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ĮŽANGINIS ŽODIS 
 

Elektrotechnika ir elektronika – tai vienos fundamentaliausių technikos mokslų sritys. 
Elektrotechnikos ir elektronikos žinios būtinos studijuojant daugelį šiuolaikinių specialybių 
dalykus, praktiškai reikalingos įvairių sričių inžinieriams.  

Ši medžiaga skiriama aukštųjų neuniversitetinių mokyklų autotransporto elektronikos, 
automobilių techninis aptarnavimas, automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos programų 
studentams studijuojantiems elektrotechnikos ir elektronikos modulį (dalyką). Kitų specialybių 
studentai šia medžiaga galės naudotis kaip pagalbine priemone. 

Studijuojant elektrotechnikos ir elektronikos modulį (dalyką) suteikiamos žinios apie 
elektros grandines, komponentus, elementus ir elektroninius įtaisus, jų ženklinimą, jų 
klasifikavimą, jų sutartinius ženklus. Supažindinama su elektros grandinių veikimo dėsniais, 
elektroninių įtaisų struktūra, veikimu, funkcijomis. Mokoma apskaičiuoti elektros grandinių 
elementų ir komponentų parametrus bei naudoti elektros grandines, prietaisus, įtaisus parenkant 
automobilių elektronikos techniką. Mokoma įvertinti ir ištirti tipinių elektroninių įtaisų 
parametrus, savybes, naudotis žinynais. Mokoma taikyti elektros grandines ir jų jungimo būdus, 
elektroninius įtaisus įvairiuose automobilių elektros ir elektronikos įrenginiuose, pateikti 
elektroninių įtaisų analizės ir tyrimo rezultatus. 

 
Šio dalyko siektini tikslai:  

• Suteikti žinias apie elektros grandines, elektrinių grandinių komponentus bei elementus, 
elektroninius įtaisus, jų ženklinimą, jų klasifikavimą, jų sutartinius grafinius ženklus; 

• Formuoti pažintinius gebėjimus – suprasti elektros grandinių veikimo dėsnius, elektroninių 
įtaisų struktūrą, veikimą, išmanyti pagrindinius jų parametrus; 

• Ugdyti šiuos praktinius gebėjimus – naudoti elektros grandines, elektroninius įtaisus 
parenkant automobilių elektronikos techniką, įvertinant automobilių kontrolės prietaisų ir 
įtaisų paskirtį, galimybes; ištirti tipinių elektroninių įtaisų veikimą, naudotis žinynais; 

• Įtvirtinti perkeliamuosius gebėjimus – taikyti elektros grandinių jungimo būdus derinant ir 
reguliuojant tarpusavyje elektroninės įrangos prietaisų ir įtaisų parametrus; pagrįsti atskirų 
elektroninių įtaisų panaudojimo tikslingumą, pateikti elektroninių įtaisų analizės ir tyrimo 
rezultatus. 

Mokymosi rinkinys parengtas vykdant ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Kauno 
technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“. Autorius dėkingas už 
suteiktą paramą. 

Tikimės, kad ši medžiaga bus efektyvi mokymo/si priemonė studijuojantiems ir padės 
lengviau pasiekti studijų programos ir studijų dalyko rezultatus bei įgyti žinių ir praktinių įgūdžių.  
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3. PASKAITŲ KONSPEKTAS 
 

Pratarmė 
 
Elektrotechnika ir elektronika – tai svarbios technikos mokslų sritys. Elektrotechnikos ir 

elektronikos žinios būtinos studijuojant techninių specialybių dalykus, praktiškai reikalingos 
įvairių sričių inžinieriams.  

Šis konspektas skirtas aukštųjų neuniversitetinių mokyklų autotransporto elektronikos, 
automobilių techninis aptarnavimas, automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos programų 
studentams studijuojantiems elektrotechnikos ir elektronikos dalyką. Konspekto turinys atitinka 
nurodytų specialybių elektrotechnikos ir elektronikos dalyko programų aprašus. Kitų specialybių 
studentai šiuo konspektu galės naudotis kaip pagalbine priemone. 

Konspektas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje yra nagrinėjama elektrotechnika ir ją 
sudaro devyni skyriai. Antrojoje dalyje yra nagrinėjama elektronika ir ją sudaro aštuoni skyriai.   

Pirmajame skyriuje pateikiami potencialinio elektrinio lauko ir elektrinės talpos svarbiausi 
klausimai. Antrajame skyriuje nagrinėjamos nuolatinės srovės elektros grandinės. Išsiaiškinamos 
elektros srovės, elektrinė varžos sąvokos. Analizuojami Omo dėsnis, pirmasis ir antrasis 
Kirchhofo dėsniai. Trečiajame skyriuje aprašomos temos susijusios su elektromagnetizmu ir 
magnetinėmis grandinėmis. Ketvirtajame skyriuje susipažįstama su pagrindiniais elektriniais 
matavimais ir elektrinių dydžių matavimo metodais bei priemonėmis. Penktajame skyriuje 
analizuojamos kintamosios vienfazės elektros srovės grandinės. Šeštasis skyrius skirtas 
kintamosios trifazės elektros srovės grandinių nagrinėjimui. Septintajame skyriuje apžvelgiami 
transformatoriai. Aštuntajame aprašomos kintamosios srovės elektros mašinos. Paskutiniajame 
elektrotechnikos – devintajame skyriuje išsiaiškinami pagrindiniai klausimai susiję su nuolatinės 
srovės mašinomis.                    

Dešimtajame skyriuje susipažįstama su fizikiniais elektroninės technikos pagrindais. 
Išsiaiškinama, kas yra puslaidininkiai, pn sandūra. Vienuoliktasis skyrius skirtas puslaidininkių 
rezistorių apžvalgai ir analizei. Dvyliktajame skyriuje susipažįstama su įvairiais puslaidininkiniais 
diodais, jų charakteristikomis, parametrais bei taikymu. Tryliktajame skyriuje apžvelgiami ir 
analizuojami tranzistoriai. Keturioliktas skyrius skirtas tiristoriaus veikimo principui išsiaiškinti. 
Penkioliktajame apžvelgiami įvairūs mikrograndynai. Mikrograndynai naudojami plačiai, todėl 
yra pateikiamas jų skirstymas, apžvelgiamos panaudojimo galimybės. Šešioliktajame skyriuje 
susipažįstama su optoelektroniniais įtaisais ir galimybėmis. Septynioliktas skyrius skirtas 
elektroninių indikatorių apžvalgai ir pagrindinių parametrų, charakteristikų išsiaiškinimui.   

Kad studentams būtų lengviau įsisavinti pateiktą medžiagą, kiekvieno skyriaus pabaigoje 
pateikiami savikontrolės klausimai ir užduotys. 

Ruošiant šį leidinį, stengtasi vartoti naujausius terminus ir apibrėžtis pagal „Penkiakalbį 
aiškinamąjį elektrotechnikos terminų žodyną“. Todėl, pavyzdžiui, vietoje termino elektrovaros 
jėga, elektrovara vartojamas terminas vidinė įtampa, kurio žymuo yra 0U . Standartas IEC 80000-
6. Quantities and units. Pt. 6: Electromagnetism. Edition 1.0 2008-03 terminą elektrovaros jėga, 
kurio santrumpa EVJ, žymuo E, teikia kaip nevartotiną, griežtai pasmerktą (angl. deprecated). 

Autorius nemano, kad leidinyje pavyko išvengti trūkumų. Būsiu dėkingas visiems tuos 
trūkumus pastebėjusiems. Aptikus netikslumų ar suradus klaidų, prašome pranešti autoriui: 
marius.saunoris@ktu.lt.    

Autorius 
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3.I. Elektrotechnika 
 

Elektrotechnika – tai technikos mokslo šaka aprėpianti elektrinių ir magnetinių reiškinių 
teoriją ir jų praktinį taikymą. 

Elektrotechnikos vystymosi pradžia laikoma periodas, apimantis devyniolikto amžiaus 
pradžią. Tuo metu padaryti daug svarbių elektrotechnikai atradimų ir išradimų.  

Tolimesnis elektrotechnikos vystymasis nulėmė visos techninės srities vystymąsi. Be 
elektrotechnikos šiuolaikinės technologijos nebūtų pasiekusios tokių laimėjimų, kuriais džiaugiasi 
visas pasaulis. Elektrotechniką galima laikyti visos techninės srities „pamatu“.  

 
3.1. Potencialinis elektrinis laukas ir elektrinė įtampa 

 
3.1.1. Elektrinis lauko stipris 

 
Aplink įelektrintą kūną susidaro elektrinis laukas, kuris vaizduojamas linijomis (3.1.1 pav.). 

 

 
3.1.1 pav. Elektrinio lauko linijos aplink teigiamai ir neigiamai įelektrintą kūną 

 
Nejudančio įelektrinto kūno (dalelės) elektrinis laukas vadinamas elektrostatiniu. Kūnai arba 

dalelės įelektrinti vienodo ženklo krūviais vienas kitą stumia, o nevienodo ženklo traukia (3.1.2 
pav.).  

 
3.1.2 pav. Tarpusavio sąveika tarp teigiamai ir neigiamai įelektrintų kūnų (dalelių) 

 
Tarpusavio veikimo jėga eF  nusakoma Kulono dėsniu: 

2
21

4 r
QQF
a

e ⋅⋅⋅
⋅

=
επ

,                                                             (3.1.1) 

čia 1Q , 2Q  – elektros krūviai, matuojami kulonais (C); eF  – elektrinė jėga, matuojama niutonais 
(N); r  – atstumas tarp įelektrintų kūnų ar dalelių, matuojama metrais (m); aε  – dielektrinė 
skvarba, įvertinanti aplinkos elektrines savybes, matuojama F/m.  

Norint išmatuoti elektrinį lauką taikomas netiesioginis matavimo būdas. Pavyzdžiui, 
priimkime, kad elektrinio lauko šaltinis yra kūnas (dalelė), turintis krūvį 1Q , o krūvis 2Q  yra labai 
mažas atžvilgiu 1Q  ir negali pakeisti 1Q  elektrinio lauko charakteristikų. Tokiu atveju galima 
krūvį 2Q  vadinti bandomuoju taškiniu krūviu. Jo pagalba galima aptikti jėgą eF , kuri veiks krūvį 

2Q , ir ištyrinėti 1Q  krūvio kuriamą elektrinį lauką įvairiuose taškuose. Elektrinio lauko jėgos 
charakteristika yra elektrinio lauko stipris, kuris gali būti išreikštas 
 



 
 

Projektas „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ 
Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-115 

 
 

9

2Q
FE e= .                                                                     (3.1.2) 

 
Remiantis Kulono dėsniu, izoliuoto taškinio įelektrinto kūno elektrinio lauko stipris bet 

kuriame jo taške atstumu r bus: 
 

24 r
QE

a ⋅⋅⋅
=

επ
,                                                             (3.1.3) 

čia Q  – elektros krūvis, kuriantis elektrinį lauką; r  – atstumas tarp įelektrintų kūno ir matuojamo 
taško; aε  – dielektrinė skvarba, įvertinanti aplinkos elektrines savybes.  

Elektrinis laukas vadinamas vienalyčiu arba homogeniniu, jei visuose jo taškuose elektrinio 
lauko stipris vienodo dydžio ir krypties. Toks laukas yra tarp dviejų įelektrintų lygiagrečių 
plokštelių (3.1.3 pav.). 

 
3.1.3 pav. Vienalytis arba homogeninis elektrinis laukas tarp dviejų įelektrintų lygiagrečių 

plokštelių 
 
3.1.2. Elektrinė įtampa 

 
Elektrinės įtampos sąvoka gali būti paaiškinama keliais būdais. Pirmuoju atveju, priimama, 

kad dalelė, turinti teigiamą krūvį Q , randasi elektriniame lauke (3.1.4 pav.).  

 
3.1.4 pav.  Dalelė, turinti teigiamą krūvį ir esant elektriniame lauke 

 
Dalelė veikiama elektrinio lauko jėgos eF  judės. Jai pasislinkus atstumu l, tarp taškų 1 ir 2, 

bus atliktas darbas: 
lQElFA e ⋅⋅=⋅=12 ,                                                          (3.1.4) 

čia E – elektrinio lauko stipris; Q  – dalelės krūvis. 
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Atlikto darbo perkeliant elektros krūvį tarp dviejų elektrinio lauko taškų ir to perkelto krūvio 
santykis vadinamas elektrine įtampa tarp šių taškų: 
 

lE
Q

lQE
Q
AU ⋅=

⋅⋅
== 12 ,                                                         (3.1.5) 

Įtampos matavimo vienetas voltas (V). Dažnai vartojami dydžiai mV, kV (1 mV= 3101 −⋅  
V=0.001 V; 1 kV= 3101 ⋅  V= 1000 V). 

Antruoju atveju, įtampa tarp nagrinėjamo elektrinio lauko taško, pavyzdžiui, M ir žemės 
paviršiaus vadinama to lauko taško potencialu MV (3.1.5 pav.). Bet kurio žemės paviršiaus taško 
potencialas laikomas lygiu nuliui. Įtampa tarp dviejų elektrinio lauko taškų yra lygi tų taškų 
potencialų skirtumui NMMN VVU −=  (3.1.5 pav.). 

 
3.1.5 pav. Įtampa – potencialų skirtumas 

 
3.1.3. Laidininkai elektriniame lauke 

 
Jeigu į elektrinį lauką, kurio stipris 1E  patalpinsime laidų kūną, tai laisvieji elektronai 

atsidurs vienoje kūno paviršiaus pusėje, kuri įgaus neigiamą krūvį, o kita taps įelektrinta teigiamai 
(3.1.6 pav.). Visa tai aiškinama elektrostatinės indukcijos reiškiniu. Po krūvių persiskirstymo 
laidininke susikuria vidinis elektrinis laukas 2E , kuris nukreiptas prieš išorinį elektrinį lauką 1E . 
Laidininke laisvieji elektronai juda tol, kol elektrinių laukai 1E  ir 2E  susivienodina. Kai 21 EE = , 
bendras laukas lygus nuliui ir jeigu laidininke yra laisvųjų krūvio nešėjų , tai elektrostatinis laukas 
jame egzistuoti negali. 

 
3.1.6 pav. Laidus kūnas elektriniame lauke 

 
Jeigu į elektrinį lauką būtų patalpintas tuščiaviduris laidininkas (pvz., metalinis vamzdis), tai 

įelektrintos dalelės susikaupia ant jo paviršiaus, o laidininko viduje ir tuštumoje elektrinio laiko 
nebus. Ši laidininkų savybė taikoma elektrostatiniam ekranavimui, kai reikia apsaugos nuo 
išorinio elektrinio lauko poveikio.  
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3.1.4. Dielektrikų poliarizacija 
 

Dielektrikai yra dviejų tipų: su nepolinėmis ir polinėmis molekulėmis. Įnešus dielektriką su 
nepolinėmis molekulėmis į išorinį elektrinį lauką, elektronų orbitos ir branduoliai pasislenka. 
Atomo branduolys atsiduria ne orbitos centre (1.7 a) pav.). Toks atomas nagrinėjamas kaip 
elektrinis dipolis, sudarytas iš priešingo ženklo taškinių krūvių poros, tarp kurių yra nedidelis 
nuotolis l – dipolio petys (3.1.7 b) pav.)  
 
 
                                      

                                                        
                                     a)                                                                              b)  

3.1.7 pav. Dielektriko atomas nepaveikus ir paveikus išoriniu elektriniu lauku (a); elektrinis 
dipolis (b) 

 
Krūvio Q  ir peties l sandauga vadinama dipolio elektriniu momentu  

lQp ⋅= .                                                                   (3.1.6) 
 
Vadinasi, dielektriko su nepolinėmis molekulėmis atomai elektriniame lauke tampa 

dipoliais, kurių elektriniai momentai p stengiasi orientuotis išorinio lauko kryptimi.  
Molekulės, turinčius stiprius vidinius elektrinius laukus, vadinamos polinėmis. Tas 

molekules galima laikyti dipoliais. Veikiamos išorinio elektrinio lauko, jos pasisuks ir užims 
padėtį artimą elektrinio lauko krypčiai. Dipolių susidarymas arba polinių molekulių orientacijos 
pasikeitimas dielektrike, veikiant išoriniam elektriniam laukui, vadinamas poliarizacija. Išnykus 
elektriniam laukui, išnyksta ir poliarizacija. 

Dielektriko poliarizacijos rezultate, poliarizuoti atomai arba molekulės išsidėsto išilgai 
elektrinio lauko IŠE  linijų ir sukuria savąjį elektrinį lauką pE , kuris yra nukreiptas prieš išorinį 
elektrinį lauką IŠE . Šio reiškinio pasekmė – išorinis elektrinis laukas dielektrike susilpnėja ir 
atstojamasis elektrinio lauko stipris dielektrike yra lygus pIŠ EEE −=  (3.1.8 pav.). Tuo 
paaiškinama, kad dielektrikas yra nelaidus arba mažai laidus elektros srovei. 

 

 
3.1.8 pav. Dielektrikas esant poliarizacijai 
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3.1.5. Dielektrinė skvarba 
 

Dielektriko elektrinės savybės įvertinamos absoliutine dielektrine skvarba aε . Kiekvienas 
dielektrikas turi apibrėžtą aε  reikšmę. Vakuumo absoliutinė dielektrinė skvarba 0ε  vadinama 

elektrine konstanta ( 12
0 1085,8 −⋅=ε

m
F ).  Įvairių medžiagų dielektrinės savybės lyginamos su 

vakuumo savybėmis. Santykis 
0ε
εε a

s =  vadinamas santykine dielektrine skvarba, kuri rodo kiek 

kartų elektrinis laukas dielektrike silpnesnis negu vakuume. Medžiagų sε  reikšmės duodamos 
žinynuose. Pavyzdžiui, stiklui 105,5 ÷=sε , parafinui 2,22 ÷=sε . 
 

3.1.6. Dielektrikų elektrinis atsparumas ir jų pramušimas 
 

Elektriniuose įrenginiuose dažnai naudojamos dielektrinės medžiagos tam, kad užtikrinti 
elektrinę izoliaciją. Jei dielektrinė medžiaga (izoliacija) yra tarp srovei laidžių dalių, turinčių 
skirtingus potencialus, tai ji yra veikiama elektrinio lauko. Elektrinio lauko stipris dielektrike 
priklauso nuo įtampos tarp laidininkų, atstumo tarp jų, jų formos ir matmenų bei dielektriko 
dielektrinės skvarbos. Jeigu elektrinis lauko stipris viršys kritinį dydį, tai dielektrikas neteks 
elektroizoliacinių savybių ir įvyks dielektriko pramušimas. Įtampa, prie kurios pramušamas 
dielektrikas vadinama pramušimo įtampa. Ji žymima prU . Elektrinio lauko stiprio dydis, 
atitinkantis pramušimo įtampai, vadinamas dielektriko elektriniu atsparumu. Elektrinis atsparumas 
skaičiuojamas pagal formulę: 

d
U

E pr
pr = ,                                                                     (3.1.7) 

čia d – dielektriko storis. 
Dielektriko pramušimas gali būti elektrinis ir šiluminis. Elektrinis pramušimas būdingas 

dujoms (dujiniams dielektrikams). Skystiems ir kietiems dielektrikams labiau būdingas šiluminis 
pramušimas. 

Esant elektriniam pramušimui vyksta smūginė jonizacija. Tam, kad ji pradėtų vykti 
dielektrike turi būti sudarytas elektrinis laukas, kurio stipris turi viršyti tos medžiagos .prE   

Esant šiluminiam pramušimui dielektrike didėja išsiskirianti šiluma. Tai įvyksta tada, kai dėl 
didėjančio elektrinio lauko dielektrike atsiranda paviršinės ir tūrinės srovės. Šios srovės įtakoja 
įelektrintų dalelių poslinkį arba polinių molekulių orientacijos kitimą. To pasekmė – elektros 
energijos virtimas šiluma. Esant atitinkamam elektrinio lauko stipriui (viršijus dielektrinės 
medžiagos .prE ), įvyksta vietinis dielektriko perkaitimas ir jis apanglėja, sutrūkinėja ir toje vietoje 
tampa laidus. 

 
3.1.7. Elektroizoliacinės medžiagos 

 
Tai dielektrikai, kurių elektrinis laidumas yra visiškai mažas arba jie yra nelaidūs. Pagal 

agregatinę būsena skirstomi į dujinius, skystus ir kietus. Pagal cheminę prigimtį, į organines ir 
neorganines medžiagas.   

1. Dujiniai dielektrikai. 
Pagrindinis dujinis dielektrikas yra oras. Tačiau naudojamos ir kitos dujos: inertinės dujos 

(argonas, neonas, kriptonas ir kt.), anglies oksidas ir kt. 
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2. Skystieji dielektrikai. 
Tai mineralinės alyvos, dervos, sintetiniai skysčiai, lakai (skystoje fazėje). Mineralinės 

alyvos naudojamos transformatoriuose, kabeliuose, kondensatoriuose ir kt. Dažniausiai 
naudojamos sintetinės (polimerinės) dervos, pavyzdžiui, polietilenas, polichloridas. Dervos yra 
pagrindinė daugumos lakų, plastmasių, plėvelių dedamoji ir naudojama laidams, kabeliams 
izoliuoti. 

3.Kietieji dielektrikai. 
a) Pluoštinės izoliacinės medžiagos. Jos būna organinės ir neorganinės (stiklo pluoštas). 

Pluoštinės organinės medžiagos – popierius, kartonas, audiniai, fibra, getinaksas, tekstolitas. 
Pluoštinės organinės medžiagos impregnuojamos skystais dielektrikais. Fibra gaminama iš 
popieriaus, veikiant cinko chloridu. Getinaksas yra daugiasluoksnis stipriai supresuotas popierius 
impregnuotas bakelitiniu laku. Tekstolitas yra supresuotas audinys impregnuotas rezoline derva; 

b) Plastmasės. Jos naudojamos laidų, kabelių izoliacijai. Taip pat iš jų gamina dielektrines 
detales; 

c) Guma. Naudojama laidų, kabelių izoliacijai; 
d) Stiklas. Naudojamas izoliatoriams ir stiklo pluošto medžiagoms gaminti; 
e) Elektroporcelianas. Naudojamas izoliatoriams ir detalėms gaminti; 
f) Žėrutis. Tai mineralas. Jis yra atsparus didelei temperatūrai ir drėgmei. Suklijuoti derva 

arba laku žėručio lakšteliai (mikanitas) naudojami elektros mašinose; 
g) Parafinas. Jis yra naftos produktas ir yra naudojamas popieriui, kartonui impregnuoti. 
 
3.1.8. Elektrinė talpa. Kondensatoriai 

 
Du laidininkai (plokštelės) atskirti dielektriku sudaro elektrinį kondensatorių (3.1.9 pav.). 

 

 
3.1.9 pav. Plokščiasis kondensatorius: S – plokštelių plotas; Q  – sukauptas krūvis; U – įtampa 

sudaryta tarp plokštelių; d – dielektriko storis tarp plokštelių; aε  – dielektriko, esančio tarp 
plokštelių, absoliutinė dielektrinė skvarba  

 
Kondensatorius kaupia ir išlaiko savo plokštelėse vienodo didumo bet priešingų ženklų 

elektros krūvius. Santykis krūvio su įtampa tarp plokštelių vadinama kondensatoriaus talpa: 
 

d
S

U
QC a ⋅==

ε ,                                                              (3.1.8) 
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čia S – plokštelių plotas; Q  – sukauptas krūvis; U – įtampa sudaryta tarp plokštelių; d – 
dielektriko storis tarp plokštelių; aε  – dielektriko, esančio tarp plokštelių, absoliutinė dielektrinė 
skvarba. 

Kondensatoriaus talpos vienetas yra faradas (F). Dažniausiai naudojami mažesni vienetai: 
mikrofaradas ( FFF 000001.01011 6 =⋅= −µ ), nanofardas ( FFnF 000000001.01011 9 =⋅= − ), 
pikofaradas ( FFpF 010000000000.01011 12 =⋅= − ). Kondensatorius yra apibūdinamas ne vien tik 
talpa, bet visada reikia įvertinti ir įtampą, prie kurios bus jungiamas kondensatorius. 
Kondensatoriai gali turėti tą pačią talpą, bet skirtis pagal prijungiamos įtampos dydį (pavyzdžiui, 
100 Fµ  50 V ir 100 Fµ  250 V). Viršijus kondensatoriaus galimos prijungiamos įtampos dydį, 
kondensatorius yra sugadinamas. Kondensatoriaus žymėjimas schemose parodytas 3.1.10 pav. 
 

 
3.1.10 pav. Kondensatoriaus žymėjimas schemose 

 
Kondensatoriai būna įvairių konstrukcijų. Dažnai naudojami plokštieji ir cilindriniai 

(elektrolitiniai). Plokščiąjį kondensatorių sudaro dvi lygiagrečios metalinės plokštelės, kurios 
izoliuotos viena nuo kitos dielektriku (3.1.9 pav.). Kondensatoriaus talpa priklauso nuo: jo 
plokštelių formos ir matmenų, jų (plokštelių) tarpusavio padėties, dielektriko, esančio tarp 
plokštelių, savybių. Dielektrikų, naudojamų kondensatoriuose, dielektrinė skvarba nuo elektrinio 
lauko stiprio nepriklauso, todėl kondensatoriai turi pastovią talpą (talpa nesikeičia nuo prijungtos 
įtampos dydžio). 

Taip pat reikia žinoti, kad du elektros tinklo laidai, dvi elektros kabelio gyslos ir kt. turi 
elektrinę talpą ir ją reikia įvertinti. 

 
3.1.9. Kondensatorių jungimas 

 
Jeigu nėra reikiamos talpos arba reikiamos įtampos kondensatoriaus, tai kondensatorius 

galima sujungti nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai.  

 
3.1.11 pav. Nuoseklusis kondensatorių jungimas 

 
Sujungus kondensatorius nuosekliai (3.1.11 pav.) visų kondensatorių krūviai bus vienodi 

 
321 QQQQ === ,                                                         (3.1.9) 

čia Q  – bendras visų kondensatorių krūvis; 1Q  – krūvis ant pirmo kondensatoriaus; 2Q  – krūvis 
ant antro kondensatoriaus; 3Q  – krūvis ant trečio kondensatoriaus. 

Grandinės įtampa nuosekliajame jungime 
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321 UUUU ++= ,                                                            (3.1.10) 
čia U  – įtampa ant visų kondensatorių; 1U  – įtampa ant pirmo kondensatoriaus; 2U  – įtampa ant 
antro kondensatoriaus; 3U  – įtampa ant trečio kondensatoriaus. 

Įtampą galima išreikšti krūvių ir talpų santykiu remiantis 3.1.8 formule 
 

3

3

2

2

1

1

C
Q

C
Q

C
Q

C
Q

++= ,                                                        (3.1.11) 

čia C  – bendra visų kondensatorių talpa; 1C  – pirmo kondensatoriaus talpa; 2C  – antro 
kondensatoriaus talpa; 3C  – trečio kondensatoriaus talpa. 

3.1.11 formulėje suprastinus Q , gaunama bendroji kondensatoriaus talpa 
 

321

1111
CCCC

++=  arba 

321

111
1

CCC

C
++

= .                                      (3.1.12) 

 
Jeigu nuosekliąją kondensatorių grandinę sudaro tik du nuosekliai (tik tada galima naudoti 

šią formulę) sujungti kondensatoriai, tada galima skaičiuoti taip: 
 

21

21

21

111
CC
CCC

CCC +
⋅

=⇒+= .                                                  (3.1.13) 

 
Sujungus kondensatorius lygiagrečiai (3.1.12 pav.), įtampos ant visų kondensatorių bus 

vienodos 
321 UUUU === .                                                        (3.1.14) 

 
Krūviai ant kondensatorių bus proporcingi jų talpai 

 
321 QQQQ ++= .                                                          (3.1.15) 

Į 3.1.15 formulę įstačius krūvio reikšmę iš 3.1.8 formulės, gaunama išraiška 
 

332211 UCUCUCUC ⋅+⋅+⋅=⋅ .                                             (3.1.16) 
 
3.1.16 išraišką padalinus iš U, gaunama bendros grandinės talpos išraiška 

 
321 CCCC ++= .                                                         (3.1.17) 
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3.1.12 pav. Lygiagretusis kondensatorių jungimas 

 
Mišrusis kondensatorių jungimas savyje turi tiek nuoseklųjį jungimą, tiek lygiagretųjį. 

Mišriame kondensatorių jungime gali būti daug nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų jungimų. Tegul bus 
nagrinėjama paprasčiausia mišriojo kondensatorių jungimo grandinė, kuri pateikta 3.1.13 pav. 

 
3.1.13 pav. Mišrus kondensatorių jungimas 

 
Kaip matyti iš 3.1.13 pav., kondensatoriai 2C  ir 3C  yra sujungti lygiagrečiai, o 

kondensatorius 1C  atžvilgiu 23C  sujungtas nuosekliai. Mišriame jungime negalima iš karto 
skaičiuoti bendros talpos ir reikalingas prastinimas. Grandinės (schemos) prastinimas remiasi tuo, 
kad ieškomas nuoseklusis arba lygiagretusis jungimas ir vykdomas atitinkamas skaičiavimas 
pagal jungimo tipą. Pavyzdžiui, grandinėje pavaizduotoje 3.1.13 pav., galima suprastinti 
kondensatorius 2C  ir 3C , kurie sujungti lygiagrečiai 
 

3223 CCC += .                                                               (3.1.18) 
Atlikus šį prastinimą gaunama grandinė, kuri pavaizduota 3.1.14 a) pav. Toliau matyti, kad 

galima šią grandinę supaprastinti „galutinai“, nes liko nuoseklusis kondensatorių 1C  ir 23C  
jungimas 
 

231

11
1

CC

C
+

=  arba 
231

231

CC
CCC
+
⋅

= .                                                (3.1.19) 
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                                            a)                                                         b) 

3.1.14 pav. Mišriojo kondensatorių jungimo prastinimas 
 

Kondensatoriui kaupiant krūvį yra sukaupiama elektros energija kuri gali būti įvertinama 
 

C
QUCQUW
⋅

=
⋅

=
⋅

=
222

22

.                                                    (3.1.20) 

Energijos matavimo vienetas džaulis (J). Bendra visų kondensatorių energija visada yra lygi 
atskirų kondensatorių energijų sumai ir nepriklauso nuo jungimo. Ši savybė panaudojama 
sprendimų teisingumo patikrinimui: 
 

321 WWWW ++= ,                                                         (3.1.21) 
čia W  – bendra visų kondensatorių sukaupta energija; 1W  – pirmo kondensatoriaus sukaupta 
energija; 2W  – antro kondensatoriaus sukaupta energija; 3W  – trečio kondensatoriaus sukaupta 
energija. 
 

Savikontrolės klausimai ir užduotys 
 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- elektrinis laukas; 
- elektrinė įtampa; 
- dielektrikai; 
- elektroizoliacinės medžiagos; 
- elektrinis pramušimas; 
- dielektrinė skvarba; 
- elektrinė talpa; 
- kondensatoriai. 

2. Kokie yra kondensatorių jungimo būdai ir kuo jie skiriasi? 
3. Apskaičiuokite trijų nuosekliai sujungtų kondensatorių ( 1C =10 nF, 2C =20 nF, 3C =30 nF) 
bendrąją talpą.  
4. Apskaičiuokite trijų lygiagrečiai sujungtų kondensatorių ( 1C =10 nF, 2C =20 nF, 3C =30 nF) 
bendrąją talpą.  
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3.2. Nuolatinės srovės elektrinės grandinės 
 
3.2.1. Elektros srovė laidininkuose ir vakuume 

 
Elektros srovę metaluose (kietuose laidininkuose) sudaro laisvieji elektronai, o 

elektrolituose (skystuose laidininkuose) – jonai. Metalų elektrinis laidumas vadinamas 
elektroniniu, o elektrolitų – joniniu. 

Jeigu laidininke palaikomas elektrinis laukas (prijungta įtampa), tai elektronai ir teigiamos 
dalelės arba jonai elektrinio lauko jėgų veikiami judės kryptingai t. y. tekės elektros srovė. 
Teigiami jonai ir teigiamos dalelės judės pagal lauko kryptį, o elektronai ir neigiami jonai – prieš 
elektrinio lauko kryptį. Teigiama elektros srovės kryptis laikoma (pagal susitarimą) pagal 
teigiamų jonų arba teigiamų dalelių judėjimo kryptį. 

Elektros srovė gali tekėti ir vakuume, tačiau ten turi būti elektronų šaltinis (katodas) ir 
antrasis elektrodas (anodas). Be to tarp elektrodų turi būti sudarytas elektrinis laukas t. y. 
prijungta įtampa. 

Jeigu pro laidininko skerspjūvį per laiką t prateka krūvis Q, tai elektros srovės stipris 
 

t
QI = .                                                                       (3.2.1) 

Elektros srovės stiprio matavimo vienetas yra amperas (A). Dažnai naudojami matavimo 
vienetai: miliamperas ( AAmA 001,01011 3 =⋅= − ), mikroamperas ( AAA 000001,01011 6 =⋅= −µ ). 

Jei elektros srovė laikui bėgant nekeičia savo krypties, tai ji vadinama nuolatine srove, o jei 
elektros srovė keičia savo kryptį, tai ji vadinama kintamąja srove (3.2.1 pav.). 
 

 
3.2.1 pav. Elektros srovė: 1 – nuolatinė elektros srovė; 2 – kintamoji nuolatinė elektros srovė 

 
Srovės stiprio I ir laidininko skerspjūvio ploto S santykis vadinamas srovės tankiu  

 

S
IJ = .                                                                        (3.2.2) 

 
3.2.2. Elektrinis laidumas ir laidininko varža. Omo dėsnis grandinės daliai 
 
Medžiagos savybė sukurti elektros srovę veikiant elektriniam laukui vadinama elektriniu 

laidumu. Elektrinio laidumo laipsnį apibrėžia medžiagos specifinis elektrinis laidumas γ . 
Dydis, atvirkščias specifiniam laidumui, vadinamas specifine varža  

 

γ
ρ 1
= .                                                                     (3.2.3) 
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Tekant laidininku elektros srovei, judantys laisvieji elektronai (jonai) susiduria su atomais 
arba molekulėmis ir yra stabdomi. Šis reiškinys vadinamas laidininko varža. Ji apskaičiuojama 
pagal šią formulę 

S
lR ⋅= ρ ,                                                                    (3.2.4) 

čia R – laidininko varža; ρ  – specifinė laidininko varža, kuri matuojama m⋅Ω ; l – laidininko 
ilgis, matuojamas metrais; S – laidininko skerspjūvio plotas matuojamas 2m . 

Varžos matavimo vienetas yra omas (Ω ). Dažnai vartojami didesni matavimo vienetai – 
kiloomas ( Ω=Ω⋅=Ω 10001011 3k ), megaomas ( Ω=Ω⋅=Ω 10000001011 6M ). 

Mažiausią specifinę varžą turi auksas, sidabras, varis, aliuminis. Dydis atvirkščias varžai, 
vadinamas laidumu 
 

R
G 1
= .                                                                     (3.2.5) 

Laidumo matavimo vienetas – simensas (S). 
Įsidėmėtina, kad laidininkų varža priklauso nuo temperatūros. Ši priklausomybė išreiškiama 

formule 
))(1( 1212 Θ−Θ+⋅= αRR ,                                                     (3.2.6) 

čia 1R  – laidininko varža prie temperatūros 1Θ ; 2R  – laidininko varža prie temperatūros 2Θ ; α  –  
temperatūrinis varžos koeficientas, kuris parodo santykinį varžos pokytį pakitus temperatūrai 
°1 C. 

Kaitinant metalus jų varža didėja, o elektrolitų mažėja. Iš to seka, kad jungiant laidus svarbu 
užtikrinti gerą (laidumo atžvilgiu – kuo mažesnė sujungimo varža) sujungimą, nes esant didesnei 
sujungimo varžai laidas kais, ko pasekmė – didėjanti pačio laido varža. Taip gali įvykti ir 
laidininko perkaitimas ir nutrūkimas. 

Visus tris pagrindinius elektrinius parametrus susieja Omo dėsnis grandinės daliai 
 

R
UI = ,                                                                     (3.2.7) 

čia I – elektros srovė tekanti grandinės dalyje; U – įtampos kritimas toje grandinės dalyje; R – tos 
grandinės dalies varža.  

Įtaisai, kurie įjungiami į grandinę srovei riboti arba reguliuoti vadinami rezistoriais. 
Rezistorių schemose žymimi ženklu pavaizduotu 3.2.2 pav. Rezistorių pagrindinis parametras yra 
varža. Bet taip pat reikia įvertinti ir rezistoriaus galingumą. Prieš parenkant rezistorių jungimui į 
grandinę, reikia parinkti jo galingumą ( IUPR ⋅=  arba RIPR ⋅= 2 , čia I – tekanti per rezistorių 
srovė, U – įtampos kritimas ant tos varžos, R – rezistoriaus varža). Jeigu bus parinktas per mažas 
rezistoriaus galingumas, jis sudegs ir sugadins visą grandinę.  
 

 
3.2.2 pav. Rezistoriaus ženklas schemose 

 
Rezistoriai, kurių varža nepriklauso nei nuo srovės, nei nuo įtampos vadinami tiesiniais. 

Tiesinio rezistoriaus voltamperinė charakteristika I=f(U) yra tiesė (1 – 3.2.3 pav.). Elektronikoje 
taip pat naudojami rezistoriai, kurių varža priklauso nuo įtampos ar kitų parametrų (pvz., šviesos, 
temperatūros ir kt.).Tokio tipo rezistoriai vadinami netiesiniais, nes jų voltamperinė 
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charakteristika yra netiesinė (2 – 3.2.3 pav.). Prie netiesinių elektrinės grandinės elementų 
priskiriami puslaidininkiniai įtaisai, termorezistoriai ir kt. 
 
 

 
3.2.3 pav. Voltamperinė charakteristika: 1 – tiesinio rezistoriaus; 2 – netiesinio rezistoriaus 

 
3.2.3. Laidžiosios medžiagos ir gaminiai iš laidžių medžiagų 

 
Sąlygiškai skirstomos į tris grupes: 1) su maža specifine varža; 2) su didele specifine varža; 

3) superlaidžios. 
1. Iš medžiagų, su maža specifine varža yra gaminami laidai, kabeliai, magistralės ir kt. 

Šiems tikslams naudojamas varis ir aliuminis. Iš vario lengva gaminti įvairaus storio laidus (iki 
tūkstantųjų mm dalių storio), juostas ir ploną foliją. Elektrotechnikoje naudojami ir vario lydiniai 
(bronza, žalvaris). Aliuminis turi blogesnes mechanines ir elektrines charakteristikas, bet yra 
pigesnis. Dėl blogų mechaninių savybių (dėl vibracijos aliumininiai laidai gali nutrūkti) 
automobilių elektrinėje sistemoje aliuminis nenaudojamas. Aliumininių laidų skerspjūvis turi būti 
60 % didesnis lyginant  su variniais, esant tam pačiam elektros srovės stipriui. Aliuminį naudoja 
gaminti kombinuotus (plieno - aliuminio) laidus elektros perdavimo linijoms, elektros laidams, 
elektros kabeliams. 

2. Medžiagos turinčios didelę specifinę varžą, dažniausiai yra metalai ir metalų lydiniai. Prie 
jų priklauso: 

a) nichromas – nikelio ir chromo lydinys. Naudojamas šildymo prietaisuose; 
b) volframas. Naudojamas kaitrinių lempučių siūlų ir spiralių gamyboje; 
c) fechralis – geležies, chromo ir aliuminio lydinys. Naudojamas šildymo prietaisuose; 
d) manganinas – vario, mangano ir nikelio lydinys. Naudojamas matavimo prietaisų 

rezistoriams gaminti; 
e) konstantanas – vario ir nikelio lydinys. Naudojamas vieliniams rezistoriams (reostatams) 

gaminti. 
Prie laidžiųjų medžiagų, naudojamų elektrotechnikoje, taip pat priklauso anglingosios 

medžiagos, metalinės ir metalokeramikinės kontaktinės medžiagos, lydmetaliai ir kt. 
3. Superlaidžios medžiagos – tai tokios medžiagos, kurių specifinė varža ρ  artėja į nulį. Šis 

reiškinys pasireiškia tada, kai yra mažinama temperatūra, nes mažėjant temperatūrai metalų 
specifinė varža mažėja. Yra ištyrinėta, kad esant temperatūrai artimai absoliutinam nuliui (-
273 C° ), kai kurių medžiagų specifinė varža sumažėja beveik iki nulio (aliuminis, gyvsidabris, 
švinas, įvairios keramikos ir kt.). 

Dažniausiai pasitaikantys gaminiai iš laidžių medžiagų yra laidai ir įvairūs kebeliai. Jėgos 
kabeliai yra sudaryti iš kelių izoliuotų srovei laidžių gyslų, kurios randasi hermetiniame apvalkale 
(3.2.4 a) pav.). 
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                                             a)                                                         b) 
3.2.4 pav. Gaminiai iš laidžių medžiagų: a) jėgos kabelis(1 – gyslos iš vario arba aliuminio laidų; 
2 – gyslų izoliatoriai – polietilenas, guma ar kt.; 3 – hermetinis apvalkalas – plastmasė, guma ar 

kt.; 4 – šarvas, naudojamas apsaugai nuo mechaninių sužalojimų.); b) plieno-aliumininis laidas (1 
– plieninės gyslos; 2 – aliuminio laidai) 

 
Orinėms elektros perdavimo linijoms naudojami neizoliuoti daugiavieliai aliumininiai arba 

plieno-aliumininiai laidai (3.2.4 b) pav.). Elektros energijai perduoti pastatų viduje naudojami 
įvairūs guma arba plastmase izoliuoti variniai arba aliumininiai laidai ir kabeliai. Elektros mašinų, 
transformatorių, o taip pat įvairių įtaisų (pvz., ritės) ir prietaisų (pvz., rėlės) apvijos dažniausiai 
gaminamos iš laku izoliuoto varinio laido. Iš anglies ir grafito gaminami elektros mašinų 
šepetėliai, elektrodai, nevieliniai rezistoriai, reostatai.  

