodinamiskā temperatūra; 

; ; h – Planka konstante; c0 –gaismas 

ātrums vakuumā; k– Bolcmaņa konstante. 

  

4 2005 

vītņcokols screw cap, screw base резьбовой цоколь Schraubsockel, Gewindesockel Spuldzes cokols, kas izveidots ar vītni ieskrūvēšanai 

atbilstošā ietverē. 

Piezīme. Starptautiskais apzīmējums E. 

  

4 2024 

vītņgriezējskrūve thread-cutting screw самонарезающий винт gewindeschneidende Schraube Skrūve, kura ar savu pārtraukto vītni pirmās 

ieskrūvēšanas laikā gludsienu urbumā izgriež materiāla 

daļiņas un izveido vītni. 

  

4 2025 

vītņota elektroinstalācijas 

caurule 

  

threadable conduit резьбовая труба для 

электропроводки* 

schraubbares 

Elektroinstallationsrohr 

Elektroinstalācijas caurule, kuras galos ir izveidotas 

vītnes savienošanai ar citām caurulēm. 

4 2026 

vītņspiedējskrūve thread-forming screw резьбоформирующий винт gewindeformende Schraube Skrūve, kura ar savu nepārtraukto vītni pirmās 

ieskrūvēšanas laikā gludsienu urbumā veido vītni, 

iespiežoties materiālā. 

  

4 2027 

volframa kvēldiega spuldze 

  

tungsten filament lamp лампа с вольфрамовой нитью Wolframdrahtlampe Kvēlspuldze, kuras kvēldiegs ir izgatavots no volframa. 4 2033 

voltampērmetrs 

  

volt-ampere meter, apparent 

power meter 

вольт-амперметр Scheinleistungs-Meßgerät, 

Scheinleistungsmesser 

Mēraparāts pilnās jaudas mērīšanai. 3 1904 

voltmetrs 

  

voltmeter вольтметр Spannungs-Meßgerät, 

Spannungsmesser 

Mēraparāts sprieguma mērīšanai. 3 1905 

X vasks X-wax Х-воск X-Wachs Cieta viela, kas sastāv no molekulu polimerizētajām 

daļām un izdalās no minerālās izolācijeļļas, ja uz to 

4 2065 
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iedarbojas elektroizlāde. 

  

zemākā harmonika subharmonic низшая гармоника [harmonische] Unterschwingung Furjē rindā izvirzīta periodiska lieluma loceklis, kura 

periods ir veselu skaitu reižu lielāks par 

pamatharmonikas periodu. 

  

3 1907 

zemākā sprieguma tinums 

  

low-voltage winding обмотка низшего напряжения Unterspannungswicklung Transformatora tinums ar mazāko nominālo spriegumu. 2 1496 

zemāko frekvenču filtrs 

  

low-pass filter фильтр нижних частот Tiefpaßfilter Filtrs, kura vienīgā caurlaides josla laiž cauri tikai tās 

frekvences, kas mazākas par robežfrekvenci. 

3 1908 

zembandāžas izolācija 

  

banding insulation подбандажная изоляция Wickelkopf-Bandageisolierung Izolācija starp elektromašīnas tinuma izvirzījumu un 

bandāžu. 

2 1497 

zeme 

  

earth, ground земля Erde Grunts elektrovadošā masa, kuras elektriskais 

potenciāls jebkurā punktā nosacīti pieņemts par nulli. 

3 1909 

zemes aizsprosts 

  

earth dam плотина из грунтовых 

материалов 

Erddamm Uzbērts aizsprosts, no kura tilpuma vairāk nekā pusi 

veido smalkgraudaina grunts. 

1 24 

zemes īpatpretestība 

  

electric resistivity of soil удельнoe сопротивление земли spezifischer Erdwiderstand Raksturīga zemes parauga īpatnējā pretestība. 4 2037 

zemes virsmas potenciāls earth-surface voltage, ground-

surface voltage 

потенциал поверхности земли Erdoberflächenpotential Spriegums starp noteiktu zemes virsmas punktu un 

etalonzemi. 

