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Įvadas

Lokomotyvų elektros pavaros – tai sudėtingos sistemos, kuriose 
naudojamos visos šiuo metu žinomos elektros mašinos, puslaidininki-
niai keitikliai, įvairūs elektros aparatai. Perduodant dyzelinio variklio 
galią į aširačius, panaudojus elektros pavarą, galima sukurti traukos 
charakteristiką, kuri visiškai atitinka teorinius traukos riedmenų reika-
lavimus. Sprendžiant šiuos elektros pavaros uždavinius, tenka dirbti-
nai keisti natūraliąsias nuolatinės ir kintamosios srovės traukos gene-
ratorių, traukos variklių, papildomų elektros mašinų, puslaidininkinių 
keitiklių charakteristikas. Tai yra formuoti dirbtines, atitinkamo pobū-
džio charakteristikas. Tai pasiekiama vadovaujantis elektros mašinų, 
puslaidininkinių keitiklių, automatinio valdymo teorijos pagrindais 
sukurtomis veikiančiomis sistemomis. Tai pati sudėtingiausia šiuo-
laikinio lokomotyvo dalis. Visa tai iš dalies sunkina suvokti dalyko 
„Riedmenų elektros įrenginiai“ kursą, tačiau kartu jis tampa patrau-
klus ir informatyvus.

Lokomotyvų elektros pavarų laboratorinių darbų metodiniai 
nurodymai skirti pirmosios pakopos Transporto inžinerijos studijų 
programos modulių „Riedmenų elektros įrenginiai“ (TIGEB11707, 
TIGEB07710, TIGEB08702) laboratoriniams darbams ir pratyboms 
vesti. Taip pat ji skirta antrosios pakopos Transporto inžinerijos stu-
dijų programos modulių „Riedmenų diagnostika“ (TIGEM11306) 
„Geležinkelių transporto energetika“ (TIGEM11307) ir „Transporto 
energetika“ (TIGEM02910), paskaitų teorinei daliai skaityti ir praty-
boms vesti. Jais galėtų naudotis ir kitų universitetų bei kolegijų stu-
dentai, studijuojantys studijų programas, kurias sudaro elektros maši-
nų, elektros pavarų, automatinio valdymo teorijos moduliai ir kurias 
studijuojant atliekami automatizuotų elektros pavarų laboratoriniai 
darbai. Metodiniais nurodymais galėtų naudotis traukos riedmenų 
priežiūros specialistai, dirbantys gamyboje. Pastabas leidiniui ir siūly-
mus siųsti adresu: Geležinkelių transporto katedra, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, LT-03227 Vilnius arba 
elektroniniu paštu liong@vgtu.lt
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santrumPos

svarbiausių dydžių žymenys ir jų indeksai

Lotyniški rašmenys
a – masės linijinis pagreitis, m/s2; inkaro apvijos lygiagrečių šakų 

skaičius
B – parametro keitiklis
Bst  – stabdymo jėga, N
Bs  – stabdymo jėga, ribojama sankibos sąlygomis, N
C – pastovus koeficientas
CM, CE – elektros mašinos konstrukciniai koeficientai
D – skersmuo, m; greičio reguliavimo diapazonas
E – elektrovara (EV), V; tempimo arba gniuždymo tamprumo mo-

dulis, Pa
Ein – nuolatinės srovės variklio, generatoriaus elektrovara (EV), V
Elm – generatoriaus liekamojo magnetizmo elektrovara, V
EV – elektrovara, V
F – varančioji (aktyvioji) jėga, N
Fk  – lokomotyvo traukos jėga aširačio liestinėje, N
Fkv – vieno traukos elektros variklio išvystoma jėga, N
Fks  – traukos jėga, ribojama sankibos sąlygomis F Pks k s= ψ
W  – pasipriešinimo judėjimui jėga, N
Fkv  – vieno variklio sukurta traukos jėga liestinėje, N
FIVS – fazinio impulsinio valdymo sistema
Fs – darbo mašinos pasipriešinimo jėga, N
GD2 – smagratinis momentas, kgm2

G-V – Leonardo (generatoriaus ir variklio) sistema
g – žemės traukos pagreitis, m/s2

h – aukštis, m
Iin – inkaro grandinės srovė, A
Ib – elektrinio stabdymo grandinės srovė, A
I2f – VL peties fazės efektinė kintamoji srovė, A
IĮR-M – impulsinio įtampos reguliatoriaus-nuolatinės srovės va-

riklio sistema
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i – santykinė inkaro srovė
J – inercijos momentas, kgm2

Mem – variklio elektromagnetinis sukimo (aktyvusis), generato-
riaus stabdymo momentas, N·m

Mb – variklio elektromagnetinis (hidraulinėje pavaroje dinaminis) 
stabdymo momentas, N·m

Md – dinaminis momentas, N·m
MD – dyzelinio variklio sukimo momentas, Nm
Mo – trinties pasipriešinimo momentas, Nm
Ms – variklio veleno statinio pasipriešinimo (aširačiui) momentas, 

Nm
Mk – asinchroninio variklio kritinis momentas; varančiojo ašira-

čio momentas, Nm
m – judančio kūno masė, kg; variklio masė, kg; traukos variklių 

lokomotyve skaičius, valdomo lygintuvo išlyginamų fazių skaičius
N – laidininkų skaičius
ND  – dyzelinio variklio „laisvoji galia“: N N ND e p= − , W
Ne  – dyzelinio variklio efektinė galia, W
Np  – lokomotyvų papildomų mechanizmų galia, W
n – variklio inkaro sukimosi greitis, r/min; valdomo lygintuvo 

pulsacijų skaičius
n0 – idealiosios tuščiosios veikos greitis, r/min
nD – dyzelinio variklio alkūninio veleno sukimosi greitis, r/min
P – variklio galia, W 
P1 – variklio imama iš tinklo galia, W
P2 – variklio veleno galia, W
Pk– aširačio mechaninė galia, W
Pl – lokomotyvo galia, esant vardiniam (nominaliam) režimui 

P F vl kN N= , kW
PS – lokomotyvo sankibos svoris, N
p – polių porų skaičius
R – grandinės varža, Ω; veleno spindulys, m
R1 – kintamosios srovės variklio statoriaus grandinės varža, Ω
R2 – kintamosios srovės variklio rotoriaus grandinės varža, Ω
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r1 – tam tikra kintamosios srovės variklio statoriaus santykinės 
varžos reikšmė

S – skerspjūvio plotas, m2

s – rotoriaus slydimas
sk – asinchroninio variklio kritinis slydimas
T – laiko konstanta, s; laiko periodas, s
Tk – komutacijos periodas, s
t – laikas, s
U – inkaro gnybtų įtampa, V
Ud – vidutinė išlyginta įtampa, V
U1 – tinklo linijinė įtampa, sinchroninio traukos generatoriaus li-

nijinė įtampa, V
U2 – traukos transformatoriaus antrinės apvijos įtampa, V
U2f – valdomo lygintuvo peties fazės efektinė kintamoji įtampa, V
V – tūris, m3; siurblio, ventiliatoriaus našumas, m3/s; puslaidinin-

kinis ventilis
VL – valdomas lygintuvas
v – lokomotyvo greitis, km/h

Graikiški rašmenys
Ψk  – sankibos koeficientas
µ  – reduktoriaus perdavimo skaičius
α – tiristorių valdymo (atidarymo) kampas, º arba rad
α0 – natūralus tiristorių komutavimo kampas, º arba rad
β – tiristorių uždarymo kampas, º arba rad
γ – impulso trukmės koeficientas
Φ – variklio, generatoriaus magnetinis srautas, Wb
η – naudingumo koeficientas
ηp – mechaninės pavaros naudingumo koeficientas
λ – tiristorių laidumo intervalas, º arba rad
Θ – tiristorių laidumo kampas, º arba rad, variklio temperatūra, ºC
ω – variklio, generatoriaus inkaro sukimosi kampinis greitis, rad/s
ωm – darbo mašinos sukimosi kampinis greitis, rad/s
τ – variklio virštemperatūris, ºC
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τ0 – aplinkos virštemperatūris, ºC
τ1n – variklio virštemperatūris vėsimo pradžioje, ºC
τ2n – variklio virštemperatūris vėsimo pabaigoje, ºC
τk – keitiklio vėlinimo laikas, s

Indeksai
g – generatoriaus
I – inverterio
i – inkaro grandinės; parametro eilės numeris
∑ – suminės inkaro grandinės
L – lygintuvo
M – motoro, variklio
max – maksimalusis, maksimalioji
min – minimalusis, minimalioji
N – nominalusis, nominalioji
N. Ž. – nuosekliojo žadinimo
o – tuščiosios veikos, idealusis, idealioji
p – paleidimo
P. P. – papildomų polių
r – rotoriaus
rib. – ribinis, ribinė
s – statinis, statinė, sankibos
st – stabdymo
t – tinklo; trumpo jungimo; tiristoriaus
T. J. – trumpojo jungimo
V. L. – valdomojo lygintuvo
v – variklio, vidutinis, vidutinė; ventilio
x – grandies perdavimo funkcijos įėjimo signalas
y – grandies perdavimo funkcijos išėjimo signalas
G. Ž. – generatoriaus žadinimo
V. Ž – variklio žadinimo
ž – žadinimo.
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1. Lokomotyvų nuoLatInės srovės 
traukos varIkLIų junGImo  

schemos Ir bandymaI

1 laboratorinis darbas

darbo tikslas. Susipažinti su nuolatinės srovės traukos variklių 
sandara, veikimo principu, apvijų jungimo schemomis, išėjimo para-
metrų valdymo būdais. Eksperimentiškai ištirti lokomotyvų nuolati-
nės srovės lygiagrečiojo (nepriklausomojo), nuosekliojo ir mišriojo 
žadinimo traukos variklių charakteristikas, nustatyti nuosekliojo ir 
lygiagrečiojo žadinimo nuolatinės srovės traukos variklių charakteris-
tikų pobūdžio įtaką lokomotyvų elektros pavarų valdymui.