 
3.2.4. Pagrindiniai elektrinių grandinių elementai 

 
Paprasčiausia elektrinė grandinė sudaryta iš trijų pagrindinių elementų – šaltinio (1 – 3.2.5 

pav.), imtuvo (2 – 3.2.5 pav.) ir jungiamųjų laidų (3 – 3.2.5 pav.). Elektrinėse grandinėse be 
pagrindinių elementų naudojami apsaugos (saugikliai), matavimo prietaisai, komutavimo 
aparatūra (jungikliai, kontaktoriai) ir kt. 

 
3.2.5 pav. Paprasčiausia elektrinė grandinė: 1 – šaltinis; 2 – imtuvas; 3 – jungiamieji laidai 

 
Kaip elektros energijos šaltiniai plačiausiai naudojami elektromechaniniai generatoriai. 

Šiluminėse ir atominėse elektrinėse – turbogeneratoriai, hidroelektrinėse – hidrogeneratoriai, vėjo 
jėgainėse – vėjo generatoriai. Šie generatoriai yra kintamos trifazės srovės. Nuolatinės srovės 
grandinėse naudojami elektromechaniniai generatoriai, elektrocheminiai šaltiniai (galvaniniai 
elementai, baterijos, akumuliatoriai), termoelektrogeneratoriai (šiluminę energiją tiesiogiai 
paverčia į elektros energiją, pavyzdžiui, termoelementai), fotoelektroniniai generatoriai (šviesos 
energiją verčia į elektros energiją, pavyzdžiui, saulės baterijos). 

Bet kurios rūšies energiją paverčiant į elektros energiją, šaltinyje atsiranda šaltinio įtampa 
(senesnis terminas nevartotinas – elektrovaros jėga). Jeigu prie šaltinio prijungtas imtuvas, tai 
veikiant šaltinio įtampai grandine teka elektros srovė. Šaltinio energija įvertinama 
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tIUWŠ ⋅⋅= 0 ,                                                              (3.2.8) 
čia ŠW  – šaltinio energija, kuri matuojama džauliais (J); 0U  – šaltinio įtampa, kuri matuojama 
voltais (V); I – elektros srovės stipris, kuris matuojamas amperais (A); t – laiko tarpas, kuris 
matuojamas sekundėmis (s). 

Energijos kiekis, sukuriamas per laiko vienetą (pas mus priimta per valandą, bet gali būti ir 
kitas laiko tarpas) vadinama šaltinio galia, kuri gali būti apskaičiuojama 
 

IU
t

W
P Š

Š ⋅== 0 .                                                            (3.2.9) 

Elektrinės galios vienetas yra vatas (W). Dažnai naudojami vienetai: kilovatas 
( WWkW 10001011 3 =⋅= ), megavatas ( WWMW 10000001011 6 =⋅= ), milivatas 
( WWmW 001,01011 3 =⋅= − ). 

Šaltinio darbo efektyvumas įvertinamas jo naudingumo koeficientu, kuris dažniausiai 
įvertinamas procentais  

100⋅
∆−

=
Š

ŠŠ
Š P

PP
η ,                                                           (3.2.10) 

čia ŠP∆  – elektrinės galios nuostoliai šaltinyje. 
Elektros energijos imtuvai yra, pavyzdžiui, elektros varikliai, apšvietimo lempos, buitiniai 

prietaisai ir kt. Imtuvo sunaudota energija 
 

tRItIUWI ⋅⋅=⋅⋅= 2 ,                                                       (3.2.11) 
 
čia U – įtampa imtuvo įėjime, kuri matuojama voltais (V) ; I – elektros srovės stipris, kurį vartoja 
imtuvas, matuojamas amperais (A); t – laiko tarpas (dažniausiai naudojama valanda); R – imtuvo 
elektrinė varža, kuri matuojama omais (Ω ). 

Išraiška tRIWI ⋅⋅= 2  dar vadinama Džaulio-Lenco dėsnio išraiška. Elektros energijos 
pavertimo kitos rūšies energija greitis vadinamas imtuvo galia 
 

RIIU
t

WP I
I ⋅=⋅== 2 .                                                     (3.2.12) 

Imtuvo naudingumo koeficientas įvertinamas procentais 
 

100⋅
∆−

=
I

II
I P

PPη ,                                                        (3.2.13) 

čia IP∆  – elektrinės galios nuostoliai imtuve. 
 

3.2.5. Elektrinių grandinių darbo režimai. Omo dėsnis visai grandinei 
 

Yra režimai: 1) vardinis (nominalusis); 2) darbo; 3) tuščios eigos; 4) trumpojo jungimo. 
Vardiniu (nominaliuoju) režimu vadinamas darbo režimas, kuriam apskaičiuotas elektros 

energijos šaltinis arba imtuvas. Šį režimą apibūdina vardinė įtampa VU , vardinė srovė VI  ir 
vardinė galia VP . Įprasta, kad vardiniai duomenys užrašomi ant pačių elektrinių įrenginių 
(pavyzdžiui, 220 V; 1 kW). 
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3.2.6 pav. Elektrinė grandinė: 0U  – šaltinio įtampa; I – tekanti elektros srovė; R – imtuvo varža; 

iR  – šaltinio vidinė varža; iU  – įtampa ant šaltinio vidinės varžos; U – įtampa ant imtuvo varžos 
 

Dėl įvairių priežasčių elektrinės grandinės režimas gali skirtis nuo vardinio, tačiau jeigu tas 
skirtumas yra normos ribose (normos ribos kiekvienam prietaisui skirtingos, pavyzdžiui, 
šildytuvas pamažėjus įtampai šildys silpniau, o kompiuteris – visai neveiks), tai toks režimas 
vadinamas darbo režimu. 

Norint išsiaiškinti kitus režimus, reikia išsiaiškinti Omo dėsnį visai grandinei (3.2.6 pav.).  
 

Omo dėsnis visai grandinei (remiantis 3.2.6 pav.) išreiškiamas taip 
 

iRR
UI
+

= 0 .                                                                 (3.2.14) 

 
Taip pat galimos ir kitos išraiškos remiantis šiuo dėsniu 

 
ii UURIRIU +=⋅+⋅=0 , RIRIUU i ⋅=⋅−= 0 .                                (3.2.15) 

 
Remiantis 3.2.6 pav., jeigu ∞=R  (imtuvas R atjungtas), tai srovė 0=I  – toks režimas 

vadinamas tuščios eigos režimu.  
Remiantis 3.2.6 pav., jeigu imtuvo varža 0=R , tai ir 0=U , o srovė remiantis 2.14 formule 

bus 
i

jtr R
UI 0

.. = . Toks režimas vadinamas trumpojo jungimo režimu. Tai avarinis režimas, nes 

srovė stipriai padidėja. Dėl padidėjusios srovės laidai kaista ir gali nudegti. 
Šaltinio išėjimo įtampos priklausomybė nuo apkrovos srovės )(IfU =  vadinama šaltinio 

išorine charakteristika. Pagal ją galimi du šaltinio apibūdinimai – realus šaltinis (2 – 3.2.7 pav.) ir 
idealus šaltinis (1 – 3.2.7 pav.). Kaip matyti iš 3.2.7 pav. realaus šaltinio išėjimo įtampa didėjant 
apkrovos srovei mažės, o idealaus išliks ir nepriklausys nuo apkrovos srovės. 
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3.2.7 pav. Elektrinio šaltinio išorinė charakteristika: 1 – idealaus šaltinio charakteristika; 2 – 

realaus šaltinio charakteristika 
 

3.2.6. Elektrinių grandinių schemos 
 

Braižant elektrines schemas elektrotechnikoje naudojami sutartiniai grafiniai ženklai. Kai 
kurie iš sutartinių grafinių ženklų ir jų apibūdinimai pateikti 3.2.1 lentelėje. 
 

3.2.1 lentelė. Sutartiniai grafiniai ženklai 
Grafinis ženklas Apibūdinimas Grafinis ženklas Apibūdinimas 

 

Nuolatinės srovės 
variklis 

 

 

Saugiklis 

 

Nuolatinės srovės 
generatorius 

 

 

Energijos imtuvas, 
rezistorius 

 

Elektros energijos 
šaltinis 

 

 

Vienpolis jungiklis 

 

Cheminės energijos 
šaltinis arba 
akumuliatorius  

Dvipolis jungiklis 

 

Lemputė 

 

Tripolis jungiklis 

 
Laidas, kabelis, 
magistralė 

 

Ampermetras 

 

 

Elektrinis sujungimas 

    

Voltmetras, 
vatmetras 

 
Elektros schemos gali būti principinės, ekvivalentinės, montažinės ir kt. Elektrinių grandinių 

skaičiavimui naudojamos ekvivalentinės schemos. Tegul ta pati grandinė būna pavaizduota tiek 
principinėje schemos, tiek ekvivalentinėje schemoje. 3.2.8 pav. pateikta nagrinėjamos grandinės 
principinė schema, o 3.2.9 pav. – tos pačios grandinės ekvivalentinė schema.  
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3.2.8 pav. Principinė elektrinės grandinės schema 
 

 
3.2.9 pav. Ekvivalentinė elektrinės grandinės schema 

 
Ekvivalentinėje schemoje (3.2.9 pav.) generatorius pakeistas elektros energijos šaltiniu su 

vidine varža iR , linijos L laidų varža pakeista varža LR , lemputės pakeistos varžomis 1R  ir 2R . 
Pagalbiniai įtaisai ir prietaisai ekvivalentinėje schemoje nepažymėti, nes jie skaičiavimo 
rezultatams įtakos neturi. 

 
 

3.2.7. Kirchhofo dėsniai 
 

Prieš pradedant Kirchhofo dėsnių nagrinėjimą, reikia išsiaiškinti terminus, kurie bus 
naudojami. Kaip pavyzdys, bus nagrinėjama schema pateikta 3.2.10 pav. Grandinės dalis, kurioje 
srovės reikšmė ta pati, vadinama šaka. Pavyzdžiui, 3.2.10 pav. pavaizduotoje schemoje yra 3 
šakos. Trijų arba daugiau šakų (laidų) sujungimo vieta vadinama elektrinės grandinės mazgu. 
Pavyzdžiui, 3.2.10 pav. pavaizduotoje schemoje yra 2 mazgai. Mazgai pažymėti 2 ir 5 numeriais. 
Kitais numeriais pažymėti tik laidų sujungimai. Uždaras kelias, einantis pro kelias šakas, 
vadinamas grandinių kontūru. Pavyzdžiui, 3.2.10 pav. pavaizduotoje schemoje yra 3 kontūrai, 
kurie pažymėti I, II ir III. 
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3.2.10 pav. Nagrinėjama elektrinės grandinės schema 

 
Elektrinių grandinių skaičiavimui naudojami du Kirchhofo dėsniai. Pirmasis Kirchhofo 

dėsnis formuluojamas taip: į mazgą įtekančių srovių suma yra lygi iš to pačio mazgo ištekančių 
srovių sumai. Pavyzdžiui, 3.2.10 pav. pavaizduotoje schemoje galima pritaikyti pirmąjį Kirchhofo 
dėsnį mazgui, pažymėtam 2 numeriu: 
 

21 III +=  arba 021 =−− III .                                                (3.2.16) 
Bendru atveju ∑ = 0I  t.y. srovių algebrinė suma mazge lygi nuliui. Pagal susitarimą 

priimama, kad srovės, ištekančios iš mazgo laikomos neigiamomis.  
Antrasis Kirchhofo dėsnis taikomas elektrinių grandinių kontūrams: uždaro kontūro 

algebrinė šaltinių įtampų suma lygi įtampos kritimų kontūro varžose algebrinei sumai  
 

∑ ∑ ∑=⋅= URIU0 .                                                     (3.2.17) 
Pavyzdžiui, 3.2.10 pav. pavaizduotoje schemoje galima pritaikyti antrąjį Kirchhofo dėsnį I, 

II ir III kontūrams. Kontūrai apeinami laikrodžio rodyklės kryptimi. Šaltinio įtampos ir srovės yra 
laikomos (pagal susitarimą) teigiamomis, kai jų kryptis sutampa su pasirinkta kontūro apėjimo 
kryptimi (pagal laikrodžio rodyklę) 

I kontūrui   iRIRIU ⋅+⋅= 110 , 
II kontūrui   11220 RIRI ⋅−⋅=  arba 1122 RIRI ⋅=⋅ ,                                (3.2.18) 

III kontūrui   iRIRIU ⋅+⋅= 220  .                                 
 

3.2.8. Nuoseklusis rezistorių (imtuvų) jungimas 
 

Neturint reikiamos varžos rezistoriai gali būti jungiami nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai. 
Sujungus rezistorius nuosekliai (3.2.11 pav.) visose grandinėse dalyse teka ta pati srovė 
 

321 IIII === ,                                                           (3.2.19) 
 
čia I – bendra nuosekliojo jungimo srovė; 1I  – srovė, tekanti per pirmą rezistorių; 2I  – srovė, 
tekanti per antrą rezistorių; 3I  – srovė, tekanti per trečią rezistorių. 

Grandinės bendra įtampą yra lygi visų jos dalių įtampų sumai 
 

321 UUUU ++= ,                                                         (3.2.20) 
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čia U – bendra grandinės įtampa; 1U  – įtampa, krintanti ant pirmo rezistoriaus; 2U  – įtampa, 
krintanti ant antro rezistoriaus; 3U  – įtampa, krintanti ant trečio rezistoriaus. 

Jei abi 3.2.20 formulės pusės bus padalintos iš srovės, gausime 
 

I
U

I
U

I
U

I
U 321 ++= .                                                       (3.2.21) 

 

Į 3.2.21 išraišką įstačius Omo dėsnio R išraišką (
I

UR = ), bus gaunama 

321 RRRR ++= ,                                                          (3.2.22) 
 
čia R – ekvivalentinė (bendroji) grandinės varža. 
 

 
3.2.11 pav. Nuoseklusis rezistorių jungimas 

 
3.2.9. Lygiagretusis rezistorių (imtuvų) jungimas 

 
Sujungus imtuvus (rezistorius) lygiagrečiai (3.2.12 pav.) įtampos yra vienodos 

 
321 UUUU === ,                                                        (3.2.23) 

 
čia U – bendra grandinės įtampa; 1U  – įtampa, krintanti ant pirmo rezistoriaus; 2U  – įtampa, 
krintanti ant antro rezistoriaus; 3U  – įtampa, krintanti ant trečio rezistoriaus. 

Imtuvų srovės gali būti randamos pagal Omo dėsnį: 
 

1

1
1 R

UI = , 
2

2
2 R

UI = , 
3

3
3 R

UI = ,                                                  (3.2.24) 

 
čia 1I  – srovė, tekanti per pirmą rezistorių; 2I  – srovė, tekanti per antrą rezistorių; 3I  – srovė, 
tekanti per trečią rezistorių. 
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3.2.12 pav. Lygiagretusis rezistorių jungimas 

 
Pagal pirmąjį Kirchhofo dėsnį  

 

321 IIII ++=  arba 
3

3

2

2

1

1

R
U

R
U

R
U

R
U

++= .                                              (3.2.25) 

 
3.2.25 išraišką suprastinus iš U bus gauta 

 

321

1111
RRRR

++=  arba 

321

111
1

RRR

R
++

= ,                                     (3.2.26) 

čia R – ekvivalentinė (bendroji) grandinės varža. 
 

Jeigu lygiagrečiai sujungti tik du rezistoriai, tai ekvivalentinė varža gali būti 
apskaičiuojama pagal formulę 

21

21

RR
RRR

+
⋅

= .                                                             (3.2.27) 

Energijos imtuvai dažnai jungiami lygiagrečiai, nes tuomet vieno imtuvo darbo režimas 
nepriklauso nuo kitų imtuvų darbo režimo. 
 

3.2.10. Mišrus rezistorių (imtuvų) jungimas. Schemų keitimas 
 
Esant mišriam rezistorių (imtuvų) jungimui naudojamas schemų keitimas (prastinimas). 

3.2.13 pav. pateikta mišraus jungimo schema. 
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3.2.13 pav. Mišrus rezistorių jungimas 

 
Priimama, kad rezistorių varžos žinomos (3.2.13 pav.) ir reikia rasti bendrąją ekvivalentinę 

visų rezistorių varžą. Schemos prastinimas pradedamas nuo trečiosios šakos, kur rezistoriai 3R  ir 

4R  sujungti nuosekliai. Juos pakeičiame rezistoriumi 4334 RRR +=  ir perbraižome schemą (3.2.14 
pav.). 

 

 
3.2.14 pav. Mišraus rezistorių jungimo prastinimas 

 
3.2.14 pav. pavaizduotoje schemoje rezistoriai 2R  ir 34R  sujungti lygiagrečiai, todėl juos 

pakeičiame ekvivalenčiu rezistoriumi 
342

342
234 RR

RRR
+
⋅

= . Po šio prastinimo gautoje schemoje – visi 

rezistoriai sujungti nuosekliai (3.2.15 pav.). 
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3.2.15 pav. Mišraus rezistorių jungimo tolimesnis prastinimas 

 
Tada jau galima gauti visos išorinės grandinės bendrąją (ekvivalentinę) varžą 

 
5234112345 RRRRR ++== .                                                  (3.2.28) 

 
Po šio prastinimo nagrinėjamoji schema pateikta 3.2.16 pav. 

 
3.2.16 pav. Mišraus rezistorių jungimo galutinis prastinimas 

 
Reikia atkreipti dėmesį, kad iR  negalima prastinti su kitomis varžomis, nes ji yra šaltinio 

vidinė varža. 
 
3.2.11. Netiesinės elektrinės grandinės 

 
Jeigu kuris nors vienas grandinės elementas yra netiesinis, tai tokia grandinė vadinama 

netiesine. Netiesinės grandinės varža kinta, todėl jos srovė nėra proporcinga gnybtų įtampai. 
Netiesinės grandinės skaičiuojamos grafiniais metodais ir tam reikalingos voltamperinės 
charakteristikos )(UfI = . Tarkime turime grandinę, kurią sudaro nuosekliai sujungti du 
netiesiniai elementai (3.2.17 pav.). Jų voltamperinės charakteristikos ( )( 1UfI =  ir )( 2UfI = ) 
yra žinomos ir pateiktos 3.2.18 pav. Reikia rasti visos grandinės voltamperinę charakteristiką 

)(UfI = . 
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3.2.17 pav. Nuoseklusis dviejų netiesinių elementų jungimas 

 
Kadangi yra nuoseklusis jungimas tai srovės yra lygios 

 
21 III == .                                                            (3.2.29) 

O bendra įtampa randama 
 

21 UUU += .                                                             (3.2.30) 
 
Norint gauti bendrą grandinės voltamperinę charakteristiką, reikia sudėti įtampų 1U  ir 2U  

vertes, atitinkančias tą pačią srovę. Taip gaunama visos grandinės įtampa U visuose voltamperinės 
charakteristikos )(UfI =  taškuose (3.2.18 pav.). 

 
3.2.18 pav. Nagrinėjamos schemos voltamperinės charakteristikos 

 
Panašiai skaičiuojamos grandinės iš lygiagrečiai sujungtų netiesinių elementų. Tik tuomet 

šakų įtampa U yra vienoda, o bendroji srovė lygi šakų srovių sumai 21 III += . 
 

Savikontrolės klausimai ir užduotys 
 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- elektros srovė; 
- elektrinė varža; 
- laidžiosios medžiagos; 
- rezistorius; 
- pagrindiniai elektrinių grandinių elementai; 
- elektros energijos šaltinio įtampa, energija, galia;  
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- grandinės mazgas, šaka, kontūras; 
- netiesinis elementas. 

2. Nubraižykite elementariosios grandinės schemą ir jai pritaikykite pirmąjį ir antrąjį Kirchhofo 
dėsnius.  
3. Prisiminkite kokius žinote sutartinius grafinius ženklus, kurie naudojami elektrotechnikoje. 
4. Parašykite Omo dėsnį grandinės daliai ir visai grandinei. 
5. Paaiškinkite kokie yra rezistorių (imtuvų) jungimo būdai ir kuo jie skiriasi? 
6. Apskaičiuokite trijų nuosekliai sujungtų rezistorių ( 1R =2 Ω, 2R =1 Ω, 3R =3 Ω) bendrąją varžą.  
7. Apskaičiuokite trijų lygiagrečiai sujungtų rezistorių ( 1R =2 Ω, 2R =1 Ω, 3R =3 Ω) bendrąją 
varžą.  
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3.3. Elektromagnetizmas 
 
3.3.1. Elektromagnetinės jėgos 

 
Magnetinis laukas yra viena iš materijos formų. Jis supa jundančias elektringas daleles ir yra 

su jomis susijęs. Aplink laidininką, kuriuo teka srovė, irgi yra magnetinis laukas. Magnetinio 
lauko ir judančių elektringų dalelių (elektros srovės) sąveikos jėgos vadinamos 
elektromagnetinėmis jėgomis. Jėgos dydis proporcingas dalelės krūviai ir jos judėjimo greičiui. 
 

3.3.2. Ampero dėsnis 
 

Amperas 1820 m. nustatė dėsnį, nusakantį magnetinio lauko jėgos poveikį įelektrintoms 
dalelėms, kurių judėjimas sudaro elektros srovę laide (3.3.1 pav.). 

 

 
 

3.3.1 pav. Ampero dėsnio iliustravimas 
 
Dydis lygus sandaugai srovės tekančios išilgai tiesaus laidininko (I) ir be galo mažos to 

laidininko atkarpos ( l∆ ) vadinasi srovės elementu lIA ∆⋅= .  
Tada Ampero dėsnis formuluojamas taip: dviejų srovės elementų tarpusavio sąveikos jėga 

vakuume yra tiesiogiai proporcinga srovės elementų sandaugai ir atvirkščiai proporcinga atstumo 
tarp jų kvadratui: 

 

2
210

4
sin

r
AAFm ⋅⋅
⋅⋅⋅

=∆
π

αµ ,                                                       (3.3.1) 

 
čia mF∆  – tarpusavio sąveikos magnetinė jėga, kuri matuojama niutonais (N); 1A , 2A  – srovės 
elementai, kurie matuojami ampermetrais ( mA ⋅ ); r – atstumas tarp srovės elementų, kuris 
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matuojamas metrais (m); α  – kampas, matuojamas laipsniais (°); 0µ  – vakuumo magnetinė 
skvarba, įvertinanti aplinkos magnetines savybes, matuojama henriais metrui (H/m). 
 
 

 
3.3.3. Magnetinio srauto tankis 
 
Nuo srovės stiprio priklauso magnetinio lauko intensyvumas, kuo stipresnė teka elektros 

srovė, tuo intensyvesnis jos magnetinis laukas. Magnetinio lauko intensyvumas, įvertinant 
aplinkos įtaką, apibūdinamas magnetinio srauto tankis B . Magnetinio srauto tankio matavimo 
vienetas – tesla (T). Magnetinio srauto tankio vektoriaus kryptis sutampa su magnetinės linijos 
liestinės kryptimi (3.3.2 pav.). Magnetinių linijų kryptis nustatoma pagal sraigto taisyklę: jeigu 
sraigto slinkimo kryptį sutapdinsime su srovės laide tekėjimo kryptimi, tai sraigto galvutės 
sukimosi kryptis rodys magnetinių linijų kryptį (3.3.2 pav.). Ilgam tiesiam laidui su tekančia 
elektros srove I magnetinio srauto tankis (3.3.2 pav.) 

 

r
IB a ⋅⋅

⋅=
π

µ
2

,                                                            (3.3.2) 

 
čia B – magnetinio srauto tankis; I – elektros srovės stipris; r – atstumas nuo laido centro; aµ  – 
aplinkos absoliutinė magnetinė skvarba, įvertinanti aplinkos magnetines savybes. 
 

 
                                     a)                                                                                 b)   

3.3.2 pav. Magnetinių linijų vaizdavimas 
 

 
Magnetinio srauto tankis l ilgio ritės viduje, turinčios W vijų (3.3.3 a) pav.): 

 

l
WIB a
⋅

⋅= µ .                                                              (3.3.3) 

 
Magnetinio srauto tankis žiedinei ritei, turinčios W vijų (3.3.3 b) pav.): 
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r
WIB a ⋅⋅
⋅

⋅=
π

µ
2

,                                                             (3.3.4) 

 
čia r – žiedinės ritės spindulys. 
 
 
 
 

           
a) b) 

3.3.3 pav. Cilindrinė (a) ir žiedinė (b) ritės 
 

Magnetinis laukas, kurio magnetinio srauto tankis yra vienodo didumo ir tos pačios krypties 
visuose taškuose, vadinamas homogeniniu arba vienalyčiu. Pavyzdžiui, toks laukas yra ilgos 
cilindrinės ritės viduje. 
 

3.3.4. Magnetinis srautas 
 

Homogeninio lauko magnetinio srauto tankio B  ir paviršiaus, statmeno to srauto tankio 
vektoriui, ploto S sandauga vadinama magnetiniu srautu: 

 
SB ⋅=Φ .                                                                 (3.3.5) 

 
Magnetinio srauto matavimo vienetas yra vėberis (Wb). Cilindrinės ritės magnetinis srautas 

surandamas pagal formulę 

l
SWIa ⋅⋅⋅

=Φ
µ ,                                                          (3.3.6) 

 
čia aµ  – aplinkos absoliutinė magnetinė skvarba, įvertinanti aplinkos magnetines savybes; I – 
elektros srovės tekančios rite stipris; W – ritės vijų skaičius; S – ritės skerspjūvio plotas; l – ritės 
ilgis. 

Tekant per ritę elektros srovei, kiekviena vija sukuria savąjį magnetinį srautą, kuris veikia ir 
kitas vijas. Suma magnetinių srautų, susijusių su atskiromis vijomis, vadinamas magnetinius 
surištuoju srautu (3.3.4 pav.). 
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3.3.4 pav. Cilindrinė ritės magnetinis surištasis srautas 
 

Ritės surištasis srautas 
 

Φ⋅=Ψ W ,                                                                  (3.3.7) 
 
čia Ψ – magnetinis surištasis srautas; W – ritės vijų skaičius; Φ – kiekvienos vijos kuriamas 
magnetinis srautas. 

Veikiant ritės surištajam srautui susidaro magnetovaros jėga. Ši jėga randama pagal formulę 
 

WIFmag ⋅= ,                                                               (3.3.8) 
 
čia I – elektros srovės tekančios ritėje stipris; W – ritės vijų skaičius.  

Magnetovaros jėgos kryptis nustatoma taip (pagal 3.3.5 pav.): jeigu paimsime ritę dešiniąja 
ranka taip, kad keturi jos pirštai sutaptų su srovės kryptimi ritės vijose, tai stačiu kampu atlenktas 
nykštys rodys magnetovaros jėgos kryptį. 

 
3.3.5 pav. Cilindrinės ritės kuriama magnetovaros jėga 

 
Jeigu ritės surištasis srautas susijęs tik su jos vienos srove, tai toks surištasis srautas 

vadinamas savuoju. 
 

3.3.5. Induktyvumas. Tarpusavio induktyvumas 
 

Santykis ritės surištojo srauto su jos srove vadinamas induktyvumu 
 

I
L Ψ
= .                                                                    (3.3.9) 
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Induktyvumo matavimo vienetas yra henris (H). Dažnai vartojami matavimo vienetai: 

milihenriai ( HHmH 001,01011 3 =⋅= − ), mikrohenriai ( HHH 000001,01011 6 =⋅= −µ ).) 
Ritės induktyvumas randamas pagal formulę 

 

l
SWL a ⋅⋅

=
2µ ,                                                           (3.3.10) 

 
čia aµ  – aplinkos absoliutinė magnetinė skvarba, įvertinanti aplinkos magnetines savybes; I – 
elektros srovės tekančios rite stipris; W – ritės vijų skaičius; S – ritės skerspjūvio plotas; l – ritės 
ilgis. 

Ritės induktyvumas priklauso nuo jos matmenų, vijų skaičiaus ir aplinkos. Elektrotechnikoje 
plačiai naudojami įtaisai, turintys induktyvumą. Elektrinės grandinės elementas, skirtas panaudoti 
jo induktyvumą, vadinamas induktyvumo rite. Mažo induktyvumo ritės dar vadinamos droseliais. 
Sutartinis induktyvumo ritės ženklas parodytas 3.3.6 pav. 
 

 
3.3.6 pav. Induktyvumo, induktyvumo ritės sutartinis ženklas 

 
Jeigu dvi ritės, kuriomis teka elektros srovės, yra arti viena kitos, tai tarp jų yra magnetinis 

ryšys. Susidaręs magnetinis ryšys lemia tarpusavio induktyvumo tarp dviejų ričių atsiradimą. 
Tarpusavio induktyvumas surandamas pagal formulę 

 

21 LLkM ⋅⋅= ,                                                           (3.3.11) 
 
čia M – dviejų ričių tarpusavio induktyvumas; k – dviejų ričių ryšio koeficientas, apibūdinantis 
ričių induktyvinio ryšio laipsnį ir priklausantis nuo ričių tarpusavio padėties (kuo ritės yra arčiau 
viena kitos, tuo didesnis ryšio koeficientas).  

Tarpusavio induktyvumo matavimo vienetas taip pat yra henris (H). 
 

3.3.6. Tiesus laidas magnetiniame lauke. Kairiosios rankos taisyklė 
 

Jeigu tiesus laidas, kuriuo teka elektros srovė, randasi magnetiniame lauke, tai jį veikia 
elektromagnetinė jėga (pagal 3.3.7 pav.) 

 
αsin⋅⋅⋅= lIBFm ,                                                      (3.3.12) 

 
čia mF  – elektromagnetinė jėga; B –magnetinio srauto tankis veikiantis tiesų laidą; I – elektros 
srovės tekančios laidu stipris; l – laido ilgis; α  – kampas tarp laido ir magnetinių linijų. 

Kai laidas bus lygiagretus magnetinėms linijoms, elektromagnetinė jėga bus lygi nuliui (nes 
00sin =° ). Elektromagnetinės jėgos mF  kryptis nustatoma pagal kairiosios rankos taisyklę: 

jeigu ištiesime kairiąją ranką taip, kad magnetinės linijos (B) smigtų į delną, o keturi ištiesti pirštai 
sutaptų su srovės (I) kryptimi, tai atlenktas stačiu kampu nykštys rodys elektromagnetinės jėgos 
kryptį.  
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Magnetinio lauko jėgos poveikis laidams, kuriais teka elektros srovė, plačiai panaudojamas 
praktikoje, pavyzdžiui, elektros varikliuose. 

 
 

 
3.3.7 pav. Tiesus laidas magnetiniame lauke 

 
 

3.3.7. Lygiagrečių laidų, kuriais teka elektros srovės, sąveika 
 

Priimama, kad dvejais lygiagrečiais laidais teka vienos krypties srovės 1I  ir 2I  (3.3.8 pav.). 
Aplink laidus susidaro magnetiniai laukai. Pirmąjį laidą, kuris yra antrojo laido magnetinio lauke, 
veikia elektromagnetinė jėga mF2 , o antrąjį laidą, kuris yra pirmojo laido magnetiniame lauke, 
veikia elektromagnetinė jėga mF1 . Šios jėgos yra lygios, jei tais laidais teka tokios pačios srovės, 
ir apskaičiuojamos 
 

l
a
IIFF a

mm ⋅
⋅⋅
⋅⋅

==
π

µ
2

21
21 ,                                                     (3.3.13) 

 
čia aµ  – aplinkos absoliutinė magnetinė skvarba, įvertinanti aplinkos magnetines savybes; 1I , 2I  
– elektros srovės stipriai pirmame ir antrame laide; l – laidų ilgis; a – atstumas tarp laidų. 
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3.3.8 pav. Lygiagrečių laidų, kuriais teka elektros srovės, sąveika 

 
Šias jėgas reikia įvertinti projektuojant orines ir kitas elektros energijos linijas (magistrales), 

nes esant didelėms srovėms jos gali būti reikšmingos. 
 

3.3.8. Elektromagnetai 
 

Elektromagnetų konstrukcija gali būti įvairi, tačiau jie visi turi įmagnetinimo ritę (3 – 3.3.9 
pav.) ir plieninį magnetolaidį, sudarytą iš dviejų dalių: nejudamos dalies (1 – 3.3.9 pav.) ir 
judamos (2 – 3.3.9 pav.). Judamoji dalis jėga elektF  yra pritraukiama prie nejudamos dalies. 
Traukos jėga apskaičiuojama 

a
elektr

SBF
µ⋅
⋅

=
2

2

,                                                           (3.3.14) 

 
čia B – sudaryto magnetinio lauko magnetinio srauto tankis; S – elektromagnetų polių skerspjūvio 
plotas; aµ  – aplinkos absoliutinė magnetinė skvarba, įvertinanti aplinkos magnetines savybes. 

 

 
3.3.9 pav. Elektromagneto struktūrinė schema 
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Elektromagnetai taikomi labai plačiai, pavyzdžiui, relėse, plieninių detalių įtvirtinimui, 

perkėlimui ir kitur. 
 
 

3.3.9. Magnetinio lauko energija 
 

Atsiradus srovei laidžiame kontūre (ritėje), dalis maitinimo šaltinio energijos kontūro ritės 
varžoje virsta šiluma, kita energijos dalis sukaupiama magnetiniame lauke. 

Stiprėjant elektros srovei, didėja magnetinio lauko energija. Ji gali būti grąžinta šaltiniui 
arba paversta į kitą energijos rūšį. Magnetinio lauko energija apskaičiuojama 
 

22

2 IILWm
⋅Ψ

=
⋅

= ,                                                             (3.3.15) 

 
čia mW  – magnetinio lauko energija; L – ritės induktyvumas; Ψ – ritės surištasis srautas; I – 
elektros srovės tekančios ritėje stipris.  
 
 

3.3.10. Medžiagų įmagnetinimas 
 

Medžiagų įmagnetinimas remiasi tuo, kad išorinių srovių magnetinis laukas kuriamas 
medžiagoje paveikia pačią medžiagą, o ji savo ruožtu atitinkamai keičia patį magnetinį lauką toje 
medžiagoje. 

Nagrinėjant medžiagų įmagnetinimą reikia išsiaiškinti pačio įmagnetinimo principą. Visos 
mus supančios medžiagos yra sudarytos iš atomų, o atomai iš branduolių ir elektronų. Elektronai, 
judėdami orbitomis apie atomo branduolį, sukuria elementariąsias apskritimines sroves arba 
magnetinius dipolius (3.3.10 pav.). Dipolio magnetines savybes apibūdina magnetinis momentas 
m. Magnetinis momentas m yra lygus 

 
Sim ⋅= ,                                                            (3.3.16) 

 
čia i – apskritiminės srovės stipris; S – apskritiminės srovės apibrėžtas plotas. 

 
3.3.10 pav. Magnetinis dipolis 

 
Magnetinio momento kryptis surandama pagal sraigto taisyklę ir yra statmena ploteliui S 

(3.3.10 pav.). Kai nėra išorinio magnetinio lauko, elementariosios srovės medžiagoje yra 
įvairiausių krypčių, todėl bendras magnetinis momentas lygus nuliui, o elementarių srovių 
magnetinis laukas nepastebimas. Išorinio magnetinio lauko įtaka apskritiminėms elementarioms 
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srovėms pasireiškia tuo, kad orientuojamos dalelių sukimosi ašys ir jų magnetiniai momentai 
nukreipiami į vieną pusę. Įvairių medžiagų įmagnetinimo intensyvumas ir pobūdis vienodame 
išoriniame lauke labai skiriasi. Pagal tai visos medžiagos yra skirstomos į diamagnetines, 
paramagnetines ir feromagnetines.  

Diamagnetinėse medžiagose elementarių srovių vidinis magnetinis laukas (pačios 
medžiagos sukurtas) nukreiptas prieš jį sukūrusį išorinį magnetinį lauką. Todėl bendras 
magnetinis laukas silpnesnis už išorinį. To pasekmė – šios medžiagos neįsimagnetina, pavyzdžiui, 
sidabras, varis, vanduo ir kt. 

Paramagnetinės medžiagos yra tarpinės tarp diamagnetinių ir feromagnetinių. Jos 
įsimagnetina labai silpnai, pavyzdžiui, aliuminis, deguonis, oras ir kt. 

Feromagnetinėse medžiagose elementarių srovių magnetiniai momentai orientuojami pagal 
išorinio lauko kryptį, t. y. stiprina jį. To pasekmė – šios medžiagos gali būti stipriai 
įmagnetinamos, pavyzdžiui, geležis, nikelis, kobaltas ir kai kurie jų lydiniai. 

Tam, kad būtų galima įvertinti medžiagų įmagnetinimą kiekybiškai, reikalingas parametras. 
Šis parametras – magnetinė skvarba.  
 

3.3.11. Magnetinė skvarba. Magnetinio lauko stipris 
 

Medžiagos (aplinkos), kurioje susikuria magnetinis laukas, magnetinės savybės 
apibūdinamos absoliutine magnetine skvarba aµ . Vakuumo absoliutinė magnetinė skvarba 
vadinama magnetine konstanta ir yra lygi 7

0 104 −⋅⋅= πµ  H/m. Praktikoje dažniausiai naudojamas 
santykis 

0µ
µµ a

s = ,                                                               (3.3.17) 

kuris vadinamas santykine magnetine skvarba. Santykinė magnetinė skvarba rodo, kiek kartų 
magnetinis laukas medžiagoje stipresnis arba silpnesnis negu vakuume. Diamagnetinių medžiagų 
– 1<sµ , paramagnetinių medžiagų – 1>sµ  ir feromagnetinių – 1>>sµ  (pavyzdžiui, vario – 

999995,0=sµ , oro – 0000031,1=sµ ).  
Įvertinant magnetinius laukus dažnai naudojama dydis – magnetinio lauko stipris 

 

a

BH
µ

= ,                                                                (3.3.18) 

čia H – magnetinio lauko stipris; B – magnetinio lauko magnetinio srauto tankis; aµ  – aplinkos 
(medžiagos) absoliutinė magnetinė skvarba. 

Magnetinio lauko stiprio matavimo vienetas amperai metrui (A/m). 
Ritės magnetinio lauko stipris randamas 

l
WIH ⋅

= ,                                                           (3.3.19) 

čia I –elektros srovės stipris ritėje; W – vijų skaičius ritėje; l – ritės ilgis. 
 

3.3.12. Feromagnetinės medžiagos ir jų savybės 
 

Feromagnetinėse medžiagose susidaro savaiminio įmagnetinimo sritys (domenai), kurių 
dydis 210− ÷ 610−  3cm . Jeigu feromagnetinė medžiaga yra ne magnetiniame lauke, tai atskirų 
domenų magnetiniai momentai veikia įvairiomis kryptimis ir visos medžiagos (kūno) magnetinis 
momentas yra lygus nuliui, todėl feromagnetinė medžiaga neįmagnetinta.  
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Veikiant išoriniam magnetiniam laukui, domenų magnetiniai momentai orientuojami viena 
kryptimi ir sudaro bendrą viso kūno (medžiagos) magnetinį momentą, kuris yra nukreiptas ta 
pačia kryptimi kaip ir išorinis magnetinis laukas. Dėl to feromagnetinėje medžiagoje išorinis 
magnetinis laukas sustiprėja t. y. medžiaga įmagnetinama. 

1872 m. mokslininkas A. Stoletovas ištyrė ritės plieno šerdies įmagnetinimą ir nustatė 
priklausomybę )(HfB = , kuri vadinama įmagnetinimo kreive (3.3.11 pav.).  

 
3.3.11 pav. Ritės plieno šerdies įmagnetinimo kreivė 

 
Remiantis 3.3.11 pav. matyti, kad nuo 0 iki taško A, didinant magnetinio lauko stiprį H, 

magnetinio srauto tankis B didėja. Tai paaiškinama tuo, kad domenų magnetiniai momentai įgyja 
išorinio lauko kryptį. Kai visi domenai orientuosis išorinio lauko kryptimi (taškas A), tai įvyks 
magnetinis prisotinimas ir magnetinio srauto tankis B (tuo pačiu ir įmagnetinimas) nedidės, nors 
magnetinio lauko stipris H ir toliau būtų didinamas. 

Kintamosios srovės grandinėse feromagnetinės medžiagos periodiškai permagnetinamos. 
Pasiekus magnetinio prisotinimo maksimumą (taškas A 3.3.12 pav.) išorinio magnetinio lauko 
stipris H mažėja. Magnetinio srauto tankis B taip pat mažėja, bet kreivė AC nebesutampa su 
pirminio įmagnetinimo kreive 0A. Kai 0=H , magnetinio srauto tankio reikšmė yra rB (atkarpa 
0C 3.3.12 pav.). Magnetinio srauto tankis rB  yra vadinamas liekamasis. Feromagnetinė medžiaga 
tarsi pavėluotai išmagnetinama, lyginant su magnetinio lauko stiprio mažėjimu. Šis reiškinys 
vadinamas magnetine histereze. 

Pakeitus įmagnetinimo srovės kryptį keičiasi magnetinio lauko kryptis. Didinant H į 
priešingą pusę, didėja priešingos krypties magnetinio srauto tankis, kol pasieks mB−  reikšmę 
(taškas E 3.3.12 pav.). Paskui dar kartą pakeitus H kryptį ir vėl jį didinant, gaunama magnetinio 
srauto tankis mB (taškas A 3.3.12 pav.). 

Periodiškai permagnetinant feromagnetinę medžiagą, priklausomybę )(HfB =  galima 
grafiškai atvaizduoti kaip uždarą kreivę ACDEFGA (3.3.12 pav.), kuri vadinama histerezės kilpa. 
Periodiškai tam tikru dažniu permagnetinant feromagnetines medžiagas, jos įšyla, tai rodo, jog 
permagnetinimui naudojama energija. Energijos nuostoliai tuo didesni, kuo platesnis histerezės 
kilpos plotas.  
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3.3.12 pav. Histerezės kilpa 

 
Feromagnetinės medžiagos skirstomos į dvi grupes: magnetiškai minkštas ir magnetiškai 

kietas.  
Magnetiškai minkštos medžiagos pasižymi didele magnetine skvarba, mažu liekamuoju 

magnetinio srauto tankiu ir turi mažą histerezės kilpos plotą (3.3.13 a) pav.).  