4 2038 

zemesatgriezes ceļš 

  

earth-return path, ground-return 

path 

возвратный путь черезземлю* Erdrückleitung Strāvas ceļš, kas veidojas starp zemējumietaisēm pašas 

zemes vadītspējas dēļ. 

4 2039 

zemesatgriezes ķēde 

  

earth return цепь возврата тока через 

землю 

Erdrückleitung Elektriskās ķēdes daļa – dabisks strāvas atgriezes ceļš 

starp diviem punktiem pa zemi vai jūru. 

4 2040 

zemesslēguma koeficients earth fault factor коэффициент замыкания на 

землю 

Erdfehlerfaktor Lielākā sprieguma starp nebojāto fāzi un zemi trīsfāžu 

tīkla punktā, kur noticis vienas fāzes zemesslēgums, 

attiecība pret fāzes spriegumu šajā 

pašā punktā pirms bojājuma. 

  

1 311 

zemesslēguma strāva 

  

earth fault current ток замыкания на землю Erdschlußstrom Strāva, kas izolācijas bojājuma gadījumā plūst no 

spriegumaktīva vadītāja uz zemi. 

4 2041 

zemesslēgumaizsardzība 

  

earth-fault protection защита от замыканий на 

землю 

Erdkurzschlußschutz Aizsardzība, kuras darbību izraisa zemesslēgums 

energosistēmā. 

3 1913 

zemesslēgums earth fault замыкание на землю Erdschluß, Erdfehler Strāvvadošas daļas savienojums ar zemi (zemētām 

metāla daļām) vai izolācijas pretestības ievērojams 

samazinājums attiecībā pret zemi. 

  

3 (1) 1914 
(713) 

zemestrose electric counterpoise system заземляющий трос Bodenseil Viens vai vairāki vadi, kas guldīti zemē un elektriski 4 2042 
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savieno augstsprieguma gaisvadu līnijas torņbalstu 

pēdas, lai panāktu pietiekami drošu šo balstu 

zemēšanas sistēmu. 

  

zemējams spriegummainis 

  

earthed voltage transformer заземляемый трансформатор 

напряжения 

einpolig isolierter 

Spannungswandler 
Vienfāzes spriegummainis, kura primārā tinuma viens 

gals paredzēts ciešai zemēšanai, vai trīsfāžu 

spriegummainis, kura zvaigznē slēgto primāro tinumu 

neitrālpunkts paredzēts ciešai zemēšanai. 

  

2 1498 

zemējuma aktīvā pretestība 

  

resistance to earth, resistance to 

ground 

активнoe сопротивление 

заземления 

Wirkwiderstand gegen 

Bezugserde 

Zemējuma pilnās pretestības reālā daļa. 4 2034 

zemējuma kopējā pretestība total earthing resistance суммарное сопротивление 

заземляющего устройства 

Gesamterdungswiderstand Zemējumietaises pretestība starp zemējamo 

elektroiekārtu un zemi. Nosacīti tā sastāv no divām 

komponentēm – no zemētāju izplūdpretestības un no 

savienotājvadu pretestības starp zemētāju un zemējamo 

elektroiekārtu. 

  

3 1910 

zemējuma pilnā pretestība impedance to earth, impedance 

to ground 

полное сопротивление 

заземления 

Impedanz gegen Bezugserde Noteiktai frekvencei atbilstoša pilnā pretestība starp 

noteiktu elektrosistēmas vai elektroiekārtas punktu un 

etalonzemi. 

  

4 2035 

zemējuma pretestības mērītājs earth resistance meter измеритель сопротивления 

заземления 

Erdungs-Meßgerät, 

Erdungswiderstandsmesser 

Mēraparāts zemējuma pretestības mērīšanai. 3 1911 

zemējumietaise 

  

earthing system, ground system заземляющее устройство Erdungsanlage Elektroiekārtas zemēšanai nepieciešamu zemētāju un 

vadītāju kopums. 