teorija

1.1. nuolatinės srovės elektros mašinos 

Elektros mašina yra energijos keitiklis. Vienos rūšies energijos 
keitimas kitos rūšies energija vadinamas energijos mainais. Elektros 
mašinose vyksta elektros energijos ir mechaninės energijos mainai, 
todėl į elektros mašiną galima žiūrėti kaip į elektromechaninį energi-
jos keitiklį. Elektros generatorius mechaninę energiją keičia elektros 
energija, o elektros variklis elektros energiją keičia mechanine ener-
gija. Elektros generatorius ir elektros variklis – patys paprasčiausi ir 
labiausiai paplitę elektromechaniniai keitikliai. Šiuolaikinėse elektros 
mašinose sąlyga energijos mainų procesui vykti paprastai yra energi-
jos sukaupimas magnetiniame lauke. Tokios elektros mašinos vadi-
namos induktyviosiomis (Černys, P.; Kepalas, V.; Kubilius, V. 1994. 
Elektros pavarų laboratoriniai darbai. Kaunas: Technologija).

Induktyviųjų mašinų statoriuje ir rotoriuje gali būti apvijų. Kartais 
vietoj apvijų įrengiami nuolatiniai magnetai. Apvijomis tekanti sro-
vė sukuria magnetinį lauką. Tarp statoriaus ir rotoriaus magnetinių 
laukų atsiradusios traukos ir stūmos jėgos sukuria sukimo momentą. 
Variklyje šis momentas rotorių suka, o generatoriuje – stabdo.
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Laboratorinė įranga: 
1. Reguliuojamos DC įtampos modulis 2740;
2. Valdymo įrenginys 2730;
3. DC variklio modulis 2704; 
4. Apkrovos modulis su tachogeneratoriumi 2719; 
5. Reguliuojamos apkrovos modulis (universalus varžynas 2750); 
6. Multimetrai.

1.2. Lygiagrečiojo, nepriklausomojo žadinimo  
traukos variklio mechaninės charakteristikos

eksperimento tikslas: Sudaryti mechanines charakteristikas 
n f M= ( ).

1.1 pav. Lygiagrečiojo žadinimo traukos variklio schema

1.2 pav. Nepriklausomojo žadinimo variklio bandymų schema
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variklio režimo eksperimento eiga
•     Sujungti schemą pagal 1.2. pav. Nustatyti inkaro įtampą 0 V 

(kairioji padėtis).
Įjungti sistemą, vadovaujantis bendraisiais bandymo procedūros 

nurodymais. Stebėti momento nustatymo rankenėlės padėtį.
•    Įjungti žadinimo įtampą UžU} = 205V žadinimo apvijai ir nusta-

tyti inkaro įtampą Ui = 205V.
•    Išjungti reguliuojamos DC įtampos modulį.
•    Pirmiausia išjungti reguliuojamos DC įtampos modulį ir tik 

tada valdymo įrenginį. 
•    Įjungti apkrovos modulį su tachogeneratoriumi ir nustatyti jai 

vardinį greitį (2000 r/min) su nustatymo potenciometru.
•   Nustatyti Rp = 0Ω .
•   Įjungti ir apkrauti bandomąjį variklį apkrovos moduliu momen-

tu, kurio vertės duotos 1.2 lentelėje. Išmatuoti atitinkamas grei-
čio n vertes ir surašyti į 1.2 lentelę.

•   Sumažinti apkrovos momentą iki Ms = 0  N.m. Nustatyti kitas 
RP vertes (pvz., Rp =13 23; Ω ) ir pakartoti matavimus siekiant 
gauti kitas reikalingas reostatines charakteristikas.

•   Pirmiausia išjungti universalųjį galios šaltinį ir tik paskui val-
dymo bloką.

•   Nubrėžti mechanines charakteristikas paruoštame grafiko ruo-
šinyje (1.3 pav.). Patiems pasirinkti n mastelį.

dėmesio!
•   Įsitikinti, kad žadinimo apvija įjungta į schemą tinkama kryptimi!
•   Būti tikriems, kad žadinimo įtampa neišsijungs atliekant ban-

dymą!

1.1 lentelė. Apkrovos momentas ir greitis

M/Nm [M/N*m] 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

n, r/min
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1.3 pav. Lygiagrečiojo žadinimo (nepriklausomojo žadinimo variklio 
NpŽV) variklio mechaninės charakteristikos grafiko ruošinys

Laboratorinio darbo ataskaitos turinys
1. Darbo tikslas.
2. Darbo schema.
3. Matavimo rezultatų lentelės.
4. Gautų funkcijų grafikai.
5. Skaičiavimų eiga ir rezultatai.
6. Išvados.

klausimai laboratoriniam darbui atlikti
1. Kaip gauti charakteristikas, valdant rankiniu būdu?
2. Kaip gauti charakteristikas, valdant automatiškai?

klausimai darbui ginti
1.  Paaiškinti lygiagrečiojo žadinimo traukos variklio LŽTV tuš-

čiosios veikos charakteristikos pobūdį.
2.  Paaiškinti lygiagrečiojo žadinimo traukos variklio LŽTV me-

chaninės charakteristikos pobūdį ir jos įtaką sankibai, esant 
traukos režimui. 

3.  Kokie galimi lygiagrečiojo žadinimo traukos variklio LŽTV na-
tūraliųjų ir dirbtinių mechaninių charakteristikų gavimo būdai?

4.  Kaip reguliuojamas nepriklausomojo žadinimo traukos varik-
lio greitis?
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2. nuoLatInės srovės traukos 
GeneratorIų bandymaI

2 laboratorinis darbas

Nuolatinės srovės traukos generatorių charakteristikoms nustatyti 
bus naudojamas mažos galios laboratorinės įrangos komplektas ir ma-
žos galios nuolatinės srovės elektros mašinos. Gautų charakteristikų 
pobūdis visiškai atitiks DC traukos generatorių pobūdį, nes šių elekt-
ros mašinų sandara ir veikimo principas analogiškas.

darbo tikslas. Eksperimentiškai ištirti lokomotyvų nuolatinės 
srovės lygiagrečiojo (nepriklausomojo) nuosekliojo ir mišriojo žadi-
nimo traukos generatorių charakteristikas. 

teorija

2.1. nuolatinės srovės traukos generatorių paskirtis

Nuolatinės srovės traukos generatoriai (angl. DC traction gene-
rators, vok. DC Traktionsgeneratoren) skirti šilumvežių dyzelinio va-
riklio mechaninei energijai transformuoti į elektros energiją. 

2.2. nuolatinės srovės generatoriaus charakteristikos

Nuolatinės srovės generatorius charakterizuoja tuščiosios veikos, 
išorinės, reguliavimo charakteristikos.

1. Tuščiosios veikos charakteristika – elektrovaros E f I~0 = ( )(Iž) pri-
klausomybė nuo žadinimo srovės Iž (kai I Iin a= = 0).

2. Išorinė generatoriaus charakteristika – tai generatoriaus įtam-
pos Ug  priklausomybė nuo apkrovos srovės Ig. Išorinė generato-
riaus charakteristika gaunama didinant apkrovos srovę, kai n = const ,  
Iž I~ = const . 

3. Reguliavimo charakteristika – tai žadinimo srovės priklauso-
mybė nuo generatoriaus apkrovos srovės Iž I f I~ g= ( ) , kai Ug = const  
ir n = const . 
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Laboratorinė įranga: 
1. Reguliuojamos DC įtampos modulis 2740; 
2. Valdymo įrenginys 2730; 
3. DC nepriklausomojo žadinimo generatoriaus modulis 2701; 
4. DC nuosekliojo žadinimo generatoriaus modulis 2702; 
5. DC mišriojo žadinimo generatoriaus modulis 2704; 
6. Apkrovos modulis su tachogeneratoriumi 2719; 
7. Reguliuojamos apkrovos modulis (universalus varžynas 2750); 
8. Multimetrai. 

eksperimento tikslas. Atliekant bandymus, nustatyti nepriklau-
somojo, žadinimo generatoriaus išorinių charakteristikų Ug =  f(Ig) po-
būdį, t. y. nustatyti funkcinį ryšį, kaip generatoriaus įtampa priklauso 
nuo apkrovos srovės. 

nepriklausomojo žadinimo generatoriaus išorinės charakte-
ristikos nustatymo bandymo eiga

Sujungti schemą pagal 2.1 pav.
Momento ateniuatorių maksimaliai vertei 
Modulyje 2750 nustatyti varžos R1 1 kiloomo vertę, varžos R2 

vertę nustatyti lygią 0. 
Paleisti pirminio variklio modulį ir nustatyti asinchroninio varik-

lio 2000 sūk./min. greitį.
Keičiant inkaro srovę Iin pagal lentelėje pateiktas vertes atlikti ge-

neratoriaus įtampos Ug matavimus.
Matavimų rezultatus surašyti į lentelę.
Pagal matavimo rezultatus nubraižyti grafiką. Grafiko ruošinys 

pateiktas 2.2 pav.