      
                                         a)                                                                          b) 

3.3.13 pav. Histerezės kilpos: a) magnetiškai minkštos medžiagos; b) magnetiškai kietos 
medžiagos 

 
Prie magnetiškai minkštų medžiagų priklauso: 

1. Mažai anglingi plienai, ketus. Šios medžiagos naudojamos magnetolaidžiams gaminti, 
kuris gali būti naudojamas darbui nuolatiniuose magnetiniuose laukuose. 

2. Lakštinis elektrotechninis plienas. Jis turi iki 4 % silicio. Naudojamas kintamosios srovės 
įrenginių magnetolaidžiams gaminti (transformatorių, elektros mašinų, elektromagnetų ). 

3. Geležies ir nikelio lydiniai (permalojai). Turi didelę magnetinę skvarbą, padidintą 
specifinę varžą ir mažus nuostolius dėl histerezės ir sūkurinių srovių. 

4. Feritai. Gaminami keraminiu būdu iš geležies oksido ir kitų metalų oksidų mišinio. 
Mišinys presuojamas ir aukštoje temperatūroje sukepamas. 

5. Magnetodielektrikai. Gaunami iš feromagnetinių miltelių ir dielektriko (epoksidinės 
dervos, polistirolo, skysto stiklo) mišinio. 
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Feritai, permalojai, magnetodielektrikai naudojami ričių šerdims gaminti. 
Magnetiškai kietos medžiagos turi didelį liekamąjį magnetinio srauto tankį ir plačią 

histerezės kilpą, todėl iš jų gaminami pastovūs magnetai (3.3.13 b) pav.). Prie šių medžiagų 
priklauso anglingi ir legiruoti plienai. Geresne magnetines charakteristikas turi lydiniai alni, 
alnikai, magnikai ir kt. Lydiniuose yra apie 15 % geležies. 

 
3.3.13. Magnetinės grandinės 

 
Magnetinė grandinė susideda iš įmagnetinančios jėgos šaltinio (ritės su srove arba nuolatinio 

magneto) ir magnetolaidžio. Magnetinėje grandinėje užsidaro magnetinis srautas. Paprasčiausiai 
magnetinė grandinė – tai žiedinės ritės šerdis. Magnetinė grandinė gali būti neišsišakojusi (3.14 a) 
pav.) ir išsišakojusi (3.14 b) pav.). Iš pricipo magnetinio srauto Φ dydis priklauso nuo ritės vijų 
skaičiaus W ir per tą ritę tekančios srovės I. 

    
3.14 pav. Magnetinė grandinė: neišsišakojusi (a) ir išsišakojusi (b) 

 
3.3.14. Elektromagnetinė indukcija. Dešiniosios rankos taisyklė 

 
Jeigu laidas judėdamas magnetiniame lauke kerta magnetines linijas, tai jame atsiranda 

(sužadinama) įtampa ir pradeda tekėti srovė. Šis reiškinys vadinamas elektromagnetine indukcija. 
Elektromagnetinės indukcijos reiškinį ištyrė 1831 m. M. Faradėjus. Statmenai magnetinėms 

linijoms greičiu v juda tiesus laidas, kurio ilgis l. Judant laidui greičiu v, laide esantys neigiami 
elektros krūvininkai (elektronai) veikiami elektromagnetinių jėgų juda į vieną laido galą ir jame 
kaupiasi neigiamas krūvis. Kitame laido gale analogiškai – teigiamas krūvis. Tarp laido galų 
susidaro potencialų skirtumas, kuris sąlygoja elektromagnetinės indukcijos įtampos atsiradimą 
(3.3.15 pav.) ir elektros srovės I tekėjimą 
 

αsin.. ⋅⋅⋅= vlBU indelek ,                                                      (3.3.20) 
 
čia ..indelekU  – elektromagnetinės indukcijos įtampa; B – magnetinio srauto tankis; l – laido ilgis; v 
– laido judėjimo greitis; α  – kampas tarp laido ir magnetinių linijų. 
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3.3.15 pav. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys 

 
Jei laidas judėtų išilgai magnetinių linijų ( °= 0α ), tai elektromagnetinės indukcijos įtampa 

būtų lygi 0.. =indelekU  ir elektros srovė I netekėtų. Didžiausia elektromagnetinės indukcijos įtampa 
būna tada, kai °= 90α . Laide sužadintos elektromagnetinės indukcijos įtampos, o tuo pačiu ir 
srovės kryptis nustatoma pagal dešinės rankos taisyklę: jeigu ištiesime dešiniąją ranką taip, kad 
magnetinės linijos (B) smigtų į delną, o atlenktas nykštys sutaptų su laido judėjimo kryptimi v, tai 
ištiesti keturi pirštai rodys sužadintosios elektromagnetinės indukcijos įtampos ..indelekU , o tuo 
pačiu ir susidariusios srovės I kryptį. 

Elektromagnetinės indukcijos reiškiniu pagrįstas elektros generatorių ir kitų elektrinių 
įrenginių veikimo principas. 
 

3.3.15. Saviindukcijos įtampa. Sūkurinės srovės 
 

Bet koks srovės pasikeitimas ritėje (kontūre) sukelia surištojo srauto pasikeitimą, todėl ritėje 
sužadinama įtampa, kuri vadinasi saviindukcijos įtampa. Saviindukcijos įtampa yra proporcinga 
srovės kitimo greičiui ir ritės induktyvumui. 

Saviindukcijos įtampa priešinasi srovės kitimui, t. y. srovei didėjant trukdo jos augimui, o 
srovei mažėjant, trukdo jos mažėjimui (Lenco dėsnis).  

Dažnai elektrinių mašinų metalinės dalys juda magnetiniame lauke ir kerta magnetines 
linijas, todėl tose dalyse sužadinama įtampa ir atsiranda elektros srovės, kurios vadinamos 
sūkurinėmis. Sūkurinės srovės taip pat gali atsirasti ir nejudančiose metalinėse dalyse, jeigu jas 
kerta kintamas magnetinis srautas. Tekant sūkurinėms srovėms išsiskiria šiluma. Transformatorių, 
elektrinių mašinų ir kituose elektros įrenginiuose taip pat atsiranda sūkurinės srovės. Jos yra 
žalingos, nes padidina įrenginių energijos nuostolius (sunaudojama papildoma energija 
sūkurinėms srovėms susikurti) ir jis papildomai įkaista (dėl išsiskiriančios šilumos). 

Siekiant sumažinti sūkurines sroves transformatorių, elektrinių mašinų ir kitų elektros 
įrenginių magnetolaidžiai surenkami iš elektrotechninio plieno lakštų (plokštelių), kurie 
izoliuojami vienas nuo kito, oksiduojant arba padengiant laku. 3.3.16 pav. parodytas 
magnetolaidis sudarytas iš plokštelių. Plokštelių storis būna 0,1 ÷ 0,5 mm storio. 
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3.3.16 pav. Magnetolaidis su sūkurinėmis srovėmis 

 
Sūkurinės srovės gali būti panaudotos ir naudingai, pavyzdžiui, metalams kaitinti. 

 
 

Savikontrolės klausimai  
 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- elektromagnetinės jėgos; 
- magnetinio srauto tankis; 
- magnetinis srautas; 
- induktyvumas; 
- magnetinė skvarba; 
- elektromagnetai; 
- magnetolaidis; 
- medžiagų įmagnetinimas; 
- magnetinio lauko stipris; 
- feromagnetinės medžiagos; 
- elektromagnetinė indukcija; 
- sūkurinės srovės 

 
2. Ką nusako Ampero dėsnis? 
3. Kaip grafiškai vaizduojamas magnetinis laukas? 
4. Kokios būna magnetinės grandinės. 
5. Kur taikomos kairiosios ir dešiniosios rankos taisyklės? 
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3.4. Elektriniai matavimai 
 

3.4.1. Bendros žinios 
 

Matavimo prietaisai skirstomi ne tik pagal tai kokį fizikinį dydį matuoja, bet ir pagal 
tikslumą. Gali būti labai tikslūs ir netikslūs matavimo prietaisai. 

Bet koks matavimo rezultatas kažkiek skiriasi nuo tikrosios dydžio vertės. Matavimo 
rezultato ir tikrosios matuojamo dydžio vertės skirtumas vadinamas absoliutine matavimo 
paklaida 

 
TM −=∆ ,                                                                (3.4.1) 

 
čia ∆  – absoliutinė matavimo paklaida; M – matavimo metu gauta vertė; T – tikroji matuojamo 
dydžio vertė. 

Absoliutinė matavimo paklaida įvertinama matuojamo dydžio matavimo vienetais. 
Matavimo paklaidos taip pat gali būti įvertinamos santykine paklaida 

 

100% ⋅
∆

=
T

γ .                                                              (3.4.2) 

Santykinė matavimo paklaida įvertinama procentais. 
Prietaiso tikslumui įvertinti geriau tinka parametras – santykinė redukuotoji paklaida 

 

100
.

.% ⋅
∆

=
priet

red A
γ ,                                                          (3.4.3) 

čia .%redγ  – santykinė redukuotoji paklaida, įvertinama procentais; .prietA  – viršutinė matavimo 
prietaiso skalės riba. 

Pagal santykinę redukuotą paklaidą prietaisai skirstomi į tikslumo klases: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 
1; 1,5; 2,5; 4 (0,05 – tiksliausia, 4 – netiksliausia). Tikslumo klasės skaičius rodo didžiausią 
leistinąją santykinę paklaidą procentais. 

Pagal matavimo principą matavimo prietaisus galima suskirstyti į dvi grupes: 
1. Tiesioginio matavimo prietaisai, pavyzdžiui, ampermetras, voltmetras ir kt. 
2. Palyginimo prietaisai, pavyzdžiui, varžų matavimo tiltelis. 

Tikslesni yra palyginimo prietaisai, dažniausiai naudojami tiesioginio matavimo prietaisai, 
nes jie paprastesni, pigesni. 

 
3.4.2. Sutartiniai ženklai prietaisų skalėse 

 
Elektrinėse schemose elektriniai matavimo prietaisai žymimi sutartiniais ženklais. Kai kurių 

dažniausiai naudojamų matavimo prietaisų sutartiniai grafiniai ženklai pateikti 3.4.1 lentelėje. 
 

3.4.1 lentelė. Elektrinių matavimo prietaisų sutartiniai grafiniai ženklai 
Grafinis ženklas Apibūdinimas Grafinis ženklas Apibūdinimas 

 
Voltmetras 

 
Ampermetras 
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Ommetras 

 
Dažnimatis 

 
Miliampermetras 

 

Elektros energijos 
skaitiklis 

 

Vatmetras 

 

Fazometras 

 
Ant prietaisų skydelių ir skalių taip pat būna sutartinių ženklų. Kai kurie dažniausiai 

naudojami sutartiniai ženklai pateikti 3.4.2 lentelėje.  
 

3.4.2 lentelė. Ant prietaisų skydelių ir skalių naudojami sutartiniai grafiniai ženklai 
Grafinis ženklas Apibūdinimas Grafinis ženklas Apibūdinimas 

 

 

Nuolatinės srovės 

 

Matavimo grandinė izoliuota 
nuo korpuso ir išbandyta su 2 
kV įtampa 

 Kintamosios srovės 1,5 Tikslumo klasė 

 

Trifazės kintamosios 
srovės 

AC Kintamosios srovės 

 
Tinka nuolatinei ir 
kintamajai srovei 

DC Nuolatinės srovės 

 
Skalės padėtis vertikali A Ampermetras 

 Skalės padėtis horizontali V Voltmetras 

 Skalės padėtis pasvirusi Ω Ommetras 
 
 

3.4.3. Elektros srovės ir įtampos matavimas 
 

Elektros srovė matuojama ampermetru, kuris į grandinę jungiamas nuosekliai su imtuvu 
(3.4.1 pav.). Kad ampermetras neturėtų įtakos matuojamos elektros srovės stiprio didumui, jo 
varža yra labai maža. 

 
3.4.1 pav. Ampermetro pajungimas grandinėje 
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Ampermetruose naudojami magnetoelektriniai, elektromagnetiniai ir skaitmeniniai 
matuokliai. Jeigu reikia praplėsti ampermetro matavimo ribas, tuomet jungiami šuntai. Šuntas yra 
rezistorius, kuris jungiamas lygiagrečiai ampermetrui (3.4.2 pav.). Tuomet didesnė dalis bendros 
srovės teka per šuntą. 

 
3.4.2 pav. Ampermetro matavimo ribų praplėtimas naudojant šuntą 

 
Voltmetras skirtas matuoti įtampą ir į grandinę jungiamas lygiagrečiai imtuvui (3.4.3 pav.). 

Kad voltmetras neturėtų įtakos matuojamos elektros įtampos didumui, jo vidinė varža yra labai 
didelė. 

 
 

3.4.3 pav. Voltmetro pajungimas grandinėje 
 

Voltmetruose taip pat naudojami magnetoelektriniai, elektromagnetiniai ir skaitmeniniai 
matuokliai. Jeigu reikia praplėsti voltmetro matavimo ribas, tai nuosekliai su juo įjungiamas 
papildomas rezistorius – priešvaržė (3.4.4 pav.). Tuomet didesnė dalis bendros įtampos krenta ant 
priešvaržės. 

 
3.4.4 pav. Voltmetro matavimo ribų praplėtimas naudojant priešvaržę 

 
3.4.4. Elektrinės galios matavimas 

 
Elektrinė galia gali būti išmatuojama dviems būdais: tiesioginiu ir netiesioginiu.  
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Netiesioginis būdas remiasi tuo, kad su voltmetru ir ampermetru atitinkamai yra 
išmatuojami elektrinė įtampa ir elektros srovės stipris, o po to pritaikoma formulė elektrinei galiai 
gauti 
 

IUP ⋅= .                                                                 (3.4.4) 
 
Tiesioginis elektrinės galios matavimas vykdomas naudojant elektrodinaminį vatmetrą. 

Elektrodinaminis vatmetras turi elektrodinaminį matuoklį su dviem matavimo ritėmis. Pirmoji – 
nejudamoji ritė – jungiama nuosekliai su energijos imtuvu (kaip ampermetras), o antroji – 
judamoji ritė – jungiama lygiagrečiai energijos imtuvui (kaip voltmetras). Įsimintina, kad 
elektrodinaminis vatmetras turi keturis matavimo gnybtus. Vatmetro pajungimas grandinėje 
parodytas 3.4.5 pav. 

 

 
3.4.5 pav. Vatmetro pajungimas grandinėje 

 
Norint išmatuoti trifazės grandinės bendrą galią, reikia išmatuoti galią kiekvienoje fazėje 

atskirai, o po to jas sudėti 
CBA PPPP ++= ,                                                          (3.4.5) 

 
čia P – bendra trifazės grandinės galia; AP  – pirmosios fazės galia; BP  – antrosios fazės galia; CP  
– trečiosios fazės galia. 

Fazometras, kuris skirtas fazei matuoti, į grandinę jungiamas taip pat, kaip ir vatmetras. 
 

 
3.4.5. Elektrinės varžos matavimas 

 
Elektrinę varžą galima matuoti trimis būdais: 1) tiesioginiu; 2) netiesioginiu; 3) palyginimo. 

 
3.4.5.1. Tiesioginis elektrinės varžos matavimas 
 
Tiesioginiam varžų matavimui naudojami ommetrai ir megommetrai. Ommetras jungiamas 

lygiagrečiai atžvilgiu matuojamos varžos, kaip parodyta 3.4.6 pav. 
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3.4.6 pav. Varžos tiesioginis matavimas – prijungus ommetrą 
 

Įsidėmėtina, kad norint prijungti prie matuojamo rezistoriaus ommetrą, reikia tą rezistorių 
atjungti nuo įtampos šaltinio. Taip reikia todėl, kad pats ommetras turi savo maitinimo šaltinį. 
3.4.7 pav. pateikta struktūrinė ommetro vidinė sandara (brūkšniuota linija žymi ommetrą). 

 

 
3.4.7 pav. Struktūrinė ommetro vidinė sandara 

 
Remiantis 3.4.7 pav. matyti, kad ommetras sudarytas iš baterijos su įtampa U, 

magnetoelektrinio arba skaitmeninio matuoklio Mat su matuoklio vidine varža MatR  (3.4.7 pav. 
neparodyta) ir papildoma varža papR . Prijungus ommetrą prie matuojamos varžos XR , ja pradeda 
tekėti srovė 

PapMatX
X RRR

UI
++

= .                                                       (3.4.6) 

Jeigu įtampa U pastovi, tai matuoklio Mat rodyklės pasisukimo kampas priklauso tik nuo 
matuojamos varžos XR , nes MatR  ir papR  yra pastovūs dydžiai. Todėl ommetro skalę galima 
sugraduoti varžos vertėmis t.y. omais. 

Ommetrai, skirti matuoti didelėms varžoms (virš 1 MΩ) vadinami megommetrais. 
Megommetrai naudojami izoliacijos varžai matuoti ir gali turėti maitinimo šaltinį iki 1000 V. 
Tokiu šaltiniu gali būti galvaninių elementų baterija su specialiu generatoriumi arba 
transformatorius su lygintuvu įjungtu į kintamosios srovės tinklą.  
 

3.4.5.2. Netiesioginis elektrinės varžos matavimas 
 

Rezistoriaus arba kito elektrinės grandinės elemento varžą galima surasti pagal ampermetro 
ir voltmetro parodymus (3.4.8 pav.) ir panaudojus Omo dėsnį 
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I
URX = .                                                                   (3.4.7) 

 
Tokiu atveju matuojamas rezistorius turi būti prijungtas prie įtampos šaltinio.  
 

 
3.4.8 pav. Netiesioginis elektrinės varžos matavimo būdas – naudojant voltmetrą ir ampermetrą 

 
 

 
3.4.5.3. Palyginimo būdai ir prietaisai elektrinėms varžoms matuoti 

 
Mažų ir vidutinių elektrinių varžų matavimui naudojamas palyginimo metodas, t. y. 

matuojamoji varža XR  lyginama su pavyzdine pavR , kaip parodyta 3.4.9 pav. 

 
3.4.9 pav. Palyginimo elektrinės varžos matavimo būdas – naudojant palyginimo metodą 

 
Remiantis 3.4.9 pav. matyti, kad matuojamoji varža XR  su pavyzdine pavR  sujungtos 

nuosekliai, todėl srovė per jas teka ta pati I. Todėl 
Pav

Pav

X

X

R
U

R
U

= , iš čia 
Pav

XPav
X U

URR ⋅
= . Įtampos 

XU  ir PavU  yra išmatuojamos voltmetru. 
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Vidutinės ir didelės varžos gali būti išmatuotos pakeitimo metodu (3.4.10 pav.). Jungiklį SA 
pastačius į 1 padėtį, o paskui į 2 padėtį, ampermetru PA yra išmatuojamos srovės XI  ir PavI . 

Įtampa U abiem šakoms vienoda, todėl PavPavXX RIRIU ⋅=⋅= , iš čia 
X

PavPav
X I

RIR ⋅
= . 

 

 
3.4.10 pav. Palyginimo elektrinės varžos matavimo būdas – naudojant pakeitimo metodą 

 
Tiksliausiai varžas galima išmatuoti naudojant varžų matavimo tiltelį (3.4.11 pav.). Jis turi 

tris varžynus 1R , 2R , 3R , kurie su matuojamąja varža XR  sudaro uždarą kontūrą ABCDA, prie 
kurio prijungtas maitinimo šaltinis 0U  ir galvanometras Gal (voltmetras, matuojantis tiek 
teigiamas, tiek neigiamas įtampas). 

 
3.4.11 pav. Palyginimo elektrinės varžos matavimo būdas – naudojant varžų matavimo tiltelį 

 
Varžynus varžos 1R , 2R , 3R  nustatytos tokios, kad galvanometro rodyklė būtų ties nuline 

padala. Šiuo atveju tiltelis yra subalansuotas ir taškų B ir D potencialai lygūs. Bus lygios ir 
įtampos ADAB UU =  bei CDBC UU =  arba XRIRI ⋅=⋅ 211  ir 3221 RIRI ⋅=⋅ . Padaliję vieną lygybę iš 

kitos, gausime 
32

2

21

11

RI
RI

RI
RI X

⋅
⋅

=
⋅
⋅ . Tada gaunama formulė iš kurios išreiškiama ieškomoji varža 
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2

13

R
RRRX
⋅

= .                                                              (3.4.8) 

 
Jeigu 21 RR = , tai 3RRX = . Varžų matavimo tiltelyje 3R  – tai rezistorių rinkinys, kur 

perjungiklių pagalba galima gauti bet kokį varžos 3R  dydį. 
 

Savikontrolės klausimai  
 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- absoliutinė, santykinė, santykinė redukuota paklaidos; 
- tikslumo klasė. 

 
2. Kaip žymimi matavimo prietaisai schemose? 
3. Kokius žinote grafinius ženklus, naudojamus matavimo prietaisų skalėse? 
4. Kuo ir kaip matuojama elektros srovė ir įtampa?  
5. Kaip elektros srovės ir įtampos matavimo prietaisai jungiami į grandinę? 
6. Kuo ir kaip matuojama elektrinė galia? 
7. Kuo ir kaip matuojama varža? 
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3.5. Vienfazės kintamosios srovės elektrinės grandinės 
 

3.5.1. Pagrindinės sąvokos 
 

Elektros srovė, kurios dydis ir kryptis periodiškai kinta, vadinama kintamąja srove. 
Laikotarpis, per kurį įvyksta vienas pilnas elektrinio dydžio pasikeitimo ciklas, vadinamas 
periodu. Jis matuojamas sekundėmis ir žymimas T. Elektros energijos tinkluose naudojama 
elektros srovė, kintanti pagal sinusoidę (3.5.1 pav.) 

 
3.5.1 pav. Sinusinis signalas 

 
Periodų skaičius per sekundę vadinamas kintamosios srovės dažniu 

T
f 1
= ,                                                                     (3.5.1) 

 
čia T – periodas, matuojamas sekundėmis; f – dažnis, kuris matuojamas hercais (Hz). 

Europoje pramoninis elektros srovės dažnis 50 Hz, o ,pavyzdžiui, JAV ir Japonijoje – 60 
Hz. Elektronikoje naudojami elektrinių signalų dažniai yra iki šimtų gigahercų ( 910100 ⋅ Hz). 

Kintamoji srovės, įtampos ir šaltinio įtampos dydis bet kuriuo laiko momentu vadinamas 
momentine verte ir žymimi atitinkamai i, u, 0u . Didžiausia vertė per periodą vadinama amplitude 
ir žymima atitinkamai mI , mU , mU0 . 

Kintamoji srovė plačiai naudojama elektros perdavimui. 
 
3.5.2. Efektinė ir vidutinė srovės ir įtampos vertės 

 
Skaičiuojant, matuojant kintamosios sroves grandines, įprastai vartojama kintamosios 

srovės, įtampos ir šaltinio įtampos efektinės vertės sąvoka. Efektinės vertės žymimos didžiosiomis 
raidėmis atitinkamai I, U, 0U . Kintamosios srovės efektinė vertė lygi tokiai nuolatinei srovei, kuri 
tekėdama ta pačia varža kaip ir kintamoji srovė, per kintamosios srovės periodą, išskiria tą patį 
šilumos kiekį. Jeigu srovė kinta pagal sinuso dėsnį, tai jos efektinė vertė sudaro 0,707 
amplitudinės vertės 
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m
m III ⋅== 707,0
2

.                                                         (3.5.2) 

 
Toks pats santykis tinka ir įtampai ir šaltinio įtampai 

 

m
m UUU ⋅== 707,0
2

, m
m UUU 0

0
0 707,0

2
⋅== .                                     (3.5.3) 

 
Matavimo prietaisų skalėse ir techninėje dokumentacijoje dažniausiai nurodomos efektinės 

dydžių vertės (pavyzdžiui, 220 V yra efektinė vertė, o amplitudinė – apie 311 V). 
Vidutinė sinusinės elektros srovės vertė per periodą lygi nuliui. Todėl kartais naudojama 

vidutinės kintamosios elektros srovės vertė apskaičiuojama per teigiamąjį pusperiodį (3.5.2 pav.).  

 
3.5.2 pav. Sinusinio signalo efektinės ir vidutinės vertės 

 
Vidutinė elektros srovės vertė lygi stačiakampio aukštinei, kurio pagrindas lygus T/2, o 

plotas lygus plotui, kurį apriboja elektros srovės kreivė nuo periodo pradžios iki periodo pusės 
 

m
m

vid III ⋅=
⋅

= 637,02
π

.                                                       (3.5.4) 

 
Analogiški skaičiavimai tinka ir įtampai, ir šaltinio įtampai. 
 
3.5.3. Sinusinės kintamosios srovės gavimas 

 
Kintamoji elektros srovė gaunama kintamosios srovės generatoriais. Tarp magnetinių polių 

NS yra cilindras-inkaras su apvija (3.5.3 pav.). Vija per varinius žiedus ir elektrinius šepetėlius 
sujungiama su išorine elektrine grandine (paveiksle neparodyta). Magnetinių polių kuriamo 
magnetinio srauto tankis B oro tarpe tarp cilindro-inkaro ir magnetinių polių pasiskirsto pagal 
sinusoidę αsin⋅= mBB , čia mB  – magnetinio srauto tankis ties polių viduriu.  
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3.5.3 pav. Supaprastinta struktūrinė kintamosios srovės generatoriaus schema: 1 – cilindras-

inkaras; 2 – apvija 
 

Sukantis inkarui, kampiniu greičiu 
t
αω = , vijoje sužadinama kintamoji įtampa ir to 

pasekmėje pradeda tekėti kintamoji elektros srovė, kurios kitimas bus sinusoidiškas, nes 
magnetinio srauto tankis B irgi pasiskirsto pagal sinusoidę 

 
)sin(sin 000 tUUu ⋅⋅=⋅= ωα .                                                 (3.5.5) 

 
Jeigu generatorius turi vieną polių porą (p=1), tai per vieną inkaro apsisukimą įvyksta vienas 

sukuriamos įtampos periodas. Jeigu generatorius turi p polių porų skaičių, tai per vieną 
apsisukimą įvyksta p sukuriamos įtampos kitimo periodų 

 
)sin()sin( 000 tUpUu ⋅⋅=⋅⋅= ωα .                                              (3.5.6) 

 

Santykis f
t

p
⋅⋅==

⋅ πωα 2  vadinamas kampiniu dažniu. Jeigu inkaras sukasi n apsisukimų 

per minutę dažniu, tai apsisukimų skaičius per sekundę 
60
n , o dažnis 

60
pn ⋅ . 

 
 
3.5.4. Pradinė fazė ir fazių skirtumas 

 
Tegul prie kintamosios elektros srovės generatoriaus inkaro būna pritvirtintos dvi apvijos, 

kurių padėtys erdvėje nesutampa (3.5.4 pav.).  
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3.5.4 pav. Supaprastinta struktūrinė kintamosios srovės generatoriaus schema su dviems 

apvijomis 
 

Sukant inkarą (prieš laikrodžio kryptį – kaip parodyta 3.5.4 pav.), vijose sužadinama 
vienodo dažnio ir vienodų amplitudžių elektrinio šaltinio įtampos 0u . Kadangi apvijos ne tuo 
pačiu metu praeina pro magnetinių polių centrus, todėl 0u  amplitudines vertes pasiekia irgi ne tuo 
pačiu metu. Pradiniu laiko metu (t=0), apvijos su plokštuma sudaro kampus 1Ψ  ir 2Ψ , todėl 
apvijose sužadinamos įtampos bus 

 
1001 sinΨ⋅=Uu pr , 2002 sinΨ⋅=Uu pr .                                             (3.5.7) 

 
Kampai 1Ψ  ir 2Ψ  vadinami pradinėmis fazėmis. Apvijose sužadinamos 0u  dydis bet kuriuo 

laiko momentu t apskaičiuojamas pagal formules 
 

)sin( 1001 Ψ+⋅⋅= tUu ω , )sin( 2002 Ψ+⋅⋅= tUu ω .                                   (3.5.8) 
 
Sužadintų įtampų grafinė iliustracija pateikta 3.5.5 pav. 
Pradinių fazių skirtumas vadinamas fazių skirtumo kampu (fazių skirtumu) 

 
12 Ψ−Ψ=Ψ .                                                              (3.5.9) 

 
Reziumuojant galima teigti, kad kintamosios sinusinės elektros srovė (įtampa) gali būti 

apibūdinama: 1) amplitude; 2) pradine faze; 3) periodu arba dažniu. 
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3.5.5 pav. Sužadintų įtampų grafinė iliustracija 

 
Jeigu vieno sinusinio dydžio periodas prasideda ankščiau negu kito, tai šis dydis pralenkia 

kitą faze. Pavyzdžiui, 3.5.5 pav. 02u  pralenkia 01u  kampu (fazių skirtumu) Ψ  arba 01u  atsilieka 
nuo 02u  kampu (fazių skirtumu) Ψ . Jei dviejų sinusinių dydžių pradinės fazės vienodos, tai jie 
sutampa faze (fazių skirtumas lygus 0), bet gali skirtis amplitude (3.5.6 a) pav.). Jeigu fazių 
skirtumo kampas lygus °180 , tai fazės priešingos (3.5.6 b) pav.). Sinusiniai dydžiai taip pat gali 
skirti dažniu (3.5.6 c) pav.). 

 

 
              a)                                                   b)                                                   c) 

3.5.6 pav. Sinusiniai dydžiai 
 

3.5.5. Vektorinė diagrama 
 

Sinusiniai dydžiai vaizduojami kreivėmis-sinusoidėmis arba sukamais vektoriais. Naudojant 
vektorius, žymiai lengviau galima surasti kelių dydžių sumas bei skirtumus. 

Sukamojo vektoriaus (3.5.7 pav.) 0A ilgis tam tikru masteliu parodo sinusinio dydžio, 
pavyzdžiui, )sin(00 Ψ+⋅⋅= tUu ω  amplitudę 0U . Vektoriaus 0A projekcija į Y ašį parodo 
momentinę 0u  vertę. Vektorius sukamas prieš laikrodžio rodyklę kampiniu dažniu ω . Kelių 
vektorių visuma, vaizduojanti to paties dažnio sinusinius dydžius, vadinama vektorine diagrama.  

Vektorinėse diagramose vietoje amplitudžių dažniausiai naudojamos efektinės vertės 
Kaip matyti iš 3.5.7 pav. fazių skirtumas Ψ  gali būti matuojamas kampo vienetais arba 

laiko vienetais (periodo dalimis). 
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3.5.7 pav. Sinusinio dydžio vaizdavimas vektoriumi ir sinusoide 

 
3.5.6. Kintamosios elektros srovės grandinių parametrai 
 
Kintamosios srovės elektrinės grandinės charakterizuojamos trimis parametrais: aktyviąja 

varža R, induktyvumu L ir talpa C. Kai kuriose grandinėse vyrauja tik vienas parametras 
(pavyzdžiui, šildymo prietaisai apibūdinami tik aktyviąja varža ir kt.), kai kuriose keli parametrai 
(pavyzdžiui, reali ritė apibūdinama aktyviąja varža ir induktyvumu). Nagrinėdami kintamosios 
srovės grandines priimsime, kad grandinėje yra tik vienas iš parametrų. 
 

3.5.6.1. Kintamosios elektros srovės grandinė, kurios varža aktyvioji 
 

Pateiktoje schemoje (3.5.8 a) pav.) grandinės gnybtų įtampa u yra sinusinė, tai srovė irgi yra 
sinusinė. Schemoje įjungtas rezistorius, kurio pagrindinė charakteristika yra varža. Elektros srovė 
ir įtampa aktyviojoje varžoje fazėmis sutampa (3.5.8 b) pav.). Sudarant vektorinę diagramą srovės 
ir įtampos vektoriai sutampa (skiriasi tik amplitudė), nes sutampa fazės (fazių skirtumas lygus 
nuliui ir vektoriai brėžiami greta) (3.5.8 c) pav.).   

 
  a)                                              b)                                                c) 

3.5.8 pav. Elektros grandinė su aktyviąja varža (a), įtampos ir srovės grandinėje (b, c) 
 

Omo dėsnis galioja ne tik momentinėms vertėms, bet ir amplitudinėms bei efektinėms  
 

R
ui = , 

R
UI m

m = , 
R
UI = .                                                    (3.5.10) 
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Momentinė galia 
Riiup ⋅=⋅= 2 .                                                           (3.5.11) 

 
Pirmojo pusperiodžio metu, elektros srovė ir įtampa teigiami, o antrojo pusperiodžio metu 

elektros srovė ir įtampa neigiami, tačiau jų sandauga visada yra teigiama. Iš to seka, kad galia 
abiejuose pusperiodžiuose yra teigiama (3.5.9 pav.) ir elektros energija virsta šiluma 
nepriklausomai nuo srovės krypties. 

 
3.5.9 pav. Elektrinė galia elektros grandinėje su aktyviąja varža  

 
Varža, kurioje elektros energija virsta tik šiluma, vadinama aktyviąja varža ir žymima R. 

Aktyviosios varžos matavimo vienetas omas (Ω ). Tokios varžos galia vadinama aktyviąja galia ir 
žymima P. Aktyviosios galios matavimo vienetas vatas (W). Aktyviosios galios efektinė vertė 
apskaičiuojama 
 

RIIUP ⋅=⋅= 2 .                                                           (3.5.12) 
 
3.5.6.2. Kintamosios elektros srovės grandinė, kurios varža induktyvioji 

 
Įtampa ir srovė 

 
Pateiktoje schemoje (3.5.10 pav.) prijungta ritė, kurios pagrindinė charakteristika yra 

induktyvumas. Priimame, kad ritė yra ideali, todėl jos aktyvioji varža 0=LR . Tekant per ritę 
kintamajai srovei, susikuria kintamasis magnetinis srautas, todėl ritėje L indukuojasi 
saviindukcijos įtampa Lu , kuri lygi prijungtai įtampai u, bet yra priešingos krypties (fazės). 

 
3.5.10 pav. Elektros grandinė su induktyviąja varža 
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Saviindukcijos įtampa Lu  trukdo srovei i keistis kartu su įtampa u, todėl srovė i atsilieka 
faze nuo įtampos 1/4 periodo (3.5.11 a) pav.) arba °90  kampu (3.5.11 b) pav.). 
 
Induktyvioji varža 
 

Įtampos santykis su tekančia ritėje srove vadinamas induktyviąja varža 
 

LfL
I

UX L ⋅⋅⋅=⋅== πω 2 ,                                                   (3.5.13) 

 
čia ω  – kampinis dažnis; L – induktyvumas; f – kintamosios srovės dažnis. 

Induktyvioji varža matuojama omais (Ω ). Ji proporcinga induktyvumui ir srovės dažniui. 
Kai srovė yra nuolatinė, induktyvioji varža LX  yra lygi nuliui, nes f=0. 

 

 
           a)                                                          b) 

3.5.11 pav. Elektros grandinės su induktyviąja varža įtampos ir srovės grandinėje (a, b) 
 

Galia 
 
Grandinės momentinė galia 
 

.iup ⋅=                                                               (3.5.14) 
 
Įsidėmėtina, kad šioje grandinėja elektros srovei ir įtampai nesutampant fazėmis 90° kampu 

antrojo ir ketvirtojo periodo ketvirčio metu galia yra neigiama (3.5.12 pav.). Pirmame periodo 
ketvirtyje energija yra sukaupiama ritės magnetiniame lauke, antrajame – ši energija grąžinama 
šaltiniui, toliau viskas kartojasi. Iš šito teiginio galima daryti išvadą, kad ideali ritė pati nevartoja 
energijos. 

Idealios grandinės su induktyviąja varža aktyvioji galia (P) lygi nuliui. Tokios grandinės 
didžiausios galios vertė LQ  vadinama reaktyviąja galia 

 
LL XIIUQ ⋅=⋅= 2 .                                                       (3.5.15) 

 
Reaktyviosios galios matavimo vienetas vadinamas reaktyviuoju voltamperu arba varu (var). 
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3.5.12 pav. Elektrinė galia elektros grandinėje su induktyviąja varža 

 
 

3.5.6.3. Kintamosios elektros srovės grandinė, kurios varža talpinė 
 
 
Įtampa ir srovė 
 

Pateiktoje schemoje (3.5.13 pav.) pajungtas kondensatorius, kurio pagrindinė charakteristika 
yra talpumas. Priimame, kad kondensatorius yra idealus, todėl jo aktyvioji varža 0=CR . 

 

 
3.5.13 pav. Elektros grandinė su talpine varža 

 
Jeigu prie kondensatoriaus gnybtų prijungta elektrinė įtampa sinusinė, tai jo krūvis kinta 

proporcingai įtampai. Kadangi kondensatoriui reikia užsikrauti iki paduodamos įtampos u, tam 
prireikia laiko. Kol kondensatorius kraunasi elektros srovė didėja, kai kondensatorius įkrautas 
elektros srovė lygi nuliui. Toliau viskas kartojasi. Iš to seka, kad idealiame kondensatoriuje – 
talpinėje varžoje srovė i pralenkia įtampą u faze 90° kampu (3.5.14 b) pav.) arba 1/4 periodo 
(3.5.14 a) pav.).  
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                                                   a)                                                             b) 

3.5.14 pav. Elektros grandinės su talpine varža įtampos ir srovės grandinėje (a, b) 
 
 
Talpinė varža 

 
Įtampos santykis su srove talpinėje grandinėje vadinamas talpine varža 

 

CfCI
UXC ⋅⋅⋅

=
⋅

==
πω 2

11 .                                        (3.5.16) 

 
Talpinė varža CX  atvirkščiai proporcinga talpai ir kintamosios elektros srovės dažniui f. 

Nuolatinei elektros srovei (f=0) talpinė varža ∞=CX , todėl kondensatorius nepraleidžia 
nuolatinės elektros srovės. Talpinė varža matuojama omais (Ω ). 

 
Galia 

 
Grandinės momentinė galia 
 

.iup ⋅=                                                               (3.5.17) 
 
Kadangi elektros srovė ir įtampa šioje grandinėje nesutampa fazėmis, tai galia periodiškai 

keičia savo ženklą ir vyksta periodinis energijos pasikeitimo procesas (3.5.15 pav.): pirmajame 
periodo ketvirtyje energija kaupiama kondensatoriaus elektriniame lauke, antrajame – ši energija 
grąžinama šaltiniui. Idealaus kondensatoriaus – talpinės varžos vidutinės galios P vertė per 
periodą lygi nuliui. Didžiausia talpinės grandinės galios vertė vadinama reaktyviąja galia 
 

CC XIIUQ ⋅=⋅= 2 .                                                       (3.5.18) 
 
Reaktyviosios galios matavimo vienetas vadinamas reaktyviuoju voltamperu arba varu (var). 
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3.5.15 pav. Elektrinė galia elektros grandinėje su talpine varžomis 

 
 

 
3.5.7. Kintamosios elektros srovės grandinė su aktyviąja ir induktyviąja varžomis 
 

Įtampų trikampis 
 
Nagrinėjamoje grandinėje (3.5.16 pav.) nuosekliai sujungti idealus rezistorius ir ideali ritė. 

 
3.5.16 pav. Elektros grandinė su aktyviąja ir induktyviąja varžomis 

 
Tekant grandine kintamajai srovei, varžose R ir LX  atsiranda įtampų kritimai RU  ir LU . 

Aktyvioji įtampa RU  faze sutampa su srove, o reaktyvioji įtampa LU  faze pralenkia srovę 90° 
 

RIU R ⋅= , LL XIU ⋅= .                                                   (3.5.19) 
 
Vektorinė diagrama sudaroma atsižvelgiant į srovės vektorių, nes srovė per abi varžas 

(induktyviąją ir aktyviąją) teka vienodo dydžio. Vektorius RU  atidedamas greta srovės 

vektoriaus, nes įtampa ant aktyviosios varžos sutampa faze su srove. Vektorius LU  atidedamas 
statmenai srovės vektoriaus, nes įtampa ant induktyviosios varžos pralenkia faze srovę 90° 
kampu. Vektorių RU  ir LU  geometrinė suma yra grandinės bendra įtampa U . Įtampų vektoriai 
sudaro statųjį trikampį (įtampų trikampį) (3.5.17 pav.)), iš kurio matyti 
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22

LR UUU += .                                                            (3.5.20) 
 
Fazių skirtumo kampas tarp grandinės gnybtų įtampos ir jos srovės randamas iš įtampų 

trikampio (remiantis 3.5.17 pav.) 

U
U R=ϕcos   arba  

R

L

U
Utg =ϕ .                                              (3.5.21) 

 
3.5.17 pav. Elektros grandinės su aktyviąja ir induktyviąja varžomis įtampų trikampis 

 
Varžų trikampis 

 
Įtampų trikampio (3.5.17 pav.) kraštines padalinus iš srovės I, gaunamas panašus varžų 

trikampis (3.5.18 pav.). Iš varžų trikampio galima gauti pilnąją grandinės varžą, kuri žymima Z 
 

22
LXR

I
UZ +== .                                                       (3.5.22) 

Atitinkamai aktyvinė ir induktyvinė varžos gali būti išreikštos: ϕcos⋅= ZR  ir 
ϕsin⋅= ZX L . Pilnoji grandinės varža matuojama omais (Ω ). 

 

 
3.5.18 pav. Elektros grandinės su aktyviąja ir induktyviąja varžomis varžų trikampis 

 
Galių trikampis 

 
Įtampų trikampio (3.5.17 pav.) kraštines padauginus iš srovės I, gaunamas galių trikampis 

(3.5.19 pav.). Iš galių trikampio galima gauti pilnąją grandinės galią S 
 

22
LQPIUS +=⋅= ,                                                          (3.5.23) 

čia P – aktyvioji galia (galia ant aktyviosios varžos); LQ  – reaktyvioji galia (galia ant 
induktyviosios varžos). 

Atitinkamai aktyvioji ir reaktyvioji galios gali būti išreikštos: ϕcos⋅⋅=⋅= IUIUP R  ir 
ϕsin⋅⋅=⋅= IUIUQ LL . 

Pilnosios galios matavimo vienetas vadinamas voltamperu (V·A). 
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Santykis ϕcos=
S
P  vadinamas galios koeficientu. Jis turi praktinę reikšmę, nes parodo 

elektros imtuvų ir elektros energijos panaudojimo laipsnį. Elektros energetikoje siekiama, kad 
ϕcos  artėtų į 1.  