1 717 

zemējumietekme earth-coupled interference образуемая в контуре 

заземления помеха 

erdgekoppelte Störung Elektromagnētiskā ietekme, ko radījis 

elektromagnētiskais traucējums un kas tiek pārvadīta 

no vienas ķēdes uz otru pa kopēju zemēšanas kontūru 

vai pa strāvas atgriezes ceļu. 

  

3 1912 

zemējumkopne earth circuit connector заземляющий проводник Potentialausgleichsschiene Kopne apakšstacijas zemējumsistēmas daļu savstarpējai 

savienošanai. Nepieciešamības gadījumā pie tās var 

pieslēgt arī zemējamās iekārtas. 

  

1 332 

zemējumvada potenciāls earthing-conductor voltage, 

grounding-conductor voltage 

потенциал заземляющего 

провода 

Erdungsleiterpotential Spriegums starp zemējumvadu un etalonzemi. 4 2036 

zemējumvads 

  

earth conductor, ground 

conductor 

заземляющий проводник Erdungsleitung Mazas pretestības vads, kas savieno elektroiekārtas 

sazemējamās daļas ar zemētāju. 

1 718 

zemēšana earthing, grounding заземление Erdung Elektriska savienojuma veidošana starp noteiktu 

elektrotīkla vai elektroiekārtas punktu un ar lokālzemi 

savienotu zemētāju. 

4 2043 
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zemēšanas apvadsuka earth return brush щетка заземления Erdungs-Radsatzkontakt Riteklī uzstādīta ierīce, kas paredzēta atgriezes strāvas 

ceļa novirzīšanai tieši uz riteņpāra asi, apejot atsevišķas 

rotējošās daļas, piemēram, lodīšu gultņus. 

  

4 2044 

zemēšanas kontaktors 

  

earthing contactor заземляющий контактор Erdungsschütz Kontaktors, ko lieto elektrisko ķēžu un ierīču 

savienošanai ar zemi. 

4 2045 

zemēšanas spaile earth terminal зажим для заземления Erdungsklemme Pieslēgspaile, kas savienota ar elektroiekārtas ārējām 

metāla daļām un paredzēta savienošanai ar zemētāju. 

  

2 1499 

zemētas tvertnes jaudas slēdzis 

  

dead tank circuit-breaker выключатель с заземленным 

баком 

Kesselleistungsschalter Jaudas slēdzis, kura komutācijas ierīces ievietotas 

zemētā metāla tvertnē. 

2 1502 

zemētāja izplūdpretestība dissipation resistance сопротивление растекания Ausbreitungswiderstand Pretestība, ko no zemētāja izplūstošajai strāvai rada 

zemētāja saskare ar zemi un tuvākie zemes slāņi. 

Atkarībā no izplūdes strāvas frontes stāvuma izšķir 

stacionāro izplūdpretestību, kas raksturīga 50 Hz 

frekvences maiņstrāvai, un izplūdes impulspretestību, 

kas raksturīga, piemēram, praktiski stāvam 

zibensizlādes strāvas impulsam. 

  

3 1915 

zemētāja spriegums earth-electrode potential, 

counterpoise potential 

напряжение заземлителя Erderspannung Potenciālu starpība starp izplūdes strāvas radīto 

zemētāja potenciālu un zemi nulles potenciālu zonā. 

3 1916 

zemētājs earth electrode, ground electrode заземлитель Erder Elektrovadošu materiālu (apaļdzelzs, leņķdzelzs, 

plakandzelzs, cauruļu u.tml.) noteiktā kārtībā savienots 

kopums, kas atrodas zemē un veido ar to elektrisku 

kontaktu. 