Papildomi nurodymai. Pirmiausia įjungti reguliuojamos DC 
įtampos modulį. Inkaro srovę Iin keisti, nustatytu žingsniu keičiant 
varžos R1 vertes.
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2.1 lentelė. Generatoriaus įtampos Ug ir inkaro srovės Iin vertės

Žingsnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iin, A 0,2 0,4 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
Ug, V

2.1 pav. Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus išorinių  
charakteristikų tyrimo schema
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2.2 pav. Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus apkrovos  
charakteristikos grafiko ruošinys

Laboratorinio darbo ataskaitos turinys 
1. Darbo tikslas.
2. Darbo schema.
3. Matavimo rezultatų lentelės.
4. Gautų funkcijų grafikai.
5. Skaičiavimų eiga ir rezultatai.
6. Išvados.

klausimai laboratoriniam darbui atlikti
1. Kaip paleidžiamas stendas?
2. Kaip išjungiamas stendas?
3. Kaip gauti charakteristikas valdant rankiniu būdu?
4. Kaip gauti charakteristikas valdant automatiškai?

klausimai darbui ginti
1.  Paaiškinti lygiagrečiojo žadinimo traukos generatoriaus (LŽTG) 

tuščiosios veikos charakteristikos pobūdį. 
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2.  Paaiškinti nepriklausomojo žadinimo traukos generatoriaus 
(NpŽTG) tuščiosios veikos charakteristikos pobūdį. 

3.  Paaiškinti lygiagrečiojo žadinimo traukos generatoriaus 
(LŽTG) išorinės charakteristikos pobūdį, natūraliųjų ir dirbti-
nių charakteristikų gavimo būdus.

4.  Kodėl traukos riedmenyse tikslinga taikyti NŽTG ir dėl kokių 
priežasčių?

5.  Paaiškinti NŽTG išorinės charakteristikos privalumus traukos 
riedmenyse.
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3. Lokomotyvų kIntamosIos srovės  
traukos varIkLIų bandymaI 

3 laboratorinis darbas

Laboratorinio darbo tikslas. Eksperimentiškai nustatyti asinchro-
ninio traukos variklio su trumpai jungtu rotoriumi įvairių darbo reži-
mų mechanines charakteristikas. 

teorija

3.1. kintamosios srovės mašinos 

Kintamosios srovės mašinos mechaninę energiją keičia kintamo-
sios srovės energija arba kintamosios srovės elektros energiją keičia 
mechaninė energija. Šias mašinas rotoriaus sūkių dažnio atžvilgiu ga-
lima suskirstyti į asinchronines ir sinchronines. Kintamosios srovės 
mašinų statoriaus ir rotoriaus magnetiniai laukai sukasi vienodu sūkių 
dažniu (sinchroniškai), ir jų tarpusavio padėtis nekinta. Asinchroninės 
mašinos rotorius sukasi kitokiu sūkių dažniu negu statoriaus magneti-
nis laukas. Sakoma, kad rotorius sukasi nesinchroniškai arba asinch-
roniškai statoriaus magnetinio lauko sūkių dažnio atžvilgiu, dėl to ma-
šina vadinama asinchronine.

3.2. asinchroninio traukos variklio valdymo bandymai

1.  Sujungti laboratorinio darbo schemą, kurioje AV statoriaus ap-
vijos būtų sujungtos žvaigžde.

2.  Gauti šias asinchroninio variklio, sujungto žvaigžde, charakte-
ristikas: rankiniu valdymu variklio, rekuperacinio ir dinaminio 
stabdymo režimų mechanines charakteristikas, rankiniu valdy-
mu – variklio režimo energetines charakteristikas, automatiniu 
valdymu – variklio ir rekuperacinio stabdymo režimų mecha-
nines charakteristikas, automatiniu valdymu – variklio režimo 
energetines charakteristikas.
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3. Perjungti AV statoriaus apvijas iš žvaigždės į trikampį.
4.  Asinchroninio variklio, sujungto trikampiu, atveju gauti 3 už-

duoties c ir d punktuose išvardytas charakteristikas.
5.  Rankiniu valdymu gautas mechanines charakteristikas nubrėžti 

vienoje koordinačių sistemoje joms būdinguose kvadrantuose.

Laboratorinė įranga:
1. Reguliuojamos DC įtampos modulis (2740);
2. Galios matuoklis (1091);
3. Bandomojo trifazio variklio (2707);
4. Apkrovos modulis su tachogeneratoriumi (blokas 2719);
5. Valdymo įrenginys (2730). 

darbo eiga
Stendo sujungimų schema pateikta 3.1 pav. Pirmiausia sujungia-

ma laboratorinio darbo schema, pateikta 3.1 pav. Schemai sujungti 
naudojami specialūs spalvoti laidai. Įžeminti paprastai naudojami gel-
toni arba žali laidai. Siekiant įnulinti – mėlyni. Pirmuoju bandymu va-
riklio statoriaus apvijos sujungiamos žvaigžde. Moduliai sujungiami 
kabeliais tarpusavyje ir su kompiuteriu iš anksto.

Prieš pradedant bandymą, būtina įsitikinti, ar apkrovos modulio 
sukimosi kryptis (turi suktis į dešinę) sutampa su bandomojo variklio 
sukimosi kryptimi. Tam universalaus maitinimo modulio aparatais au-
tomatiniu išjungikliu Fl ir jungikliu S1 įjungiamas bandomasis varik-
lis. Pagal valdymo įrenginyje šviečiančią virš skaitmeninio greičio 
indikatoriaus signalinę lemputę nustatoma sukimosi kryptis. Paskui 
bandomasis variklis išjungiamas. Kai variklis sustoja, paleidžiamas 
apkrovos įrenginys. Prieš jį paleidžiant, valdymo bloko režimų perjun-
giklis jungiamas į padėtį „MANUAL“ (rankinis valdymas). 
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3.1 pav. Laboratorinio stendo sujungimo schema, kai  
bandomasis variklis sujungtas žvaigžde

Apkrovos įrenginys paleidžiamas mygtuku „START/STOP“. 
Valdymo įrenginio potenciometru (0–10 V), esančiu kairėje kraštinėje 
pusėje, nustatomas apkrovos įrenginio sukimosi greitis, lygus vardi-
niam bandomojo variklio greičiui. Nustačius sukimosi kryptį, tuo pa-
čiu mygtuku apkrovos įrenginys išjungiamas. Energetinės charakteris-
tikos pateikiamos vienoje koordinačių sistemoje (3.2 pav.).
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3.2 pav. AV su trumpai jungtu  rotoriumi energetinės charakteristikos 

AV dinaminio stabdymo režimo mechaninei charakteristikai gauti 
pirmiausia perjungiamas stendas pagal 3.3 pav. schemą.

3.3 pav. Bandomojo variklio, sujungto žvaigžde, dinaminio stabdymo 
režimui bandyti laboratorinio stendo schema
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Būtina patikrinti, ar reguliuojamos DC įtampos modulyje (RĮM) 
reostato rankenėlė yra nulinėje padėtyje. Paskui RĮM įjungiamas, ir 
nustatoma nuolatinės srovės, tekančios per variklio statoriaus apviją, 
vertė. Srovė matuojama universaliuoju galios matuokliu (UGM). Tam, 
kad UGM rodytų srovę, jį reikia nustatyti srovės indikacijai (su dviem 
mygtukais, esančias UGM indikatoriaus kairėje ir dešinėje pusėse). 
Reikiama srovės vertė nustatoma pagal laikrodžio rodyklę, tolygiai 
sukant RĮM reostato rankenėlę.

3.4 pav. Mechaninių charakteristikų grafikų ruošinys

3.5 pav. Energetinių charakteristikų grafikų ruošinys
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ataskaitos turinys
1. Darbo tikslas.
2. Darbo schemos.
3.  Vienoje koordinačių sistemoje pateiktos mechaninės charakte-

ristikos, gautos rankiniu valdymu.
4. Variklio, sujungto žvaigžde, energetinės charakteristikos.
5. Variklio, sujungto trikampiu, energetinės charakteristikos.
6.  Vienoje koordinačių sistemoje pateiktos mechaninės charakte-

ristikos, gautos automatiniu valdymu.
7. Energetinės charakteristikos, gautos automatiškai.

klausimai laboratoriniam darbui atlikti
1. Kaip paruošiamas stendas darbui?
2.  Kaip nustatomos bandomojo asinchroninio variklio mechani-

nės ir energetinės charakteristikos rankiniu būdu?
3.  Kaip nustatomos bandomojo asinchroninio variklio mechani-

nės ir energetinės charakteristikos automatizuotai?
4.  Kokios yra bandomojo asinchroninio variklio, sujungto trikam-

piu, leistinos apkrovos ribos, nuimant mechanines ir energeti-
nes charakteristikas rankiniu būdu?

5.  Kokių atsargumo priemonių reikia laikytis, atliekant bandy-
mus?

klausimai laboratoriniam darbui ginti
1.  Paaiškinti ATV veikimo principą. Kuo pranašesni asinchroni-

niai traukos varikliai su trumpai jungtu rotoriumi už nuolatinės 
srovės elektros variklius?

2.  Paaiškinti, kas būdinga asinchroninio traukos variklio darbui 
esant variklio ir stabdymo (rekuperacinio, dinaminio bei prie-
šinio jungimo) režimams. Nuo ko priklauso įvairių stabdymo 
režimų efektyvumas?