 
3.5.19 pav. Elektros grandinės su aktyviąja ir induktyviąja varžomis galių trikampis 

 
Galių trikampį taip pat galima gauti ir iš varžų trikampio (3.5.18 pav.), padauginus šio 

trikampio kraštines iš 2I , tuomet 
RIP ⋅= 2 ,  LL XIQ ⋅= 2 ,  ZIS ⋅= 2 .                                          (3.5.24) 

 
3.5.8. Kintamosios elektros srovės grandinė su aktyviąja ir talpine varžomis 
 

Įtampų trikampis 
 
Nagrinėjamoje grandinėje (3.5.20 pav.) nuosekliai sujungti idealus rezistorius ir idealus 

kondensatorius. 

 
3.5.20 pav. Elektros grandinė su aktyviąja ir talpine varžomis 

 
Tekant grandine kintamajai srovei, varžose R ir CX  atsiranda įtampų kritimai RU  ir CU . 

Aktyvioji įtampa RU  faze sutampa su srove, o reaktyvioji įtampa CU  faze atsilieka nuo srovės 90° 
kampu 
 

RIU R ⋅= , CC XIU ⋅= .                                                   (3.5.25) 
 
Vektorinė diagrama sudaroma atsižvelgiant į srovės vektorių, nes srovė per abi varžas 

(aktyviąją ir talpinę) teka vienodo dydžio. Vektorius RU  atidedamas greta srovės vektoriaus, nes 

įtampa ant aktyviosios varžos sutampa faze su srove. Vektorius CU  atidedamas statmenai į apačia 
atžvilgiu srovės vektoriaus, nes įtampa ant talpinės varžos atsilieka nuo srovės 90° kampu. 
Vektorių RU  ir CU  geometrinė suma yra grandinės bendra įtampa U . Įtampų vektoriai sudaro 
statųjį trikampį (įtampų trikampį) (3.5.21 pav.)), iš kurio matyti 
 

22
CR UUU += .                                                            (3.5.26) 

 



 
 

Projektas „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ 
Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-115 

 
 

68

Fazių skirtumo kampas tarp grandinės gnybtų įtampos ir jos srovės randamas iš įtampų 
trikampio (remiantis 3.5.21 pav.) 

 

U
U R=ϕcos   arba  

U
UC=ϕsin , arba 








=

R

C

U
Uarctgϕ .                               (3.5.27) 

 

 
3.5.21 pav. Elektros grandinės su aktyviąja ir talpine varžomis įtampų trikampis 

 
Varžų trikampis 

 
Įtampų trikampio (3.5.21 pav.) kraštines padalinus iš srovės I, gaunamas panašus varžų 

trikampis (3.5.22 pav.). Iš varžų trikampio galima gauti pilnąją grandinės varžą, kuri žymima Z 
 

22
CXR

I
UZ +== .                                                       (3.5.28) 

Pilnoji grandinės varža matuojama omais (Ω ). 
 

 
3.5.22 pav. Elektros grandinės su aktyviąja ir talpine varžomis varžų trikampis 

 
 

 
Galių trikampis 

 
Įtampų trikampio (3.5.21 pav.) kraštines padauginus iš srovės I, gaunamas galių trikampis 

(3.5.23 pav.). Iš galių trikampio galima gauti pilnąją grandinės galią S 
 

22
CQPIUS +=⋅= ,                                                          (3.5.29) 

 
čia P – aktyvioji galia (galia ant aktyviosios varžos); CQ  – reaktyvioji galia (galia ant talpinės 
varžos). 

Pilnosios galios matavimo vienetas vadinamas voltamperu (V·A). 
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3.5.23 pav. Elektros grandinės su aktyviąja ir talpine varžomis galių trikampis 

 
Galių trikampį taip pat galima gauti ir iš varžų trikampio (3.5.22 pav.), padauginus šio 

trikampio kraštines iš 2I , tuomet 
RIP ⋅= 2 ,  LC XIQ ⋅= 2 ,  ZIS ⋅= 2 .                                          (3.5.30) 

 
3.5.9. Kintamosios elektros srovės neišsišakojusi (nuoseklioji) grandinė su aktyviąja, 

induktyviąja ir talpine varžomis 
 

Nagrinėjamoje grandinėje nuosekliai sujungti idealus rezistorius, ideali ritė ir idealus 
kondensatorius. 
 

 
3.5.24 pav. Elektros grandinė su aktyviąja, induktyviąja ir talpine varžomis 

 
Nuoseklioje R, LX  ir CX  grandinėje veikiant kintamajai įtampai u, teka kintamoji srovė i. 

Įtampos kritimai RU , LU  ir CU  fazėmis nesutampa, todėl antrąjį Kirchhofo dėsnį galima išreikšti 
vektorine išraiška 
 

CLR UUUU ++= .                                                         (3.5.31) 
 
Vektorinė diagrama (3.5.25 pav.) pradedama braižyti nuo srovės I  vektoriaus, nes srovė 

teka bendra (vienoda) visoms grandinės varžoms. Įtampos kritimas RU  aktyvioje varžoje R sutaps 
faze su srove I. Įtampos kritimas LU  induktyvioje varžoje LX  pralenks faze srovę I 90° kampu, o 
įtampos kritimas CU  talpinėje varžoje CX  atsiliks faze nuo srovės I 90° kampu. 

Priimama, kad CL UU > . Tada bendroji įtampa U randama iš įtampų trikampio (3.5.25 pav.) 
 

ZIXXRIUUUU CLCLR ⋅=−+⋅=−+= 2222 )()( .                            (3.5.32) 
 
Grandinės srovė pagal Omo dėsnį: 

 

Z
UI = ,                                                                 (3.5.33) 
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čia Z – grandinės pilnoji varža ( 22 )( CL XXRZ −+= ), o CL XXX −=  – vadinama reaktyviąja 
varža. 
 

 
3.5.25 pav. Elektros grandinės su aktyviąja, induktyviąja ir talpine varžomis įtampų trikampis 

 
Įtampos kritimas reaktyvioje varžoje  
 

XIXXIUUU CLCLreakt ⋅=−⋅=−= )( .                                        (3.5.34) 
 
Padalijus įtampų trikampio (3.5.25 pav.) kraštines iš srovės I, bus gautas varžų trikampis 

(3.5.26 pav.). 

 
3.5.26 pav. Elektros grandinės su aktyviąja, induktyviąja ir talpine varžomis varžų trikampis 

 
Vektorinėje diagramoje (3.5.25 pav.) CL UU >  ( CL XX > ), srovė I atsilieka faze nuo 

įtampos U kampu ϕ . Šiuo atveju apkrova yra aktyvinio-induktyvinio pobūdžio. Jeigu būtų 

CL UU <  ( CL XX < ), tada srovė I pralenktų faze įtampą U kampu ϕ . Kampo ženklas ϕ  būtų 
neigiamas, o apkrova būtų aktyviojo-talpinio pobūdžio. Kampo ϕ  dydį ir ženklą galima 
apskaičiuoti iš įtampos trikampio (3.5.25 pav.) arba varžų trikampio (3.5.26 pav.): 

 

Z
XX

U
UU CLCL −

=
−

=ϕsin .                                                  (3.5.35) 

 
 

3.5.10. Įtampų rezonansas 
 

Nuoseklioje R, LX  ir CX  grandinėje (3.5.24 pav.), kai CL XX =  pasireiškia įtampų 
rezonansas. Tuomet I sutampa faze su grandinės įtampa U, o pilnoji grandinės varža Z lygi 
aktyviajai varžai R: 
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RXXRZ CL =−+= 22 )( .                                                (3.5.36) 
 
Įtampos rezonansu metu LU  ir CU  yra lygios bet priešingų krypčių, todėl bendra grandinės 

įtampa yra lygi RUU =  ( 0=ϕ ) (3.5.27 pav.). 

 
3.5.27 pav. Elektros grandinės su aktyviąja, induktyviąja ir talpine varžomis įtampų trikampis 

esant įtampų rezonansui 
 

Įtampų rezonanso metu pilnoji grandinės varža Z yra mažiausia ir yra lygi aktyviajai varžai 
R, o srovė teka stipriausia  

R
UIrez = .                                                              (3.5.37) 

 
Kai grandinės elektros srovės dažnis yra pastovus, įtampų rezonansą galima gauti keisdami 

induktyvumą L arba talpą C, kol bus patenkinta sąlyga, kuri vadinama įtampų rezonanso sąlyga 
 

Cf
Lf

⋅⋅⋅
=⋅⋅⋅

π
π

2
12 .                                                    (3.5.38) 

 
Kai grandinės parametrai – induktyvumas L ir talpa C pastovūs, įtampų rezonansą galima 

gauti keičiant elektros srovės dažnį f. Tada rezonansinis dažnis gali būti apskaičiuotas 
 

CL
frez ⋅⋅⋅

=
π2

1 .                                                        (3.5.39) 

 
Įtampų rezonanso reiškinys plačiai taikomas elektronikoje. Energetikoje – elektros 

perdavimo linijose įtampų rezonansas tekant didelėms srovėms gali būti žalingas. 
 
 
3.5.11. Srovių rezonansas 
 
Nagrinėjama grandinė sudaryta iš lygiagrečiai sujungtų realios ritės (turinčios aktyviąją 

varžą LR  ir induktyviąją varža LX ) ir idealaus kondensatoriaus (3.5.28 pav.). 
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3.5.28 pav. Elektros grandinė iš lygiagrečiai sujungtų realios ritės ir idealaus kondensatoriaus 

 
Ritės srovė  

221

LLL XR

U
Z
UI

+
== ,                                                 (3.5.40) 

čia LZ  – pilnoji ritės varža. 
Srovė 1I  tekanti per ritę faze atsilieka nuo įtampos kampu 1ϕ , kuris gali būti įvertintas 

 

L

L

Z
R

=1cosϕ .                                                             (3.5.41) 

 
Ritės srovę 1I  galima išskaidyti į dvi dedamąsias: aktyviąją ir reaktyviąją. Aktyvioji 

dedamoji RI  faze sutampa su įtampa U, o reaktyvioji dedamoji 11 sinϕ⋅= IIL  faze atsilieka nuo 
įtampos 90° kampu. 

Kondensatoriaus srovė apskaičiuojama 
 

C
C X

UII == 2 .                                                          (3.5.42) 

 
Kondensatoriaus srovė CI  pralenkia įtampą 2ϕ  kampu, kuris yra lygus 90°. Sudarant 

vektorinę diagramą braižomi srovės vektoriai, nes įtampos tiek ritei, tiek kondensatoriui yra lygios 
(lygiagretusis jungimas) (3.5.29 pav.). 

 

 
3.5.29 pav. Elektros grandinės iš lygiagrečiai sujungtų realios ritės ir idealaus kondensatoriaus 

vektorinė diagrama 
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Bendroji grandinės srovė I yra lygi geometrinei 1I  ir 2I  sumai. Iš vektorinė diagramos 
(3.5.29 pav.) galima užrašyti 

 
22 )( CLR IIII −+= .                                                     (3.5.43) 

 
Bendroji grandinės srovė I gali ir atsilikti nuo įtampos U kampu ϕ  kai )( CL II >  arba 

pralenkti kampu ϕ  kai )( CL II < . Bet gali atsitikti ir taip, kad CL II = , o tada srovė I sutaps faze 
su įtampa U. Tokiu atveju bus reiškinys, kuris vadinasi srovių rezonansas. Tuomet bendroji 
grandinės srovė I bus lygi tik aktyviajai dedamajai RI  (3.5.30 pav.) 

 

RCLR IIIII =−+= 22 )( .                                                 (3.5.44) 
 
Kadangi 0=ϕ , tai srovių rezonanso metu 1cos =ϕ . 
 

 
3.5.30 pav. Elektros grandinės iš lygiagrečiai sujungtų realios ritės ir idealaus kondensatoriaus 

vektorinė diagrama esant srovių rezonansui 
 
Srovių rezonansą grandinėje galima atpažinti pagal bendrosios srovės I mažiausią vertę. Kai 

įtampos U dažnis pastovus, srovių rezonansą gausime keisdami grandinės parametrus L arba C, 
kol bus patenkinta sąlyga CL II = . Jei L ir C pastovūs, srovių rezonansą galima gauti keičiant 
dažnį f.  

Energetiniu požiūriu rezonanso metu elektros energija periodiškai švytuoja tarp 
kondensatoriaus elektrinio lauko ir ritės magnetinio lauko, todėl technikoje tokia grandinė 
vadinama virpamuoju kontūru. 

 
Savikontrolės klausimai ir užduotys  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- kintamoji srovė, sinusinė srovė; 
- momentinė, amplitudinė, efektinė, vidutinė vertė; 
- periodas, dažnis, kampinis dažnis; 
- fazė, pradinė fazė, fazių skirtumas; 
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- aktyvioji, reaktyvioji, pilnoji varžos; 
- aktyvioji, reaktyvioji, pilnoji įtampos; 
- aktyvioji, reaktyvioji, pilnoji galios; 
- vektorinė diagrama; 
- galios koeficientas; 
- įtampų, varžų, galių trikampiai; 
- įtampos ir srovės rezonansai. 

 
2. Kaip vyksta sinusinės kintamosios srovės gavimas? 
3. Kokiais vienetais yra matuojama fazė, pradinė fazė, fazių skirtumas? 
4. Kaip grafiškai vaizduojami sinusiniai dydžiai? 
5. Kokie yra kintamosios srovės grandinių idealieji elementai? 
6. Pavaizduokite du sinusinius dydžius besiskiriančius faze. 
7. Nubraižykite grandinę, kurioje vyktų įtampos rezonansas. 
8. Nubraižykite grandinę, kurioje vyktų srovės rezonansas. 
9. Paaiškinkite, kuo skiriasi ideali ritė nuo realios ritės? 
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3.6. Trifazės kintamosios srovės elektrinės grandinės 
 

3.6.1. Trifazės sistemos 
 

Trifazės sistemos sudarytos iš trijų elektrinių grandinių, kurių įtampos yra vienodo dydžio, 

vienodo dažnio, bet skiriasi savo faze viena nuo kitos atžvilgiu 
3
1  periodo arba 120° (

3
2 π⋅ ). 

Trifazę sistemą išrado mokslininkas M. Dolivo-Dobrovolskis. 
Atskiros trifazės sistemos grandinės vadinamos fazėmis. Trifazis generatorius turi tris 

atskiras apvijas, kurios pasuktos erdvėje viena kitos atžvilgiu 120° kampu (3.6.1 pav.).  
 

 
 

3.6.1 pav. Trifazio generatoriaus supaprastinta schema 
 

Sukantis rotoriui, apvijose sužadinamos vienodo dažnio ir vienodų amplitudžių vidinės 

įtampos, kurių fazės skiriasi 
3
1  periodo arba 120° kampu (3.6.2 pav.). Tokia sistema vadinama 

simetrine. Jeigu vidinių įtampų amplitudės nelygios arba fazių skirtumo kampai nevienodi, tai 
trifazė sistema vadinama nesimetrine. Kiekvienos fazės (šaltinio) sužadintos vidinės įtampos gali 
būti išreiškiamos 

 
)sin(00 tUu mA ⋅⋅= ω , 

)120sin(00 °−⋅⋅= tUu mB ω ,                                               (3.6.1) 
)120sin(00 °+⋅⋅= tUu mC ω . 

 
Trifazio generatoriaus apvijų (fazių) pradžios žymimos A, B, C, o galai X, Y, Z (3.6.1 pav.). 

Įtampos 0U  apvijose yra laikomos teigiamos (tai lemia srovės tekėjimo kryptį), jeigu kryptys nuo 
apvijų galų į apvijų pradžias.  

Kiekviena generatoriaus apvija (fazė) yra nepriklausomas energijos šaltinis. Sujungę 
kiekvieną apviją su imtuvu atskirai turėtume nesurištąją trifazę sistemą su 6 laidais (3.6.3 pav.). 
Tokia sistema neekonomiška, todėl trifazio generatoriaus apvijos sujungiamos žvaigžde arba 
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trikampiu (žvaigždės jungimas žymimas , trikampio jungimas žymimas ), tuomet pakanka 
keturių arba trijų laidų. 
 

      
                                       a)                                                                                      b) 
3.6.2 pav. Trifazio kintamos srovės generatoriaus generuojami signalai: pavaizduoti sinusoidėmis 

(a), pavaizduoti vektoriais (b) 
 

 

 
3.6.3 pav. Nesurištoji trifazė sistema su 6 laidais 

 
 

3.6.2. Generatoriaus apvijų jungimas žvaigžde 
 

Jungiant apvijas žvaigžde, apvijų galai X, Y, Z sujungiami į vieną tašką, kuris vadinamas 
nuliniu tašku arba neutrale (3.6.4 pav.). Prie šio taško prijungtas laidas vadinamas nuliniu laidu. 
Prie apvijų pradžių A, B, C jungiami trys linijiniai laidai. Įtampa tarp kiekvieno linijinio ir nulinio 
laido vadinama fazine įtampa ir žymima AU , BU , CU  arba fU  (Lietuvoje ši įtampa 220 V). 
Įtampos tarp linijinių laidų (tarp fazių) vadinamos linijinėmis įtampomis ir žymimos ABU , BCU , 

CAU  arba lU  (Lietuvoje ši įtampa 380 V). 
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3.6.3 pav. Generatoriaus apvijų jungimas žvaigžde 

 
Linijinių įtampų vertė yra lygi atitinkamų fazinių įtampų skirtumui (3.6.4 a) pav.): 
 

BAAB UUU 000 −= , CBBC UUU 000 −= , ACCA UUU 000 −= .                              (3.6.2) 
 
Iš vektorinės diagramos (3.6.4 a) pav.) galima nustatyti, kad linijinė įtampa (380 V) didesnė 

už fazinę (220 V) 3  karto – fl UU ⋅= 3 . Vektorinėje diagramoje sujungę fazinių įtampų 
vektorių galus, gaunama linijinių įtampų vektorių trikampis (3.6.4 b) pav.). 

Standartinės trifazių grandinių įtampos yra 220 V, 380 V, 660 V ir aukštesnės. 

      
                                              a)                                                                b) 
3.6.4 pav. Generatoriaus apvijų jungimo žvaigžde įtampų vektorinė diagrama (a), linijinių įtampų 

vektorių trikampis 
 
 

3.6.3. Generatoriaus apvijų jungimas trikampiu 
 
Vienos apvijos pradžia jungiama su kitos galu ir susidaro uždaras kontūras su maža varža 

(3.6.5 a) pav.). Kad kontūre netekėtų srovė, kai nėra apkrovos, jame veikiančių įtampų suma lygi 
nuliui. Tai matyti vektorinėje diagramoje (3.6.5 b) pav.). 

Esant trikampio jungimui, linijinės įtampos lygios fazinėms: 
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AAB UU = , BBC UU = , CCA UU =  arba fl UU = .                                 (3.6.3) 

 

    
                                                          a)                                                                      b) 

3.6.5 pav. Generatoriaus apvijų jungimas trikampiu (a) ir įtampų vektorinė diagrama (b) 
 

3.6.4. Energijos imtuvų jungimas žvaigžde 
 
Jungiant imtuvus žvaigžde, trifazė sistema gali būti keturlaidė arba trilaidė. Keturlaidė 

naudojama apšvietimo tinkluose, o trilaidė – jėgos tinkluose, pavyzdžiui, elektros varikliams. 
Apšvietimo lempos jungiamos tarp kiekvieno linijinio laido ir nulinio laido (3.6.6 pav.). 

Srovės linijiniuose laiduose lygios srovėms atitinkamose imtuvo fazėse fl II = . 
Srovė nuliniame laide yra lygi fazinių srovių vektorių sumai (3.6.7 a) pav.) 

 
CBAN IIII ++= .                                                              (3.6.4) 

 
Nulinio laido skerspjūvis gali būti 2-3 kartus mažesnis nei linijinių laidų, nes srovė 

nuliniame laide paprastai teka mažesnė negu linijiniuose laiduose. Jeigu visų fazių apkrova 
vienoda (simetrinė sistema), tai fazinės srovės yra lygios. Šiuo atveju elektros srovė nuliniame 
laide lygi nuliui, nes fazinių srovių vektorių suma lygi nuliui (3.6.7 b) pav.) 
 

0=++ CBA III .                                                           (3.6.5) 
 
Esant tokiam atvejui nulinis laidas nereikalingas. 
 

 
3.6.6 pav. Energijos imtuvų jungimas žvaigžde 
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                                                    a)                                                      b) 

3.6.7 pav. Srovių vektorinė diagrama esant nesimetriniam imtuvų jungimui žvaigžde (a), srovių 
vektorinė diagrama, kai srovė nuliniame laide lygi nuliui 

 
 

3.6.5. Energijos imtuvų jungimas trikampiu 
 

Jungiant imtuvus trikampiu (3.6.8 pav.), susidaro uždaras kontūras. Kiekviena imtuvo fazė 
prijungiama prie linijinės įtampos, kuri tuo pat metu yra ir fazinė įtampa 

 
AAB UU = , BBC UU = , CCA UU =  arba fl UU = .                                 (3.6.6) 

 

 
3.6.8 pav. Energijos imtuvų jungimas trikampiu 

 
Srovės, kurios teka linijiniais laidais, vadinamos linijinėmis ( AI , BI , CI ), o srovės, kurios 

teka per imtuvą, vadinamos fazinėmis ( ABI , BCI , CAI ). Remiantis 3.6.8 pav. mazgams A′ , B′  ir 
C′  pagal pirmąjį Kirchhofo dėsnį galima parašyti  
 

CAABA III −= , ABBCB III −= , BCCAC III −= .                                       (3.6.7) 
 
Šias sroves galima atvaizduoti vektorinėje diagramoje (3.6.9 pav.). Iš vektorinės diagramos 

galima nustatyti, kad  
 

°⋅⋅= 30cos2 fl II  arba ffl III ⋅=⋅= 73,13 .                                    (3.6.8) 
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3.6.9 pav. Energijos imtuvų jungimo trikampiu srovių vektorinė diagrama 

 
3.6.6. Simetrinių kintamosios srovės trifazių grandinių skaičiavimas 

 
Simetrinėje kintamosios srovės trifazėje grandinėje imtuvo fazių varžos yra vienodos ir 

imtuvo gnybtuose veikia simetrinė linijinių įtampų sistema. Tokiai grandinei pakanka atlikti 
vienos fazės skaičiavimus, nes srovės, įtampos ir galios visose fazėse yra vienodo dydžio. 
Skaičiavimams naudojamos tos pačios formulės kaip ir vienfazėse kintamosios srovės grandinėse 
tik pridedant indeksus l ar f. Dažniausiai naudojamos formulės pateiktos 3.6.1 lentelėje. 
 
3.6.1 lentelė. Simetrinių kintamosios srovės trifazių grandinių skaičiavimui naudojamos formulės 
Ieškomas dydis Jungimas žvaigžde ( ) Jungimas trikampiu ( ) 
Pilnoji grandinės varža 22

fff XRZ +=  
Fazinė įtampa 

3
l

f
UU =  lf UU =  

Fazinė srovė 

f

f
f Z

U
I =  

Linijinė srovė fl II =  
fl II ⋅= 3  

Vienos fazės aktyvioji galia ϕcos⋅⋅= ff IUP  
Vienos fazės reaktyvioji galia ϕsin⋅⋅= ff IUQ  
Vienos fazės pilnoji galia 22 QPIUS ff +=⋅=  
Aktyvioji galia trifazėje 
simetrinėje grandinėje 

ϕϕ cos3cos3 ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= llff IUIUP  

Reaktyvioji galia trifazėje 
simetrinėje grandinėje 

ϕϕ sin3sin3 ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= llff IUIUQ  

Pilnoji galia trifazėje 
simetrinėje grandinėje llff IUIUS ⋅⋅=⋅⋅= 33  
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3.6.7. Nesimetrinės trifazės grandinės 
 

Nesimetriją trifazėje grandinėje sukelia prijungti vienfaziai imtuvai, pavyzdžiui, apšvietimo 
lempos. Simetrinė trifazė grandinė taip pat pasidaro nesimetrine avarinėse situacijose, pavyzdžiui, 
nutrūkus laidui, įvykus trumpajam jungimui linijoje ar imtuvo fazėje. 

Keturlaidėje nesimetrinėje grandinėje nulinio laido nutraukimas iššaukia žymų imtuvo 
srovių ir fazinių įtampų pasikeitimą, o tai yra neleistina. Tam, kad nulinis laidas nenutrūktų, 
trifazėse kintamosios srovės grandinėse nuliniame laide niekada neįstatomi saugikliai ir jungikliai.  

Nesant nuliniam laidui arba jam esant nutrūkus, fazėje A nutrūksta linijinis laidas (žvaigždės 
jungimas) (3.6.10 pav.). Imtuvo fazės B ir C tampa įjungtos nuosekliai. Priimant, kad jų varžos 
vienodos ( CB ZZ = ), kiekvienoje imtuvo fazėje ( BZ  ir CZ ) bus BCU⋅2/1  (pusė linijinės įtampos). 
Jeigu būtų nulinis laidas, tai laido nutrūkimas vienoje fazėje (A) nepažeistų kitų dviejų fazių 
darbo režimo.  

 

 
3.6.10 pav. Energijos imtuvų jungimas žvaigžde nutrūkus nuliam ir A fazės linijiniam laidams 

 
Jeigu trifazėje grandinėje imtuvai sujungti trikampiu, tai linijinio laido nutrūkimas fazėje A 

įtakoja schemą taip, kad dvi imtuvo fazės CAZ  ir ABZ  lieka įjungtos nuosekliai ir gauna po pusę 
linijinės įtampos BCU  (3.6.11 pav.). Trečioje fazėje BCZ  išlieka normali linijinė įtampa BCU . 

 

 
3.6.11 pav. Energijos imtuvų jungimas trikampiu nutrūkus A fazės linijiniam laidui 

 
Nesant nuliniam laidui arba jam esant nutrūkus, fazėje A įvyksta trumpas jungimas 

(žvaigždės jungimas) (3.6.12 pav.). Tai iššaukia įtampos sumažėjimą toje (A) fazėje iki nulio ir 
įtampos padidėjimą kitose dviejuose fazėse iki linijinės įtampos 

 
ABB UU = , CAC UU = .                                                        (3.6.9) 
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3.6.12 pav. Energijos imtuvų jungimas žvaigžde nutrūkus nuliam laidui ir įvykus trumpajam 

jungimui A fazėje 
Savikontrolės klausimai  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- trifazė grandinė ir jos fazės; 
- trifazė šešialaidė, keturlaidė, prilaidė grandinės; 
- nulinis laidas, neutralusis mazgas; 
- linijinis laidas; 
- fazinė, linijinė įtampos; 
- fazinė, linijinė srovės; 

 
2. Kaip vyksta generatoriaus apvijų jungimas žvaigžde ir trikampiu? 
3. Kaip vyksta energijos imtuvų jungimas žvaigžde ir trikampiu? 
4. Kuo skiriasi simetrinės ir nesimetrinės trifazės grandinės. 
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3.7. Transformatoriai 
 

3.7.1. Transformatorių paskirtis 
 

Transformatorius yra statinis elektromagnetinis įtaisas, skirtas kintamosios srovės elektros 
energijos parametrams keisti nekeičiant jos dažnio. 

Transformatoriai dažniausiai naudojami paaukštinti arba pažeminti įtampą elektros tinkluose 
bei įvairiuose elektros įrenginiuose. Transformatoriai būna vienfaziai ir trifaziai. Pagal apvijų 
skaičių jie būna dviejų apvijų ir daugelio apvijų. Pagal aušinimo būdą jie skirstomi į aušinamus 
alyva ir oru. Daugumoje transformatorių apvijos uždedamos ant feromagnetinės šerdies, kuri 
skirta sukoncentruoti magnetinį lauką ir sustiprinti magnetinį ryšį tarp apvijų. Tačiau gali būti 
naudojami transformatoriai ir be šerdies – aukštuose dažniuose, elektronikoje. Vienfazį 
transformatorių išrado P. Jabločkovas, o trifazį transformatorių – M. Dolivo-Dobrovolskis. 

 
3.7.2. Transformatoriaus konstrukcija 

 
Transformatorius sudarytas iš magnetolaidžio ir apvijų (3.7.1 pav.). Magnetolaidis 

surenkamas iš elektrotechninio plieno izoliuotų lakštų (plokštelių), kurių storis 0,35 ÷ 0,5 mm. 
Lakštai iš abiejų pusių padengiami laku, kad susilpnėtų sukūrinės srovės. Pagal magnetolaidžio 
konstrukciją transformatoriai skirstomi į šerdinius ir gaubtinius (3.7.1 pav.). Mažos galios 
transformatoriai dažniausiai būna gaubtiniai, didelės galios transformatoriai – šerdiniai. 
Magnetolaidžio dalis, ant kurios uždedamos apvijos, vadinama šerdis. Šerdys tarp savęs 
sujungiamos jungais (3.7.1 pav.). Apvijos dažniausiai gaminamos iš varinio laido, kuris 
izoliuojamas laku. 
 

    
                                     a)                                                                                b) 

3.7.1 pav. Šerdinis (a) ir gaubtinis (b) gaubtinis transformatoriai: 1 – apvijos; 2 – šerdis; 3 – 
jungas 

  
3.7.3. Transformatoriaus veikimo principas 

 
Transformatoriaus veikimas pagrįstas tarpusavio indukcijos reiškiniu. Apvija, kuri jungiama 

prie tinklo (prie įtampos, kurią norima keisti) vadinama pirmine, o apvija, prie kurios jungiamas 
imtuvas (kurioje yra transformuota įtampa) vadinama antrine. Vienfazis transformatorius visada 
turi vieną pirminę ir gali turėti n antrinių apvijų. Trifazis transformatorius visada turi tris pirmines 
apvijas ir gali turėti n⋅3  antrinių apvijų. 
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Prijungus pirminę apviją 1W  prie kintamosios įtampos 1U , per apviją tekės kintamoji srovė 

1I , kuri kurs kintamą magnetinį srautą Φ  (3.7.2 a) pav.). Šis srautas antrinėje apvijoje 2W  
sužadins šaltinio įtampą 0U , kurios dydis yra tiesiogiai proporcingas antrinės apvijos vijų skaičiui 

 
Φ⋅⋅⋅= 20 44,4 WfU ,                                                       (3.7.1) 

 
čia f – kintamosios srovės dažnis. 

Transformatorius, turintis mažiau vijų antrinėje apvijoje, negu pirminėje vadinamas 
žeminančiuoju (žemins įtampą, didins srovę). Atvirkščiai, transformatorius, turintis mažiau vijų 
pirminėje apvijoje, negu antrinėje vadinamas aukštinančiuoju (didins įtampą, mažins srovę). 
Transformatoriaus pagrindinis parametras vadinamas transformacijos koeficientu 
 

2

1

1

2

2

1

W
W

I
I

U
UK === ,                                                          (3.7.2) 

 
čia 1U  – įtampa pirminėje apvijoje; 2U  – įtampa antrinėje apvijoje; 1I  – srovė pirminėje apvijoje; 

2I  – srovė antrinėje apvijoje; 1W  – vijų skaičius pirminėje apvijoje; 2W  – vijų skaičius antrinėje 
apvijoje. 
 

    
                                         a)                                                                                   b) 

3.7.2 pav. Transformatoriaus struktūrinė schema (a); transformatoriaus sutartinis žymėjimo 
ženklas (b) 

 
 

Prie transformatoriaus yra tvirtinama lentelė, kurioje nurodyti vardiniai dydžiai: įtampos, 
srovės, fazių skaičius, dažnis, galia ir kt. 

 
 
3.7.4. Transformatorių šilimas ir aušinimas 

 
Dirbant transformatoriui, jo apvijose ir magnetolaidyje išsiskiria šiluma. Šiluma turi būti 

išsklaidyta į aplinką, nes nuo šilumos sensta apvijų izoliacija. Jėgos transformatoriai dažniausiai 
aušinami alyva, kuri ne tik gerai aušina apvijas, bet ir saugo jas nuo drėgmės ir oro deguonies 
poveikio. Mažos galios transformatoriai aušinami oru. 
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3.7.5. Transformatorių darbo režimai 
 

Yra trys režimai: tuščios eigos, darbo ir trumpojo jungimo. Transformatoriaus tuščiąja eiga 
vadinamas toks darbo režimas, kuomet pirminė apvija prijungta prie vardinės įtampos, o antrinė 
atjungta (jungiklis SA atjungtas) (3.7.3 pav.). 

 
3.7.3 pav. Transformatoriaus darbo režimų iliustracija 

 
Darbo režimas bus tuomet,kai jungikliu SA bus įjungtas imtuvas aR  ir apvijomis tekės 

srovės 1I , 2I . Didinant transformatoriaus apkrovą, didėja antrinė srovė 2I , tačiau didėja ir 
pirminė srovė 1I . Šios srovės pasiskirsto atvirkščiai proporcingai įtampoms arba apvijų vijų 
skaičiui (remiantis 3.7.2 formule). 

Trumpojo jungimo režimo metu transformatoriaus antrinė apvija yra sujungta trumpai 
( 0=aR ), todėl 02 =U . Šiuo atveju srovė 2I  apvijose padidėja 10-20 kartų. Toks režimas labai 
pavojingas transformatoriui ir yra avarinis. 

 
3.7.6. Transformatorių naudingumo koeficientas 

 
Transformatoriaus iš tinklo imama galia – 1P , o atiduodama – 2P . Nuostoliai apskaičiuojami 
 

21 PPP −=∆ .                                                       (3.7.3) 
 
Nuostoliai yra dviejų rūšių: elektriniai ir magnetiniai. Įvertinami taip 

 
magnel PPP +=∆ ,                                                            (3.7.4) 

 
čia elP  – elektriniai transformatoriaus nuostoliai; magnP  – magnetiniai transformatoriaus nuostoliai. 

Transformatoriaus naudingumo koeficientas 
 

magnel PPP
P

P
P

++
==

2

2

1

2η .                                                     (3.7.5) 

 
Transformatoriaus naudingumo koeficientas priklauso nuo apkrovos ir siekia 0,96 – 0,995. 

Didžiausias naudingumo koeficientas būna tada, kai apkrova būna 50-70 % vardinės. 
Jei nuo šaltinio iki imtuvo yra keli, pavyzdžiui, septyni (panašiai tiek transformatorių 

praeina elektros energija tiekiama vartotojams Lietuvoje), transformatoriai su naudingumo 
koeficientu 99,0=η , tai jų bendras naudingumo koeficientas 
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93,099,099,099,099,099,099,099,0 ≈⋅⋅⋅⋅⋅⋅=bendrη . Paprastai nuostoliai transformatoriuose 
sudaro 5 – 7 % visose elektrinėse gaminamos elektros energijos. 

 
 
3.7.7. Trifazis transformatorius 

 
Jame panaudojamas trijų šerdžių magnetolaidis. Ant kiekvienos šerdies uždedamos pirminės 

apvijos – AX, BY, CZ ir antrinės apvijos – ax, by, cz. Apvijos gali būti jungiamos žvaigžde arba 
trikampiu. 

 

 
3.7.4 pav. Trifazio transformatoriaus struktūrinė schema 

 
 
3.7.8. Specialieji transformatoriai 

 
Prie specialiųjų transformatorių priskiriami: kontaktinio suvirinimo, įtampos matavimo, 

srovės matavimo transformatoriai.  
 
 
3.7.8.1. Kontaktinio suvirinimo transformatorius 

 
Kontaktinio (lankinio) suvirinimo transformatorius jungiamas prie 380 V ar 220 V įtampos 

tinklo 1U  (3.7.5 pav.). Antrinė įtampa 2U  tuščios eigos metu yra apie 60 – 70 V. Suvirinimo 
transformatorius dirba režimu, artimu trumpajam jungimui, nes elektros lanko varža labai maža. 
Srovės stipriui 2I  reguliuoti į transformatoriaus antrinę grandinę nuosekliai įjungiama reaktyvinė 
ritė RR, kurios magnetolaidyje yra reguliuojamas oro tarpas δ . Keisdami oro tarpą δ , galima 
keisti reaktyvinės ritės induktyviąją varžą, o tuo pačiu suvirinimo srovės dydį. Suvirinimo metu 
įtampa 302 ≈U V. Suvirinimo transformatorių 5,04,0cos ÷=ϕ . 
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3.7.5 pav. Kontaktinio suvirinimo transformatoriaus struktūrinė schema 

 
 
3.7.8.2. Įtampos ir srovės matavimo transformatoriai 

 
Įtampos ir srovės matavimo transformatoriai naudojami kintamosios elektros srovės 

grandinėse matavimo prietaisų riboms praplėsti. Be to jie atskiria matavimo prietaisus nuo aukštos 
įtampos grandinių ir užtikrina aptarnaujančio personalo saugumą.  

 

                           
a) b) 

3.7.6 pav. Įtampos matavimo transformatoriaus pajungimo struktūrinė schema (a); srovės 
matavimo transformatoriaus pajungimo struktūrinė schema (b) 

 
Įtampos matavimo transformatorius visuomet yra žeminantysis. Pirminė apvija jungiama 

prie aukštos įtampos, o antrinė apvija prie matavimo prietaiso (voltmetro) (3.7.6 a) pav.). 
Matuojama įtampa 

 
UKUU ⋅= 21 ,                                                                 (3.7.6) 

 
čia UK  – įtampos transformacijos koeficientas. 
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Srovės matavimo transformatoriaus pirminė apvija daroma iš didelio skerspjūvio laido ir turi 
vieną arba kelias vijas. Ji įjungiama nuosekliai su imtuvu aZ , kurio vartojamą srovę norima 
išmatuoti (3.7.6 b) pav.). Matuojama srovė 

 
IKII ⋅= 21 ,                                                               (3.7.7) 

čia IK  – srovės transformacijos koeficientas. 
 

3.7.9. Autotransformatoriai 
 

Autotransformatoriuose yra tik viena apvija, kurios dalis vijų priklauso ir pirminei, ir 
antrinei grandinei (apvijai) (3.7.7 pav.). 

 
3.7.7 pav. Autotransformatoriaus struktūrinė schema  

 
Pirminė įtampa 1U  vienodai pasiskirsto ant visų apvijos vijų. Antrinė įtampa 2U  

proporcinga vijų skaičiui 2W  

1
1

2
2 U

W
WU ⋅≈ .                                                              (3.7.8) 

 
Autotransformatoriai dažniausiai būna reguliuojami, gali būti vienfaziai ir trifaziai. Jie 

naudojami aukštos įtampos tinkluose, asinchroniniams varikliams paleisti, laboratorijose. 
Autotransformatoriai pasižymi šiais privalumais: mažiau sunaudojama vario bei elektrotechninio 
plieno, mažesni gabaritai, didesnis naudingumo koeficientas, pigesnis. Pagrindinis trūkumas yra 
tas, kad aukštos ir žemos įtampos apvijos elektriškai sujungtos, o tai yra nesaugu. 

 
Savikontrolės klausimai  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- transformatorius; 
- pirminė ir antrinė apvijos; 
- transformacijos koeficientas. 

2. Kuo skiriasi žeminimo ir aukštinimo transformatoriai? 
3. Kuo skiriasi transformatoriaus ir autotransformatoriaus sandara? 
4. Kokie yra specialieji transformatoriai? 
5. Kam naudojami transformatoriai energetikoje? 
6. Kuo pavojingas transformatoriui trumpo jungimo režimas? 
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3.8. Kintamosios srovės elektros mašinos 
 

3.8.1. Paskirtis ir klasifikacija 
 

Šiuo metu kintamosios srovės elektros mašinos labiausiai paplitusios. Terminas „elektros 
mašina“ vartojamas nagrinėjant elektros variklius ir generatorius. Elektros mašinos gali dirbti 
generatoriaus arba variklio režimu (galioja apgręžiamumo principas). Praktikoje dažniausiai 
naudojami sinchroniniai generatoriai ir asinchroniniai varikliai. Asinchroniniai varikliai 
naudojami įvairiems mechanizmams sukti, kai nereikalingas labai tikslus ir pastovus sukimosi 
dažnis. Pramonėje dažniausiai naudojami trifaziai asinchroniniai varikliai, o buitiniuose 
prietaisuose naudojami vienfaziai asinchroniniai varikliai. Asinchroniniai varikliai gaminami nuo 
vato iki tūkstančių kilovatų galios. Jų įtampos būna 220 V, 380 V, 660 V, 3000 V, 6000 V ir 
10000 V.  

 
3.8.2. Asinchroninio variklio konstrukcija 

 
Asinchroninis variklis sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: statoriaus ir rotoriaus. Statorius 

sudarytas iš korpuso, šerdies ir apvijos (3.8.1 pav.).  
 

 
3.8.1 pav. Asinchroninio variklio statorius  

 
Prie korpuso tvirtinama statoriaus šerdis su apvijomis ir guolių skydai. Korpusas gaminamas 

iš aliuminio, ketaus, plieno arba plastmasės. Šerdis surenkama iš elektrotechninio plieno lakštų, 
kurių storis 0,35 ÷ 0,5 mm. Lakštai padengiami laku, kad susilpnėtų sūkurinės srovės. Vidiniame 
šerdies paviršiuje yra išilginiai grioveliai, kuriuose suklojamos statoriaus apvijos. Kiekviena 
trifazės apvijos fazė susideda iš sekcijų. Statoriaus apvijų išvadai išvedami į korpuso išorę ir gali 
būti jungiami žvaigžde arba trikampiu.  

 

     
                                                       a)                                                     b) 

3.8.2 pav. Asinchroninio variklio rotorius: a) trumpai sujungtas rotorius; b) fazinis rotorius  
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Rotorius sudarytas iš veleno, šerdies ir apvijos. Šerdis yra magnetolaidis, cilindro formos ir 

surenkamas iš elektrotechninio plieno lakštų. Pagal rotoriaus apvijos konstrukciją, asinchroniniai 
varikliai skirstomi į du tipus: 1) su trumpai sujungtu rotoriumi, 2) su faziniu rotoriumi (3.8.2 
pav.). 

Trumpai sujungto rotoriaus apviją sudaro variniai arba aliumininiai strypai, sudėti į šerdies 
griovelius, kurių galai žiedais sujungiami trumpai.  

Trifazis asinchroninis variklis su faziniu rotoriumi turi tris varinius žiedus, kurie užmaunami 
ant veleno ir izoliuojami vienas nuo kito ir veleno. Žiedai sujungiami su apvijomis, kurios 
sudedamos į šerdies griovelius. Prie žiedų liečiami angliniai šepečiai, prie kurių prijungiamas 
reostatas. Reostatas naudojamas varikliui paleisti arba sukimosi dažniui reguliuoti.  