  

1 719 

zemētājsavienotājs 

  

earthing connector заземляющий соединитель Erdungssteckverbinder Spraudsavienotājs, kas nodrošina mazas pretestības 

zemējumu. 

4 2046 

zemētājslēdzis earthing switch заземляющий разъединитель Erdungsschalter Īpašs slēdzis, ar kuru drošības dēļ no sprieguma 

atslēgtas strāvu vadošas daļas savieno ar zemi. Parasti 

viens vai divi zemētājslēdži konstruktīvi saistīti 

ar atdalītāju vai slodzes slēdzi. 

  

1 (2) 565 
(1500

) 

zemētājspaile 

  

earth terminal, ground terminal заземляющий зажим Erdungsanchlußpunkt Elektroiekārtas spaile, kas paredzēta zemējumvada 

pievienošanai. 

1 725 

zemētājtīkls 

  

earthing network, grounding 

network 

сеть заземления Erdernetz Zemējumietaises daļa, kas ietver zemētājus un 

savienojumus starp tiem. 

1 670 

zemētājvads 

  

earth electrode, ground electrode заземляющий провод Erdungsleiter Vadītājs vai vadītāju sistēma, kas zemētāju savieno ar 

zemējamo konstrukciju. 

2 1501 
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zemfrekvence low frequency низкая частота Niederfrequenz Frekvence, kas mazāka vai vienāda ar 60 Hz. 

Piezīme. Šādu no frekvences vērtības atkarīgu 

apzīmējumu parasti lieto tikai elektrotermijā. 

  

4 2047 

zemsinhronā izsinhronizēšanās pulling out of synchronism выпадение из синхронизма с 

понижением скорости 

Außertrittfallen Sinhronisma zaudēšanas process, sinhronajai rotācijas 

frekvencei izmainoties uz mazāku rotācijas frekvenci. 

  

2 1503 

zemsprieguma izvads 

  

low-voltage terminal вывод низкого напряжения Niederspannungsanschluß Transformatora vai spriegummaiņa izvads, kas 

paredzēts sekundārās slodzes pievienošanai. 

2 1504 

zemsprieguma lietotājs 

  

low-voltage consumer потребитель низкого 

напряжения 

Niederspannungs-Kunde Elektroenerģijas lietotājs, kuru apgādā ar 

zemsprieguma elektroenerģiju. 

2 1505 

zemsprieguma tarifs 

  

low-voltage tariff тариф для низкого напряжения Preisregelung für 

Niederspannung 
Tarifs, ko piemēro elektroapgādei, izmantojot 

zemspriegumu. 

2 1506 

zemspriegumregulēšana 

  

low-voltage regulation регулирование низким 

напряжением 

Niederspannungssteuerung Vilces dzinējiem pievadītā sprieguma regulēšana, 

mainot spriegumu transformatora zemsprieguma pusē. 

4 2048 

zemspriegums low voltage, LV низкое напряжение Niederspannung Elektroenerģijas 

sadalē izmantojamie sprieguma nomināli, kuru lielākā 

vērtība maiņsprieguma tīklosnepārsniedz 1000 V. 

  

1 607 

zemtemperatūras 

cauruļstarotājs 

low temperature tubular [clear] 

emitter 

низкотемпературный 

трубчатый [прозрачный] 

излучатель 

[durchsichtiger] Rohrstrahler für 

niedrige Temperatur 

Ierīce, kas sastāv no nenoslēgtas caurspīdīgas caurules, 

kurā ievietots no sakausējuma izgatavots rezistors. 

4 2049 

Zēbeka efekts Seebeck effect эффект Зеебека Seebeck-Effekt Termoelektriskais efekts, kas izpaužas tādējādi, ka 

elektriskajā ķēdē, ja tā sastāv no dažādiem vadītājiem, 

kuru temperatūra savienojuma vietā ir dažāda, rodas 

elektrodzinējspēks. 