3.  Paaiškinti, kam naudojama bandomojo variklio galia, kai jis 
dirba varikliu, ir iš kur jis gauna energiją, dirbdamas stabdžiu. 
Įvertinti bandomojo variklio apkrovos sudarymo sistemą tech-
niniu ir energetiniu požiūriais.
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4.  Kaip apskaičiuojamos variklio mechaninės ir energetinės cha-
rakteristikos?

5.  Kokią įtaką variklio maitinimo įtampos vertė turi jo kuriamam 
momentui?

6.  Paaiškinti ATV veikimo principą. Kuo pranašesni asinchroni-
niai traukos varikliai už nuolatinės srovės?

7.  Paaiškinti, kas būdinga traukos variklio darbui esant variklio 
ir stabdymo (rekuperacinio, dinaminio) režimams. Nuo ko pri-
klauso įvairių stabdymo režimų efektyvumas?

8.  Nubraižyti lokomotyvo supaprastintas dinaminio ir rekuperaci-
nio stabdymo schemas, naudojant ATV.
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4. sInchronInIų traukos GeneratorIų 
bandymaI

4 laboratorinis darbas

Kintamosios srovės traukos generatorių, traukos variklių cha-
rakteristikoms nustatyti bus naudojamas mažos galios laboratorinės 
įrangos komplektas ir mažos galios sinchroninės mašinos, kurių cha-
rakteristikos bus tiriamos. Gautų charakteristikų pobūdis visiškai ati-
tiks AC traukos generatorių, traukos variklių pobūdį, nes šių elektros 
mašinų sandara, veikimo principas analogiškas.

darbo tikslas. Susipažinti su trifazės EV sistemos gavimu ši-
lumvežiuose, naudojant sinchronines elektros mašinas-generatorius. 
Susipažinti su sinchroninių generatorių sandara, veikimo principu, 
apvijų jungimo schemomis. Susipažinti su sinchroninių traukos ge-
neratorių žadinimo supaprastintomis ir principinėmis schemomis, 
veikimo principu, žadinimo srovės automatinio valdymo principais. 
Eksperimentiškai ištirti lokomotyvų sinchroninių traukos generatorių 
charakteristikas.

teorija

4.1. trifazės ev sistemos gavimas šilumvežiuose

Sinchroninės mašinos plačiausiai naudojamos kaip generatoriai 
(Liudvinavičius, Lingaitis, Dailydka 2010). Trifazei simetrinei EV 
sistemai sukurti šilumvežiuose naudojami sinchroniniai traukos gene-
ratoriai. Sukant sinchroninės mašinos rotorių vidaus degimo varikliu 
pastoviu greičiu n, kiekvienoje inkaro apvijos ritėje indukuojama kin-
tamoji EV. 

4.2. sinchroninio generatoriaus išorinė charakteristika

Atliekant bandymus, nustatyti sinchroninio generatoriaus išorinę, 
charakteristiką. 
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Laboratorinė įranga: 
1. Reguliuojamos DC įtampos modulis 2740; 
2. Valdymo įrenginys 2730; 
3. Sinchroninio generatoriaus modulis 2711;
4. Apkrovos modulis 2719; 
5. Reguliuojamos apkrovos modulis (universalus varžynas 2750); 
6. Multimetrai.

4.1 pav. Sinchroninio traukos generatoriaus išorinės charakteristikos tyrimo 
schema: (R1 parametrai: 1 k Ω , 180 W, Imax = 0,43 A; R2 – parametrai:  

nuo 1 k Ω  iki 1,8 Ω , 500 W, Imax = 0,43A)
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eksperimento eiga
Sujungti schemą pagal 4.1 pav. 
Nustatyti DC modulyje žadinimo įtampą 0 V 
Įjungti valdymo įrenginį ir paleisti pirminio variklio modulį.
Įjungti reguliuojamos įtampos DC modulį. 
Stebėti sukimosi kryptį ekrane. 
Elektros mašinos rotorius privalo suktis dešinėn. 
Valdymo įrenginyje nustatyti padėtį „MANUAL“.
 Stebėti momento vertes.
 Valdymo įrenginyje nustatyti greičio režimą 1800 sūk./min. 
Paskui perjungti INT/EXT į „Internal“ padėtį. 
Nustatyti nominalųjį pirminio variklio greičio režimą 1500 sūk./

min., žadinimo srovę nustatyti Iž = 0,95 A. 
Šių parametrų eksperimento metu nekeisti. 
Varžą R2 nustatyti lygią 1 kiloomo vertei. 
Keičiant varžų R1 ir R2 jungimo schemas pagal lentelę 4.1, keis-

ti apkrovos srovę Il  fazėje U1 ir matuoti sinchroninio generatoriaus 
įtampą Ul. 

Matavimų rezultatus surašyti į 4.2 lentelę. Pagal matavimo rezul-
tatus nubraižyti grafiką. Grafiko ruošinys pateiktas 4.13 pav.

4.1 lentelė. Sinchroninio generatoriaus įtampos Ul ir apkrovos srovės Il  fa-
zėje U1 vertės

Il,  A 0,3 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,9
Ul, V
Varžų 
jungi mo 
schemos

R1+
R2

R1+
R2

R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2

dėmesio! 
Kai Il   nustatoma mažesnė už 0,3A, varžas R1 ir R2 sujungti nuo-

sekliai.  Kai Il  nustatoma didesnė už 0,3A, valdymas atliekamas tik 
keičiant varžos R2 vertę. Tuo tikslu reikia atjungti varžą R1, nustatyti 
varžos R2 vertę, kad ji būtų lygi 1 kiloomui. 
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Atlikus bandymą, pirmiausia išjungti reguliuojamos DC įtampos 
modulį (2740), tik paskui valdymo įrenginį (2730).

ataskaitos turinys
1. Darbo tikslas.
2. Darbo schemos.
3.  Vienoje koordinačių sistemoje pateikti nustatytą sinchroninio 

generatoriaus tuščiosios veikos charakteristiką.
4.  Vienoje koordinačių sistemoje pateikti nustatytą sinchroninio 

generatoriaus išorinę charakteristiką.
5.  Pateikti sinchroninio generatoriaus sinchronizacijos schemą, 

paaiškinti jos veikimo principą.

4.2 pav. Sinchroninio generatoriaus išorinės  
charakteristikos grafiko ruošinys

klausimai laboratoriniam darbui atlikti
1. Kaip darbui paruošiamas stendas?
2.  Kaip gaunama bandomojo sinchroninio generatoriaus tuščio-

sios veikos charakteristika?
3.  Kaip gaunama bandomojo sinchroninio generatoriaus išorinė 

charakteristika?
4.  Kaip gaunama bandomojo sinchroninio generatoriaus regulia-

vimo charakteristika?
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klausimai laboratoriniam darbui ginti
1.  Paaiškinti sinchroninio traukos generatoriaus veikimo princi-

pą. Kuo pranašesni sinchroniniai traukos generatoriai už nuo-
latinės srovės traukos generatorius? Paaiškinti, kam naudojama 
bandomojo sinchroninio traukos generatoriaus galia ir iš kur jis 
gauna energiją rotoriui sukti.

2.  Koks sinchroninio traukos generatoriaus parametras pasikeis, 
keičiant žadinimo srovės vertę? 

3.  Kaip apskaičiuojama sinchroninio traukos generatoriaus galia? 
Pateikti formulę.

4. Paaiškinti sinchroninio variklio veikimo principą. 
5.  Kuo pranašesni asinchroniniai varikliai su trumpai jungtu roto-

riumi už kitų tipų elektros variklius?
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5. Lokomotyvų dažnInės eLektros 
Pavaros

5 laboratorinis darbas

Lokomotyvų dažninės elektros pavaros charakteristikoms nusta-
tyti bus naudojamas mažos galios laboratorinės įrangos komplektas 
su dažnio keitikliu ir mažos galios asinchroniniai varikliai. Gautų 
charakteristikų pobūdis visiškai atitiks AC traukos variklių charakte-
ristikų pobūdį, nes šių elektros mašinų sandara, veikimo ir dažninio 
valdymo principai analogiški. 

darbo tikslas. Susipažinti su lokomotyvų traukos keitiklių įvai-
rove, dažnio keitiklių sandara, supaprastintomis ir principinėmis sche-
momis, išėjimo įtampos forma, valdymo ypatumais, naudojant auto-
nominius srovės ir įtampos inverterius. Susipažinti su lokomotyvų 
asinchroninių dažninių elektros pavarų struktūrinėmis sandaros sche-
momis, veikimo principu, gauti mechanines asinchroninės pavaros 
charakteristikas, esant įvairiems maitinimo tinklo dažniams.

teorija
Lokomotyvų dažninė elektros pavara paprastai turi dvi pagrindi-

nes dalis: asinchroninį traukos variklį ir jį maitinantį traukos keitiklį. 
Dažninėse elektros pavarose dėl savo patikimumo, pigumo ir nesudė-
tingos priežiūros dažniausiai taikomi trifaziai asinchroniniai traukos 
varikliai su trumpai jungtu rotoriumi. Lokomotyvų traukos keitikliai 
paprastai būna sudaryti autonominio srovės inverterio ASI arba auto-
nominio įtampos inverterio pagrindu.