 
3.8.3. Sukamojo magnetinio lauko gavimas 

 
Prie statoriaus prijungiama trifazė elektros kintamoji srovė. Srovei tekant per statoriaus 

apvijas, susikuria sukamasis magnetinis laukas (kinta magnetinio lauko maksimalaus intensyvumo 
vieta). Jo sukimosi dažnis 1n  priklauso nuo srovės kitimo dažnio f ir polių porų skaičius p 
(priklauso nuo statoriaus apvijų suvyniojimo tipo). Pavyzdžiui, kai srovės dažnis 50=f  Hz, 
vienos polių poros apvijos sukuria magnetinį lauką, kurio sukimosi dažnis 30001 =n  apsisukimų 
per minutę. Bendru atveju magnetinio lauko sukimosi dažnis išreiškiamas  

p
fn ⋅

=
60

1 .                                                                 (3.8.1) 

Sukimosi dažnis 1n  vadinamas sinchroniniu ir skaičiuojamas apsisukimai per minutę. 
 
3.8.4. Asinchroninio variklio veikimo principas 

 
Statoriaus sukamasis laukas kerta rotoriaus apviją, todėl joje sužadinama vidinė įtampa, 

kuriai veikiant atsiranda srovė I rotoriuje. Rotoriaus apvijas su srove veikia susidarančios pagal 
kairiosios rankos taisyklę elektromagnetinės jėgos F. Šios jėgos sukuria sukimo momentą (3.8.3 
pav.). Veikiamas sukimosi momento, rotorius pradeda suktis magnetinio lauko sukimosi kryptimi. 
Rotoriaus sukimosi dažnis 2n  visada bus mažesni už 1n , nes tik tuomet statoriaus magnetinis 
laukas gali rotoriaus apvijoje sukelti (sukurti) srovę. 

 
3.8.3 pav. Asinchroninio variklio veikimo principas  
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Kadangi 21 nn > , todėl variklis vadinamas asinchroniniu. Norint pakeisti trifazio variklio 
sukimosi kryptį, reikia pakeisti statoriaus magnetinio lauko sukimosi kryptį. Tam reikia sukeisti 
vietomis bet kuriuos du fazinius laidus, kuriais teka srovė iš elektros tinklo į statorių. Pavyzdžiui, 
pajungta fazių seka ABC suks variklį prieš laikrodžio rodyklę, o fazių seka BAC suks variklį 
pagal laikrodžio rodyklę. 

Statoriaus magnetinio lauko sukimosi dažnis 1n  yra pastovus. Rotoriaus sukimosi dažnis 2n  
nėra pastovus ir priklauso nuo veleno apkrovos. Statoriaus sukamojo magnetinio lauko ir rotoriaus 
sukimosi dažnių skirtumas charakterizuojamas slydimu 

 

1

21

n
nnS −

= .                                                              (3.8.2) 

 
Slydimas gali kisti nuo 1 iki 0. Variklio paleidimo metu, kol rotorius nejuda, 1=S . 

Varikliui esant tuščioje eigoje 0≈S . Kuo didesnė veleno apkrova, tuo mažesnis rotoriaus 
sukimosi dažnis 2n , tuo didesnis slydimas. Asinchroninių variklių vardinis slydimas būna nuo 
0,01 iki 0,06. 

 
 
3.8.5. Asinchroninio variklio sukimo momentas 

 
Asinchroninio variklio sukimo momento priklausomybė nuo slydimo )(SfM =  pateikta 

3.8.4 pav.  

 
3.8.4 pav. Asinchroninio variklio sukimo momento priklausomybė nuo slydimo 

 
Kai slydimas 1=S  (taškas B), variklis išvysto momentą palM . Veikiant paleidimo 

momentui palM , rotorius pradeda suktis. Slydimas mažėja, o sukimo momentas didėja, kol 
pasiekia maksimalią reikšmę MM  (taškas A). Kai slydimas būna 0,01 – 0,06, variklis sukuria 

vardinį sukimo momentą VM  (taškas C). Santykis 
V

M

M
M  vadinamas perkrovimo pajėgumu ir būna 

lygus apie 1,7 – 2,5. Kreivės AB dalyje asinchroninis variklis dirba nestabiliai. 
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3.8.6. Asinchroninių variklių su trumpai jungtu ir faziniu rotoriumi paleidimas 
 

Asinchroniniai varikliai su trumpai jungtu rotoriumi dažniausiai paleidžiami įjungiant juos 
tiesiogiai į elektros energijos padavimo tinklą. Tokio paleidimo trūkumas tas, kad tuo metu 
prateka didelė paleidimo srovė 

 
Vpal II ⋅÷= )74( ,                                                           (3.8.3) 

 
čia palI  – variklio paleidimo metu per statoriaus apvijas pratekanti srovė; VI  – variklio vardinė 
srovė. 

Asinchroninio variklio paleidimo srovė tiesiogiai proporcinga įtampai ant jo gnybtų. Norint 
sumažinti paleidimo srovę asinchroniniuose varikliuose su trumpai jungtu rotoriumi, kartais 
pažeminama įtampa variklio paleidimo metu. Įsidėmėtina, kad naudojant variklius su pažeminta 
įtampa sumažėja paleidimo momentas. Taip pat naudojami kiti būdai. Vienas iš jų – statoriaus 
apvijų perjungimas iš žvaigždės į trikampį. Paleidimo metu apvijos sujungiamos žvaigžde, o kai 
variklis pradeda suktis, perjungiamos į trikampį. 

Asinchroniniuose trifaziuose varikliuose su faziniu rotoriumi paleidimui naudojami reostatai 
rotoriaus grandinėje. Reostatai jungiami nuosekliai kiekvienai fazei. Rotoriui pradėjus suktis 
reostatų varža palaipsniui mažinama iki nulio. Tokiu būdu reostatų varža sumažina paleidimo 
srovę ir padidina paleidimo momentą. Asinchroninis variklis su faziniu rotoriumi paleidžiamas 
švelniai, be smūgio. Pavyzdžiui, tokie varikliai naudojami kranuose. 
 

3.8.7. Asinchroninio variklio sukimosi dažnio reguliavimas 
 

Galima reguliuoti šiais būdais: 
1. Reostatu, įjungtu į rotoriaus grandinę. Šis būdas gali būti taikomas tik asinchroniniuose 

varikliuose su faziniu rotoriumi. Reguliavimas gali būti vykdomas plačiose ribose, tačiau 
neekonomiškas, nes reostate susidaro dideli energijos nuostoliai. Naudojamas, pavyzdžiui, 
kranuose. 

2. Keičiant sukamojo magnetinio lauko polių porų skaičių p, nes magnetinio lauko sukimosi 
dažnis priklauso nuo p (remiantis 3.8.1). Tai galima naudoti tik tada, jei variklio statoriaus apvijos 
specialiai taip suvyniotos ir jų jungimą galima būtų keisti. Sukimosi dažnis gali būti keičiamas 
šuoliais (pavyzdžiui, iš 3000 į 1500 apsisukimų per minutę arba iš 1000 į 500 apsisukimų per 
minutę). Kelių greičių varikliai naudojami metalo pjovimo staklėse ir kitur. 

3. Keičiant prijungtos įtampos dažnį. Variklis tuomet elektros energiją gauna iš specialaus 
šaltinio, kurio elektros srovės dažnį galima keisti. Toks reguliavimas sudėtingas ir brangus. 
Naudojamas, pavyzdžiui, šlifavimo staklėse.  

4. Keičiant prijungtos įtampos dydį. Šis būdas leidžia sukimosi greitį (dažnį) reguliuoti 
tolygiai, bet siaurose ribose. Be to sumažinus įtampą, sukimo momentas sumažėja kvadratu. Šis 
būdas gali būti naudojamas tik tada, kai variklis dirba nepilnai apkrautas. 

 
 
3.8.8. Vienfazis asinchroninis variklis 

 
Vienfazis asinchroninis variklis būna su trumpai jungtu rotoriumi. Statoriuje yra dvi apvijos. 

Viena apvija vadinama darbine ir jungiama į tinklą tiesiogiai, o kita vadinama pagalbine arba 
paleidimo ir jungiama į tinklą nuosekliai per kondensatorių (3.8.5 pav.).  
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3.8.5 pav. Vienfazis asinchroninis variklis 

 
Pradėjus rotoriui suktis, paleidimo apvija dažniausiai atjungiama (automatiškai). Srovės 1I  ir 

2I  skiriasi faze °90  kampu, todėl jos sukuria sukamąjį magnetinį lauką, panašų į trifazio variklio. 
Magnetinio lauko veikiamas rotorius sukasi. Jeigu per kondensatorių prijungta paleidimo apvija 
neatjungiama, tai toks variklis vadinamas kondensatoriniu.  

Norint pakeisti vienfazio asinchroninio variklio sukimosi kryptį, reikia pakeisti srovės kryptį 
tik paleidimo apvijoje arba tik darbinėje apvijoje, bet ne abiejose kartu.  

Vienfazio asinchroninio variklio trūkumai lyginant su trifaziu: 1) mažesnis naudingumo 
koeficientas ir ϕcos ; 2) brangesnis; 3) blogesnės eksploatacinės charakteristikos.  

 
 
3.8.9. Asinchroninio variklio nuostoliai ir naudingumo koeficientas 
 
Asinchroninis variklis dirbdamas iš elektros energijos tinklo naudoja galią 1P . Dalis šios 

galios sunaudojama nuostoliams variklyje kompensuoti. Asinchroninio variklio nuostoliai: 1elP  – 
elektriniai nuostoliai statoriaus apvijoje; magnP  – magnetiniai nuostoliai statoriaus pliene; 2elP  – 
elektriniai nuostoliai rotoriaus apvijoje; mechP  – mechaniniai nuostoliai (nuostoliai dėl trinties).  

Jeigu iš 1P  bus atimti visi susidarantys nuostoliai, tai bus gauta galia, atiduodama velenui 
(mechaninei energijai sukurti) 

 
)( 2112 mechelmagnel PPPPPP +++−= .                                              (3.8.4) 

 
Variklio naudingumo koeficientas gali būti išreikštas 

 

100
1

2 ⋅=
P
Pη ,                                                               (3.8.5) 

 
čia η  – variklio naudingumo koeficientas, įvertinamas procentais. 

Didžiausias variklio naudingumo koeficientas pasiekiamas tada, kai variklis apkrautas 
vardine apkrova. 

 
 



 
 

Projektas „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ 
Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-115 

 
 

94

Savikontrolės klausimai  
 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- statorius; 
- rotorius; 
- trumpai jungtas rotorius; 
- fazinis rotorius; 
- trifazis, vienfazis varikliai. 
 

2. Kokios yra pagrindinės kintamosios srovės elektros mašinų dalys? 
3. Koks yra asinchroninio variklio veikimo principas? 
4. Kaip gaunamas sukamasis magnetinis laukas? 
5. Kaip reguliuojamas asinchroninio variklio sukimosi dažnis 
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3.9. Nuolatinės srovės elektros mašinos 
 

3.9.1. Nuolatinės srovės elektros mašinų konstrukcija 
 

Nuolatinės srovės mašina sudaryta iš nejudamos dalies statoriaus ir besisukančios dalies 
inkaro (3.9.1 pav.). 

 
3.9.1 pav. Nuolatinės srovės elektros mašinos konstrukcija 

 
Nuolatinės elektros mašinos statorius sudarytas iš (remiantis 3.9.1 pav.): stovas – 1; poliai – 

2; guolių skydai – 3; guoliai – 4; ant polių užvyniotos žadinimo apvijos – 5. 
Nuolatinės elektros mašinos inkaras sudarytas iš (remiantis 3.9.1 pav.): velenas – 6; šerdis – 

7; kolektorius – 8; ventiliatorius – 9; angliniai-grafitiniai arba metalo-angliniai šepečiai – 10. 
Kolektorius sudarytas iš varinių plokštelių, kurios izoliuotos viena nuo kitos ir izoliuotos 

nuo veleno. Kolektoriaus paviršių liečia šepečiai. Prie šepečių prijungiami išorės grandinės laidai. 
Žadinimo apvija sukuria magnetinį srautą Φ . Stovas gaminamas iš plieno su didele 

magnetine skvarba, nes per jį užsidaro pagrindinis mašinos magnetinis srautas. Inkaro šerdis yra 
cilindras, surinktas iš štampuotų elektrotechninio plieno lakštų ir surinktų į paketą ant inkaro 
veleno. Šerdies paviršiuje yra išilginiai grioveliai, į kuriuos dedami inkaro apvijų laidai. Inkaro 
apvijų laidai sujungiami pagal tam tikrą schemą. Apvijos daromos iš varinio laido ir sudarytos iš 
sekcijų. Sekcija gali būti iš vienos vijos ar kelių vijų. Kiekvienos sekcijos pradžia ir galas 
prilituojami prie dviejų kolektoriaus plokštelių, esančių greta arba tam tikru atstumu viena nuo 
kitos.  

 
3.9.2. Nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas 

 
Sukantis inkarui (pagal 3.9.2 pav.), jo apvijos kerta polių magnetinį lauką, todėl jose 

sužadinama vidinė įtampa 0U . Jai veikiant inkaro apvijomis teka srovė, kurios kryptis nustatoma 
pagal dešiniosios rankos taisyklę. Jos vertė nustatoma pagal Omo dėsnį 

 

INKap
INK RR

UII
+

== 0 ,                                                      (3.9.1) 
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čia I  – generatoriaus sukelta srovė; INKI  – inkaro apvijomis tekanti srovė; apR  – apkrovos varža; 

INKR  – inkaro apvijų varža. 
Iš 3.9.1 galima gauti, kad 
 

INKINKap RIURIRIU ⋅+=⋅+⋅=0 .                                            (3.9.2) 
 
Kaip matyti iš 3.9.2 išraiškos, generatoriuje visada bus UU >0 . Generatoriaus vidinės 

įtampos dydis priklausys nuo 
 

nCU G ⋅Φ⋅=0 ,                                                           (3.9.3) 
 
čia GC  – koeficientas, priklausantis nuo elektros mašinos konstrukcijos; Φ – kuriamo magnetinio 
lauko dydis; n – inkaro sukimo dažnis. 

Kaip matyti iš 3.9.3 išraiškos generatoriaus kuriamos vidinės įtampos dydis yra 
proporcingas magnetinių polių kuriamam magnetiniam srautui ir inkaro sukimosi dažniui. 

 
3.9.2 pav. Nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas 

 
Inkaro laidai su srove randasi magnetiniame lauke, todėl juos veikia elektromagnetinės jėgos 

F, kurios sukuria generatoriaus veleno stabdymo momentą STM . Būtent jį reikia nugalėti sukant 
inkarą. Jėgų F kryptis nustatoma pagal kairiosios rankos taisyklę. Stabdymo momentas priklauso 
nuo  

 
INKSTST ICM ⋅Φ⋅= ,                                                       (3.9.4) 

 
čia STC  – koeficientas, priklausantis nuo elektros mašinos konstrukcijos. 

 
3.9.3. Įvairių žadinimo tipų nuolatinės srovės generatoriai 
 
Pagal žadinimo apvijų pajungimo tipą generatoriai yra skirstomi: 1) nepriklausomo 

žadinimo generatorius, 2) lygiagretaus žadinimo generatorius, 3) nuoseklaus žadinimo 
generatorius, 4) mišraus žadinimo generatorius.  
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3.9.3.1. Nepriklausomo žadinimo nuolatinės srovės generatorius 
 
Žadinimo apvija ŽA prijungiama prie nuolatinės srovės šaltinio (reikalingas papildomas 

šaltinis) (3.9.3 a) pav.). Prie inkaro gnybtų prijungiamas energijos imtuvas apR . Inkaras sukamas. 
Kol 0=ŽI , inkaro apvijose sužadinama maža vidinė įtampa liekU0 , kurią sukuria liekamojo 
magnetizmo srautas. Didinant srovę ŽI  – didėja ŽA apvijos kuriamas magnetinis laukas, didėja 
sužadinama 0U  ir tuo pačiu didėja I (inkaro srovė yra lygi srovei tekančiai per apkrovą II INK = ), 
tekanti per apkrovą. Didėjimas vyksta iki tol, kol generatoriaus plienas prisisotina ir magnetinis 
laukas nebedidėja (3.9.3 b) pav.). 

Didėjant apkrovos srovei I, didėja įtampos kritimas generatoriaus apvijų varžoje. Dėl to 
įtampa tenkanti apkrovai mažėja. Įtampų pokytis gali siekti 5 ÷ 10 %. Tad, norint išlaikyti įtampą 
pastovią kintant apkrovai, reikia reguliuoti žadinimo srovę. Reguliavimas atliekamas 
automatiniais reguliatoriais arba rankiniu būdu. 

Nepriklausomo žadinimo nuolatinės srovės generatorius turi pagrindinį trūkumą – 
reikalingas papildomas maitinimo šaltinis, todėl retai naudojamas. 

 

        
                                                a)                                                        b) 

3.9.3 pav. Nepriklausomo žadinio nuolatinės srovės generatorius (a); sužadinamos įtampos 
priklausomybė nuo ŽI  

 
3.9.3.2. Lygiagretaus žadinimo nuolatinės srovės generatorius 

 
Žadinimo apvija ŽA prijungiama lygiagrečiai prie inkaro apvijų (3.9.4 pav.). Inkaro srovė 

ŽINK III += , )71( −=ŽI % I. Sukantis inkarui, liekamojo magnetizmo srautas liekΦ  inkaro 
apvijoje sužadina liekU0 , kuri žadinimo apvijoje sukuria nedidelę srovę ŽI . Jeigu srovės ŽI  
sukurtas magnetinis laukas (srautas) bus tos pačios krypties, kaip ir srautas liekΦ , tai bendras polių 
kuriamas magnetinis srautas vėl padidės. Nuo to padidės generatoriaus 0U , dėl ko žadinimo srovė 
vėl padidės ir t.t. Šis procesas vadinamas susižadinimu. Tęsis procesas iki tol, kol prisisotins 
plienas (tada daugiau magnetinis srautas nebedidėja). Jei generatorius nesusižadina, tai reikia 
pakeisti žadinimo srovės ŽI  kryptį. Generatoriaus įtampos U pokytis dėl apkrovos srovės 
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didėjimo gali siekti iki 30 %. Tai gaunasi todėl, kad sumažėjus įtampai U, susilpnėja žadinimo 
srovė.  

Lygiagretaus žadinimo nuolatinės srovės generatorius plačiai paplitęs, nes nereikia atskiro 
energijos šaltinio. 

 
3.9.4 pav. Lygiagretaus žadinio nuolatinės srovės generatorius 

 
 

3.9.3.3. Nuoseklaus žadinimo nuolatinės srovės generatorius 
 

Nuoseklaus žadinimo generatoriuje žadinimo ir apkrovos srovės yra lygios IIŽ = (3.9.5 
pav.). Generatorių apkrovus, jo žadinimo apvija ŽA ima tekėti srovė, todėl didėja ir išėjimo 
įtampa U. Tai tęsiasi iki tam tikros ribos, kol generatorius magnetiškai prisotinimas. Mažėjant 
apkrovos srovei, mažėja ir generatoriaus išėjimo įtampa.  

Kadangi nuoseklaus žadinimo generatorių išėjimo įtampa labai priklauso nuo apkrovos, dėl 
to jie naudojami retai.  

 

 
3.9.5 pav. Nuoseklaus žadinio nuolatinės srovės generatorius 

 



 
 

Projektas „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ 
Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-115 

 
 

99

3.9.3.4. Mišraus žadinimo nuolatinės srovės generatorius 
 

Nagrinėjamas generatorius turi dvi žadinimo apvijas: lygiagrečiąją ŽA1 ir nuosekliąją ŽA2 
(3.9.6 pav.). 

 
3.9.6 pav. Mišraus žadinio nuolatinės srovės generatorius 

 
Nuosekliosios žadinimo apvijos srovė 2ŽI  sukuria magnetinį srautą nuosΦ , lygiagrečiosios 

žadinimo apvijos srovė 1ŽI  sukuria magnetinį srautą lygΦ , o bendras magnetinis srautas lygus 
 

nuoslyg Φ±Φ=Φ .                                                          (3.9.5) 
 
Dažniausiai taikomas suderintas žadinimo apvijų jungimas (3.9.5 išraiškoje „+“). Tada 

didėjant apkrovai, generatorius automatiškai daugiau įmagnetinamas ir išėjimo įtampa U 
praktiškai nekinta. 

Kai žadinimo apvijos įjungtos priešpriešiais (3.9.5 išraiškoje „-“), generatoriaus apkrovos 
srovei stiprėjant, jo įtampa staigiai mažėja (nuoseklioji žadinimo apvija generatorių išmagnetina). 
Toks jungimas naudojamas suvirinimo generatoriuose. 

 
3.9.4. Nuolatinės srovės variklio veikimo principas 

 
Inkaras prijungiamas prie nuolatinės srovės elektros maitinimo tinklo (3.9.7 pav.). Inkaro 

apvijos laidais teka srovė INKI . Inkaro laidai su srove randasi polių NS magnetiniame lauke, todėl 
juos veikia elektromagnetinės jėgos F pagal kairiosios rankos taisyklę. Šios jėgos sukuria sukimo 
momentą sukM , kuris suka inkarą sukimosi dažniu n 

 
INKVarsuk ICM ⋅Φ⋅= ,                                                       (3.9.6) 

 
čia VarC  – koeficientas, priklausantis nuo elektros mašinos konstrukcijos; Φ – kuriamo magnetinio 
lauko dydis; INKI – inkaro apvijomis tekanti srovė. 
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Kadangi inkaro apvijos sukasi magnetiniame lauke, tai jose sužadinama vidinė įtampa 0U , 
kurios kryptį galima nustatyti pagal dešiniosios rankos taisyklę. 0U  kryptis priešinga inkaro 
srovės INKI  krypčiai, todėl tokia įtampa vadinama priešpriešine. 

Tada galima išreikšti 
 

INKINK RIUU ⋅=− 0 ,  
INK

INK R
UUI 0−

= , nCU pr ⋅Φ⋅=0 , 
Φ⋅
⋅−

=
pr

INKINK

C
RIUn .                  (3.9.7) 

 
čia INKR  – inkaro apvijų varža; prC  – koeficientas, priklausantis nuo elektros mašinos 
konstrukcijos; n – sukimosi dažnis; Φ – kuriamo magnetinio lauko dydis. 
 

 
3.9.7 pav. Nuolatinės srovės variklio veikimo principas 

 
Nuolatinės srovės elektros mašinos yra apgręžiamos, t. y. jos gali dirbti ir kaip generatorius, 

ir kaip variklis. Kai dirba variklio režimu, tai UU <0 , o kai dirba generatoriaus režimu, tai 
UU >0 . 
Nuolatinės srovės elektros mašinų apgręžiamumo principas panaudojamas, pavyzdžiui, 

elektros transporte.  
Norint pakeisti inkaro sukimosi kryptį, reikia pakeisti srovės tekėjimo kryptį tik inkaro arba 

tik žadinimo apvijoje, bet ne abiejuose kartu. 
 
3.9.5. Įvairių žadinimo tipų nuolatinės srovės varikliai 

 
Pagal žadinimo apvijų pajungimo tipą varikliai yra skirstomi: 1) lygiagretaus žadinimo 

varikliai, 2) nuoseklaus žadinimo varikliai, 3) mišraus žadinimo varikliai.  
 
3.9.5.1. Lygiagretaus žadinimo nuolatinės srovės variklis 

 
Tokio variklio žadinimo apvija ŽA jungiama lygiagrečiai inkarui (3.9.8 a) pav.). Bendra 

suvartojama srovė yra lygi ŽINK III += . Didėjant veleno apkrovai didėja suvartojama srovė I ir 
tuo pačiu variklio naudojama elektros energijos galia.  
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                                                   a)                                                 b) 

3.9.8 pav. Nuolatinės srovės lygiagretaus žadinimo variklis (a); sukimosi dažnio priklausomybė 
nuo sukimo momento ( vn , vM  – vardiniai parametrai) 

 
Didėjant veleno apkrovai sukimosi dažnis nežymiai mažėja (3.9.8 b) pav.) , kadangi didėja 

įtampos kritimas inkaro varžoje (3.9.7 išraiška). 
 
3.9.5.2. Nuoseklaus ir mišraus žadinimo nuolatinės srovės varikliai 
 
Nuoseklaus žadinimo variklyje žadinimo apvija jungiama nuosekliai su inkaro apvija (3.9.9 

a) pav.). 

           
                                                   a)                                                 b) 

3.9.9 pav. Nuolatinės srovės nuoseklaus žadinimo variklis (a); sukimosi dažnio priklausomybė 
nuo sukimo momento ( vn , vM  – vardiniai parametrai) 

 
Šiuo atveju žadinimo srovė lygi inkaro srovei, todėl magnetinis srautas susijęs su apkrova 
 

ŽINK II = .                                                               (3.9.8) 
 
Esant nedidelei apkrovai, variklio magnetinė sistema neprisotinta ir magnetinis srautas 

proporcingas variklio vartojamai srovei I, o sukimosi momentas proporcingas srovės kvadratui 
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( 2IM ≡ ). Kai srovė artima vardinei, magnetiniai poliai prisisotina ir sukimosi momentas pasidaro 
proporcingas variklio vartojamai srovei. 

Didėjant veleno apkrovai variklio sukimosi dažnis smarkiai mažėja (3.9.9 b) pav.), nes 
stiprėja magnetinis srautas ir didėja įtampos krutimas inkaro apvijose (remiantis 3.9.7). 

Nuoseklaus žadinimo elektros varikliai naudojami automobilių starteriuose, elektros 
transporte. 

Mišraus žadinimo elektros variklis turi dvi žadinimo apvijas. Viena jungiama lygiagrečiai, o 
kita nuosekliai inkaro atžvilgiu. Toks variklis turi tiek lygiagretaus, tiek nuoseklaus žadinimo 
variklio savybių. Abi žadinimo apvijos sujungiamos taip, kad kuriami magnetiniai srautai lygΦ  ir 

nuosΦ  susidėtų. Tada sukimosi dažnis 
 

)(
)(

nuoslygpr

nuosINKINK

C
RRIUn

Φ+Φ⋅
+⋅−

= ,                                                 (3.9.9) 

 
čia INKR  – inkaro apvijų varža; prC  – koeficientas, priklausantis nuo elektros mašinos 
konstrukcijos; n – sukimosi dažnis; lygΦ  – lygiagrečiosios žadinimo apvijos kuriamas magnetinis 
srautas; nuosΦ  – nuosekliosios žadinimo apvijos kuriamas magnetinis srautas; nuosR  – 
nuosekliosios žadinimo apvijos varža. 

Mišraus žadinimo variklis yra pranašesnis už nuoseklaus žadinimo variklį. Jis gali dirbti ir 
tuščiąja eiga, nes lygiagrečios žadinimo apvijos kuriamas magnetinis srautas lygΦ  riboja 
neapkrauto variklio sukimosi dažnį ir nėra pavojaus varikliui „neštis“. 
 

3.9.6. Nuolatinės srovės variklių paleidimas 
 

Iš formulės 

INK

pr
INK R

nCU
I

⋅Φ⋅−
=                                                         (3.9.10) 

 
matyti, kad didžiausia inkaro srovė yra tuomet, kai inkaras nejuda (n=0) t. y. paleidimo pradžioje. 
Todėl jungiant variklį tiesiogiai prie tinklo, inkaro apvija prateka 10-15 kartų stipresnė srovė už 
variklio vardinę srovę. Dėl stiprios srovės genda kolektorius, be to variklis išvysto labai didelį 
paleidimo momentą. Tiesiogiai iš elektros energijos tinklo paleidžiami tik mažos galios varikliai. 
Didesnės galios varikliams paleidimo srovei riboti naudojami paleidimo reostatai, kurie jungiami į 
inkaro grandinę nuosekliai. 

Nuoseklaus žadinimo variklyje didėjant inkaro sukimosi dažniui n, didėja ir priešpriešinė 
įtampa, o inkaro srovė mažėja. Tam paleidimo reostato varža palaipsniui mažinama iki nulio. 
Paleidimo metu reostato varža lygiagretaus žadinimo grandinėje turi būti lygi nuliui, nes tuomet 
žadinimo magnetinis srautas būna didžiausias ir variklis išvysto reikiamą sukimosi momentą 
tekant mažai inkaro srovei.  

 
3.9.7. Nuolatinės srovės variklių sukimosi dažnio reguliavimas 

 
Remiantis 3.9.7 išraiška matyti, kad yra tokios variklio sukimosi dažnio reguliavimo 

galimybės: 1) keičiant prie inkaro prijungtos įtampos U dydį; 2) keičiant polių magnetinį srautą 
Φ . 
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Lygiagretaus ir nuoseklaus žadinimo varikliams magnetinis srautas gali būti keičiamas, 
keičiant žadinimo srovės dydį. Tam tikslui, nuosekliai į lygiagretaus žadinimo apvijos grandinę 
gali būti įjungiamas reostatas. Nuoseklaus žadinimo varikliuose žadinimo magnetinis srautas gali 
būti keičiamas prijungus lygiagrečiai žadinimo apvijai reostatą arba naudojant žadinio apviją 
sudarytą iš sekcijų. Mažinant žadinimo magnetinį srautą, sukimosi dažnis didėja. Jeigu 0=Φ , 
sukimosi dažnis gali padidėti neribotai ir variklis gali būti mechaniškai sugadintas. 

 
Savikontrolės klausimai  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- variklis, generatorius; 
- inkaras, statorius; 
- žadinimo apvija. 

 
2. Kokia yra nuolatinės srovės elektros mašinų konstrukcija? 
3. Koks yra nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas 
4. Kaip nuolatinės srovės generatoriai klasifikuojami pagal žadinimo apvijų jungimą? 
5. Koks yra nuolatinės srovės variklio veikimo principas 
6. Kaip nuolatinės srovės varikliai klasifikuojami pagal žadinimo apvijų jungimą? 
7. Kaip vyksta nuolatinės srovės variklių paleidimas ir sukimosi dažnio reguliavimas 
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3.II. Elektronika 
 

Elektronika – tai mokslo ir technikos šaka, tirianti ir pritaikanti praktikoje krūvio nešiklių 
(krūvininkų) judėjimo ir rekombinacijos, laisvųjų elektringų dalelių generavimo, elektronų ir 
elektromagnetinių laukų sąveikos reiškinius, elektronikos elementų kūrimo, tyrimo metodus, 
panaudojimo principus vykstančius vakuume, dujose, skysčiuose ir kietuose kūnuose.  

Elektronika nagrinėja elektroninių įtaisų veikimo teoriją, jų savybes, konstrukciją, 
technologiją bei šių įtaisų taikymą įvairiose mokslo ir technikos srityse. 

Elektroniniai įtaisai elektrinėje grandinėje būna pasyvūs arba aktyvūs.  
Priklausomai nuo to, kur vyksta krūvininkų judėjimas elektronika skirstoma į vakuuminę, 

puslaidininkinę ir kvantinę. 
Vakuuminė elektronika nagrinėja ir kuria vakuuminius ir dujinius įtaisus bei vakuuminius 

įrenginius. Šiame leidinyje ši dalis mažai nagrinėjama. 
Puslaidininkinė elektronika nagrinėja ir kuria puslaidininkinius įtaisus, pavyzdžiui, 

puslaidininkinius rezistorius, diodus, tranzistorius, tiristorius, mikrograndynus, indikatorius ir kt. 
Ši elektronikos dalis šiame leidinyje apžvelgta plačiausiai. 

Kvantinė elektronika tiria kvantinių savybių panaudojimą. Svarbiausias šios elektronikos 
įtaisas – lazeris. Šiame leidinyje ši dalis mažai nagrinėjama. 

Elektronikos raida prasidėjo XIX a. II pusėje. Dabartiniais laikais elektronikos plėtra yra 
tokia didelė, kad sunku suvokti jos mastus. Ji išsiplėtė ir susiliejo su tokiomis mokslo sritimis: 
informatika, automatika, telekomunikacijos, mechanika, matavimo technika ir kt. Dabar net sunku 
rasti technikos sritį, kur elektronikos nebūtų. Todėl galima teigti, kad elektronika – akstinas 
bendrai mokslo ir technikos pažangai. 
 

3.10. Fizikiniai elektroninių įtaisų pagrindai 
 

3.10.1. Elektronikos teorijos pagrindai 
 

Kietųjų kūnų, skysčių ir dujų elektrinis laidumas priklauso nuo krūvininkų skaičiaus. Visos 
medžiagos sudarytos iš atomų. Kiekvieną atomą sudaro teigiamai įelektrintas branduolys ir 
neigiamai įelektrinti elektronai. Elektronai atome juda tam tikromis tiksliai apibrėžtomis 
orbitomis. Atomo išorinio sluoksnio elektronai vadinami valentiniais. Valentinių elektronų ryšys 
su branduoliu yra silpniausias, nes jie labiausiai nutolę nuo branduolio. Jie dalyvauja susidarant 
cheminiams ryšiams tarp atomų. 

        
                                           a)                                b)                                c) 

3.10.1 pav. Atomas: a) laidininko; b) puslaidininkio; c) dielektriko 
 

Dėl vidinio arba išorinio poveikio valentiniai elektronai gali atsiskirti nuo atomo ir tapti 
laisvaisiais elektronais. Laisvieji elektronai juda medžiagoje tarp atomų įvairiomis kryptimis 
įvairiais greičiais. Juo daugiau medžiagoje yra laisvųjų elektronų, tuo didesnis jos elektrinis 
laidumas. Pagal elektrinį laidumą kietieji kūnai skirstomi į laidininkus, puslaidininkius ir 
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dielektrikus. Kai valentinių elektronų atome yra mažiau negu keturi, juos prisijungia kiti atomai, 
iš kurių susidaro laidininkai. Kai valentinių elektronų atome yra daugiau negu keturi, atomas 
prisijungia juos iš kitų ir užpildo išorinį sluoksnį – susidaro dielektrikai. Kai valentinių elektronų 
atome yra keturi, iš tokių atomų susidaro puslaidininkiai (3.10.1 pav.). 

Puslaidininkyje vykstančius procesus galima paaiškinti kvantine teorija. Pagal kvantinės 
mechanikos dėsnius, elektronas gali pasiekti tik tam tikrą energijos lygmenį, tai yra jis gali įgyti 
nustatytą energijos kvantą. Visos kitos energijos būsenos uždraustos. Kiekvienas puslaidininkio 
atomų elektronų sluoksnis gali egzistuoti tik valentinėje arba laidumo energijų srityje, tarp kurių 
yra draudžiamoji energijų sritis.  

Kiekviena elektronų orbitą atitinka tiksliai nustatyta elektrono energija, arba leistinas 
energijos lygmuo. Energijos reikšmės, kurių elektronas negali įgyti, vadinamos draustinėmis. 
Elektronai dažniausiai būna mažiausios energijos būsenos, todėl visi vidiniai elektronų sluoksniai 
būna užpildyti, iš dalies užpildytas tik išorinis. Kuo labiau nutolusią nuo branduolio orbitą 
elektronas užima, tuo didesnė jo energija. Pereidamas į arčiau branduolio esančią, elektronas 
išspinduliuoja dalį savo energijos į erdvę ir jo energija sumažėja. Veikiant šilumai, šviesai arba 
kokiai nors kitai energijai, elektronas, įgijęs papildomos energijos, pereina į naują labiau nuo 
branduolio nutolusią orbitą. Toks elektronas vadinamas sužadintuoju. Kai elektronas atitrūksta 
nuo branduolio ir palieka atomą, vyksta jonizacija. 

Medžiagų elektrines savybes lemia jų atomo valentinio sluoksnio elektronų pasiskirstymo 
pagal energijos lygmenis ypatybės, kurios išreiškiamos energijos juostomis (3.10.2 pav.). 
Valentinių elektronų energijų sritis yra vadinama valentine juosta. Esant 0°K (-273 °C), elektronai 
būna valentinėje juostoje. Juosta, esanti virš valentinės juostos ir nutolusi per draudžiamos juostos 
plotį, yra vadinama laidumo juosta. Draudžiamoji juosta, kurią elektronai turi peršokti, kad 
patektų į laidumo juosta, yra vienas iš svarbiausių medžiagos parametrų. Puslaidininkiai nuo 
dielektrikų skiriasi tik draustinės juostos pločiu: pirmųjų jis būna 2-3 elektronvoltų (eV), 
dielektrikų siekia dešimtys eV.  

 

 
3.10.2 pav. Puslaidininkio energijos juostų diagrama  

 
Laidininkuose valentinė juosta gali būti nevisiškai užpildyta elektronais, joje yra laisvų 

lygmenų, arba valentinė juosta visiškai užpildyta ir užeina ant laidumo juostos (3.10.3 c) pav.).  
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                           a)                                                    b)                                             c) 

3.10.3 pav. Dielektrikų (a), puslaidininkių (b) ir laidininkų (c) energijos juostų diagramos  
 

Puslaidininkiuose ir dielektrikuose valentinė juosta visiškai užpildyta, o tarp aukščiausio jos 
lygmens ir laidumo juostos lygmens yra tarpas – draustinė juosta, kurios plotis 

 
VL WWW −=∆ ,                                                              (3.10.1) 

 
čia W∆  – draustinės juostos plotis; LW  – elektronų energija žemiausiame laidumo juostos 
lygmenyje; VW  – elektronų energija aukščiausiame valentinės juostos lygmenyje. 

Pagal draudžiamosios juostos plotį puslaidininkinės medžiagos užima tarpinę padėtį tarp 
laidininkų ir dielektrikų (3.10.3 b) pav.). Dielektrikai turi plačiausią draudžiamosios juostos plotą 
(3.10.3 a) pav.). 

Jeigu elektronams suteikiama papildoma išorinė energija, jie gali išlėkti iš kietojo kūno – 
įvyksta elektronų emisija. Pagal papildomos energijos suteikimo elektronams būdą skiriamos šios 
emisijos rūšys: termoelektroninė – kūnas kaitinamas; fotoelektroninė – kūno paviršių veikia 
elektromagnetinės bangos; antrinė – elektronai išmušami, bombarduojant kūną dideliu greičiu 
lekiančių elektronų arba jonų srautu; elektrostatinė – stipraus elektrinio lauko jėgos išplėšia 
elektronus iš kūno. 

Elektronai, judėdami stipriame elektriniame lauke, susiduria su dujų atomais arba 
molekulėmis. Tam tikromis sąlygomis tai sukelia dujų jonizaciją. Jonizacija gali būti paviršinė 
arba tūrinė. Paviršinės jonizacijos priežastis yra elektronų emisija iš kietų kūnų paviršių dėl 
papildomos energijos, kurią atomai gauna kūnus kaitinant, apšviečiant, bombarduojant greitai 
lekiančiomis dalėlėmis. Tūrinė jonizacija vyksta dujų tūryje. Dažniausiai ją sukelia greitai 
lekiančios dalelės (elektronai arba jonai), susidurdamos su dujų atomais. Toks naujų elektronų 
išmušimo ir teigiamų jonų susidarymo procesas vadinama smūgine jonizacija. Jeigu jonizacijos 
metu atsiradę laisvieji elektronai turi pakankamos energijos, tai kiekvienas iš jų gali jonizuoti 
naują atomą, ir elektronų bei jonų skaičius gali griūtiškai didėti. Jeigu elektronai neįgyja energijos 
tiek, kad galėtų vykti smūginė jonizacija, tai jie sužadina dujų atomus. Sužadintoje būsenoje 
atomas būna trumpai ( 97 1010 −− − s), po to grįžta į normaliąją būseną ir išspinduliuoja įgytą 
papildomą energiją elektromagnetinių bangų pavidalu. Jei elektromagnetinės bangos yra regimojo 
spektro, tai vyksta dujų švytėjimas. Dujose taip pat gali vykti atvirkštinis procesas: susijungia 
teigiamieji ir neigiamieji jonai bei teigiamieji jonai ir elektronai – vyksta rekombinacija. Dėl 
rekombinacijos mažėja krūvininkų skaičius ir išsiskiria spinduliavimo energija. To pasekmė – 
dujų švytėjimas. Jonizacija ir rekombinacija vyksta joniniuose įtaisuose („neoninėse lempose“) ir 
kitur („taupiose lemputėse“). 
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3.10.2. Puslaidininkių elektrinės ir fizikinės savybės. Puslaidininkių krūvininkai 
 

Puslaidininkiai pagal elektrinį laidumą užima tarpinę padėtį tarp laidininkų ir dielektrikų. 
Puslaidininkių elektrinė specifinė varža yra nuo 0,65 ⋅Ω m iki 810 ⋅Ω m. Prie puslaidininkių 
priskiriami šie cheminiai elementai: germanis (Ge), silicis (Si), boras (B), fosforas (P), arsenas 
(As), stibis (Sb), siera (S), selenas (Se), telūras (Te), taip pat cheminiai junginiai: galio arsenidas 
(GaAs), indžio fosfidas (InP) ir kt. 

Dažniausiai naudojami puslaidininkiai yra silicis ir germanis. 
Puslaidininkių tinkamumą puslaidininkių įtaisų gamybai lemia veiksniai: medžiaga turi būti 

kietas kūnas, išlaikyti savo elektrines savybes tam tikrame temperatūrų diapazone. Elektronikoje 
puslaidininkiai naudojami išgryninti, o gamtoje jie retai būna gryno pavidalo. Todėl paruošti 
naudoti puslaidininkiai yra brangūs.  

Puslaidininkiams būdingas neigiamas temperatūrinis varžos koeficientas – didėjant 
temperatūrai jų varža mažėja. 

Kad elektronas puslaidininkyje galėtų judėti ir pernešti krūvį, jis turi gauti pakankamai 
energijos, nutraukti valentinį ryšį ir peršokti iš valentinės juostos į laisvąją juostą. Tada jis tampa 
laisvuoju krūvininku arba laidumo elektronu.  

Elektronui pasišalinus, valentiniame ryšyje atsiranda laisva vieta, vadinama skyle. Ji turi 
elementarųjį teigiamą krūvį, absoliutiniu dydžiu lygų elektrono krūviui ir tampa antruoju 
puslaidininkio laisvuoju krūvininku. Elektronų ir skylių porų susidarymo procesas vadinama 
krūvininkų generacija. Atomas, iš kurio pasišalino elektronas, tampa teigiamuoju jonu. 