  

3 1906 

zibcaurule flash tube импульсная трубка Blitzröhre Ar elektronisku pierīci apgādāta izlādspuldze, kas dod 

īslaicīgus (milisekundes vai mikrosekundes ilgus) 

atkārtotus lielas intensitātes gaismas impulsus. 

Piezīme. Šī veida spuldzes izmanto fotoapgaismē, 

signalizācijā un stroboskopiskos novērojumos. 

  

4 2050 

zibens spēriens 

  

lightning stroke удар молнии Blitzeinschlag Zibensizlāde kādā virszemes objektā. 1 581 

zibensaizsardzība lightning protection молниезащита Blitzschutz Aizsardzība, kas paredzēta zibensstrāvas tiešai 

novadīšanai zemē, tā aizsargājot cilvēkus, dzīvniekus, 

būves un elektropatērētājus no zibensstrāvas bīstamās 

iedarbības. 

  

4 2051 
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zibensaizsardzības sistēma lightning protection system, LPS система молниезащиты* Blitzschutzsystem Vienota sistēma, kas paredzēta būvju, to atsevišķo daļu, 

elektroietaišu u. c. objektu aizsardzībai pret 

zibensizlādes tiešu iedarbi un kas ietver ārējo un 

iekšējo zibensaizsardzību. 

Piezīme. Atsevišķos gadījumos var būt ierīkota tikai 

ārējā vai tikai iekšējā zibensaizsardzība. 

  

4 2052 

zibensaizsardzības zona lightning protection zone, LPZ зона молниезащиты Blitzschutzzone Telpas daļa, kurā definēta un nodrošināta noteikta 

zibensbojājuma varbūtība un zibensizlādes radītā 

elektromagnētiskā lauka vērtība. 

  

4 2053 

zibensbojājuma risks 

  

risk of lightning damage риск молниеповреждений* Blitzschaderisiko Cilvēku, dzīvnieku un materiālo vērtību zibens 

apdraudējuma varbūtība. 

4 2054 

zibensizlāde lightning discharge, lightning 

stroke 

разряд молнии Blitzentladung Redzama elektriskā izlāde, kas veidojas starp 

mākoņiem vai starp mākoņiem un zemi, ja starp tiem ir 

liels potenciāla gradients (elektriskā lauka intensitāte 

25…50 kV/cm un vairāk). Zibensizlāde notiek pa 

spīdošu līkumotu un sazarotu kanālu, kura temperatūra 

var sasniegt 10000 oC. 

  

4 2055 

zibensizlādes 

elektromagnētiskais impulss 

lightning electromagnetic pulse, 

LEMP 

электромагниный импульс 

молнии 

elektromagnetischer 

Blitzimpuls* 

Sprieguma vai strāvas impulss, ko zibensizlādes vietai 

tuvumā esošajās elektriskajās ķēdēs inducē 

zibensizlādes strāvas radītais elektromagnētiskais 

lauks. 

4 2056 

zibensizlādes 

pārspriegumaizsardzības 

koeficients 

  

protection ratio against lightning 

impulses 

защитный коэффициент при 

грозовых перенапряжениях 

Blitz-

Überspannungsschutzfaktor 

Pārspriegumaizsardzības ierīces zibensizlādes 

pārspriegumu aizsardzības līmeņa attiecība pret 

aizargierīces izturspriegumu. 

1 312 

zibensizlādes 

pārspriegumaizsardzības 

līmenis 

  

lightning impulse protective 

level 

уровень защиты от 

перенапряжений 

Blitz-Überspannungsschutzpegel Starp pārspriegumaizsardzības ierīces pieslēgpunktiem 

pieļaujamā sprieguma maksimālā vērtība, ja 

aizsardzības ierīci noteiktos apstākļos caursit 

zibensizlādes sprieguma impulss. 

1 355 

zibensizlādes pārspriegums lightning overvoltage атмосферное перенапряжение Blitzüberspannung Zibensizlādes procesa radīts pārejas pārspriegums, pēc 

kura formas 

nosaka zibensizlādes spriegumastandartimpulsu. 