Laboratorinė įranga:
1. Skaitmeninis dažnio keitiklis 5261;
2. Trifazis asinchroninis variklis 2707.1; 
3. Multimetrai.

asinchroninio variklio skaitmeninio dažnio keitiklio bandymų eiga
1.  Susipažinti su laboratorinio darbo aprašymu, stendo schema, 

valdymo įtaisais, išsiaiškinti darbo eigą ir atlikti bandymus 
su skaitmeniniu dažnio keitikliu pagal užduotis, pateiktas 1–4 
bandymų aprašuose.
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2.  Bandymais nustatyti maksimalią pridėtinę įtampą UR1 kompen-
suojant statoriaus varžą R1.

3.  Nustatyti variklio U/f charakteristiką, naudojant pridėtinę įtam-
pą ir be jos.

4.  Nustatyti variklio mechanines charakteristikas, naudojant pa-
pildomą įtampą BOOST ir be jos, kai maitinimo įtampa modu-
liuota sinusu. 

5.1 lentelė. Skaitmeninio dažnio keitiklio nustatymai

F(char) 50 Hz
F(nom) 0,5 Hz
F(min) 0,5 Hz
F(max) 50 Hz
ACCEL 78 Hz s–1

DECEL 78 Hz s–1

BOOST 0 V
BRAKE 27 V

MOD ART sine
PWM_FRQ 15,6 kHz

POT OFF
DISPLAY I(act)

5.1 pav. Skaitmeninio dažnio keitiklio ir asinchroninio variklio  
stendo sujungimo schema
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BOOST įtampos kitimo ribos turi būti UR1 = [40 + 50] V.

5.1. asinchroninio variklio valdymo parametrų  
U/f charakteristika

bandymo tikslas – nustatyti variklio U/f charakteristiką, kai daž-
nių diapazonas 0,5–90 Hz, naudojant pridėtinę įtampą BOOST ir be jos.

darbo eiga
•  Sujungti schemą pagal 5.1 pav.
•  Į skaitmeninį dažnio keitiklį įvesti būtinus parametrus. Nustatyti 

BOOST = 0 V.
•  Įjungti variklį paleidimo mygtuku „START“.
•  Keičiant skaitmeninio dažnio keitiklio išėjimo dažnį f1 = [0,5; 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 90;] Hz, išmatuoti tarpfazinę įtampą 
UUV, nustačius parametrą DISPLAY = U(act).

•  Bandymą pakartoti įvedus maksimalią BOOST įtampą, kuri 
buvo rasta pirmame bandyme. „STOP“ mygtuku išjungti variklį.

•  Nubrėžti abi rastąsias U/f charakteristikas viename grafike.

5.2 lentelė. U/f charakteristikos duomenys

f1, Hz 0,5 10 20 30 40 50 60 90
UUV, V, be BOOST
UUV, V, su BOOST



34

5.2 pav. U/f charakteristikų be BOOST ir naudojant BOOST  
grafiko ruošiniai

5.3 pav. Bandymo schema
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5.2. asinchroninio variklio mechaninės charakteristikos

bandymo tikslas – nustatyti variklio mechanines charakteris-
tikas naudojant papildomą įtampą BOOST ir be jos, kai maitinimo 
įtampa moduliuota sinusine funkcija.

5.3 lentelė. Skaitmeninio dažnio keitiklio nustatymai 

F(char) 90 Hz
F(nom) 10, 50, 90 Hz
F(min) 0,5 Hz
F(max) 90 Hz
ACCEL 78 Hz s–1

DECEL 78 Hz s–1

BOOST 0 V 
BRAKE 27 V

MOD-ART Sine
PWM-FRQ 15,6 kHz

POT OFF

DISPLAY F(act)

darbo eiga
Sujungti schemą pagal 5.3 pav. Į skaitmeninį dažnio keitiklį įves-

ti būtinus parametrus. Įtampos valdymo rankenėlę, esančią ant re-
guliuojamo DC įtampos modulio (universalaus maitinimo šaltinio), 
pasukti prieš laikrodžio rodyklę į 0 V padėtį. Prie apkrovos modu-
lio su tachogeneratoriumi prijunkti apkrovą (kaitrinių lempų bloką). 
Nustatyti BOOST = 0 ir F(act) = 10 Hz. Apskaičiuoti magnetinio lau-
ko sukimosi greitį n0, kai, p = 2. Įjungti variklį paleidimo mygtuku 
„START“. Įjungti nuolatinės srovės variklio žadinimą ir jį keisti pagal 
lentelėje pateiktas reikšmes. Keičiant variklio žadinimą, matuoti va-
riklio sūkius n, nuolatinės srovės variklio inkaro įtampą U2 ir srovę 
I2. Suskaičiuoti aktyviąją galią P2 ir momentą M. Užpildyti pateik-
tas lenteles. Bandymą pakartoti įvedus maksimalią BOOST įtampą, 
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kuri buvo rasta pirmame bandyme. „STOP“ mygtuku išjungti variklį. 
Nubrėžti visas rastąsias variklio momento charakteristikas viename 
grafike 5.4 pav.

5.4 pav. Asinchroninio variklio mechaninių charakteristikų  
viename grafike ruošinys
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6. keturIų kvadrantų vaLdymo 
nuoLatInės Ir kIntamosIos srovės 

traukos varIkLIų eLektros Pavaros

6 laboratorinis darbas

Elektrovežių, elektrinių traukinių keturių kvadrantų keitiklio-
nuolatinės srovės traukos variklio elektros pavaros charakteristikoms 
nustatyti bus naudojamas mažos galios laboratorinės įrangos kom-
plektas su tiristoriniu galios keitikliu ir mažos galios nuolatinės srovės 
varikliu. Gautų charakteristikų pobūdis visiškai atitiks DC traukos va-
riklių greičio charakteristikų pobūdį, nes šių elektros mašinų sandara, 
veikimo ir valdymo principai analogiški.

Darbo tikslas. Susipažinti su AC/DC srovės sistemos elektrovežio, 
elektrinio traukinio keturių kvadrantų keitiklio-nuolatinės srovės tiris-
torinės pavaros VL-M sandara ir valdymo principais. Laboratorinio 
darbo metu eksperimentiškai gauti pavaros greičio charakteristikas 
bei keitiklio galios grandinės darbo oscilogramas, kai variklis dirba 
tuščiąja veika, esant variklio ir rekuperacinio stabdymo režimams. 

teorija

6.1. tradicinės dc/dc srovės sistemos  
riedmenų energijos valdymo sistemos

Tradicinė DC/DC srovės sistemos troleibuso, tramvajaus, met-
ro, elektrinio traukinio, elektrovežio traukos režimo schema pateikta 
6.1 pav. Imama iš kontaktinio tinklo elektros energija traukos variklio 
verčiama mechanine energija. Elektros mašinų keturių kvadrantų val-
dymo principai n, M koordinačių sistemoje pateikta 6.1 pav.
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6.1 pav. Elektros mašinų keturių kvadrantų valdymo principai n,  
M koordinačių sistemoje

6.2 pav. DC variklio darbo režimo bandymo schema



39

Laboratorinė įranga 
1. Keturių kvadrantų valdymo modulis 5255; 
2. Greičio matuoklis 5511.1; 
3. Dviejų kanalų oscilografas; signalų atskyrimo blokas 8630; 
4. DC nepriklausomojo žadinimo variklio modulis 2701; 
5. Apkrovos modulis su tachogeneratoriumi 2718; 
6. Apkrovos modulis (lempos 5512); multimetrai.

6.2. ac/dc srovės sistemos elektrovežio, elektrinio  
traukinio keturių kvadrantų valdymo elektros pavara

Darbui atlikti naudojama vienfazio dviejų periodų reversinio valdo-
mojo lygintuvo schema, pateikta 6.2 pav. Stendo agregatai sujungiami 
pagal atskirų bandymų schemas. Kai gaunama tuščiosios veikos charakte-
ristika, modulio (5512) lempos turi būti išjungtos, o reguliuojamojo įtam-
pos šaltinio (2740.1), prijungto prie apkrovos modulio (2718) žadinimo 
apvijos (kontaktai EI, E2), įtampa lygi 0, t. y. išjungtas jungiklis SI. Prieš 
įjungiant keitiklį (5255), patikrinama, kad reguliatorių KP ir SET POINT 
rankenėlės būtų atsuktos prieš laikrodžio rodyklę iki galo. Keitiklis įjun-
giamas nuspaudžiant pagrindinį jungiklį MAINS bei jungiklį RELEASE. 
Sukant SET POINTS, nustatomas reikiamas tiristorių valdymo kampas. 
Valdymo kampas nustatomas pagal oscilografe matomą tinklo įtampos ir 
valdymo impulso padėtį. Patartina pradžioje nustatyti didžiausią valdymo 
kampą α ≈ °145 , paskui jį mažinti kas 10°, kol sumažinamas iki minima-
laus. Bandomojo variklio greitis ir įtampa matuojami prietaisais n ir V2 
ir. Variklio srovė apskaičiuojama pagal valdymo įrenginio (VĮ) rodmenis 
I Un V= 1 0 5/ , . Bandymo rezultatai surašomi į 6.1 lentelę.

6.1 lentelė. Variklio sukimosi greičio, inkaro srovės ir įtampos priklausomy-
bė nuo valdymo kampo α

α, ° 145 135 125 115 105 90  70 50 30 10
UA A1 2, ,V
n ,  r/min
In , A 

Pastaba. Tiristorių valdymo kampo α  vertės lentelėje yra apytikslės.