Laidumo elektronai bei skylės (du krūvininkai), judėdami puslaidininkyje, suteikia jam 
elektrinį laidumą. Kai laisvieji krūvininkai suartėja, elektronas peršoka į skylę, ir abu krūvininkai 
išnyksta – įvyksta rekombinacija, kuri susijusi su energijos išspinduliavimu šilumos arba 
elektromagnetiniu bangų (šviesos) pavidalu.  

Esant pastovioms išorinėms sąlygoms puslaidininkyje tarp generacijos ir rekombinacijos 
susidaro dinaminė pusiausvyra – generacijos ir rekombinacijos greičiai tampa lygūs. 
 
 

3.10.3. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas 
 

Savojo arba i laidumo, puslaidininkiu vadinamas grynasis puslaidininkis, kurio kristalinė 
gardelė yra sudaryta tik iš vienos medžiagos atomų, pavyzdžiui, silicio (3.10.4 a) pav.). 
Grynajame puslaidininkyje laisvieji krūvininkai generuojami ir rekombinuoja tik poromis, todėl jų 
koncentracija visada būna vienoda 

 
ii pnpn === ,                                                               (3.10.2) 

 
čia n – laidumo elektronų tankis; p – skylių tankis; in  – grynojo puslaidininkio laisvųjų 
krūvininkų tankis; ip  – grynojo puslaidininkio skylių tankis. 

Grynajame puslaidininkyje atsiradus išoriniam elektriniam laukui, atsiranda laisvųjų 
elektronų ir skylių dreifas. Elektronai keliauja prieš išorinio lauko kryptį, o skylės pagal išorinio 
elektrinio lauko kryptį – teka srovė. 
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                           a)                                                b)                                                 c) 

 – valentinis elektronas;  – kovalentinis ryšys;  – skylė;  – laidumo 

elektronas;  – neigiamas jonas;  – teigiamas jonas 
3.10.4 pav. Grynasis arba i puslaidininkis (a), n puslaidininkis (b) ir p puslaidininkis (c) 

 
Grynojo puslaidininkio laidumą galima padidinti stiprinant išorinį lauką, kaitinant, 

apšviečiant puslaidininkį. Pagrindinis puslaidininkinių įtaisų (pavyzdžiui, puslaidininkiniai 
rezistoriai) iš grynųjų puslaidininkių veikimo principas grindžiama savojo laidumo kitimu.  

Puslaidininkiuose įtaisuose grynieji puslaidininkiai naudojami retai. Puslaidininkio 
elektriniam laidumui padidinti į grynąjį puslaidininkį įterpiama priemaišų – tada tokiame 
puslaidininkyje vyrauja vieni iš dviejų laisvųjų krūvininkų – elektronai arba skylės. Priemaišų 
įterpimas vadinamas legiravimu, o atitinkama medžiaga legiruota. Priemaišos gali būti 
penkiavalentės (pavyzdžiui, fosforas (P), arsenas (As), stibis (Sb)) arba trivalentės (pavyzdžiui, 
boras (B), indis (In), galis (Ga)).   

Į keturvalentį grynąjį puslaidininkį, pavyzdžiui, silicį (Si) įterpus penkiavalentę priemaišą 
stibį (Sb), keturi iš penkių jos (priemaišos) atomų valentiniai elektronai sudaro kovalentinius 
ryšius su gretimais puslaidininkio atomais, o penktasis lieka laisvas. Šis elektronas silpnai susijęs 
su gardelės mazgu, todėl gali nutraukti atomų ryšius ir tapti laisvuoju krūvininku. Priemaišos 
atomas, praradęs elektroną, tampa nejudriu teigiamuoju jonu (3.10.4 b) pav.). Penkiavalentė 
priemaiša generuoja tik laidumo elektronus ir ji vadinama donoru. Puslaidininkiai su donorų 
priemaišomis vadinami elektroninio laidumo arba n puslaidininkiai.  

n puslaidininkyje laidumo elektronai vadinami pagrindiniais krūvininkais, o skylės – 
šalutiniais krūvininkais.    

Į grynąjį puslaidininkį, pavyzdžiui, silicį (Si) įterpus trivalentę priemaišą borą (B), vienas 
kovalentinis ryšys su gretimais atomais lieka neužpildytas (3.10.4 c) pav.). Į neužpildytą 
priemaišos atomo ryšį laisvai gali peršokti elektronas iš gretimo kovalentinio ryšio ir palikti ten 
skylę. Priemaišos atomas, prisijungęs elektroną, tampa nejudriu neigiamuoju jonu. Tokia, skyles 
generuojanti priemaiša, vadinama akceptoriumi. Puslaidininkiai su akceptorių priemaišomis 
vadinami skylinio laidumo arba p puslaidininkiais. 

p puslaidininkyje pagrindiniai krūvininkai yra skylės, o šalutiniai krūvininkai – elektronai. 
Tiek p puslaidininkyje, tiek n puslaidininkyje pagrindinių krūvininkų koncentracija yra 

maždaug pastovi ir lygi priemaišų koncentracijai, šalutinių koncentracija visada yra daug mažesnė 
už pagrindinių. Paveikus puslaidininkį pagrindinių ir šalutinių krūvininkų koncentracija didėja, 
tuomet didėja ir puslaidininkio laidumas. 
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Padidėjusios priemaišų koncentracijos puslaidininkis dažnai žymimas +p  arba +n , o 
sumažėjusios – −p  arba −n .  

Puslaidininkiai, kurių visame tūryje vienoda priemaišų koncentracija, vadinami 
homogeniniais. 

 
3.10.4. Kontaktiniai reiškiniai puslaidininkiuose 

 
Puslaidininkiniuose įtaisuose (pavyzdžiui, dioduose, tranzistoriuose ir kt.) naudojamos 

įvairių tipų sandūros. Elektronine skyline sandūra vadinama dvi nevienodo laidumo 
puslaidininkio dalis skirianti sritis. Atstumas tarp skirtingo laidumo puslaidininkio dalių yra 
artimas atstumui tarp kristalo atomų. Elektronikoje plačiausiai naudojamos sandūros: 1) 
puslaidininkis-puslaidininkis arba pn sandūra; 2) metalas-puslaidininkis arba mp sandūra (Šotkio 
sandūra). pn sandūra (tarp dviejų skirtingo laidumo puslaidininkių) vadinama staigiąja. Tai yra 
todėl, kad joje skirtingo tipo priemaišų koncentracija kinta šuoliu ir to kitimo sritis yra siauresnė 
už pn sandūros storį. Sandūra, kurioje priemaišų koncentracija kinta tolygiai, vadinama tolydine. 
Tolydinės sandūros veikia sparčiau. Šotkio sandūra turi nedidelį potencialų barjerą ir veikia labai 
sparčiai. Sandūra tarp dviejų vienodo laidumo, bet skirtingų priemaišų koncentracijų 
puslaidininkių, pavyzdžiui, n ir +n , arba p ir +p , arba germanis-silicis, vadinama heterogonine 
sandūra. Metalo ir puslaidininkio sandūra, nesudaranti potencialinio barjero, vadinama ominiu 
kontaktu. Ominis kontaktas naudojamas išvadų laidams prijungti prie puslaidininkio sričių. 

 
 
3.10.4.1. pn sandūra ir jos savybės 

 
Pagrindinis daugumos puslaidininkinių įtaisų sandaros elementas yra pn sandūra – 

elektroninė-skylinė sandūra, kuri susidaro viename puslaidininkio gabalėlyje suformavus 
legiruotas p ir n sritis. 

p srityje pagrindiniai krūvininkai – skylės, o n srityje pagrindiniai krūvininkai – elektronai. 
Tokios dvi p ir n legiruotos sritys kartu yra vadinama pn dariniu, o pereinamojo sluoksnio sritis 
tarp dviejų legiruotų sričių vadinama pn sandūra. 

p ir n puslaidininkiams susilietus, vyksta krūvininkų difuzija ir atsiranda difuzijos elektrinis 
laukas dE . n puslaidininkio elektronai ir p puslaidininkio skylės juda link kontakto ir difunduoja į 
priešingas sritis. Difunduodami elektronai ir skylės intensyviai rekombinuoja, todėl p ir n sričių 
kontakto aplinkoje sumažėja laisvųjų krūvininkų skaičius, susidaro didelė varžos zona, vadinama 
užtvariniu sluoksniu (3.10.5 b) pav.). Jo storis l vadinamas pn sandūros storiu ir neviršija keleto 
mikrometrų. Šiame sluoksnyje dėl sukauptų nekompensuotų jonų atsiranda sandūros elektrinis 
laukas pnE  . Krūvininkų difuzija vyksta iki tol, kol dpn EE = . Krūvininkai lieka dinaminėje 
pusiausvyroje, o tarp p ir n sričių susidaro potencialų  skirtumas ϕ∆ , vadinamas kontakto 
potencialu.  

Iš 3.10.5 c) pav. matyti, kaip pasiskirsto pagrindinių ir šalutinių krūvininkų koncentracijos: 
pp  ir pn  – p puslaidininkio pagrindiniai ir šalutiniai krūvininkai; nn  ir np  – n puslaidininkio 

pagrindiniai ir šalutiniai krūvininkai. 
3.10.5 d) pav. parodytas erdvinio krūvio pasiskirstymas pn sandūroje. 
Esant dinaminei pusiausvyrai pn sandūroje srovės nėra. 
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3.10.5 pav. pn sandūra: a) struktūra; b) užtvarinis sluoksnis; c) krūvininkų koncentracijos; d) 

erdvinis krūvis; e) potencialinis barjeras 
 
Prie pn sandūros galima prijungti išorinę įtampą. Jeigu nuolatinė įtampa jungiama „pliusu“ 

prie p srities, o „minusu“ prie n srities, tai toks prijungimas vadinamas tiesioginiu, o įtampa – 
tiesiogine ir žymima tU  (3.10.6 a) pav.). Tiesioginės įtampos tU  elektrinio lauko kryptis tE  
sutampa su dE  kryptimi ir yra priešinga pnE , todėl sandūros potencialinis barjeras sumažėja. 
Išorinis laukas tE  stumia pagrindinius krūvininkus sandūros link, todėl pn sandūros storis 
sumažėja. Krūvininkų difuzija padidėja ir tuo pačiu sustiprėja difuzijos srovė dI . Sandūroje 
atsiranda nukreipta iš p srities į n sritį srovė tI , kuri vadinama tiesiogine. Ją kuria pagrindiniai 
krūvininkai. Srovė tI  didėja, didėjant tiesioginei įtampai tU . 

Kai nuolatinė įtampa jungiama „pliusu“ prie n srities, o „minusu“ prie p srities, tai toks 
prijungimas vadinamas atgaliniu, o įtampa – atgaline ir žymima atgU  (3.10.6 b) pav.). Atgalinės 
įtampos elektrinio lauko kryptis atgE  sutampa su pnE  kryptimi, o atgU  poliškumas sutampa su 
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kontakto potencialu ϕ∆ . Sustiprėjęs laukas pnE  išstumia pagrindinius krūvininkus iš sandūros, 
todėl pn sandūros storis padidėja. Difuzija praktiškai nutrūksta, o sandūroje atsiranda nedidelė 
šalutinių krūvininkų sudaryta atgalinė srovė atgI . 

    
                                         a)                                                                          b) 

10.6 pav. pn sandūra prijungus tiesioginę įtampą (a); pn sandūra prijungus atgalinę įtampą (b)   
 

pn sandūros savybes iliustruoja jos voltamperinė charakteristika (3.10.7 pav.), kuri rodo 
sandūros srovės priklausomybę nuo prijungtos įtampos dydžio ir poliškumo. Ji yra netiesinė ir 
pasižymi vienpusiu laidumu (ventilinėmis savybėmis). Teoriškai šią priklausomybę galima 
išreikšti 
 

10 −⋅=








⋅
⋅
Tk
qU

eII ,                                                           (3.10.3) 
 
čia 0I  – pn sandūros atgalinė soties srovė, priklausanti nuo puslaidininkinės medžiagos fizikinių 
savybių ir nuo temperatūros; U – pn sandūrą veikianti įtampa; q – elektrono krūvis; k – Bolcmano 
konstanta; T – sandūros absoliutinė temperatūra.  

 
3.10.7 pav. pn sandūros voltamperinė charakteristika 
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Atgalinė srovė yra labai maža ( 128 1010 −− −  A). Ji mažai priklauso nuo atgalinės įtampos 
dydžio. 3.10.3 išraiška tinka ir atgalinėms srovėms, tik atgalinė įtampa turi būti imama kaip 
neigiama. 

Kai atgalinė įtampa pasiekia pramušimo įtampą prU , srovė staigiai didėja. Vyksta Zinerio 
arba griūtinis pramušimas. Zinerio pramušimas dar vadinamas elektriniu arba grįžtamuoju. 
Sumažinus įtampa grįžtama į pradinę padėtį. Toliau didinant prU  gali įvykti šiluminis 
(negrįžtamas) pramušimas. Įvykus šiluminiam pn sandūros pramušimui, ji praranda vienpusį 
laidumą ir yra sugadinama.  

pn sandūra pasižymi ir kitomis savybėmis, visų pirma savąja talpa. Veikiant tiesioginei 
įtampai tU , pn sandūros n ir p srityse susikaupia daug pagrindinių krūvininkų, nespėjusių 
rekombinuoti, ir sandūroje išryškėja difuzinė talpa  

 

t

dif
dif U

Q
C = ,                                                                  (3.10.4) 

 
čia difQ  – krūvis sandūroje. 

Difuzinė talpa difC  neturi esminės įtakos pn sandūros darbui. 
Veikiant atgalinei įtampai atgU  pn sandūroje išryškėja barjerinė talpa  
 

m

d

atg
b U

U
CC

−









+⋅= 10 ,                                                       (10.5) 

 
čia 0C  – talpa, kai 0=atgU ; m=0,33 – 0,5; dU  – difuzinė įtampa (Ge – 0,2–0,3 V; Si – 0,6 – 0,8 
V). 

Barjerinė talpa priklauso nuo pn sandūros ploto, užtveriamojo sluoksnio storio ir gali būti 
išnaudojama kaip valdomas kintamosios talpos kondensatorius (iki šimtų pF eilės). 

Tiek tiesioginė, tiek atgalinė pn sandūros srovės priklauso nuo temperatūros: temperatūrai 
didėjant srovė irgi didėja (3.10.7 pav. punktyrinė linija). 

Kadangi pn sandūra turi savąją talpą, tai ji pasižymi ir dažnine charakteristika. Todėl 
egzistuoja ribinis dažnis, kurį pasiekus pn sandūra nebeturės savo savybių.  

 
 

 
3.10.5. Puslaidininkinių įtaisų klasifikacija 

 
Puslaidininkiniais įtaisais vadinami įtaisai, kurių veikimas pagrįstas puslaidininkių 

savybėmis. Puslaidininkinių įtaisų klasifikacija pateikta 3.10.8 pav. 
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3.10.8 pav. Puslaidininkinių įtaisų klasifikacija 
 

Rezistoriuose ir galvanomagnetiniuose įtaisuose naudojama izotropinė medžiaga (vieno tipo 
puslaidininkis be sandūrų). Šituose įtaisuose fizikiniai reiškiniai, lemiantys įtaisų elektrines 
savybes, vyksta visame tūryje. Galvanomagnetiniuose įtaisuose naudojamas Holo efektas. 

Dioduose naudojamo skirtingo tipo puslaidininkiniai, sudarantys elektroninę-skylinę 
sandūra, todėl diodo elektrines charakteristikos yra apibūdinamos pn sandūros elektrinėmis 
savybėmis. 

Dvipoliuose (bipoliariuose ar dvikrūviuose) tranzistoriuose panaudotas dvi pn sandūros. Šių 
tranzistorių elektrines savybes lemia dviejų pn sandūrų tarpusavio veikimas. 

Lauko tranzistoriuose naudojami skirtingo tipo puslaidininkiai, kurie sudaro pn sandūros. 
Nuo diodų lauko tranzistoriai skiriasi tuo, kad jų elektrinės charakteristikos priklauso nuo pn 
sandūros ir izotropinio puslaidininkio kanalo tarpusavio veikimo. 

Tiristoriuose yra trys ir daugiau pn sandūrų. Tiristorių pagrindines elektrines savybes lemia 
sandūrų tarpusavio veikimas. 

Fotoelektriniuose įtaisuose panaudoti vidinis ir ventilinis fotoefektai.  
Prie kombinuotųjų įtaisų priskiriami įtaisai, kurių viename korpuse sujungta keletas 

skirtingų puslaidininkinių įtaisų. 
Mikrograndynų (integrinių mikrograndynų arba „mikroschemų“) visi elementai ir 

tarpelementiniai junginiai išdėstyti kristalo (puslaidininkinio) paviršiuje arba tūryje. 
 
Savikontrolės klausimai  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- puslaidininkiai; 
- laisvieji elektronai, skylės; 
- pn sandūra. 

 
2. Kuo skiriasi puslaidininkių laidumas nuo laidininkų laidumo? 
3. Kokią įtaką puslaidininkių laidumui turi priemaišos? 
4. Kaip klasifikuojamai puslaidininkiniai įtaisai? 
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3.11. Puslaidininkiniai rezistoriai 
 

3.11.1. Klasifikacija 
 

Puslaidininkiniai rezistoriai vadinami įtaisai, kurių elektrinė varža priklauso nuo 
temperatūros, įtampos, apšviestumo ir kitų parametrų. 

Puslaidininkiniuose rezistoriuose naudojami tolygiai visame tūryje legiruotieji 
puslaidininkiai. Rezistorių savybės priklauso nuo konstrukcijos ir priemaišų tipo. Rezistorių 
klasifikacija ir sutartiniai grafiniai ženklai pateikti 3.11.1 lentelėje.  

 
3.11.1 lentelė. Puslaidininkinių rezistorių klasifikacija ir sutartiniai ženklai 

Rezistorius Žymėjimas 
Tiesinis („paprastas rezistorius“) 

 
Termorezistoriai 

1. Termistorius;  
2. Pozistorius; 
3. Slenkstinis rezistorius. 

 

 
Varistorius 

 
Tenzorezistorius 

 
Fotorezistorius 

 
Magnetorezistorius (gausotronas) 

 
Holotronas 

 
 

Tiesiniu rezistoriumi vadinamas puslaidininkinis rezistorius, kurio specifinė varža beveik 
nepriklauso nuo išorinių veiksnių. Tiesinių rezistorių gamybai naudojama silpnai legiruota 
medžiaga – silicio arba galio arsenido puslaidininkiai. Tiesiniai rezistoriai plačiai naudojami 
mikrograndynuose.   
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3.11.2. Termorezistoriai 
 

Termorezistorius – tai puslaidininkinis rezistorius, turintis didelį varžos temperatūrinį 
koeficientą, kuris rodo santykinį varžos pokytį, esant temperatūros pokyčiui 

 

T
R

RT
T ∆

∆
⋅=

1α ,                                                            (3.11.1) 

 
čia TR  – termorezistoriaus varža; R∆  – termorezistoriaus varžos pokytis esant temperatūros 
pokyčiui T∆ . 

Dar termorezistoriai charakterizuojami tokiais parametrais:  
Šaltoji (nominalinė) termorezistoriaus varža – tai termorezistoriaus varža 20°C 

temperatūroje. Termorezistoriai gaminami nuo kelių omų iki dešimčių megaomų nominalo. 
Didžiausia išsklaidoma galia – galia, kuriai esant termorezistorius, buvęs 20°C 

temperatūroje, srovės įkaitinamas iki didžiausios darbinės temperatūros. 
Didžiausia darbinė temperatūra – temperatūra, kuriai esant termorezistoriaus 

charakteristikos išlieka stabilios ilgą laiką. 
Laiko konstanta τ  – laikas, per kurį termorezistoriaus temperatūra, jį aušinant, sumažėja e 

kartų. Laiko konstanta parodo termorezistoriaus šiluminę inerciją (suveikimo laiką). 
Šiluminė talpa – šilumos kiekis, kurio reikia norint termorezistoriaus darbinio kūno 

temperatūra pakelti 1°C.  
Priklausomai nuo temperatūrinio koeficiento Tα  dydžio ir ženklo, termorezistoriai skirstomi 

į grupes: termistorius, pozistorius, slenkstinius rezistorius. 
Termistoriai dar vadinami NTC rezistoriai (angl. Negative temperature Coefficient) ir turi 

neigiamą temperatūrinį koeficientą. Jų varža, didėjant temperatūrai, mažėja (3.11.1 pav.). 
Termistoriai gaminami iš mangano, kobalto, nikelio mišinio, priemaišomis legiruoto germanio ar 
silicio, sintetinio deimanto, organinių puslaidininkių. 

 

 
3.11.1 pav. Termorezistorių voltamperinės charakteristikos: 1 – termistoriaus; 2 – pozistoriaus; 3 

– slenkstinio rezistoriaus 
 

Termistoriaus varža gali būti apskaičiuojama pagal formulę: 
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TT

B

T
T
B

T eReAR ,                                                  (3.11.2) 
 
čia A ir B – konstantos, priklausančios nuo medžiagos, iš kurios pagamintas termistorius; 

1TR  – 
termistoriaus varža tam tikroje temperatūroje 1T . 

Termistorių varža būna apie (0,01 ÷ 1000) kΩ. 
Viena iš svarbiausių termistoriaus charakteristikų yra voltamperinė charakteristika (3.11.2 

pav.). Kiekvieną šios charakteristikos tašką atitinka tam tikra statinė ir dinaminė varžos. Statinė 
varža apskaičiuojama 

 

1
0

0 βtg
I

UR
AT == .                                                        (3.11.3) 

Dinaminė varža apskaičiuojama 
 

2
0

0

0

0 βtg
I
U

dI
dUr

AT =
∆
∆

≈= .                                                    (3.11.4) 

 
Kadangi termistorių voltamperinė charakteristika yra netiesinė, tai jų dinaminė varža 

priklauso nuo darbinio taško A padėties ir tam tikrame temperatūrų diapazone yra neigiama.  
Pozistoriai dar vadinami PTC rezistoriai (angl. Positive Temperature Coefficient) ir turi 

teigiamą temperatūrinį koeficientą (3.11.1 pav.). Pozistoriaus varža tam tikrame temperatūrų 
diapazone didėja, kylant temperatūrai. Jų varža apskaičiuojama 

 
TB

T eAAR ⋅⋅+= 21 ,                                                         (3.11.5) 
 
čia 1A  ir 2A  – konstantos; B – konstanta, priklausanti nuo medžiagos iš kurios pagamintas 
pozistorius. 

Pozistorių temperatūrinis koeficientas siekia nuo kelių iki kelių dešimčių procentų 1°K. 
Pozistoriai gaminami iš bario titanato, legiruoto lantanu, ceriu, bismutu. 

 
3.11.2 pav. Termistoriaus voltamperinė charakteristika 

 
Slenkstiniai rezistoriai dar vadinami CTR rezistoriai (angl. Critical Temperature Resistor). 

Jų varža tam tikroje temperatūroje staigiai mažėja. Jų varža tam tikroje temperatūroje staigiai 
mažėja. Šis šuolis vyksta siaurame temperatūrų diapazone. 

Slenkstinio rezistoriaus slenksčio (šuolio) temperatūra (3.11.1 pav.) randama 
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2
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TT
T

+
= ,                                                              (3.11.6) 

 
čia pT  – temperatūros slenksčio pradžios temperatūra; kT  – temperatūros slenksčio pabaigos 
temperatūra. 

Temperatūros slenksčio temperatūros reikšmė priklauso nuo slenkstinio rezistoriaus 
medžiagos ir siekia nuo 35°C iki 80°C. 

Termorezistoriai naudojami temperatūrai matuoti, temperatūros įtakai elektroninėse 
schemose kompensuoti, įtampos stabilizacijai, automatiniam stiprinimui reguliuoti, elementams 
apsaugoti nuo perkrovimo, skysčių ir dujų srautui matuoti, priešgaisrinėje signalizacijoje, aukšto 
dažnio virpesių galiai matuoti ir t.t.   

 
3.11.3. Varistoriai 
 
Varistorius – tai netiesinis puslaidininkinis rezistorius, kurio varža priklauso nuo 

prijungiamos įtampos dydžio. Varistoriaus voltamperinė charakteristika yra simetrinė koordinačių 
atžvilgiu (3.11.3 pav.) ir aprašoma 

βICU ⋅=  arba nUAI ⋅= ,                                                 (3.11.7) 
 
čia β  – netiesiškumo koeficientas; n – netiesiškumo rodiklis; A ir C – pastovūs koeficientai, 
priklausantys nuo medžiagos, formos ir gamybos technologijos. 

Varistoriai būna dviejų rūšių pagal konstrukcinį išpildymą: strypiniai ir diskiniai. Jie 
dažniausiai gaminami iš silicio karbido miltelių ir jungiamųjų medžiagų – molio, skystojo stiklo, 
dervos, lako. 

Varistorių voltamperinė charakteristika nepriklauso nuo įtampos poliarumo, todėl jie gali 
būti naudojami nuolatinės ir kintamosios srovės grandinėse. Varistoriai būna žemos įtampos 
(darbo įtampa 3÷200 V, srovė 0,1 mA÷1A) ir aukštos įtampos (iki 20 kV). 

 

 
3.11.3 pav. Varistoriaus voltamperinė charakteristika ir varžos nuo įtampos priklausomybė 

 
Pagrindiniai varistorių parametrai: 
1. Statinė varža stR  – varistoriaus varžos vertė, esanti pastoviems įtampoms ir srovėms 

dydžiams (nuolatinei srovei). stR  randama iš voltamperinės charakteristikos 
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I
URst = .                                                                (3.11.8) 

 
2. Dinaminė varža dR  – varistoriaus varža kintamajai srovei (randama iš voltamperinės 

charakteristikos) 

I
URd ∆

∆
= .                                                           (3.11.9) 

 
3. Netiesiškumo koeficientas β  – statinės ir dinaminės varžos santykis 
 

d

st

R
R

=β .                                                            (3.11.10) 

 
4. Netiesiškumo rodiklis n – atvirkščias dydis netiesiškumo koeficientui 
 

β
1

=n .                                                                (3.11.11) 

 
5. Temperatūrinis varžos koeficientas TVK. Jis charakterizuoja varistoriaus elektrinio 

laidumo pokytį pakitus temperatūrai ir gali būti išreikštas 
 

100
)( 122

12 ⋅
−⋅

−
=

III
IITVK ,                                                  (3.11.12) 

 
čia 1I  – srovės dydis prie temperatūros 20°C; 2I  – srovės dydis prie temperatūros 100°C. 

6. Didžiausia leistina išsklaidoma galia – galia, kuriai išsiskiriant, varistoriaus parametrai 
išlieka techninių sąlygų nurodytose ribose. 

Varistorių tyrimui gali būti naudojama schema, kuri parodyta 3.11.4 pav.  
Varistoriai gali būti naudojami elektroninėms grandinėms apsaugoti nuo atsitiktinių 

viršįtampių, įtampai ir srovei stabilizuoti ir t.t. 

 
3.11.4 pav. Varistoriaus tyrimo schema 

 
3.11.4. Tenzorezistoriai 

 
Tenzorezistoriai – tai tokie puslaidininkiniai rezistoriai, kurių varža priklauso nuo 

mechaninių deformacijų. Tenzorezistoriai gaminami iš p ir n puslaidininkinių nušlifuotų 
plokštelių. Jų pagrindinė charakteristika – deformacinė (3.11.5 pav.).  
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3.11.5 pav. Tenzorezistoriaus deformacinė charakteristika 

 
Pagrindiniai tenzorezistoriaus parametrai: 
1. Vardinė varža vR  – tai varža, kai tenzorezistorių neveikia jokios deformacijos. vR = 100 

÷500 Ω. 
2. Jautrumo koeficientas K, kuris parodo tenzorezistoriaus santykinį varžos pokytį esant tam 

tikrai deformacijai 

l
l

R
R

K
∆

∆

= .                                                                   (3.11.13) 

Jautrumo koeficientas būna K=-150 ÷ +150. 
Tenzorezistoriai naudojami deformacijų matavimo keitikliuose ir deformacijų matavimo 

priemonėse. 
 
3.11.5. Fotorezistoriai 
 
Fotorezistoriumi vadinamas puslaidininkinis rezistorius, kurio varža priklauso nuo 

apšviestumo. Fotorezistoriaus konstrukcija pateikta 3.11.6 pav. 

 
3.11.6 pav. Fotorezistoriaus konstrukcija: 1 – puslaidininkinis sluoksnis; 2 – dielektrikas; 3 – 

elektrodai 
 
Remiantis 3.11.6 pav. matyti, kad puslaidininkinis sluoksnis (1) pritvirtintas prie dielektriko 

(2) – stiklo, keramikos ar kvarco, o prie puslaidininkio sluoksnio pritvirtinti elektrodai (3), kurie 
pagaminti iš aukso ar sidabro. Visa konstrukcija patalpinta plastmasiniame ar metaliniame 
korpuse, kuriame padarytas langelis puslaidininkiniam sluoksniui apšviesti. Puslaidininkinis 
sluoksnis gaminamas iš kadmio sulfido (CdS), kadmio selenito (CdSe); švino sulfido (PbS), švino 
telūrio (PbTe), švino selenito (PbSe) ir kt. Priklausomai nuo medžiagos cheminės sudėties, 
fotorezistoriai skiriasi spektrinėmis charakteristikomis. 
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Į grandinę fotorezistorius jungiamas nuosekliai su įtampos šaltiniu ir apkrovos varža (3.11.7 
pav.). 

 
3.11.7 pav. Fotorezistoriaus jungimo schema 

 
Jei fotorezistorius yra neapšviestas, tai juo tekės srovė, kuri vadinama tamsine 
 

at
t RR

UI
+

= ,                                                          (3.11.14) 

 
čia U – maitinimo šaltinio įtampa; tR  – tamsinė fotorezistoriaus varža; aR  – apkrovos varža. 

tI  atsiranda dėl laisvųjų krūvininkų, esančių neapšviestame puslaidininkyje. Fotorezistorių 
apšvietus, veikiant šviesos energijai, puslaidininkyje daugėja krūvininkų ir fotorezistoriaus varža 
mažėja – fotorezistoriumi tekanti srovė vadinama šviesine 

 

ašv
šv RR

UI
+

= ,                                                          (3.11.15) 

 
čia švR  – fotorezistoriaus varža esant apšviestam fotorezistoriui. 

Šviesinės ir tamsinės srovės skirtumas vadinamas fotosrove 
 

tšvf III −= .                                                           (3.11.16) 
 
Pagrindinės fotorezistorių charakteristikos: 
1. Voltamperinė, parodanti fotosrovės fI  priklausomybę nuo prie prijungtos įtampos U, 

esant pastoviam šviesos rautui const=Φ . Ji fotorezistoriui – praktiškai tiesinė (3.11.8 pav.). 

 
3.11.8 pav. Fotorezistoriaus voltamperinė charakteristika 
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2. Šviesinė (liuksamperinė) rodo fotosrovės fI  priklausomybę nuo apšviestumo srauto Φ  
)(Φ= fI f , esant pastoviai maitinimo šaltinio įtampai U (3.11.9 pav.). Matyti, kad charakteristika 

yra netiesinė. 

 
3.11.9 pav. Fotorezistoriaus šviesinė charakteristika 

 
3. Spektrinė rodo fotosrovės fI  priklausomybę nuo elektromagnetinės bangos (šviesos) ilgio 

λ  (tam tikros šviesos spalvos) – )(λfI f = , esant pastoviam šviesos rautui const=Φ  (3.11.10 
pav.). 

 
3.11.10 pav. Fotorezistoriaus spektrinė charakteristika 

 
4. Dažninė apibūdina fotorezistoriaus jautrumą veikiant tam tikru dažniu kintančiam šviesos 

srautui (3.11.11 pav.). Dažninė charakteristika apibūdina fotorezistoriaus inertiškumą ir 
greitaveiką..  

 
3.11.11 pav. Fotorezistoriaus dažninė charakteristika 

 
Fotorezistoriaus veikimą apibūdina ir kiti parametrai: 
1. Tamsinė fotorezistoriaus varža tR  – neapšviesto fotorezistoriaus varža ( 92 1010 ÷=tR ). 
2. Savitasis (monochromatinis) jautris SJ  – fotosrovės santykis su šviesos srauto ir įtampos 

sandauga 

U
I

J f
S ⋅Φ
= .                                                             (3.11.17) 

3. Integrinis jautris IJ  – savitojo jautrio sandauga su ribine darbine įtampa. 
4. Darbinė įtampa – tai įtampa, prie kurios prijungtas fotorezistorius gali veikti ilgą laiką. 
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5. Leistinoji išsklaidoma galia – didžiausia fotorezistoriaus išsklaidoma galia, kurią 
fotorezistorius išsklaido nesudegdamas.  

Fotorezistoriai naudojami fotometrijoje, automatikoje, automatinio reguliavimo sistemose, 
optiniuose keitikliuose. 

 
3.11.6. Magnetorezistoriai 
 
Magnetorezistoriumi vadinamas puslaidininkinis rezistorius, kurio varža priklauso nuo 

magnetinio lauko (magnetinio srauto tankio). Magnetorezistoriaus charakteristika )(BfRB =  
parodyta 3.11.12 pav. Šioje charakteristikoje yra dvi sritys. Pirmoje varžos pokytis priklauso nuo 
magnetinio srauto tankio kvadratine – netiesine priklausomybe 

 
2BS

R
RR

R
R

pr

prB

pr

⋅≈
−

=
∆ ,                                                    (11.18) 

 
antroje – tiesinė priklausomybė 

Bs
R

R

pr

⋅≈
∆ ,                                                             (11.19) 

 
čia S – netiesinis magnetinės varžos koeficientas; s – tiesinis magnetinės varžos koeficientas. 

 
3.11.12 pav. Magnetorezistoriaus charakteristika )(BfRB =  

 
Magnetorezistoriaus varža taip pat priklauso nuo temperatūros. 
Magnetorezistoriai naudojami magnetinio lauko įvertinimui, įvairių keitiklių ir matavimo 

prietaisų gamyboje. 
 
3.11.7. Holotronai 
 
Holotronas – tai puslaidininkinis įtaisas, kurio veikimo principas pagrįstas Holo efektu. Kai 

išilgai puslaidininkinės plokštelės (3.11.13 pav.) teka srovė xI  ir tuo pačiu metu ją veikia 
magnetinis laukas (magnetinio srauto tankis B), tai skersai plokštelės atsiranda įtampa, kuri 
vadinama Holo įtampa yU   

 

BI
d

RU x
H

y ⋅⋅= ,                                                        (3.11.20) 
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čia d – plokštelės storis; HR  – Holo koeficientas, priklausantis nuo puslaidininkinės medžiagos. 

 
3.11.13 pav. Holotrono jungimo schema 

 
Holotronas, kaip elektrinės grandinės elementas, turi dvi valdančiąsias įėjimo grandines 

(srovės xI  ir magnetinio srauto tankis B) ir vieną išėjimo grandinę yU . Kiekviena grandinė turi 
savo charakteristikas (3.11.14 pav.): )( xy IfU =  – valdančiosios srovės veikimas; )(BfU y =  – 
magnetinio lauko veikimas; )( yy IfU =  – išėjimo. 

        
                          a)                                                 b)                                                   c) 

3.11.14 pav. Holotrono chrakteristikos: a) )( xy IfU = ; b) )(BfU y = ; c) )( yy IfU =  
 

Holotronai dažniausiai yra gaminami iš n puslaidininkių: Ge, Si, InAs, InSb, InAsP, HgSe, 
HgTe. Holotronai naudojami magnetiniams laukams tirti, stiprioms srovėms, galiai, 
neelektriniams dydžiams, posūkio kampui, poslinkiui, mechaniniams virpesiams, spaudimui 
matuoti ir t.t. 

 
Savikontrolės klausimai  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- termorezistorius; 
- varistorius; 
- tenzorezistorius; 
- fotorezistorius; 
- magnetorezistorius; 
- holotronas. 

 
2. Kas bendro tarp visų puslaidininkinių rezistorių? 
3. Kur naudojami puslaidininkiniai rezistoriai? 
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3.12. Puslaidininkiniai diodai 
 

3.12.1. Klasifikacija 
 

Puslaidininkinis įtaisas su dviem išvadais, turintis vieną elektroninę skylinę (pn) sandūra, 
kuriame panaudotos sandūros savybės, vadinamas puslaidininkiniu diodu. Grafinis žymėjimo 
ženklas ir išvadų žymėjimas pateiktas 3.12.1 pav.  

 

 
3.12.1 pav. Puslaidininkinio diodo grafinis ženklas ir išvadų žymėjimas 

 
Diodo jungimas laikomas tiesiogine kryptimi, kai anodas jungiamas prie „pliuso“, o katodas 

prie „minuso“. Atgaline kryptimi – kai anodas jungiamas prie „minuso“, o katodas prie „pliuso“. 
Diodų klasifikacija ir žymėjimai patekti 3.12.1 lentelėje. 
 

3.12.1 lentelė. Diodų klasifikacija ir žymėjimai 
Eil. 
Nr 

Diodo tipas Diodo struktūra ir 
jungimas 

Žymėjimas Sandūros arba 
puslaidininkio savybės 
panaudojimas 

1 Lygintuviniai, 
impulsiniai ir 
universalūs   

pn sandūros vienpusio 
laidumo 

Stabilitronai 
  

Griūtinis arba Zinerio 
pramušimas 

2 
 

Stabistoriai 
  

Tiesiogiai jungiantys 
sandūras 

3 Varikapai 

 

 

pn sandūros talpos 
panaudojimas 

4 Superaukšto 
dažnio diodai 
(taškiniai) 

 
 

Dažninių savybių 
vienpusio laidumo 

5 Tuneliniai 

  

Stipriai legiruotų 
puslaidininkių 
sandūros savybės 

6 Inversiniai 

  

Padidintos 
koncentracijos 
puslaidininkių 
sandūros savybės 

7 Griūtiniai diodai 
  

pin sandūros savybių. 
Griūtinio pramušimo 
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8 Šotkio diodai 

  

mp sandūros vienpusio 
laidumo 

9 Magnetiniai 
diodai   

Magnetiniai reiškiniai 
puslaidininkio tūryje 

10 Gano diodai 

 
 

Elektrinio signalo 
susidarymas 
puslaidininkio tūryje 

Fotodiodai 

  

11 

Šviesos diodai 

  

Optoelektriniai 
reiškiniai pn sandūroje 

 
Tyrinėjant diodą, galima pastebėti, kad tiesiogine kryptimi įjungtas diodas praleidžia stiprią 

srovę, kai prijungta įtampa viršija tam tikrą slenkstinę įtampą. Įjungus atvirkštine (atgaline) 
kryptimi, diodas nebūna visiškai nelaidus – teka silpna atgalinė soties srovė. 

Įprastai žinynuose pateikiami tipiniai diodų parametrai. Jie padeda naudotojui optimaliai 
pasirinkti įtaisą. Tipiniai diodo parametrai skirstomi į statinius ir dinaminius. Statiniai parametrai 
parodo parametrus nuolatinės srovė atžvilgiu, dinaminiai – kintamosios srovės atžvilgiu. 

Tipiniai statiniai parametrai:  
1. Tiesioginė įtampa tU  parodo didžiausią leistiną įtampą tarp anodo ir katodo. 
2. Atgalinė srovė atgI  parodo didžiausią leistiną atgaline kryptimi įjungto diodo srovę.  
3. Atgalinė įtampa atgU  yra didžiausia leistina nuolatinė įtampa, kuri gali būti prijungta prie 

diodo atgaline kryptimi. 
4. Tiesioginė srovė tI  yra didžiausia leistina per diodą tekanti nuolatinė srovė tiesiogine 

kryptimi. 
5. Aplinkos temperatūra AT  – parodo didžiausią leistiną aplinkos, kur bus naudojamas 

diodas, temperatūrą. 
6. Leistinoji išsklaidoma galia sklP  nurodo didžiausią leistiną išsklaidomą galią. Tai labai 

svarbus galios diodų parametras, nes jie gali būti montuojami prie aušinimo radiatorių. 
Tipiniai dinaminiai parametrai:  
1. Darbo dažnis f parodo didžiausią leistiną dažnį, prie kurio diodas išlaikys savo 

charakteristikas ir parametrus. 
2. Diodo talpa DC . 
3. Diodo atsigavimo trukmė atst  parodo diodo grįžimo iš atviros būsenos į uždarą trukmę. 
 
Priklausomai nuo konstrukcinio išpildymo yra dviejų tipų diodai: plokštiniai ir taškiniai 

(3.12.2 pav.). 
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....  
                                                         a)                                   b) 

3.12.2 pav. Diodo konstrukcija: a) taškinis; b) plokštinis 
 

Plokštiniai diodai gaminami pagal lydytinę arba difuzinę technologiją. Difuzinių ir lydytinių 
lygintuvinių diodų konstrukcijos yra analogiškos. 
 

3.12.2. Lygintuviniai diodai 
 
Bendru atveju kintamosios įtampos lygintuvuose jie atlieka ventilio funkciją. Lygintuvinis 

diodas dažniausiai būna plokštinis ir pagamintas iš silicio, nes tiesioginė srovė būna stipri. 
Lygintuvinio diodo veikimas pagrįstas pn sandūros savybe praleisti srovę tik viena kryptimi. Jo 
pagrindinė charakteristika – voltamperinė (3.12.3 pav.). Matyti, kad tai pn sandūros 
charakteristika. 

 

     
                                                  a)                                                                  b) 

3.12.3 pav. Lygintuvinio diodo voltamperinė charakteristika: a) reali; b) ideali 
 

Idealaus diodo voltamperinę charakteristiką galima aprašyti (3.12.3 b) pav.) 
 