  

1 444 

zibensizlādes sprieguma 

standartimpulsa frontes 

ilgums 

  

virtual front duration of a 

lightning impulse 

длина фронта стандартного 

импульса 

vereinbarte Stirndauer einer 

Blitzstoßspannung 

Laika intervāls, kas iegūts, aizstājot 

standartimpulsa fronti ar taisni, kura iet caur reālās 

frontes diviem noteiktiem punktiem. 

1 234 

zibensizlādes sprieguma 

standartimpulss 

lightning impulse стандартный грозовой 

импульс напряжения 

Blitzstoßspannung Elektriskās izturības pārbaudēs izmantojams noteiktas 

formas sprieguma impluss ar frontes ilgumu 1,2 

1 621 
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mikrosekundes un impulsa ilgumu 50 mikrosekundes 

(saīsinātā pierakstā 1,2/50 µs). 

  

zibensnovedēja zemētājvads, 

zibensnovedējvads 

  

[lightning] down conductor заземяющий провод 

молниеотвода*, токоотвод* 

Stromableitererdungsleiter Noteikta šķērsgriezuma vadītājs, kas zibensuztvērēju 

savieno ar zemētāju. 

4 2057 

zibensnovedējs lightning conductor молниеотвод Blitzableiter Ierīce, kas sastāv no zibensuztvērēja, ar zemētāju 

saistīta zemētājvada un balstkonstrukcijas un kas 

paredzēta zibensstrāvas novadīšanai zemē. 

  

1 726 

zibensnovedējvads 

sk. zibensnovedēja 

zemētājvads 

  

        4 2058 

zibensstrāva lightning stroke current ток молнии Blitzstrom Zibensizlādes laikā strāvvadošā kanālā plūstoša 

impulsveida strāva, kuras impulsa amplitūdas vērtība 

parasti nepārsniedz 200 kA, bet impulsa frontes ilgums 

– dažus desmitus s. 

  

4 2059 

zibensstrāvas indikators 

  

detector for lightning currents индикатор токов молнии Blitzstrom-Anzeiger Mēraparāts zibensizlādes konstatēšanai un šīs izlādes 

izraisītās strāvas novērtēšanai. 

3 1917 

zibensuztvērējs [lightning] air termination молниеприемник, 

молниеуловитель 

Blitz[auf]fangeinrichtung Zibensnovedēja augšējā daļā pierīkots profiltērauda 

stienis, trose vai profiltērauda režģis, kas paredzēts 

zibens tiešai uztveršanai. 

  

4 2060 

zibspuldze photoflash lamp лампа-вспышка Blitzlampe Fotografējamu objektu apgaismošanai paredzēta 

spuldze, kas dod vienreizēju īslaicīgu intensīvas 

gaismas impulsu. 

  

4 2061 

zināšanu bāze knowledge base база знаний Wissenbasis Datu bāze, kurā iekļauti spriešanas likumi un 

informācija par cilvēka pieredzi un speciālām 

zināšanām noteiktā sfērā. 

  

3 1919 

zīmjpierakstes mēraparāts printing recorder самопишущий прибор с 

знакопечатающей записью 

druckender Schreiber Pierakstes mēraparāts, kurā pieraksti veic, secīgi 

iespiežot rakstzīmes (ciparus, burtus u. c.). 

3 1918 

zoba iedaļa 

  

tooth pitch зубцовый шаг Nutteilung Pa apkārtmēru mērīts attālums starp elektromašīnas 

divu blakus zobu atbilstošiem punktiem. 