40

Apkrauto variklio greičio ir įtampos charakteristikos nustatomos 
palaikant apkrovos srovės vertę nekintančią. Apkrovos srovė gauna-
ma įjungus apkrovos modulio 5512 lempas (įjungiamas jungiklis SI) 
ir reguliuojant variklio žadinimo srovę nuo atskiro įtampos šaltinio. 
Variklio žadinimo srovė keičiama įjungus šaltinį 2740.1 ir sukant ran-
kenėlę. Apkrovos srovės dydis priklauso ir nuo įjungtų lempų skai-
čiaus. Darbo metu pasirenkamas tuščiosios veikos sukimosi greitis n0 .  
Paskui, keičiant apkrovos srovę, nustatoma greičio charakteristika 
n f I= ( )  ir valdymo kampas α . Pagal gautus duomenis nubraižo-
mos charakteristikos U f= ( )α  ir n f= ( )α . Atliekant darbą, nu-
braižomos UA A1 2,  ir I  oscilogramos.

Braižant UA A1 2,  ir I  oscilogramas, oscilografas prijungiamas 
prie kitų dviejų signalų atskyrimo ir stiprintuvo gnybtų.

ataskaitos turinys
1. Pavaros schema ir trumpas aprašymas.
2. Matavimų rezultatų lentelės.
3.  Greičio n f I= ( ) , srovės I f= ( )α  ir įtampos U f= ( )α  

grafikai.
4. Įtampos ir srovės oscilogramos.
5.  Variklio ir rekuperacinio stabdymo režimų greičio charakteris-

tikos.

klausimai laboratoriniam darbui atlikti
1. Ką vadiname ventilių valdymo kampu?
2. Kaip apkraunama bandomoji pavara?
3.  Kuo skiriasi lygintuvo darbas esant aktyviajai ir aktyviajai bei 

induktyviajai apkrovai?
4. Nuo ko priklauso variklio greičio charakteristikos nuolydis?

kontroliniai klausimai
1. Kas lemia trūkiųjų ir tolydinių srovių režimą?
2. Kaip gaunamas rekuperacinio stabdymo režimas?
3.  Kodėl elektrovežio, elektrinio traukinio AC/DC elektros pava-

rose naudojamai keturių kvadrantų valdymo keitikliai?
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4.  Nubraižyti keturių kvadrantų DC traukos variklio valdymo me-
chanines charakteristikas.

5.  Kuriuose kvadrantuose keitikliai veikia lygintuvo ir kuriuose 
kvadrantuose inverterio režimais?
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7. Lokomotyvų automatIzuotų 
eLektros Pavarų sandaros schemos  

Ir bandymaI

7 laboratorinis darbas

teorija

7.1. Lokomotyvų elektros pavaros ir jų  
automatinio valdymo sistemos 

Šiuolaikinėms lokomotyvų elektros pavaroms dažnai tenka viso 
lokomotyvo optimizavimo funkcijos. Šiuolaikinio lokomotyvo elekt-
ros pavara gali būti maitinama pirminio vidaus degimo variklio (daž-
niausiai dyzelinio) – traukos generatoriaus – arba kontaktinio tinklo 
energija. Praktikoje dažniausiai lokomotyvai sukurti elektros pavarai 
maitinti naudojant dyzelinio variklio – traukos generatoriaus – energi-
ją. Tokius lokomotyvus įprasta vadinti šilumvežiais, dyzeliniais trau-
kiniais su elektros pavara (angl. diesel-electric powered locomotive). 
Lokomotyvai elektros pavarai maitinti, naudojant per kontaktinį tinklą 
valstybinės energetinės sistemos elektros energiją, vadinami elektro-
vežiais, elektriniais traukiniais, metro, tramvajais. Supaprastinta elek-
trovežio, elektrinio traukinio nuolatinės-nuolatinės DC/DC srovės sis-
temos elektros pavaros sandaros schema pateikta 7.1 pav.

7.1 pav. Supaprastinta elektrovežio, elektrinio traukinio nuolatinės-
nuolatinės DC/DC srovės sistemos elektros pavaros sandaros schema:  

P – pantografas; DC – nuolatinės srovės kontaktinis tinklas; M – nuolatinės 
srovės (DC) traukos varikliai; R – reguliuojamasis rezistorius
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7.2. dc/dc srovės sistemų elektrovežių, elektrinių  
traukinių elektros pavaros su impulsiniu reguliatoriumi 

DC traukos variklį galima periodiškai prijungti komutuojančiu 
įrenginiu prie kontaktinio tinklo įtampos ir atjungti nuo jos. Tuo lai-
kotarpiu, kai variklis prijungiamas prie kontaktinio tinklo, energija iš 
šaltinio perduodama elektros pavarai. Pagrindinė energijos dalis per 
traukos variklio veleną perduodama aširačiui sukti, o kita dalis kaupia-
ma kaip kinetinė ir elektromagnetinė energija. Laikotarpiu, kai trau-
kos variklis atjungiamas nuo tinklo, elektros pavara dirba naudodama 
sukauptą energiją. Keičiant traukos variklio įjungtos ir atjungtos bū-
senos trukmę, reguliuojamas jo sukimosi greitis. Elektrovežio, elektri-
nio traukinio impulsinio įtampos reguliatoriaus IĮR-M – nuosek liojo 
žadinimo traukos variklio – principinė schema pateikta 7.2 pav.

7.2 pav. Elektrovežio, elektrinio traukinio impulsinio įtampos reguliatoriaus 
IĮR-M – nuosekliojo žadinimo traukos variklio – principinė schema:  

Lf, Cf – pulsacijų filtras; Ldr – droselis; LM  – nuoseklioji žadinimo apvija
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7.3. ac/ac srovės sistemų šilumvežių elektros  
pavarų sandaros schemos 

Kintamosios-kintamosios srovės sistemos elektrinės pavaros 
tarptautinėje techninėje literatūroje sutrumpintai žymimos AC/AC. 
Supaprastinta AC/AC srovės sistemos šilumvežio elektrinės pavaros 
sandaros schema pateikta 7.3 pav. Šilumvežio asinchroninių traukos 
variklių greitis ir sukimo momentas reguliuojamas, tiesioginio ryšio 
dažnio keitikliu sinchroninio traukos generatoriaus įtampos vertę U1 ir 
dažnį f1. pakeičiant naujais parametrais, pažymėtais atitinkamai Ui ir fi. 

7.3 pav. Supaprastinta AC/AC srovės sistemos šilumvežio elektrinės  
pavaros sandaros schema. DM – dyzelinis variklis; GS – sinchroninis trau-

kos generatorius; GE – traukos generatoriaus žadinimo apvija;  
TRS – tiesioginio ryšio dažnio keitiklis; M1, M2 – asinchroniniai traukos 

varikliai; WS1, WS2 – aširačiai.

7.4. dc/dc, ac/dc, ac/ac srovės sistemos lokomotyvų 
elektros pavarų bandymai 

Laboratorinio darbo tikslas
Eksperimentiškai nustatyti DC/DC, AC/DC, AC/AC srovės sistemos 

lokomotyvų elektros pavaros valdymo principus ir algoritmą. Bandymų 
tikslas sudaryti lokomotyvuose naudojamas minėtas elektros pavaras iš 
mažos galios elektros mašinų ir nustatyti, kokie elektriniai parametrai 
keičiami DC ir AC traukos variklių greičiui ir sukimo momentui valdyti.
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Laboratorinė įranga. Reguliuojamos DC įtampos modulis 2740; 
valdymo įrenginys 2730; nuolatinės srovės (DC) generatoriaus mo-
dulis 2701; pirminio variklio modulis 2719; nuolatinės srovės (DC) 
variklio modulis 2701 su DC tachogeneratoriumi; reguliuojamos ap-
krovos modulis (universalus varžynas 2750); multimetrai.

1 bandymas. dc/dc srovės sistemos lokomotyvo elektros pa-
varos valdymo bandymai

Bandymo tikslas sudaryti lokomotyvuose naudojamą DC/DC 
srovės sistemos elektros pavarą iš mažos galios elektros mašinų ir 
nustatyti, kokie elektriniai parametrai keičiami DC traukos variklių 
greičiui ir sukimo momentui valdyti.

7.4 pav. DC/DC srovės sistemos lokomotyvo elektros  
pavaros valdymo schema
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eksperimento eiga
DC/DC srovės sistemos lokomotyvo elektros pavaros valdymo al-

goritmui nustatyti sujungti reguliuojamos DC įtampos modulį, valdymo 
įrenginį, pirminio variklio modulį, DC generatoriaus modulį, DC varik-
lio modulį su DC tachogeneratoriumi pagal 7.4 pav. pateiktą schemą. 

Pradžioje nustatyti reguliuojamos įtampos DC modulyje žadini-
mo įtampą, kad būtų lygi 0, ir atliekant bandymą tolygiai padidinti iki 
250 V vertės.

Įjungti valdymo įrenginį ir paleisti.
Įjungti reguliuojamos įtampos DC modulį.
Stebėti sukimosi kryptį ekrane. Bandomoji elektros mašina priva-

lo suktis dešinėn.
Valdymo įrenginyje nustatyti padėtį „MANUAL“.
Stebėti momento vertes.
Valdymo įrenginyje įjungti greičio režimą 1800 sūk./min.
Paskui įjungti INT/EXT į „Internal“ padėtį.
Valdant pirminio variklio greitį nuo 0 iki 1500 ap./min., keisti DC 

generatoriaus išėjimo įtampą nustatytu žingsniu ir jos vertę Ug matuoti 
(multimetro skalę nustatyti 1000 V DC).