0=I , kai slUU <  ir 
t

t
t R

UI = , kai slUU > arba ttslt RIUU ⋅+= , kai slUU > ,          (3.12.1) 

 
čia slU  – slenkstinė įtampa, kuriai esant tiesiogine kryptimi diodas pradeda praleisti srovę 
(germanio diodų slenkstinė įtampa būna 0,2÷0,3 V, o silicio – 0,6÷0,8 V); tR  – diodo varža 
jungiant tiesiogine kryptimi. 
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Svarbūs ir kiti lygintuvinių diodų parametrai: pramušimo įtampa prU ; maksimali atgalinė 
įtampa maxatgU  ( maxatgU prU8,0≈ ) – nuo kelto voltų iki keleto kilovoltų; ribinis darbinis dažnis 

maxf ; maksimali atgalinė srovė maxatgI ; tiesioginė srovė tI  (3.12.3 pav.). 
Naudojant lygintuvinius diodus svarbu įvertinti ribinius srovių ir įtampų dydžius, kurių 

negalima viršyti: maksimali tiesioginė srovė maxtI ; maksimali tiesioginė įtampa maxtU . Pagal 
išsklaidoma galią, diodai skirstomi: į mažos galios ( sklP <1 W); į vidutinė galios ( sklP <10 W); į 
didelės galios ( sklP >10 W). 

Diodo lygintuvinės savybės dažnai apibūdinamos lyginimo koeficientu lygk , kuris yra lygus 
tiesioginės ir atgalinės srovių santykiui arba atgalinės ir tiesioginės varžų santykiui, kai tiesioginė 
ir atgalinė įtampos pastovios 

 

t

atg
lyg R

R
k = .                                                              (3.12.2) 

 
Germanio diodų 410=lygk , silicio – 610=lygk . 
Tiesioginė germanio ir silicio diodų varža būna maždaug vienoda ir priklauso nuo srovės 

dydžio ( 60020 −=tR  Ω). 
Norint gauti didesnes išlygintas (tiesiogines) sroves diodus galima jungti lygiagrečiai, o 

norint gauti didesnes atgalines įtampas – nuosekliai. 
Kintamajai srovei lyginti (keisti į nuolatinę) diodai jungiami pagal vienpusio lyginimo 

(3.12.4 pav.) arba dvipusio lyginimo (3.12.5 pav.) schemas. 
 

       
                    a)                                                       b)                                                       c) 
3.12.4 pav. Vienpusis lygintuvas: a) jungimo schema; b) paduodama įtampa į lygintuvo įėjimą; c) 

išėjimo įtampa ir srovė 
 

Vienpusio lyginimo schemoje yra vienas diodas, kuris srovę praleidžia tik vieną pusperiodį, 
kai paduodama u yra tiesioginė. Kitą pusperiodį diodas uždarytas ir per apkrovą aR  srovė neteka. 
Tokiame lygintuve vidutinė išlyginta įtampos (tuo pačiu ir srovės) vertė per pusę periodo 

 
max637,0 UUvid ⋅= ,                                                      (3.12.3) 

 
arba per periodą, kadangi antrą pusperiodį diodas uždarytas  
 

max318,0 UUvid ⋅= .                                                        (3.12.4) 
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Iš 3.12.4 c) pav. matyti, kad išlyginta įtampa (tuo pačiu ir srovė) yra pulsuojanti. Šias 
pulsacijas galima sumažinti, lygiagrečiai apkrovai aR  įjungus filtrą, kuriuo paprasčiausiu atveju 
gali būti didelės talpos kondensatorius FC . Tokiu atveju įtampos ir srovės pulsacijos 
sumažinamos ir išlyginta įtampa panašėja į nuolatinę įtampą. 

     
                    a)                                                       b)                                                       c) 
3.12.5 pav. Dvipusis lygintuvas: a) jungimo schema; b) paduodama įtampa į lygintuvo įėjimą; c) 

išėjimo įtampa ir srovė 
 

Iš 3.12.5 a) pav. parodyta dvipusio lyginimo tiltelio schema su keturiais diodais. Tada 
vidutinė išlyginta įtampos (tuo pačiu ir srovės) vertė padidėja dvigubai lyginant su vienpusio 
lyginimo schema (3.12.4 išraiška). Taip pat sumažėja pulsacijos. Kad daugiau sumažinti 
pulsacijas, galima naudoti filtrą (kondensatorių). 
 

3.12.3. Universalūs diodai 
 
Universalūs arba aukšto dažnio diodai yra taškiniai. Jie lygina aukšto dažnio kintamąsias 

sroves. Naudojami mažos galios lygintuvuose, detektoriuose. Jų ribiniai parametrai – maxtI  ir 

maxatgU  yra prastesni negu lygintuvinių diodų. Šie diodai pasižymi dideliu ribiniu darbiniu dažniu 

maxf , kuris gali siekti iki šimtų megahercų 
 

3.12.4. Impulsiniai diodai 
 
Impulsiniai diodai naudojami įtampai ir srovei perjunginėti ir elektriniams impulsams 

formuoti. Schemose jie veikia kaip jungikliai, todėl jų tiesioginė varža turi būti labai maža, o 
atgalinė – labai didelė. Jų perjungimo inertiškumas mažas. Perjungimo metu impulsas vėlinamas 
ir deformuojamas. 

Priimama, kad impulsinis diodas nuosekliai sujungtas su apkrovos varža aR , o 

ta RR >> (diodo varža tiesiogine kryptimi). Tada į šią grandinę paduodama impulsinė įėjimo 
įtampa įėjU , susidedanti iš trumpo teigiamo impulso, veikiančio diodą tiesiogine kryptimi, ir ilgo 
neigiamo impulso, patikimai uždarančio diodą (3.12.6 a) pav.). Srovės, tekančios per apkrovą aR , 
grafikas pateiktas 3.12.6 b) pav. Kadangi diodo tiesioginė varža nedidelė, tai jo netiesiškumas 
neįtakoja impulso formos, o srovės amplitudę lemia tik aR . Kaip matyti, teigiamas impulsas 
praktiškai neiškraipomas. Nedideli jo iškraipymai būtų matomi, jei impulsas būtų labai trumpas 
(µs dalių trukmės).  
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3.12.6 pav. Impulsinio diodo darbo iliustracija 

 
Pasikeitus įėjimo įtampos poliarumui, diodas užsidaro ne iš karto. Pagrindinė priežastis – 

difuzinės talpos iškrova. Tam tikrą laiką grandine teka mažėjanti pn sandūros iškrovos srovė, kuri 
po laiko atsτ  nusistovi iki vertės atgI0 . Galima teigti, kad diodo atgalinė varža nusistovi ne iš 
karto.  Tai yra todėl, kad, išsikraunant pn sandūros talpai, krūvininkai priverčiami judėti priešinga 
kryptimi kol rekombinuoja. Tas laikas atsτ  vadinamas atgalinės varžos atgavimo laiku. Tai 
svarbus impulsinių diodų parametras. Kuo jis mažesnis, tuo diodas geriau dirba impulsinėse 
schemose. Kita atgalinio impulso susidarymo priežastis – pn sandūros perelektrinimas. Todėl 
impulsiniam darbui skirti diodai turi turėti kuo mažesnę pn sandūros talpą. 

Jei tiesioginis impulsas ilgas (ms trukmės), tai atgalinės srovės impulso dėl jo mažos 
trukmės galima nepaisyti. (3.12.6 c) pav.) 

 
3.12.5. Stabilitronai 
 
Stabilitronai dar yra vadinami Zinerio diodais. Jie naudojami įtampai stabilizuoti bei riboti. 

Stabilitronai veikia pn sandūros elektrinio pramušimo srityje, todėl jungiami atgaline kryptimi 
(priešingai nei lygintuviniai diodai). Stabilitrono voltamperinė charakteristika tiesiogine kryptimi 
tokia pati, kaip ir kitų diodų, o atgaline kryptimi parodyta 3.12.7 pav. 

Stabilitronai gaminami išimtinai iš silicio ir gali stabilizuoti įtampą stU  2,7 ÷ 200 V ribose ir 
praleisti sroves stI  nuo kelių dešimčių mA iki amperų. Juose išsklaidoma galia sklP  siekia nuo 
šimtų mW iki dešimčių W. 

Kiti svarbūs stabilitrono parametrai – stabilizacijos koeficientas stK , diferencialinė varža 

dR ir stabilizacijos įtampos temperatūrinis koeficientas 
stUα . 

Stabilizacijos koeficientas – santykinių stabilizacijos srovės ir stabilizacijos įtampos pokyčių 
santykis 

st

st

st

st

st

U
U
I
I

K
∆

∆

≈ .                                                              (3.12.5) 
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Dažniausiai naudojamų stabilitronų 100≈stK . 

 
3.12.7 pav. Stabilitrono, prijungto atgaline kryptimi, voltamperinė charakteristika  

 
Diferencialinė varža gali būti apskaičiuojama iš voltamperinės charakteristikos 
 

st

st
d I

UR
∆
∆

= .                                                              (3.12.6) 

 
Diferencialinė varža dR  priklauso nuo stabilizuojamos įtampos dydžio (nuo pačio 

stabilitrono) ir nuo stabilizacijos srovės (gali būti nuo keleto iki keliasdešimt omų). Kuo mažesnė 
dR , tuo stabilizacija geresnė. dR  yra stabilitrono varža kintamajai srovei ir jos nereikia maišyti su 

jo varža nuolatinei srovei IUR =0 . Visada dRR >>0 . Temperatūros įtaka stabilitrono darbui 
atspindi stabilizacijos įtampos temperatūrinis koeficientas 

stUα , kuris parodo kaip pakinta 
stabilizuota įtampa, temperatūrai pakitus 1ºC 

 

TU
U

st

st
U st ∆⋅

∆
=α .                                                         (3.12.7) 

 
Įprastai 

stUα būna nuo 510−  iki 310−  1−K . 
Paprasčiausia stabilitrono įjungimo schema parodyta 3.12.8 pav. Srovė tekanti per 

stabilitroną ribojama rezistoriumi ribR , o jis apkrautas apkrovos varža aR . Ribojimo varža gali 
būti apskaičiuojama  

 

avid

stvid
rib II

UUR
+
−

= ,                                                         (3.12.8) 

 
čia )(5,0 maxmin UUUvid +⋅= , )(5,0 maxmin IIIvid +⋅= , asta RUI = . 

Jei prijungta įtampa U pakinta dydžiu U∆ , tai stabilizacija vyks, kai bus tenkinama sąlyga 
ribRIIU ⋅−≤∆ )( minmax .  

Galimas ir kitas variantas, kai constU = , tačiau kinta apkrovos varža aR  nuo minaR  iki 

maxaR . Tada ribojimo varža apskaičiuojama 
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avidvid

st
rib II

UUR
+
−

= ,                                                         (12.9) 

 
čia )(5,0 maxmin aaavid III +⋅= , o maxmin asta RUI =  ir minmax asta RUI = . 
 

 
3.12.8 pav. Stabilitrono jungimo schema  

 
Nagrinėjama schema turi trūkumą – didelė nenaudingai sunaudojama galia rezistoriuje ribR . 

Todėl yra mažas nagrinėjamos schemos naudingumo koeficientas. Vis dėlto ribR  yra būtinas, nes 
nesant gali būti viršyta leistina galia ir sugadintas stabilitronas.  

Yra puslaidininkinių diodų, kurie tiesiogine kryptimi turi staigiai kylančią charakteristiką 
(3.12.9 pav.). Jie irgi gali būti panaudoti įtampai stabilizuoti ir vadinami stabistoriais. 

 

 
3.12.9 pav. Stabistoriaus voltamperinė charakteristika tiesiogine kryptimi  

 
3.12.6. Varikapai 
 
Šių diodų veikimas pagrįstas pn sandūros barjerinės talpos kitimu kintant įtampai. Varikapai 

veikia įjungtai atgalinei įtampai ir jų talpa mažėja didėjant prijungtai atgalinei įtampai. Galima 
teigti, kad varikapai yra kintamosios talpos elektriškai valdomi kondensatoriai su priklausomybe 

)(UfC =  (3.12.10 pav.). 
Varikapo talpos kitimas apribotas minimalia ir maksimalia talpomis minC  ir maxC . Talpos 

kinta nuo kelių iki kelių dešimčių pF. Pagal talpų kitimą varikapai apibūdinami koeficientu  
 

min

max

C
CKC = .                                                                  (3.12.10) 

Įprastai 53−=CK , bet siekiami jį padidinti. 
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3.12.10 pav. Varikapo voltfaradinė charakteristika )(UfC =  

 
Dar vienas svarbus parametras – talpos kitimo jautrumas 
 

U
C

CC ∆
∆

⋅=
1α .                                                          (3.12.11) 

 
Varikapo įjungimo į kontūrą schema pateikta 3.12.11 pav. 

 
3.12.11 pav. Varikapo pajungimo schema 

 
Varikapai naudojami paderinti virpesių kontūrams elektroniniu būdu, automatiškai paderinti 

dažniui, dažninei moduliacijai, parametriniam stiprinimui, dažnių daugintuvuose.  
 

3.12.7. Superaukšto dažnio diodai 
 
Superaukšto dažnio diodai naudojami superaukšto dažnio parametrinių stiprintuvų 

schemose. Šiems diodams būdinga maža talpa. Jie gali dirbti plačiame dažnių diapazone. Darbo 
dažnių diapazonas gali siekti iki gigahercų. Superaukšto dažnio diodai yra taškinės konstrukcijos. 

Svarbiausi superaukšto dažnio diodų parametrai: diodo talpa DC  ir didžiausias darbo dažnis 

maxf . 
 

3.12.8. Tuneliniai diodai 
 
Tuneliniuose dioduose pn sandūra yra sudaryta iš puslaidininkių, turinčių labai didelę 

priemaišų koncentraciją. Šiuose dioduose elektrinis tunelinis pramušimas vyksta bet kokio dydžio 
atgalinei įtampai ir mažai tiesioginei įtampai.  
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3.12.12 pav. Tunelinio diodo voltamperinė charakteristika 

 
Iš voltamperinės charakteristikos (3.12.12 pav.) matyti, kad, didinant tiesioginę įtampą, iš 

pradžių tiesioginė srovė didėja, o pasibaigus tuneliniam pramušimui (taškas 2), tiesioginė srovė tI  
pradeda silpnėti. Toliau, kai tiesioginė įtampa tU  viršija slenkstinę įtampą (taškas 3), tiesioginė 
srovė vėl pradeda didėti. Iš to matyti, kad kai tiesioginė įtampa tU  mažesnė už slenkstinę įtampą 
(taškas 3) voltamperinėje charakteristikoje yra atkarpa su neigiama diferencialine varža. 

Tuneliniai diodai naudojami stiprintuvuose, generatoriuose ir kaip jungikliai. 
 

3.12.9. Inversiniai diodai 
 
Inversinių (atvirkštinių) diodų pn sandūra sudaryta iš puslaidininkių, turinčių mažesnę 

priemaišų koncentraciją negu tunelinių diodų. Pagal veikimo principą inversiniai diodai nuo 
tunelinių skiriasi tuo, kad juose tunelinis pramušimas vyksta tik veikiant atgalinei įtampai ir 
pasibaigia, kai išorinė įtampa lygi nuliui (3.12.13 pav.). 

 
3.12.13 pav. Inversinio diodo voltamperinė charakteristika 

 
Šie diodai tinka silpniems signalams lyginti. Jie pasižymi trumpa perjungimo trukme – 

greitaveikiai. Inversiniai diodai yra mažai jautrūs temperatūrai ir naudojami aukštojo dažnio 
detektoriuose.  
 

3.12.10. Šotkio diodai 
 
Šotkio diodai sudaryti mp (metalas-puslaidininkis) sandūros pagrindu. Jie pasižymi tuo, kad 

turi mažą slenkstinę įtampą, kuri yra apie 0,3 V. Iš tiesioginio jungimo srovės į atgalinę pereinama 
labai sparčiai, nes metalo ir puslaidininkinio darinyje nekaupiami šalutiniai krūvininkai. Iš 
uždarosios būsenos į atvirąją taip pat pereinama daug sparčiau – įjungimo trukmė siekia 100 ps. 
Dėl labai trumpų pereinamųjų procesų ir mažų talpų Šotkio diodai naudojami aukštųjų dažnių ir 
sparčiaveikių jungiklių grandinėse. 
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3.12.11. Magnetodiodai 
 
Magnetodiodai – tai puslaidininkiniai diodai, kuriuose, veikiant magnetiniam laukui, 

keičiasi jų parametrai. Pagrindinis parametras yra jautrumas 
 

)( IB
Ut

B ⋅∆
∆

=γ ,                                                              (3.12.12) 

čia tU∆  ir B∆  – tiesioginės įtampos ir magnetinio srauto tankio pokyčiai. 
Įprastai )/(10)5010( 3 mATVB ⋅⋅÷=γ . 
Naudojami magnetinių laukų įvertinimui. 

 
3.12.12. Gano diodai 
 
Gano diodai gaminami iš galio arsenido (GaAs), kurio juostinės diagramos laidumo juostoje 

yra dvi energijų sritys. Prijungus prie vienalyčio GaAs strypelio didėjančią įtampą, nuo tam tikros 
kritinės įtampos reikšmės elektronai gali pereiti iš pirmosios energijų srities į antrąją, kurioje 
elektronai tampa lėtaisiais elektronais. Lėtųjų elektronų sritis vadinama domenu. Kadangi domeno 
su lėtaisiais elektronais laidumas mažesnis, didžioji prijungtos įtampos dalis krinta kaip tik 
domeno srityje ir čia susidaro stipraus lauko sritis. Likusioje puslaidininkio dalyje įtampos 
kritimas ir elektrinio lauko stipris sumažėja (3.12.14 pav.). 

Elektrinio lauko veikiamas domenas juda puslaidininkiu link anodo. Pasiekęs anodą, 
domenas išnyksta ir gaunamas stiprus srovės impulsas. Prie katodo susidaro naujas domenas. 
Procesas kartojasi ir tampa periodiniu. Šis reiškinys vadinamas Gano reiškiniu. 

Periodinių srovės impulsų dažnį lemia domeno greitis ir puslaidininkinio strypelio ilgis. 
Gano diodu gali būti generuojami 10÷30 GHz dažnio virpesiai. 

 
3.12.14 pav. Gano diodo sandara (a) ir elektrinio lauko stiprio (b) bei elektronų koncentracijos (c) 

pasiskirstymai susidarius elektriniam domenui 
 

3.12.13. Fotodiodai 
 
Fotodiodo veikimo principas pagrįstas vidiniu fotoefektu. Fotodiodas gali veikti dviem 

režimais: 1) be išorinio įtampos šaltinio – fotogeneratoriaus režimu; 2) su išoriniu įtampos šaltiniu 
– fotodiodiniu režimu. Fotogeneratoriaus režime fotodiodas transformuoja šviesos energiją į 
elektros energiją. Fotodiodiniame režime fotodiodas veikia kaip fotokeitiklis, kuriame nuo 
apšviestumo priklauso per fotodiodą pratekanti fotosrovė. 

Fotodiodas fotodiodiniame režime į elektrinę grandinę jungiamas atgaline kryptimi (3.12.15 
a) pav.). Šviesos srautas valdo atgalinę diodo srovę. Apšvietus fotodiodo pn sandūrą, fotonai gali 
žadinti savuosius krūvininkus. Didėjant krūvininkų koncentracijai nuskurdintame sluoksnyje ir 



 
 

Projektas „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ 
Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-115 

 
 

135

šalutinių krūvininkų koncentracijai pn sandūros aplinkoje, stiprėja per pn sandūrą tekant atgalinė 
srovė. Kaip matyti iš voltamperinės charakteristikos (3.12.5 b) pav.), fotodiodu pratekanti 
fotosrovė fI  nedaug priklauso nuo prijungtos atgalinės įtampos ir labai priklauso nuo 
apšviestumo. Fotodiodo energetinės charakteristikos )(Φ= fI f  yra tiesinės (3.12.5 c) pav.). 

       
                              a)                                                 b)                                               c) 

3.12.15 pav. Fotodiodo fotodiodiniame režime jungimo schema (a); jo voltamperinė 
charakteristika (b); energetinė charakteristika (c) 

 
Vienas iš pagrindinių fotodiodo parametras yra integralinis fotodiodo jautris 
 

Φ
= fI

S ,                                                              (3.12.13) 

 
čia Φ – šviesos srautas. 

Fotodiodų spektrinės ir dažninės charakteristikos priklauso nuo fotodiodo puslaidininkinės 
medžiagos. Fotodiodai dirba iki 15-20 GHz. 

Fotodiodai naudojami fotometrijoje, fotokalometrijoje, automatinio reguliavimo schemose. 
Fotodiodas fotogeneratoriaus režime neprijungiamas prie išorinės įtampos. Dėl apšviestumo 

atsiradusius fotodiodo pn sandūroje krūvininkus veikia pn sandūros vidinis elektrinis laukas. 
Veikiamos elektrinio lauko skylės patenka į p sritį, o elektronai – į n sritį. Taip p sritis įsikrauna 
teigiamai, n sritis – neigiamai. Tarp p ir n sričių išvadų atsiranda potencialų skirtumas – 
fotoįtampa. Taigi fotodiodas gali veikti kaip fotoelementas. Prijungus prie fotoelemento apkrovą 
( aR ), grandinėje teka srovė 

 

ai RR
UI
+

= Φ
Φ  arba )( ai RRIU +⋅= ΦΦ ,                                        (3.12.14) 

 
čia ΦU  – fotoįtampa; iR  – fotoelemento vidinė varža. 

Fotoįtampa priklauso nuo apkrovos varžos. Fotoelemento voltamperinė charakteristika 
pateikta 3.12.6 b) pav. Charakteristikų susikirtimo su įtampa ašimi taškai atitinka fotoelemento 
tuščiąją eigą, susikirtimo su srovių ašimi taškai – trumpojo jungimo sąlygas. Norint rasti 
fotoįtampą ir srovę, kai fotoelemento apkrovos varža R, charakteristikų šeimoje reikia nubrėžti 
apkrovos tiesę IRU ⋅−= . Pagal šios tiesės ir fotoelemento voltamperinių charakteristikų 
susikirtimo taškus galima rasti fotoįtampos priklausomybę nuo šviesos srauto Φ  (3.12.6 c) pav.).  

Iš šių duomenų galima teigti, kad fotoelmentai keičia šviesos energiją į elektros energiją. 
Dabar dažniausiai naudojami silicio fotoelementai, kurių fotoįtampa siekia 0,5 – 0,7 V. 
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Fotoelementus sujungus gaunamos saulės baterijos. Saulės baterijų naudingumo koeficientas nėra 
didelis (apie 20 %), bet vis gerinamas. 

       
                                a)                                           b)                                                c) 

3.12.16 pav. Fotodiodo fotogeneratoriaus režime jungimo schema (a); jo voltamperinė 
charakteristika (b); energetinė charakteristika (c) 

 
3.12.14. Šviesos diodai 
 
Šviesos diodai vadinami puslaidininkiniai įtaisai su pn sandūra, kurie elektrinę energiją 

transformuoja į optinio spinduliavimo energiją. Šviesos diodai veikia prijungtai tiesioginei 
įtampai. Optinio spinduliavimo susidarymas dar vadinamas injekcine elektroliuminescencija. 
Šviesos diodo veikimo principas: prie pn sandūros prijungus tiesioginę įtampą, prasideda 
intensyvi šalutinių krūvininkų injekcija. Elektronai injektuojasi į p sritį, skylės – į n sritį. Jie 
rekombinuoja su pagrindiniais tos srities krūvininkais. Rekombinacijos metu išsiskiria optinė 
kvantų-fotonų pavidalo energija. Nuo cheminės puslaidininkio sudėties priklauso optinio 
spinduliavimo spalva. Šviesos diodai gaminami iš GaP, SiC, GaAlAs, GaAsP ir kitokių junginių. 
Iš GaAs gaminami šviesos diodai, spinduliuojantys infraraudonuosius spindulius. Šviesos diodai 
spinduliuoja siauro spektro nekoherentinius spindulius. 

Pagrindinės šviesos diodų charakteristikos yra šios: voltamperinė, spektrinė, kryptingumo 
optinio intensyvumo. 

Voltamperinė šviesos diodo charakteristika panaši kaip ir paprasto diodo.  
Spektrinė charakteristika parodo spinduliavimo spalvos priklausomybę nuo bangos ilgio λ  

(3.12.17 pav.). 
Pagrindiniai šviesos diodų parametrai: 
1. Šviesos stipris ŠVΦ , matuojamas kandelomis (cd). Jis nurodomas tam tikro dydžio 

tiesioginei srovei tI . Šviesos stipris būna iki milikandelų. 
2. Švytėjimo ryškis RŠΦ , išreiškiamas šviesos stiprumo santykiu su švytinčio paviršiaus 

plotu. Šviesos diodams jis siekia šimtai kandelų kvadratiniam centimetrui. 
3. Nuolatinė tiesioginė šviesos diodo įtampa tU  (priklausomai nuo medžiagos ir 

spinduliuojamos spalvos – 2÷3 V). 
4. Bangos ilgis λ  (švytėjimo spalva). 
5. Ribinė (didžiausia leistina) tiesioginė srovė tI (dešimtys miliamperų). 
6. Ribinė (didžiausia leistina) atgalinė įtampa (keli voltai). 
7. Leistinas temperatūrų diapazonas. 
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12.17 pav. Spalvos priklausomybė nuo bangos ilgio λ  

 
Šviesos diodai naudojami labai plačiai: kaip šviesos šaltiniai (lempos), indikatorių, 

švieslenčių, didelių matmenų teleekranų gamybai, automatikoje ir kt. 
 
Savikontrolės klausimai  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- lygintuvinis diodas; 
- stabilitronas; 
- varikapas; 
- tunelinis diodas; 
- fotodiodas; 
- šviesos diodas. 

 
2. Nubraižykite diodo grafinį ženklą sužymėkite išvadų pavadinimus? 
3. Kur naudojami puslaidininkiniai diodai? 
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3.13. Tranzistoriai 
 

3.13.1. Lauko tranzistoriai 
 
Tai puslaidininkiniai įtaisai, kurių stiprinimo išreiškiamos pagrindinių krūvininkų srautu 

judančiu pro laidumo kanalą ir valdomu elektrinio lauko (iš čia terminas „lauko“ – tranzistorius, 
valdoma elektriniu lauku). Šie tranzistoriai dar vadinami vienpoliais, kadangi srovę juose sukuria 
vieno poliarumo krūvininkai: skylės arba elektronai. 

Lauko tranzistorių klasifikacija ir žymėjimas pateiktas 3.13.1 pav. 
 

 
3.13.1 pav. Lauko tranzistorių klasifikacija ir žymėjimas 

 
Lauko tranzistorius turi tris elektrodus (išvadus): ištaka – I (S – angl. Source) – tai išvadas 

elektrodo, iš kurio į kanalą įteka laisvieji elektronai arba skylės; santaka – S (D – angl. Drain) – 
tai elektrodas, į kurį iš kanalo suteka krūvininkai; užtūra – U (G – angl. Gate) – elektrodas, kurio 
sukuriamu elektriniu lauku valdoma kanalo varža. 

Visiems lauko tranzistoriams būdinga labai silpna įėjimo srovė, t. y. labai didelė įėjimo 
varža – užtūra arba izoliuota nuo kanalo, arba su kanalu sudaro atvirkštine kryptimi jungiamą pn 
sandūra. Lauko tranzistoriai valdomi elektriniu lauku, potencialu arba įtampa. 

Lauko tranzistorius su valdančiąja pn sandūra pateiktas 3.13.2 pav. 

 
3.13.2 pav. Lauko tranzistoriaus su valdančiąja pn sandūra ir n kanalu įjungimas 
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Iš 3.13.2 pav. matyti, kad maitinimo šaltinis 2E  ir apkrovos rezistorius aR  prijungiamas prie 
S ir I išvadų. Ši grandinė vadinama išėjimo (valdomąja) grandine. Išilgai tranzistoriaus teka 
pagrindinių krūvininkų (šiuo atveju elektronų) išėjimo srovė. Įėjimo (valdančioji) grandinė 
sudaryta trečiuoju tranzistoriaus elektrodu, turinčiu kitokį laidumo tipą (nagrinėjamu atveju p tipo 
puslaidininkį). Maitinimo šaltinis 1E  vienintelėje tranzistoriaus pn sandūroje sukuria atgalinę 
įtampą. Tiesioginė įtampa į pn sandūra nepaduodama, nes tada įėjimo varža būtų labai maža. Į 
įėjimo grandinę jungiamas kintamosios srovės generatorius, sukuriantis įėjU (įėjimo signalą). 
Veikiant įėjU , kinta atgalinės pn sandūros įtampos dydis ir užtveriamojo sluoksnio (3.13.2 pav. 
parodyta punktyrine linija) storis. Tada kinta lauko tranzistoriaus kanalo, kuriuo teka pagrindinių 
krūvininkų srovė (išėjimo srovė), skerspjūvio plotas.  

Didinant įtampą tarp užtūros U ir ištakos I užIU , užtvarinio pn sandūros sluoksnio storis 
didėja, kanalas siaurėja, jo varža nuolatinei srovei 0R  didėja, ir santakos srovė SI  mažėja. Tam 
tikra užIU  gali visiškai uždaryti kanalą. Kai 0=užIU , kanalo skerspjūvis didžiausias, 0R  
mažiausias ir SI  didžiausia. Kad įėjimo įtampa efektyviai valdytų kanalą, pagrindinis 
puslaidininkis, kuriame susiformuoja kanalas, turi turėti didelę varžą. Tada užtvarinis sluoksnis 
jame pasidaro storesnis. Be to, pradinis kanalo skerspjūvio plotas turi būti mažas (kelių µm eilės). 
Tokiu atveju lauko tranzistorių galima uždaryti kelių voltų įtampa užIU . 

Lauko tranzistoriai su pn sandūra gali būti gaminami sulydymo ir difuzijos būdu. Geresni 
yra difuziniai lauko tranzistoriai, nes gali dirbti aukštesniuose dažniuose (iki GHz). 

Lauko tranzistoriaus savybes parodo charakteristikų šeimos: įėjimo arba valdymo 
charakteristikų )( užIS UfI = (3.13.3 a) pav.), kai įtampa tarp santakos ir ištakos pastovi 

constUSI =  ir išėjimo charakteristikų )( SIS UfI = (3.13.3 b) pav.), kai įtampa užtūros ir ištakos 
pastovi constUužI = . Įėjimo charakteristikos skaičiavimams rečiau naudojamos (nelabai 
patogios), o išėjimo charakteristikos parodo, kad didinant SIU , srovė SI  pradžioje auga staigiai, o 
vėliau augimas sustoja ir srovė tarsi įsisotina. Tai paaiškinama tuo, kad didinant SIU  srovė SI  turi 
didėti, tačiau tuo pat metu padidėja atgalinė įtampa pn sandūroje – užtveriamasis sluoksnis 
išsiplečia ir sumažina srovę. Padavus didesnę neigiamą užtvarinę įtampą į užtūra, srovė sumažėja 
ir charakteristika eina žemiau.  

Per didelė SIU  gali pramušti puslaidininkį (3.13.3 b) pav. punktyrinė linija). Pramušimo 
įtampa yra vienas ribinių lauko tranzistorių parametrų. 

    
                                                       a)                                                  b) 
3.13.3 pav. Lauko tranzistoriaus su valdančiąja pn sandūra ir n kanalu statinės charakteristikos: a) 

valdymo; b) išėjimo 
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Lauko tranzistorius įprastai dirba gulsčioje (3.13.3 b) pav.) charakteristikos dalyje, t. y, 
srityje, kuri vadinama soties sritimi. Įtampa, kai prasideda ši sritis vadinama soties įtampa. 
Užtvarinė užtūros įtampa, uždaranti lauko tranzistorių (padaranti jį nelaidų srovei), vadinama 
atkirtos įtampa. Lauko tranzistoriai charakterizuojami tokiais parametrais: 

1. Statumas 

užI

S

U
IS

∆
∆

= , kai constUSI = .                                                   (3.13.1) 

 
2. Vidinė (išėjimo) varža 

S

SI
i I

UR
∆
∆

= , kai constUužI = .                                                   (3.13.2) 

 
3. Stiprinimo koeficientas 

užI

SI
S U

UK
∆
∆

= , kai constIS =  arba iS RSK ⋅= .                                  (3.13.3) 

 
4. Įėjimo varža 

už

užI
įėj I

UR
∆
∆

= , kai constUSI = .                                                   (3.13.4) 

 
Didelę reikšmę turi ribiniai lauko tranzistorių parametrai: didžiausia leistina santakos srovė 

maxSI (įprastai nuo kelių dešimtųjų miliamperų iki šimtų miliamperų), didžiausia leistina užtūros 
srovė maxužI , didžiausia leistina įtampa tarp santakos ir ištakos axSU Im (nuo kelių iki kelių dešimčių 
voltų), didžiausia leistina įtampa tarp užtūros ir ištakos axužU Im , sklaidomoji galia maxsklP . 

Lauko tranzistorių įėjimo talpa užIC  yra pn sandūros barjerinė talpa. Talpa gali būti iki kelių 
pF, jei tranzistorius pagamintas difuziniu būdu. Talpa gali būti iki keliasdešimt pF, jei 
tranzistorius pagamintas lydytiniu būdu. Praėjimo talpa užSC  ir išėjimo talpa SIC  yra mažos. 

Lauko tranzistoriai gali būti jungiami pagal bendros užtūros (BUž) schemą (kai užtūra 
bendra tiek įėjimui, tiek išėjimui); bendros ištakos (BI) schemą (kai ištaka bendra tiek įėjimui, tiek 
išėjimui); bendros santakos (BS) schemą (kai santaka bendra tiek įėjimui, tiek išėjimui). Nuo 
pajungimo schemos keičiasi grandinės parametrai. 

Lauko tranzistoriai už dvipolius (bipoliariuosius) geresni ne tik tuo, kad turi didelę įėjimo 
varžą, bet jų parametrai mažiau jautrūs temperatūros pokyčiams. Juk lauko tranzistorių srovę SI  
sudaro pagrindiniai krūvininkai, kurių skaičių puslaidininkyje daugiau lemia legiravimo laipsnis 
negu temperatūra. Taip pat lauko tranzistoriai turi mažesnius savuosius triukšmus. Lauko 
tranzistorių trūkumas – nedidelis statumas (3.13.1 išraiška). Įprastai lauko tranzistoriai gaminami 
iš Si. 

Tobulinant lauko tranzistorius buvo sukurti tranzistoriai su izoliuota užtūra: MDP 
tranzistoriai (metalas-dielektrikas-puslaidininkis struktūros) ir MOP tranzistoriai (metalas-
oksidas-puslaidininkis struktūros). Jie gali būti su pradiniu (savuoju) kanalu arba su indukuotu 
kanalu (3.13.1 pav.). 

MOP ir MDP tranzistorių parametrai geresni už paprasto lauko tranzistoriaus: įėjimo varža 
siekia iki 1210  – 1610  Ω, įėjimo srovė – apie pA, įėjimo talpa nesiekia pF, gali dirbti iki GHz. 
MOP tranzistoriai su indukuotu kanalu yra nesudėtingi ir tinkantys mikrograndynų gamybai. 
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MOP ir MDP tranzistoriai kartais turi ketvirtą išvadą vadinamą pagrindu. Dažniausiai 
pagrindo išvadas sujungiamas su ištaka tranzistoriaus viduje ir išorėje jo nematyti.   

MOP ir MDP tranzistoriai labai jautrūs statiniam elektriniam laukui. Montuojant ar paimant 
į rankas jie gali būti sugadinami dėl ant žmogaus kūno paviršiaus nuo drabužių susikaupusiu 
statiniu elektros krūviu. Todėl prieš montuojant juos reikia įsižeminti (lituoklis taip pat turi būti 
įžemintas). 

Paprasti lauko ir MOP bei MDP tranzistoriai plačiai naudojami mikrograndynų gamyboje, 
stiprintuvuose, perjungikliuose. 
 

3.13.2. Dvipoliai (bipoliarieji) tranzistoriai 
 
3.13.2.1. Klasifikacija 
 
Dvipoliu (dar vadinamas bipoliariuoju arba dvikrūviu) tranzistoriumi vadinamas 

puslaidininkinis įtaisas su dviem pn sandūromis, skirtas signalo galiai stiprinti. 
Tranzistoriaus srovę sukuria judantys dviejų polių krūvininkai – elektronai ir skylės. 

Dvipolių tranzistorių klasifikacija, žymėjimai pateikti 3.13.1 lentelėje. 
 

3.13.1 lentelė. Dvipolių tranzistorių klasifikacija ir žymėjimas 
Požymis Struktūra, žymėjimas 

Sričių elektrinis 
laidumas ir 
žymėjimas 

pnp tipo 

 

npn tipo 

 
Sandūrų 
formavimo 
metodai 
(konstrukcijų 
technologiniai tipai    Lydytiniai               Mezodifuziniai    Planariniai-difuziniai      Epitaksiniai-planariniai 
Klasifikacija pagal 
dažnį, MHz 

Žemo dažnio 
f<3 

Vidutinio 
dažnio  
3<f<30 

Aukšto dažnio  
30<f<300 

Superaukšto 
dažnio  

30<f<300 ir 
didesnis 

Klasifikacija pagal 
galią, W 

Mažos galios 
3,0<sklP  

Vidutinė galios 
5,13,0 << sklP  

Didelės galios 
5,1>sklP  

 
Dvipolis tranzistorius sudarytas iš trijų skirtingo laidumo puslaidininkinių sričių: kraštinės 

sritys yra vienodo laidumo, o vidurinioji – priešingo. Pavyzdžiui, kraštinės sritys yra skylinio 
laidumo, o vidurinioji – elektroninio, toks tranzistorius vadinamas pnp tranzistoriumi. 
Tranzistoriai, kurių kraštinės sritys yra elektroninio laidumo, o vidurinioji – skylinio, vadinami 
npn tranzistoriai. Vidurinė tranzistorių sritis vadiname baze (B). Viena iš kraštinių sričių, labiau 
legiruota priemaišomis (su rodyklyte pagal 3.13.1 lentelę), vadinama emiteriu (E), kita – mažiau 
legiruota – kolektoriumi (K(C – angl. collector)). 

Tranzistoriaus sandūra tarp emiterio ir bazės vadinama emiterine sandūra, o tarp bazės ir 
kolektoriaus – kolektorine sandūra. Sandūrų formavimo metodai parodyti 3.13.1 lentelėje.  
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Priklausomai nuo įtampų, prijungtų prie tranzistoriaus sandūrų, poliškumo yra galimi keturi 
tranzistoriaus darbo režimai: stiprinimo (aktyvinis) kai emiterinė sandūra dirba tiesiogine 
kryptimi (prijungta tiesioginė įtampa), o kolektorinė sandūra – atgaline (prijungta atgalinė 
įtampa); uždarymo (atkirtos) kai abi sandūros (emiterinė ir kolektorinė) dirba atgaline kryptimi 
(prijungtos atgalinės įtampos); soties kai abi sandūros dirba tiesiogine kryptimi (prijungtos 
tiesioginės įtampos) ir inversinis kai emiterinė sandūra dirba atgaline kryptimi (prijungta atgalinė 
įtampa), o kolektorinė sandūra – tiesiogine (prijungta tiesioginė įtampa) (3.13.4 pav.). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

3.13.4 pav. Dvipolio tranzistoriaus darbo režimai: a) aktyvinis; b) uždarymo; c)soties; d) 
inversinis 

 
pnp ir npn tipo tranzistorių veikimas toks pats, skiriasi tik maitinimo šaltinių poliarumas ir 

srovių kryptys. 
 

3.13.2.2. Dvipolio tranzistoriaus darbas aktyviniu statiniu režimu 
 
Nagrinėjamas neapkrautas (neprijungta apkrova) pnp tranzistorius su prijungtais maitinimo 

šaltiniais (3.13.5 pav.). 

 
3.13.5 pav. Dvipolio pnp tranzistoriaus darbas aktyviniu statiniu režimu 
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Tiesioginė srovė tekanti per emiterinę sandūrą daugiausia yra skylinė epI  ir skylės 
injektuojamos iš emiterio į bazę (3.13.5 pav.). Nedidelę emiterio srovės eI  dalį sudaro 
nepagrindinių krūvininkų – elektronų, pereinančių iš bazės į emiterį, srovė enI . Į bazę injektuotos 
skylės tampa nepagrindiniais krūvininkais ir iš dalies rekombinuoja su elektronais, sudarydamos 
srovę bpI . Kadangi bazė yra plona, didžioji skylių dalis, paveikta kolektorinės sandūros lauko, 
spėja prasiskverbti pro bazę ir patenka į kolektorių, sudarydama kolektorinės srovės dedamąją 

kpI . Vietoje, kuriame išvestas išvadas iš kolektoriaus, skylės rekombinuoja su kE  tiekiamais 
elektronais ir sudaro naudingą kolektoriaus srovę. Per kolektorinę sandūrą visada prateka nedidelė 
atgalinė kolektoriaus srovė kaI  (nepagrindinių krūvininkų srovė), tad kolektoriaus srovė 

kakpk III += . Santykis 
e

kp

I
I

=α  vadinasi srovės perdavimo koeficientu schemoje su bendra baze, 

nes šiuo atveju tranzistorius įjungtas taip, kad bazė vienu metu priklauso ir įėjimo (emiterio), ir 
išėjimo (kolektoriaus) grandinėms. Tas perdavimo koeficientas 998.0950.0 −=α . Kuo mažesnė 
rekombinacija, tuo α  didesnis. Kadangi ekp II ⋅= α , tai kaek III +⋅=α . Kadangi eka II << , tai 
galima priimti, kad ek II ⋅≈α . 

Bazės srovė kaekeb IIIII −⋅−=−= )1( α . Bazės srovė yra nedidelė (10 – 100 kartų 
mažesnė nei kI ), bet taip pat stengiamasi, kad ji būtų dar kiek galima mažesnė, nes ji nenaudinga. 

 
3.13.2.3. Dvipolio tranzistoriaus jungimo schemos 

 
Jungiant dvipolius tranzistorius į schemas, visuomet vienas jų elektrodas yra bendras įėjimo 

ir išėjimo grandinėms. Pagal tai yra trys tranzistorių jungimo schemos: bendrosios bazės (BB) 
(3.3.16 a) pav.), bendrojo emiterio (BE) (3.3.16 b) pav.) ir bendrojo kolektoriaus (BK arba BC) 
(3.3.16 c) pav.), priklausomai nuo to, kuris iš elektrodų yra bendras įėjimo ir išėjimo grandinėms. 
 