2 1507 

zoba saspiedējpirksts 

  

tooth support нажимной палец Druckfingerplatte Elektromašīnas detaļa, kas sapiež zobus to galos. 2 1508 

zobpārvads gearing зубчатая передача Zahn[rad]getriebe Pārvads, kurā vilces dzinēja griezes momentu uz 4 2062 
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  dzenošo asi pārnes ar zobratiem. 

zobs 

  

tooth зубец Zahn Elektromašīnas magnētserdes daļa starp divām blaku 

rievām. 

2 1509 

zudumi losses потери Verluste Elektrotehnikā - vērtība, par kuru elektropārvades 

procesā samazinās daži lielumi (jauda, enerģija, 

spriegums). 

  

1 729 

zvaigznes pārveide trīsstūrī 

  

star-delta conversion преобразование звезды в 

треугольник 

Stern-Dreieck-Umwandlung Elektrotīkla pārveide nolūkā samazināt mezglu skaitu. 1 454 

zvaigznes slēgums star connection соединение в звезду Sternschaltung Trīsfāžu elektroiekārtas fāzes tinumu slēgums, kurā 

katra fāzes tinuma viens gals pievienots kopējam 

neitrālpunktam, bet otrs gals  atbilstošam 

līnijizvadam. 

  

2 1510 

zvaigznes-trīsstūra palaide 

  

star-delta starting пуск переключением со звезды 

на треугольник 

Stern-Dreieck-Anlauf Trīsfāžu dzinēja palaide, tā primārā tinuma fāzes 

pieslēdzot barotājtīklam vispirms zvaigznes slēgumā, 

bet pēc tam tās pārslēdzot trīsstūra slēgumā. 

2 1511 

zvaigznes-trīsstūra palaidējs star-delta starter пускатель “звезда-

треугольник” 

Stern-Dreieck-Starter Trīsfāžu asinhrondzinēja palaidējs, kas statora tinumu 

palaides laikā saslēdz zvaigznē, bet normālā darba 

režīmā - trīsstūrī. 

  

2 1512 

žākļuzmava 

  

breeches joint, "Y" joint Н-образная муфта Gabel-Muffe, Y-Muffe Uzmava nozarkabeļa pievienošanai maģistrālajam 

kabelim, ja to asis ir gandrīz paralēlas. 

2 1513 

žilbumaizsardzība 

  

cut-off экранирование Abschirmung Paņēmiens acu aizsardzībai pret apžilbumu, ko var 

izraisīt tieša starojuma spoža gaisma. 

4 2063 

žilbumaizsegs shade экран блескости* Leuchtenschirm Caurspīdīga vai gaismizkliedējoša materiāla apvalks, 

kas paredzēts acu aizsardzībai pret spuldzes radīto tiešā 

apžilbuma gaismu. 

  

4 2064 

žiromagnētiskais efekts gyromagnetic effect гиромагнитный эффект gyromagnetischer Effekt Parādība, kad magnetostatiskā lauka iedarbībai 

pakļauta materiāla vai vides magnētizācijas vektors pēc 

šīs iedarbības pārtraukšanas rimstošas precesijas veidā 

atgriežas līdzsvara stāvoklī ap asi, kas sakrīt ar šī lauka 

virzienu. 

Piezīme. Precesija ir rotācijas ass kustība, kurā šī ass 

apraksta konisku virsmu. 

  

3 1920 

žiromagnētisks materiāls gyromagnetic material гиромагнитный материал gyromagnetischer Werkstoff Materiāls vai vide, kurā iespējams žiromagnētiskais 

efekts. 

Piezīme. Žiromagnētiska materiāla magnētiskās 

3 1921 
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īpašības var raksturot ar magnētiskās caurlaidības 

tenzoru. 

  

Г shēma Г-network Г-схема Zweitor in Г-Schaltung Elektriskās ķēdes elementu savienojums atbilstoši 

attēlā parādītajai shēmai. 

 

  

3 1922 

П shēma П-network П-схема Zweitor in П-Schaltung Elektriskās ķēdes elementu savienojums atbilstoši 

attēlā parādītajai shēmai. 

 

  

3 1923 

  

 