Valdant pirminio variklio greitį nuo 0 iki 1500 sūk./min. ir kei-
čiant DC generatoriaus išėjimo įtampą Ug, matuoti DC variklio-tacho-
generatoriaus greitį 

Matavimų rezultatus surašyti į 7.1 lentelę.
Pagal matavimo rezultatus nubraižyti grafiką. Grafiko ruošinys 

pateiktas 7.5 pav. 
Pastaba. Pirmiausia įjungti reguliuojamos DC įtampos modulį.

7.1 lentelė. Generatoriaus įtampos Ug ir valdomojo DC variklio veleno grei-
čio vertės

Pirminio 
variklio 
greitis, 

sūk./min.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

Ug, V
nv, r/min.
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7.5 pav. Valdomojo DC/DC srovės sistemos elektros pavaros DC variklio 
greičio priklausomybės nuo generatoriaus įtampos grafiko ruošinys 

2 bandymas. ac/dc srovės sistemos lokomotyvo elektros  
pavaros valdymo bandymai

Laboratorinė įranga: 
1. Reguliuojamos DC įtampos modulis 2740; 
2. Valdymo įrenginys 2730; 
3. Sinchroninio generatoriaus modulis 2711; 
4. Pirminio variklio modulis 2719; 
5. Nuolatinės srovės (DC) variklio modulis 2701 su DC tachoge-

neratoriumi; 
6. Reguliuojamos apkrovos modulis (universalus varžynas 2750); 
7. Multimetrai.

Bandymo tikslas sudaryti lokomotyvuose naudojamą AC/DC sro-
vės sistemos elektros pavarą iš mažos galios elektros mašinų ir nusta-
tyti, kokie elektriniai parametrai keičiami DC traukos variklių greičiui 
ir sukimo momentui valdyti.

eksperimento eiga
AC/DC srovės sistemos lokomotyvo elektros pavaros valdymo 

algoritmui nustatyti reikia sujungti reguliuojamos DC įtampos modu-
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lį, valdymo įrenginį, pirminio variklio modulį, sinchroninio genera-
toriaus (AC) modulį, reguliuojamos apkrovos modulio dalį (nevaldo-
mąjį lygintuvą); DC variklio modulį su DC tachogeneratoriumi pagal 
7.6 pav. pateiktą schemą. Pradžioje nustatyti reguliuojamos įtampos 
DC modulyje žadinimo įtampą, kad būtų lygi 0, ir atliekant bandymą 
tolygiai padidinti iki 250 V vertės. Įjungti valdymo įrenginį ir paleis-
ti. Įjungti reguliuojamos DC įtampos modulį. Stebėti sukimosi kryptį 
ekrane. Bandomoji elektros mašina privalo suktis dešinėn.

Valdymo įrenginyje nustatyti padėtį „MANUAL“. Stebėti mo-
mento vertes. Valdymo įrenginyje įjungti greičio režimą 1800 sūk./
min. Paskui įjungti INT/EXT į „Internal“ padėtį. Valdant pirminio va-
riklio greitį nuo 0 iki 1500 sūk./min., keisti AC generatoriaus išėjimo 
įtampą nustatytu žingsniu ir matuoti išlygintos įtampos Ud vertę (mul-
timetro skalę nustatyti 1000 V DC). Valdant pirminio variklio greitį 
nuo 0 iki 1500 sūk./min. ir keičiant išlygintos įtampos Ud vertę,matuoti 
DC variklio-tachogeneratoriaus greitį. Matavimų rezultatus surašyti į 
7.2 lentelę. Pagal matavimo rezultatus nubraižyti grafiką. Grafiko ruo-
šinys pateiktas 7.7 pav.

Pastaba. Pirmiausia įjungti reguliuojamos DC įtampos modulį.
dėmesio! Neviršyti žadinimo srovės 0,95 A vertės.
Atlikus bandymą, pirmiausia išjungti reguliuojamos DC įtampos 

modulį, tik paskui – valdymo įrenginį.
Keičiant pirminio variklio greitį, neviršyti sinchroninio generato-

riaus įtampos 400 V vertės.
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7.6 pav. AC/DC srovės sistemos lokomotyvo elektros  
pavaros valdymo schema

7.2 lentelė. Išlygintos įtampos Ud ir valdomojo DC variklio veleno greičio vertės
Pirminio 
varik lio greitis 
n, r/min.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

Ud, V
Bandomojo 
variklio greitis 
n, r/min.
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7.7 pav. Valdomojo AC/DC srovės sistemos elektros pavaros DC variklio 
greičio priklausomybės nuo išlygintos įtampos grafiko ruošinys

3 bandymas. ac/ac srovės sistemos lokomotyvo elektros pa-
varos valdymo bandymai

Bandymo tikslas sudaryti lokomotyvuose naudojamą AC/AC sro-
vės sistemos elektros pavarą iš mažos galios elektros mašinų ir nusta-
tyti, kokie elektriniai parametrai keičiami AC traukos variklių greičiui 
ir sukimo momentui valdyti.

Laboratorinė įranga: 
1. Reguliuojamos DC įtampos modulis 2740; 
2. Valdymo įrenginys 2730; 
3. Sinchroninio generatoriaus modulis 2711; 
4. Pirminio variklio modulis 2719; 
5. Skaitmeninis dažnio keitiklis; 
6.  Trifazio asinchroninio variklio modulis 2707.1 su DC tachoge-

neratoriumi; 
7. Multimetrai.

eksperimento eiga
AC/AC srovės sistemos lokomotyvo elektros pavaros valdymo al-

goritmui nustatyti reikia sujungti reguliuojamos DC įtampos modulį, 
valdymo įrenginį, pirminio variklio modulį, sinchroninio generatoriaus 
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(AC) modulį, skaitmeninį dažnio keitiklį, asinchroninio variklio (AC) 
modulį su DC tachogeneratoriumi pagal 7.8 pav. pateiktą schemą. 

darbo eiga
Sujungti schemą pagal 7.8 pav. Į skaitmeninį dažnio keitiklį įves-

ti būtinus parametrus. Įjungti variklį paleidimo mygtuku „START“. 
Keičiant skaitmeninio dažnio keitiklio darbo dažnį žingsniu f1 = [0,5; 
10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100] Hz, matuoti tachogenerato-
riaus UTG (gnybtai „3000 rpm“) įtampą (10 voltų atitinka 3000 r/min.). 
Nustatyti tuščiosios veikos greitį n, apskaičiuoti magnetinio lauko su-
kimosi greitį n0 bei tuščiosios veikos slydimą s (kai polių porų skai-
čius p = 2). Gautas reikšmes įrašyti į lentelę ir atvaizduoti grafiškai 
priklausomybes n0 = f(f1), n = f(f1) ir s0 = f(f1).

7.3 lentelė. Bandomojo AC/AC srovės sistemos elektros pavaros asinchro-
ninio variklio (AC) tuščiosios veikos greičio n ir magnetinio lauko sukimosi 
greičio n0 priklausomybės nuo maitinimo tinklo dažnio parametrai 

f1, Hz 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
UTG, V
n, r/min.
n0, r/min.
S

Reikalingos formulės skaičiavimams atlikti: 

 
n f

pp
0

160
= ; (7.1)

 n = 300 UTG ;  (7.2)

 
s n n

n
=

−0

0

. (7.3)

Pastabos. Pirmiausia įjungti reguliuojamos DC įtampos modulį. 
AC generatoriaus išėjimo fazinės įtampos ir dažnio vertę palaikyti 220 V,  
50 Hz. Neviršyti žadinimo srovės 0,95 A vertės. Atlikus bandymą, pir-
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miausia išjungti reguliuojamos DC įtampos modulį, tik paskui – valdymo 
įrenginį. Keičiant pirminio variklio greitį, neviršyti sinchroninio genera-
toriaus fazinės įtampos 220 V vertės. „STOP“ mygtuku išjungti variklį.

7.8 pav. AC/AC srovės sistemos lokomotyvo elektros pavaros  
valdymo schema
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7.9 pav. Bandomojo AC/AC srovės sistemos elektros pavaros asinchroninio 
variklio (AC) tuščiosios veikos greičio n ir magnetinio lauko sukimosi 

greičio n0 priklausomybės nuo maitinimo tinklo dažnio grafiko ruošinys

Laboratorinio darbo ataskaitos turinys 
1.  Darbo tikslas.
2.  Darbo schema.
3.  Matavimo rezultatų lentelės.
4.  Gautų funkcijų grafikai.
5.  Skaičiavimų eiga ir rezultatai.
6.  Išvados.

klausimai laboratoriniam darbui atlikti
1. Kaip gauti charakteristikas, valdant rankiniu būdu?
2. Kaip gauti charakteristikas, valdant automatiškai?

klausimai darbui ginti
1.  Nubraižyti šilumvežio DC/DC srovės sistemos elektrinės pava-

ros supaprastintą struktūrinę schemą.
2.  Nubraižyti elektrovežio AC/DC srovės sistemos elektrinės pa-

varos supaprastintą struktūrinę schemą.
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3. Kokie yra asinchroninio variklio greičio reguliavimo būdai?
4.  Nubraižyti elektrovežio AC/AC srovės sistemos elektrinės pa-

varos supaprastintą struktūrinę schemą. Paaiškinti elementų 
paskirtį.

5.  Nubraižyti struktūrinę dažnio keitiklio schemą su tarpine nuo-
latinės srovės grandine.

6.  Kokie galimi nuolatinės srovės (DC) traukos variklių greičio 
reguliavimo būdai?

7.  Kodėl nuosekliojo žadinimo traukos variklio NŽTV apkrovos 
negalima sumažinti iki nulio?

8.  Nubraižyti asinchroninio variklio mechaninę charakteristiką, 
pažymėti taškus Mk, sk, no. Paaiškinti šiuos dydžius.

9.  Kodėl ATV valdymo sistemoje dinaminio stabdymo metu in-
verteriai veikia valdomųjų lygintuvų režimu?

10.  Sudaryti struktūrinę lokomotyvo elektrinės pavaros sandaros 
schemą, panaudojant tiesioginio ryšio dažnio keitiklį.

11.  Kokie galimi AC traukos variklių greičio reguliavimo būdai?
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8. Lokomotyvų eLektros Pavarų 
LaboratorIjos darbo sauGos taIsykLės 

Visi dirbantys VGTU Geležinkelių transporto katedros laborato-
rijose privalo išklausyti instruktažą saugumo technikos klausimais ir 
pažymėti tai specialios formos žurnale ar lape. 

1. Laboratorinio darbo vieta turi būti tvarkinga: 
 a)  matavimo prietaisai bei aparatūra turi būti sustatyti patogiai 

ir prieinamai; 
 b)  laidai turi būti patikimai prijunti prie gnybtų, neturi kliudyti 

darbui, nesiliesti su metaliniais daiktais, variklių velenėliais; 
 c)  sujungus darbo schemą, likusius laidus ir prietaisus reikia 

padėti į jiems skirtą vietą. Sujungtą elektrinę schemą turi pa-
tikrinti darbo vadovas. Maitinimo įtampa įjungiama tik jam 
leidus. 

2.  Draudžiama daryti bet kokius perjungimus darbo schemoje, 
esant prijungtai maitinimo įtampai. 

3.  Draudžiama liestis prie įtampą turinčių dalių (gnybtų, kontaktų 
ir pan.). 

4. Draudžiama liesti besisukančių variklių velenėlius. 
5.  Pamačius ugnį ar pajutus degėsių kvapą, skubiai išjungti stendą 

ir apie tai pranešti dėstytojui. 
6. Baigus darbą, stendas ir darbo vieta paliekami tvarkingi. 
7.  Šios taisyklės privalomos visiems dirbantiems laboratorijoje. 

Nesilaikantiesiems taisyklių neleidžiama toliau atlikti labora-
torinių darbų be papildomo instruktažo.

8.  Niekada nejungti maitinimo įtampos į valdymo bloko ir univer-
salaus galios šaltinio išėjimo gnybtus. 

9. Išėjimo gnybtuose neturi įvykti  trumpojo jungimo. 
10.  Sumontuoti mašinos letenas prieš uždedant bandomąją maši-

ną ant stabdymo bloko. 
11.  Įjungti bandomąją mašiną tik esant sumontuotai movai ir už-

spaustam fiksavimo įtaisui. 
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12.  Dviejų velenų bandomajai mašinai primontuoti papildomą 
velenų uždangalą. 

13.  Prijungti bandomosios mašinos šiluminės apsaugos kontaktus 
prie valdymo bloko prieš atliekant bet kokį tyrimą. Jei ban-
domoji mašina neturi šiluminės apsaugos kontakto, tai būtina 
prijungti varikliui automatinį išjungiklį. 

14.  Visada turi būti sujungti vienas su kitu visi PE laidininkai 
(valdymo bloko, universaliojo įtampos šaltinio, stabdymo 
bloko ir bandomosios mašinos). Stabdymo ir valdymo blokai 
gali dirbti kartu, jei yra sujungtos Pl ir P2 laidinės jungtys. Tai 
garantuoja stabdymo bloko prijungimą prie valdymo bloko 
PE laidininko.

15.  Kai perkaista bloko dažnio keitiklis, jis atsijungia, t. y. susida-
ro galimybė nekliudomam bandomosios mašinos greičio pa-
didėjimui. Kadangi universalusis įtampos šaltinis neišsijungia 
automatiškai, šiluminės apsaugos procesą reikia nuolat kon-
troliuoti, universalusis įtampos šaltinis turi būti išjungiamas 
rankiniu būdu. 

16.  Pradedant bandymus, pirma įjungti valdymo bloką ir tik pas-
kui – universalųjį įtampos šaltinį. Sistemą išjungti atvirkščia 
tvarka. 

17.  Prie stabdymo mašinos veleno galo yra primontuota ir užfik-
suota mova. Ją galima išmontuoti tik remontuojant. 

18.  Nustatinėjant išjungtą valdymo bloką, universalusis įtampos 
šaltinis turi būti išjungtas. 

19.  Eksperimentų metu sujungimams naudoti tik saugius laidi-
ninkus. 

20. Stebėti valdymo bloke momento nustatymo rankenėlės padėtį. 
21.  Jei matosi nuolatinės srovės ar kitų elektros mašinų žymios 

nuokrypos nuo vardinių parametrų, reikia pabandyti jas sukti 
priešinga kryptimi. Elektros mašinos gali suktis nesimetriš-
kai. Tai galima koreguoti, pavyzdžiui, ištiesinant šepečių ba-
lansavimo įtaisą. Tačiau visada bus tam tikrų nuokrypų. 
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PrIedaI

1 priedas. elektros įrenginių schemos  
elementų grafiniai žymenys

Sudarant principines elektrines schemas, taikomi Tarptautinės 
elektrotechnikos komisijos IEC (angl. International Electrotechnical 
Commission), LST EN, DIN ir GOST standartai. Toliau pateikiami kai 
kurių daugiausia naudojamų elektros įrenginių schemos elementų gra-
finiai žymenys, jų paaiškinimai. Kad būtų galima lengviau orientuotis, 
schemos elementai sugrupuoti pagal atliekamas funkcijas ar fizinius 
požymius ir pateikti atskirose lentelėse. Jei darbui reikalingo žymens 
nėra, jį galima rasti standartų leidiniuose arba techninėje literatūroje.

1 lentelė. Puslaidininkių elementų žymenys

Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas 

1. Puslaidininkinis diodas

2. Vienos krypties stabilitronas 
(Zenerio diodas)

3. Dinistorius  
(diodinistiristorius)

4. Tiristorius (kai nenurodyta 
valdymo kryptis)

5. Tiristorius  
(valdomas iš anodo pusės)
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6. Tiristorius  
(valdomas iš katodo pusės)

7.
Simistorius  

(simetrinis tiristorius)

8. Fotodiodas

9. p-n-p tranzistorius

10. n-p-n tranzistorius (kolekto-
rius, sujungtas su korpusu)

11. IGBT tranzistorius

12. GTO tiristorius

13.

Optopora, susidedanti iš švie-
sos diodo ir šviesai jautraus 

(valdomo šviesa)  
tranzistoriaus

14. Optopora su atviru šviesos 
kanalu

Pastaba. p-n-p ir n-p-n tranzistoriai gali būti žymimi apibrėžti apskritimu.

1 lentelės pabaiga
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2 lentelė. Elektros mašinų žymenys

Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas

1. Elektros mašina 

2. Tiesiaeigis variklis

3. Žingsninis variklis, bendrasis žymuo

4. Nuolatinės srovės nuosekliojo žadinimo 
variklis 

5. Nuolatinės srovės lygiagrečiojo žadinimo 
variklis 

6. Nuolatinės srovės mišriojo žadinimo gene-
ratorius 

7. Nuolatinės srovės variklis su nuolatiniu 
magnetu

8. DC/DC tipo elektromašininis keitiklis su 
bendra žadinimo apvija
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9. Vienfazis kintamosios srovės variklis su 
nuoseklia pamagnetinimo apvija

10. Vienfazis repulsinis variklis

11. Vienfazis sinchroninis variklis

12. Trifazis sinchroninis generatorius su  
žvaigžde, sujungta apvija ir išvesta neutrale

13. Trifazis sinchroninis generatorius su  
pastoviais magnetais

14. Trifazis kintamosios srovės asinchroninis 
variklis

15. Trifazis kintamosios srovės variklis  
su nuoseklia pamagnetinimo apvija

2 lentelės tęsinys
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16. Trifazis kintamosios srovės variklis  
su faziniu rotoriumi

17.
Vienfazis kintamosios srovės variklis  
su  išvestaisiais fazinės išskaidytosios  

apvijos galais

18.
Trifazis asinchroninis variklis, sujungtas 

žvaigžde, su įmontuotu automatiniu  
paleidikliu

19. Trifazis tiesiaeigis asinchroninis variklis, 
galintis judėti viena kryptimi

2 lentelės pabaiga
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3 lentelė. Keitiklių žymenys

Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas

1. Keitiklis

2. Keitiklis iš nuolatinės srovės į nuolatinę srovę

3. Lygintuvas

4. Nevaldomas lygintuvas (tiltelinis)

5. Inverteris

6. Lygintuvas / inverteris

7. Generatorius

8 Automatinis reguliatorius



63

4 lentelė. Transformatorių žymenys

Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas

1. Vienfazis transformatorius  
(vienlinijinėse schemose)

2. Vienfazis transformatorius  
(principinėse schemose)

3. Vienfazis autotransformatorius

4. Vienfazis autotransformatorius  
(vienlinijinėse schemose)

5. Trifazis transformatorius

6.
Trifazis transformatorius  

(nurodoma pirminės ir antrinės apvijos 
sujungimo schema)

7. Trifazis autotransformatorius
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8. Trifazis autotransformatorius  
(vienlinijinėse schemose)

9.
Trijų apvijų vienfazis transformatorius 
(būna daugelio apvijų transformatoriai, 

nurodant apvijų skaičių)
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