   
                            a)                                                    b)                                                  c) 

3.13.6 pav. Dvipolio pnp tranzistoriaus jungimo schemos: a) BB; b) BE; c) BC 
 
Iš schemų (3.3.16 pav.) matyti, kad BB ir BE schemose apkrovos rezistorius stovi 

kolektoriaus grandinėje, o BC schemoje – emiterio grandinėje. 
Visos schemos yra naudojamos, bet skiriasi savo parametrais. Pagrindiniai BB, BE ir BK 

jungimų parametrai pateikti 3.13.2 lentelėje.  
 

3.13.2 lentelė. Dvipolių tranzistoriaus pagrindiniai BB, BE ir BK jungimų parametrai 
 Parametras BB BE BK 
1. 

Įėjimo varža įėjR  
e

e
įėj I

UR
∆
∆

= ; Maža; 
b

b
įėj I

UR
∆
∆

= ; 
b

b
įėj I

UR
∆
∆

= ; Didelė; 
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(30÷100)Ω Vidutinė; 
(400÷2000)Ω 

(5÷200)kΩ 

2. Išėjimo varža išR  
k

k
iš I

UR
∆
∆

= ; Didelė; 

(0,2÷1)MΩ 
k

k
iš I

UR
∆
∆

= ; 

Vidutinė; 
(25÷100)kΩ 

e

e
iš I

UR
∆
∆

= ; Maža; 

(30÷10000)Ω 

3. Srovės stiprinimo 
koeficientas ik  

e

k
i I

Ik
∆
∆

== α ; 1<α  
b

k
i I

Ik
∆
∆

== β ; 

)1/( ααβ −=  
10010 ÷=β  

b

e
i I

Ik
∆
∆

== γ ; 

)1/(1 αγ −=  
10010 ÷=γ  

4.  Įtampos stiprinimo 
koeficientas uk  

e

k
u U

Uk
∆
∆

= ; Priklauso 

nuo apkrovos. Gali 
siekti iki 5000 

b

k
u U

Uk
∆
∆

= ; 

Priklauso nuo 
apkrovos. Gali 
siekti iki 5000 

b

e
u U

Uk
∆
∆

= ; 1≤uk  

5. Galios stiprinimo 
koeficientas pk  

e

k
p P

Pk
∆
∆

= ; Vidutinis 

(30 dB) 
b

k
p P

Pk
∆
∆

= ; Didelis 

(40 dB) 
b

e
p P

Pk
∆
∆

= ; Mažas 

(15 dB) 
6. Fazės postūmis tarp 

išU  ir įėjU  
°0  °180  °0  

7. Panaudojimas Darbui nuo 
žemaominio 
generatoriaus arba su 
didelės varžos 
apkrova 

Universalus 
(įvairūs 
stiprintuvai, 
fazoinvertoriai ir 
kt.) 

Darbui nuo 
aukštaominio 
generatoriaus arba su 
mažos varžos 
apkrova; Emiteriniai 
kartotuvai 

 
3.13.2.4. Dvipolio tranzistoriaus statinės charakteristikos 

 
Tranzistoriaus srovių ir įtampų priklausomybę rodo statinės tranzistoriaus charakteristikos, 

kai tranzistoriaus išėjimo grandinėje nėra apkrovos varžos. Tranzistoriuje tarpusavyje susiję šie 
dydžiai: įėjimo srovė inI , įėjimo įtampa inU , išėjimo srovė outI , išėjimo įtampa outU . Visas jų 
priklausomybės išreiškia kelios charakteristikų šeimos. Priimta nagrinėti įėjimo charakteristikų 

)( inin UfI =  šeimą ir išėjimo charakteristikų šeimą )( outout UfI = . Kiekvienam tranzistoriaus 
jungimo būdui (BB, BE, BK) yra savos įėjimo ir išėjimo charakteristikos (nes keičiasi įėjimo ir 
išėjimo vieta tranzistoriuje). Dažniausiai pateikiamos BB ir BE schemų charakteristikos. npn ir 
pnp tipo tranzistorių charakteristikos analogiškos, skiriasi tik įtampų ir srovių kryptys.  

Tranzistorių įėjimo charakteristikos panašios į diodo charakteristikas tiesiogine kryptimi, o 
išėjimo charakteristikos – diodo charakteristikos atgaline kryptimi. 

Įėjimo charakteristikos BB jungimo schemai parodo eI  priklausomybę nuo įtampos tarp 
emiterio ir bazės ebU , esant pastovioms įtampoms tarp kolektoriaus ir bazės kbU  
( constUUfI kbebe == );( ) (3.13.7 pav.). Charakteristika, kai 0=kbU , atitinka emiterinės 
sandūros tiesioginę charakteristiką. Tai paaiškinama tuo, kad kolektorinės sandūros elektrinis 
laukas sutelktas būtent kolektorinėje sandūroje ir mažai veikia procesus emiterinėje sandūroje. 
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Tačiau matomas nedidelis eI  didėjimas, didinant kbU  paaiškinamas tuo, sumažėja bazės storis ir 
padidėja kolektoriaus atgalinė srovė. 

 

 
3.13.7 pav. Įėjimo charakteristikos BB jungimo schemai 

 
Įėjimo charakteristikos BE jungimo schemai parodo bI  priklausomybę nuo įtampos tarp 

bazės ir emiterio beU , kai pastovi įtampa tarp kolektoriaus ir emiterio keU  
( )( beb UfI = ; constUke = ) (3.13.8 pav.). Kai 0=keU , charakteristika prasideda koordinačių 
pradžioje ir sutampa su pn sandūros charakteristika tiesiogine kryptimi. Didinant keU−  bI  
mažėja. Tai visų pirma paaiškinama tuo, kad, padidinus atgalinę kolektorinės sandūros, padidėja 
sandūros plotis, o bazės storis sumažėja, vadinasi, sumažėja rekombinacinė bazės srovės 
dedamoji. Žinoma, kad bazės srovė susideda iš rekombinacinės dedamosios bpI , emiterinės 
sandūros nepagrindinių krūvininkų srovės bnI , kurios kryptimi sutampa, ir joms priešingos 
atgalinės kolektorinės sandūros srovės kaI . Kai įtampa beU  maža, tačiau veikia pakankamai didelė 

keU− , vyrauja kaI  ir bazės srovė neigiama. Padidinus beU , bus atvejis, kai bnbpka III +=  ir 
0=bI . Toliau didinant beU , bnbpka III +< , todėl bazės srovė pasidaro teigiama ir auga didėjant 

beU . Reikia prisiminti, kad bI  yra nedidelė (µA), tuo tarpu eI  ir kI  (mA eilės.) 

 
3.13.8 pav. Įėjimo charakteristikos BE jungimo schemai 

 
Išėjimo charakteristikos BB jungimo schemai parodo kolektoriaus srovės kI  priklausomybę 

nuo įtampos tarp kolektoriaus ir bazės kbU− , esant pastoviai emiterio srovei eI  arba pastoviai 
įtampai tarp emiterio ir bazės ebU ( )( kbk UfI = ; constIe =  arba constUeb = ). Charakteristikos 
parodytos 3.13.9 pav.  
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3.13.9 pav. Išėjimo charakteristikos BB jungimo schemai 

 
Kaip matyti iš 3.13.9 pav., Esant 0=eI  ( 0=ebU ), yra atgalinė kolektoriaus srovė kaI . 

Didinant eI  (arba ebU ), didėja kolektoriaus srovė kI . Charakteristikos yra pasvirusios, nes 
didinant kbU−  mažėja bazės storis, rekombinacija bazėje ir kI  nežymiai auga. 

Išėjimo charakteristikos BE jungimo schemai parodo kolektoriaus srovės kI  priklausomybę 
nuo įtampos tarp kolektoriaus ir emiterio beU  ( )( kek UfI = ; constIb =  arba constUbe = ). 
Charakteristikos parodytos 3.13.10 pav. Iš charakteristikų eigos matyti, kad pradžioje, didinant 

keU , kolektoriaus srovė kI  didėja staigiai ir nusistovi tuo didesnė, kuo didesnė beU−  arba bazės 
srovė bI . Toliau didinant keU− , kolektoriaus srovė auga nežymiai dėl rekombinacijos mažėjimo 
bazėje. 

 
3.13.10 pav. Išėjimo charakteristikos BE jungimo schemai 

 
 

3.13.2.5. Dvipolio tranzistoriaus dinaminis darbo režimas 
 

Tranzistorius stiprintuve, generatoriuje ar kitur dirba dinaminiu režimu, kai į jo įėjimą 
paduodamas signalas iš generatoriaus ir dėl to jo poveikio tranzistoriaus srovės ir įtampos yra 
sustiprinamos, o tranzistorius apkraunamas apkrovos varža aR . Naudojant tranzistorių virpesiams 
(signalams) stiprinti, labai svarbu, kad stiprinimas vyktų be signalo iškraipymų. Iškraipymai gali 
būti netiesiniai, dažniniai, faziniai. Kad nebūtų iškraipymų ir gautume pakankamą stiprinimą, 
stiprintuvas turi būti suderintas: tinkamai parinktas maitinimo įtampos, apkrovos varža, įėjimo 
įtampos dydis, tranzistoriaus tipas it kt. Darbinį tranzistoriaus režimą galima skaičiuoti analitiškai, 
tačiau rezultatai būna apytiksliai. Vaizdesnis yra grafoanalizinis metodas. Plačiausiai paplitusi BE 
jungimo schema, todėl bus pasinaudota BE jungimo schemos charakteristikomis. Ant statinių 
išėjimo charakteristikų šeimos brėžiama dinaminė (apkrovos) charakteristika (3.13.11 pav.). 
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3.13.11 pav. Statinių charakteristikų šeimos dinaminės charakteristikos 

 
Apkrauto tranzistoriaus išėjimo grandinei galioja lygtis 
 

akkek RIUE ⋅+= .                                                          (3.13.1) 
 
Tai yra tiesės lygtis ir dinaminė charakteristika brėžiama per du taškus N ir M, kuriuose ši 

tiesė kerta koordinačių ašis. Kai 0=keU , akk REI /=  (taškas N), kai 0=kI , kek UE =  (taškas 
M). Nubrėžus dinaminę charakteristiką, parenkama charakteristikos darbinė dalis. Norint gauti 
didžiausią galią ir naudingumo koeficientą, reikia kuo geriau išnaudoti charakteristiką. Darbinės 
dalies dydį lems įėjimo amplitudė. Priimama, kad darbine dalimi pasirenkama charakteristikos 
AB atkarpa. Darbinės charakteristikos dalies projekcijos į kI  ir keU  ašis duos kI  ir keU  kintamųjų 
dedamųjų amplitudžių mkI2  ir mkeU2  dydžius. Dinaminės charakteristikos pasvyrimas priklauso 
nuo kE  ir aR  dydžių ir juos reikia pasirinkti taip, kad dinaminė charakteristika neitų nei per daug 
stačiai, nei per daug gulsčiai. aR  imama daug didesnė už schemos įėjimo varžą. Charakteristikos 
darbinės dalies viduryje pasirenkamas taškas T. Darbo taškas nusako darbinę bazės srovę 0bI . Jei 
T yra charakteristikos darbinės dalies viduryje, tai 0bI  bus vidutinė vertė bazės srovių, 
atitinkančių taškus A ir B. Iš 3.13.11 pav. matyti, kad 400 =bI  µA, 80=bAI  µA, 0=bBI . Tada, 
įėjimo srovės virpesių amplitudė mbI  sieks 40 µA. Darbo tašką T atitinkanti įėjimo srovė 0bI  ir 
išėjimo srovė 0kI  vadinamos rimties srovėmis. T taip pat nusako rimties įtampą 0keU . Tada 
galima rasti tranzistoriaus galią rimties režimu 000 kekk UIP ⋅=  ir ši galia turi būti kribk PP ≤0  
(darbo taškas turi būti kairiau kreivės kribP ). Turint įėjimo charakteristikas, galima ant jų perkelti 
taškus A, T ir B bei pagal juos rasti įėjimo parametrus įėjR , įėjP , bR , visus stiprinimo 
koeficientus, naudingumo koeficientą ir kt. 

Jei darbinės charakteristikos dalys AT=TB, tai signalo formos (netiesiniai) iškraipymai 
minimalūs. Iš dinaminės charakteristikos matyti, kad kI  ir keU  yra priešingų fazių. 
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3.13.2.6. Dvipolio tranzistoriaus parametrai 
 

Tranzistoriaus parametrai yra dydžiai, charakterizuojantys tranzistoriaus savybes. Juos 
sulyginant, galima spręsti apie tranzistoriaus kokybę. Tranzistoriams vertinti yra pasiūlyta kelios 
parametrų sistemos. Dažniausiai naudojami hibridiniai ir ribiniai parametrai.  

Hibridiniai parametrai. Laikoma, kad tranzistorius prijungtas prie maitinimo ir yra 
nustatytas jo darbo taškas. Tada padavus į jo įėjimą mažą kintamąją įtampą, tranzistorius elgsis 
kaip aktyvus tiesinis keturpolis (3.13.12 pav.). 

 
3.13.12 pav. Aktyvus tiesinis keturpolis 

 
Remiantis keturpolių teorija, įėjimo dydžius 1I , 1U , išėjimo dydžius 2I , 2U  galima sujungti 

įvairiai, priklausomai nuo to, kurie du dydžiai iš keturių bus parinkti nepriklausomai 
kintamaisiais. Nepriklausomais kintamaisiais pasirinkę 1I  ir 2U , kitus du kintamuosius galima 
išreikšti funkcinėmis priklausomybėmis ),( 211 UIfU =  ir ),( 212 UIfI = . 

Gaunami koeficientai 11h , 12h , 21h  ir 22h  vadinami tranzistoriaus h parametrais. Kiekvienas 
h parametras turi konkrečią fizikinę prasmę. 

1

1
11 I

U
h

∆
∆

= , kai 02 =∆U  arba 02 =U ,                                      (3.13.2) 

vadinamas tranzistoriaus įėjimo varža, esant trumpam išėjimo jungimui. 

2

1
12 U

U
h

∆
∆

= , kai 01 =∆I  arba 01 =I ,                                      (3.13.3) 

vadinamas grįžtamojo ryšio koeficientu tranzistoriaus tuščioje eigoje. 

1

2
21 I

I
h

∆
∆

= , kai 02 =∆U  arba 02 =U ,                                      (3.13.4) 

vadinamas srovės perdavimo (stiprinimo) koeficientu, esant trumpam išėjimo jungimui. 

2

2
22 U

I
h

∆
∆

= , kai 01 =∆I  arba 01 =I ,                                      (3.13.5) 

vadinamas išėjimo laidumu tranzistoriaus tuščioje eigoje. 
h parametrų sistema vadinama hibridine, nes vieni parametrai nustatomi tuščioje 

tranzistoriaus eigoje, kiti – esant trumpam tranzistoriaus išėjimo jungimui. h parametrus nesunku 
apskaičiuoti iš charakteristikų: 11h , 12h  skaičiuojami iš tranzistoriaus įėjimo charakteristikų, 21h  ir 

22h  – iš išėjimo charakteristikų. Taip pat h parametrus nesunku išmatuoti eksperimentiškai, todėl 
h parametrai dažniausiai naudojami skaičiuojant tranzistorines schemas. 

 
Ribiniai tranzistoriaus parametrai.  
1. Didžiausia leistina kolektorinės sandūros temperatūra ribT . Dėl temperatūrinės 

priklausomybės dauguma tranzistorių parametrų pablogėja.  
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2. Didžiausia leistina tranzistoriaus galia ribP  charakterizuoja galią, kurią gali atiduoti 
tranzistorius. BE schemai ribP  apskaičiuojama kkk UIP ⋅= . Žinynuose kartais pateikiama ribP  
kreivė (3.13.13 pav.), kurią viršyti į dešinę pusę nerekomenduojama. 

 
3.13.13 pav. Tranzistoriaus ribP  kreivė 

 
3. Didžiausia leistina kolektoriaus įtampa kribU . Viršijus ją, tikėtinas tranzistoriaus 

pramušimas.  
4. Ribinės tranzistoriaus srovės priklauso nuo tranzistoriaus ribinės galios ribP . 
5. Ribinis tranzistoriaus dažnis ribf . Didėjant signalo dažniui, tranzistoriaus stiprinimas 

mažėja dėl dviejų priežasčių: dėl kolektorinės sandūros talpos kC , šuntuojančios apkrovos varžą, 
ir dėl procesų, vykstančių tranzistoriuje, inertiškumo. Dėl pastarojo įtakos kintamoji kI  dedamoji 
savo faze atsilieka nuo eI . Taigi, didėjant dažniui, mažėja srovės, įtampos ir galios stiprinimo 
koeficientai. Ribiniu generacijos dažniu vadinamas tas dažnis, kai galios stiprinimo koeficientas 
sumažėja iki 1. 

 
 
3.13.2.7. Dvipolio tranzistoriaus darbas jungiklio režimu 

 
Paprasčiausio tranzistorinio jungiklio su BE schema parodyta 3.13.14 pav. Apkrovos varža 

kR  įjungta kolektoriaus grandinėje, valdymo impulsai paduodami iš impulsų generatoriaus bE  
per rezistorių bR . Išjungtą jungiklio būseną atitinka žemas teigiamas įėjimo signalo 0EU įėj =  
lygis. Įjungtą būsena lemia aukštas įėjimo signalo lygis 1EU įėj = . Jungiklis būna vienos būsenos, 
kol įėjime veikia atitinkamo lygio signalas. 

Impulsinėje technikoje tranzistorius dirba skirtingais režimais nei aktyviuoju režimu 
stiprintuvuose. Tranzistoriaus režimą lemia įtampų tranzistoriaus pn sandūroje poliarumas. 
Jungikliuose tranzistorius dirba arba atkirtos režimu, kai jungiklis išjungtas, arba soties režimu, 
kai jungiklis įjungtas. Ant statinių tranzistoriaus išėjimo charakteristikų tegul bus nubrėžta 
dinaminė charakteristika. Pagal šią charakteristiką (3.13.14 pav.) matyti, kad, kol į tranzistoriaus 
bazę nepaduotas įėjU  impulsas, tranzistorius bus uždarytas. Tą būseną atitinka taškas 1T . Tada 
kolektoriaus grandinėje teka tik maža atgalinė srovė, 0=bI . Taške 1T  tranzistorius dirba atkirtos 
režimu. 
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3.13.13 pav. Tranzistorius pajungtas jungiklio režime 

 
Į tranzistoriaus įėjimą padavus srovės impulsą maxbb II = , tranzistorius peršoka į būseną 2T , 

atitinkančią soties režimą. Tada per tranzistorių teka didžiausia maxkk II =  ir ją riboja tik kR . Ji 
vadinama soties srove. Iš 3.13.14 pav. matyti, kad kk REI /2max ≈ . Ši srovė su bazės srove susijusi 
tiesiškai maxmax kbsb III ⋅== β ; β  – statinis srovės stiprinimo koeficientas. Tokiu atveju visa 2E  
krinta apkrovos rezistoriuje kR  ir tik nedidelė įtampa kesotU  ant tranzistoriaus. kesotU  vadinama 
soties įtampa (kelios dešimtosios volto). Nors įtampa kesotU  nepakeitė ženklo, tačiau pačioje 
kolektorinėje sandūroje ji pasidarė tiesioginė. 

 
3.13.14 pav. Tranzistoriaus jungiklio režime charakteristikos 

 
Srovių santykis  

max

max

b

k
I I

IK = ,                                                             (3.13.6) 

 
vadinamas stiprių srovės signalų srovės stiprinimo koeficientu. Tranzistoriaus įsotinimo stiprumas 
charakterizuojamas vienu iš šių koeficientu: 

soties koeficientu 
 

bs

b

I
IS = ,                                                                 (3.13.7) 

 
arba soties laipsniu  
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.1−=
−

= S
I

IIN
bs

bsb                                                        (3.13.8) 

 
Vienas iš soties režimo parametrų yra soties varža 

 

maxk

kesot
s I

UR = .                                                                (3.13.9) 

 
Ji būna nuo kelių iki kelių dešimčių omų. 

Tranzistorinis jungiklis priverčia tranzistorių dirbti impulsiniu režimu, kuriam labai svarbūs 
pereinamieji procesai. Dėl jų iškraipoma išėjimo impulsų forma. 

Tranzistorius jungiklyje iš atkirtos režimo (taškas 1T ) į soties režimą (tašką 2T ) pereina 
pagal dinaminę charakteristiką normaliu aktyviuoju (stiprinimo) režimu. Tą perėjimą rodo 
voltamperinės charakteristikos (3.13.15 pav.). Iš charakteristikų matyti, kaip kinta kI , bI  ir kU , 
kintant bU , kintant režimams. 

 
3.13.15 pav. Tranzistorių parametrų kitimas jungiklio režime 

 
Gali būti įvairios jungiklių schemos. Jų savybės skiriasi. 
Schemos BB jungiklio (3.13.16 a) pav.) privalumas – minimali įėjimo srovė atkirtos režimu. 

Trūkumas – įtampa kbU  atidarytame jungiklyje gaunama didelė. 
Schemos BK jungiklio (3.13.16 b) pav.) privalumai – minimali įėjimo srovė atkirtos režimu; 

minimali įtampa soties režimu. Trūkumas – valdymo įtampa turi viršyti maitinimo įtampą. 

  
3.13.16 pav. Tranzistorių jungiklių variantai: a) BB jungiklis; b) BK jungiklis 
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Savikontrolės klausimai  
 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- lauko tranzistorius; 
- dvipolis (bipoliarusis) tranzistorius; 
- bazė, kolektorius, emiteris; 
- užtūra, santaka, ištaka. 

 
2. Pagal ką klasifikuojami lauko tranzistoriai? 
3. Pagal ką klasifikuojami dvipoliai tranzistoriai? 
4. Kur ir kam yra naudojami tranzistoriai? 
5. Kokios pagrindinės lauko tranzistorių charakteristikos? 
6. Kokios pagrindinės dvipolių tranzistorių charakteristikos? 
7. Kaip dvipolis tranzistorius dirba jungiklio režimu? 
8. Kokia yra lauko tranzistoriaus sandara? 
9. Kokia yra dvipolio tranzistoriaus sandara? 
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3.14. Tiristoriai 
 

Puslaidininkiniai įtaisai su nuosekliai išdėstytomis trimis ir daugiau pn sandūrų vadinami 
tiristoriais. Jie gali turėti 2 išvadus ir vadinami dinistoriais arba – 3 išvadus ir vadinami 
trinistoriai. Jie dar vadinami perjungimo prietaisais arba elektroniniais jungikliais. 

Tiristoriai yra gaminami iš silicio. Jų klasifikacija pateikta 3.14.1 lentelėje. 
 

3.14.1 lentelė. Tiristorių klasifikacija ir žymėjimas 
Tiristoriai Grafinis ženklas 

Diodinis nesimetrinis (dinistorius) 
 

Diodinis simetrinis 

 
Triodiniai nesimetriniai (trinistoriai) 

  
Dvigubo valdymo trinistorius 

 
Triodinis simetrinis valdymo 

 
Fototiristoriai 

  
 

Tiristorių išvadas iš išorinės p srities vadinamas anodu (A), iš išorinės n srities katodu (K). 
Išorinių sričių sandūros su vidinėmis vadinamos emiterinėmis, o vidinių sričių sandūros – 
kolektorinėmis. 

Dinistoriaus sandara ir pajungimas pateiktas 3.14.1 pav. 

 
3.14.1 pav. Dinistoriaus sandara (a), ekvivalentinė schema (b) 

 
Remiantis 3.14.1 pav. matyti, kad dinistorius turi tris pn sandūras, kurių dvi ( 1P  ir 3P ) dirba 

tiesiogine kryptimi, o vidurinioji 2P  – atgaline kryptimi. Dinistoriaus veikimą lengviau suprasti 
pasinaudojant modeliu, kuriame dinistorius „perpjaunamas“ į du tranzistorius 1T  ir 2T . Tada 
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sandūros 1P  ir 3P  yra tų tranzistorių emiterinės sandūros. Tranzistoriaus 1T  bazė 1B  tuo pat metu 
yra tranzistoriaus 2T  kolektorius 2K , o antrojo tranzistoriaus 2T  bazė 2B  yra pirmojo 
tranzistoriaus 1T  kolektorius 1K . Tada tranzistoriaus 1T  kolektoriaus srovė 1kI  tuo pat metu yra 
antrojo tranzistoriaus bazės srovė 2bI , o antrojo tranzistoriaus 2kI  yra pirmojo tranzistoriaus 
bazės srovė 1bI .  

 
3.14.2 pav. Tiristoriaus voltamperinė charakteristika 

 
Prijungus atgalinę įtampą („-“ prie anodo ir prie „+“ prie katodo) per dinistorių teka silpna 

(µA eilės) atgalinė srovė. Didinant atgalinę įtampą gali įvykti pramušimas. Tokioje būsenoje 
dinistorius dirba kaip diodas, veikiamas atgalinės įtampos. 

Prijungus tiesioginę įtampą („+“ prie anodo ir prie „-“ prie katodo) dinistorius gali būti 
dviejose būsenose: laidžioje ir nelaidžioje (3.14.2 pav.).  

Didinant tU , srovė tI  didėja labai nežymiai (charakteristikos OA dalis) ir tiristorių galima 
laikyti uždarytu. Tašką A atitinka kelių dešimčių ar šimtų voltų eilės įjungimo įtampa įjU  
(priklausomai nuo tiristoriaus). Dar didinant toliau įtampą tU , sandūros 2P  varža griūtiškai 
mažėja ir tiristorius atsidaro. Srovė šuoliu padidėja (charakteristikos AB dalis) ir nusistovi 
režimas, primenantis tranzistoriaus soties režimą – teka didelė srovė, kai maža įtampa. Tokiu 
atveju tiristoriumi tekančią srovę riboja tik apkrovos rezistorius aR . Tuo metu sandūros 1P  ir 3P  
dirba tiesiogine kryptimi, o 2P  – „pramušta“, įtampos kritimas tiristoriuje nežymus ir tiristorius 
yra laidžioje būsenoje. 

Pagal 3.14.1 pav. srovę I  tiristoriuje galima apskaičiuoti pagal išraišką 
 

)(1 21

0

αα −−
= kII ,                                                           (3.14.1) 

 
čia 1α  ir 2α  – tai tranzistorių 1T  ir 2T  atitinkami srovės perdavimo koeficientai. 

Sumažėjus srovei iki taško B, dinistorius šuoliu pereina į uždarytą būseną. 
Pagrindiniai dinistoriaus parametrai: didžiausia leistina dinistoriaus srovė maxI , pilnutinė 

talpa bC , įsijungimo laikas įjungt  (iki kelių µs), išsijungimo laikas išjt  (iki keliasdešimt µs). 
Iš vienos bazinių sričių (pavyzdžiui, iš p) išvedus išvadą, gaunamas triodinis tiristorius arba 

trinistorius. Šis išvadas vadinamas valdančiuoju (VE) (3.14.3 pav.). Per VE paduodant tiesioginę 
įtampą sandūrai, galima reguliuoti įjU  dydį. Valdymo įtampos padavimas į VE išvadą reiškia 
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srovės padidinimą viename iš ekvivalentinės schemos (3.14.1 pav.) tranzistorių. Kuo didesnė 
valdymo srovė vI , tuo didesnė krūvininkų injekcija iš atatinkamo emiterio į vidurinę kolektoriaus 
sandūrą 2P , tuo esant mažesnei įtampai tU  atsidaro trinitorius. Didžiausia įjU  yra, kai 0=vI . 
Kuo valdymo srovė vI  didesnė, tuo žemesnė trinistoriaus įjungimo į laidžiąją būseną įtampa įjU . 
Galima teigti, kad didėjant vI , trinitoriaus charakteristika artėja prie diodo tiesioginės 
charakteristikos (3.14.4 pav.). 

Trinistorių parametrai tokie patys kaip ir dinistoriaus, prisideda tik valdymo grandinės 
parametrai vI  ir vU . 

 
3.14.3 pav. Trinistoriaus sandara ir pajungimas 

 

 
3.14.4 pav. Valdomo trinistoriaus voltamperinė charakteristika 

 
Simetriniai trinistoriai ir dinistoriai turi tokias pačias voltamperines charakteristikas tiek 

tiesioginei, tiek atgalinei įtampoms (3.14.5 pav.). 

 
3.14.5 pav. Simetrinio dinistoriaus voltamperinė charakteristika 
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Savikontrolės klausimai  
 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- tiristorius; 
- dinistorius, 
- trinistorius. 

 
2. Koks yra tiristorių veikimo principas? 
3. Kur naudojami tiristoriai? 
4. Kokie pagrindiniai tiristorių parametrai? 
 
 



 
 

Projektas „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ 
Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-115 

 
 

157

3.15. Mikrograndynai 
 

3.15.1. Klasifikacija 
 

Mikroelektronika – tai mokslo ir technikos sritis, aprėpianti mikrograndynų („mikrochemų“) 
tyrimą, projektavimą, konstravimą, gamybą ir taikymą.  

Mikrograndynu (integruotiniu grandynu) vadinamas didelės integracijos mikroelektronikos 
gaminys, kurio elementai ir juos jungiantys laidūs takeliai suformuoti vienu technologinių procesų 
ciklu ir sudaro nedalomą visumą. 

Mikrograndyno elementu vadinama mikrograndyno dalis, kuri atlieka puslaidininkio įtaiso 
(diodo, tranzistoriaus), kondensatoriaus, rezistoriaus funkciją ir konstruktyviai neatskiriama nuo 
mikrograndyno. 

Mikrograndynų pranašumai: mažas užimamas tūris, lengvi, patikimi, greitai veikia, vartoja 
mažai energijos. 

Mikrograndynų trūkumai: blogesnės savybės aukštųjų dažnių srityje, ribotos rezistorių 
varžos, sunku realizuoti induktyvumo rites, dideles kondensatorių talpas, rezistorių varžas, 
neįmanoma realizuoti didelės galios įtaisų. 

Pagal atliekamą funkciją mikrograndynai gali būti klasifikuojami: į analoginius (tolydaus 
signalo) ir į skaitmeninius (diskretaus signalo). Analoginiuose mikrograndynuose atliekamas 
tolydaus signalo stiprinimas arba tiesinės operacijos su signalu. Skaitmeniniai (loginiai) 
mikrograndynai vykdo logines arba atminties funkcijas. Skaitmeniniai mikrograndynai dirba su 
dviem būsenomis: įjungta, išjungta. Atskirą grupę sudaro analogo skaimeninių ir skaitmeninių 
analoginių keitiklių mikrograndynai. 

Pagal gamybos būdą mikrograndynai skirstomi į puslaidininkinius (monolitinius), 
sluoksninius (plėvelinius) ir hibridinius. Puslaidininkinis mikrograndynas sudaromas viename 
puslaidininkio kristale. Juose visi aktyvieji ir pasyvieji elementai sudaromi ploname paviršiniame 
puslaidininkio plokštelės sluoksnyje. Tam taikomi legiravimo, oksidavimo, litografijos, ėsdinimo, 
metalizavimo ir kt. būdai. Laidūs jungiamieji takeliai išdėstomi sluoksniais ir atskiriami 
dielektriniais izoliaciniais sluoksniais. Sluoksniniame mikrograndyne pasyvieji elementai ir jų 
jungiamieji takeliai sudaryti iš laidžių, varžinių bei dielektrinių sluoksnių. Jie dedami ant 
dielektriko pagrindo. Hibridinis mikrograndynas – tai sluoksninis mikrograndynas, kuriame dar 
yra atskirai pagamintų ir prie to paties lusto pritvirtintų aktyviųjų komponentų. Hibridiniai 
mikrograndynai gali būti plonasluoksniai (plėvelės storis iki 1 µm) ir storasluoksniai (plėvelės 
storis yra didesnis už 1 µm). 

Pagal naudojamo aktyviųjų elementų tipą mikrograndynai skirstomi: į dvipolius 
(bipoliariuosius) mikrograndynus, MDP (MOP) mikrograndynus ir mišrius arba Bi-MDP (Bi-
MOP) mikrograndynus. 

Pagal integracijos tipą mikrograndynai skirstomi: mažos integracijos, vidutinės integracios, 
didelės integracijos, labai didelės integracijos, ypač didelės integracijos, gigadidelės integracijos .  

Kartais integracijos laipsnis įvertinamas integracijos laipsniu iK , priklausančiu nuo 
elementų skaičiaus mikrograndyne skaičiaus. iK  lygus artimiausiam sveikajam skaičiui, ne 
mažesniam kaip lgN 

 
NKi lg= ,                                                                (315.1) 

 
čia N – elementų skaičius mikrograndyne. 

Mikrograndynų skirstymas pagal integracijos laipsnį pateiktas 3.15.1 lentelėje. 
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3.15.1 lentelė. Mikrograndynų skirstymas pagal integracijos laipsnį 
Mikrograndyno karta Elementų skaičius 

mikrograndyne 
Integracijos laipsnis Integracijos tipas 

Pirmoji Iki 10 1 Mažas 
Antroji Iki 100 2 Vidutinis 
Trečioji Iki 1000 3 Vidutinis 
Ketvirtoji Iki 10000 4 Didelis 
Penktoji  Iki 100000 5 Labai didelis 
Šeštoji Iki 6101⋅  6 Ypač didelis 
Septintoji Iki 7101⋅  7 Ypač didelis 
Aštuntoji Iki 8101⋅  8 Gigadidelis 
Devintoji Iki 9101⋅  9 Gigadidelis 
 

3.15.2. Skaitmeniniai (loginiai) mikrograndynai 
 

Skaitmeniniai (loginiai) mikrograndynai naudojami skaitmeninėse sistemose priimti 
informaciją, saugoti, keisti (apdoroti) ir perduoti. Informacija keičiama, atliekant aritmetines ir 
logines operacijas. Įprastai informacija pateikiama dvejetainėje (binarinėje) skaičiavimo 
sistemoje, kurios pagrindas yra skaičius 2. Dvejetainėje skaičiavimo sistemoje naudojami du 
skaitmenys: 0 ir 1. 

Loginėse arba skaitmeninėse sistemose naudojamos elektroninės grandinės, kurios 
vadinamos loginiais elementais ir dirba tik dviem būsenomis.  

 
3.15.2.1. Loginiai elementai 

 
Loginiu elementu vadinama elektroninė grandinė, atliekanti paprasčiausią loginę operaciją. 
Loginiuose elementuose informacija yra koduojama dvejetaine sistema, kuri apibūdinama 

dviem lygiais, žymimais skaičiais 1 (aukštas) ir 0 (žemas). Priklausomai nuo įtampos lygio, 
kuriam esant gaunama ar teikiama informacija, yra tiesioginiai ir inversiniai loginio elemento 
įėjimai ir išėjimai. Tiesioginiu laikomas toks įėjimas (išėjimas) kuriame dvejetainis kintamasis 
turi reikšmę 1, kai įtampos lygis šiame įėjime ar išėjime turi reikšmę 1. Jeigu dvejetainis 
kintamasis įėjime ar išėjime turi reikšmę 1, kai įtampos lygis 0, tai toks įėjimas arba išėjimas 
vadinamas inversiniu. Loginiuose elementuose yra naudojama teigiamoji arba neigiamoji logika. 
Kai loginį vienetą atitinka aukštas potencialinis (įtampos) lygis, loginį nulį – žemas, tai tokia 
logika vadinama teigiamąja. Kai yra atvirkščiai – logika neigiamoji.  

Pagrindinės loginės funkcijos yra šios: loginis neigimas (operacija NE); loginė suma 
(operacija ARBA); loginė sandauga (operacija IR). Bet kurią loginę funkciją galima sukurti 
naudojant paprasčiausias logines funkcijas IR, ARBA, NE ir jų kombinacijas. 3.15.2 lentelėje 
pateikiami pagrindiniai loginiai elementai, jų žymėjimas ir teisingumo lentelės. 

 
3.15.2 lentelė. Pagrindiniai loginiai elementai, jų žymėjimas ir teisingumo lentelės 

Loginio 
elemento tipas 

Loginė operacija Žymėjimas Teisingumo lentelė 

Kartotuvas y=x 
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Inverteris Operacija NE 
 

 
 

Konjunktorius Operacija IR 

 

 
 

Disjunktorius Operacija ARBA 

 

 
 

Šeferio 
elementas 

Operacia IR ir NE 

 

 
 

Pirso elementas Operacija ARBA 
ir NE 

 

 
 

Loginiai elementai apibūdinami šiais parametrais: 
1. Loginio nulio įtampa ir loginio vieneto įtampa. 
2. Slenkstinė loginio nulio įtampa ir slenkstinė loginio vieneto įtampa. Slenkstinė įtampa – 

tai įtampa kai fiksuojamas loginės būsenos pasikeitimas. 
3. Atsparumas trikdžiams apibūdinamas trikdžių įtampa ir atsparumo trikdžiams 

koeficientu. 
4. Įėjimų skaičius arba sujungimo koeficientas įėjime. 
5. Apkrovos geba, kuri parodo kiek maksimaliai loginių elementų gali būti prijungti prie 

vieno loginio elemento išėjimo. 
6. Vidutinė signalo vėlinimo trukmė, kuri parodo persijungimo iš vienos loginės būsenos į 

kitą trukmę. 
7. Loginio elemento sunaudojama galia. 
8. Perjungimo energija. 
9. Ribinis darbo dažnis, kuris parodo kokiu maksimaliu dažniu gali dirbti loginis 

elementas. 
 
Priklausomai nuo elementų ir jų jungimo būdo sudarant loginį elementą, yra tokie loginių 

elementų, arba logikų, tipai: 
1. Diodinė-tranzistorinė logika (DTL). 
2. Tranzistorinė-tranzistorinė logika (TTL). 
3. Šotkio tranzistorinė-tranzistorinė logika (ŠTTL). 
4. Sujungtų emioterių logika (SEL). 
5. MOP tranzistorinė logika(MOP). 
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6. Komplementarioji MOP tranzistorių logika(KMOP). 
7. Dvipolių (bipoliariųjų) tranzistorių ir komplementariųjų MOP tranzistorių logika (Bi-

KMOP). 
 
3.15.2.2. Šifratoriai ir dešifratoriai 
 
Šifravimu vadinamas didesnio skilčių skaičiaus kodo keitimo į mažesnio skilčių skaičiaus 

kodą. Šifravimu atliekamas informacijos suspaudimas, leidžiantis informaciją perduoti mažesniu 
ryšio linijų kiekiu. Šifratorius (koderis – angl. coder) žymimas CD ir dažniausiai yra skirtas 
dešimtainį kodą pakeisti į dvejetainį. Šifratoriaus žymėjimas ir atliekamos funkcijos pateiktos 
3.15.1 pav. 

 
 

    
3.15.1 pav. Šifratoriaus žymėjimas ir atliekamos funkcijos 

 
Dešifratorius (dekoderis angl. decoder) atlieka priešingą funkciją: mažesnio skilčių 

skaičiaus kodą keičia į didesnio skilčių skaičiaus kodą. Dešifratoriai dažnai naudojami pakeisti 
dvejetainį kodą į dešimtainį. Dešifratoriaus žymėjimas, teisingumo lentelė pateikta 3.15.2 pav. 

 
 

 
3.15.2 pav. Dešifratoriaus žymėjimas ir atliekamos funkcijos 

 
3.15.2.3. Multiplekseriai ir demultiplekseriai 
 
Multiplekseris (angl. MUX – multiplexer) skirtas informacijai, ateinančiai keliomis 

linijomis, į vieną išėjimo liniją perduoti. Įėjimo linija išrenkama adreso kodu. Multiplekserio 
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grafinis žymėjimas pateikta 3.15.3 pav. ir multiplekserio teisingumo lentelė pateikta 3.15.3 
lentelėje. 

 
3.15.3 lentelė. Multiplekserio teisingumo lentelė 

1A  2A  Y 
0 0 0X  
0 1 1X  
1 0 2X  
1 1 3X  

 

 
3.15.3 pav. Multipleksoriaus žymėjimas  

 
Demultiplekseris (angl. DMUX – demultiplexer) viena įėjimo linija ateinančią informaciją 

nukreipia į vieną iš kelių išėjimo linijų. Išėjimo linija išrenkama adreso kodu. Multiplekserio „iš 1 
į 4” grafinis žymėjimas pateikta 3.15.4 pav. ir multiplekserio „iš 1 į 4”  teisingumo lentelė 
pateikta 3.15.4 lentelėje. 

 
3.15.4 lentelė. Demultiplekserio teisingumo lentelė 

1A  0A  0Y  1Y  2Y  3Y  
0 0 X 0 0 0 
0 1 0 X 0 0 
1 0 0 0 X 0 
1 1 0 0 0 X 

 

 
3.15.4 pav. Multipleksoriaus žymėjimas  

 
3.15.2.4. Kiti skaitmeniniai įtaisai 
 
Sumatorius yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinių skaitmeninių sistemų įtaisų, kuris, be 

sumavimo operacijos, gali atlikti atimtį, daugybą, dalybą, kodo keitimą ir kt. Dvejetainiai 
sumatoriai gali būti pussumatoriai ir pilnieji sumatoriai. 

Trigeriai turi dvi stabilias būsenas, į kurias perjungiami įėjimo signalais. Trigerio išėjimų 
signalai priklauso ne tik nuo šiuo metu momentu veikiančių įėjimo signalų, bet ir nuo įėjimo 



 
 

Projektas „Kauno technikos kolegijos inžinerinės krypties studijų programų tobulinimas“ 
Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-115 

 
 

162

signalų reikšmių ankstesniais laiko momentais. Pagal valdymo pobūdį trigeriai gali būti 
asinchroniniai ir sinchroniniai. Sinchroniniai trigeriai turi papildomą taktavimo signalo įėjimą. Tik 
veikiant taktavimo signalui, trigeris bus valdomas įėjimo signalais. Sinchroniniai trigeriai 
skirstomi į statinius, dvipakopius ir dinaminius. Pagal veikimo principą ir įėjimų tipą trigeriai gali 
būti RS, RST, T, D ir JK tipo. 

Skaitikliai – tai skaitmeniniai įtaisai, skirti į įėjimą paduodamiems impulsams arba loginių 
lygių pasikeitimams skaičiuoti. Skaitikliai gali būti sudėties, atimties ir reversiniai. Jei skaitiklį 
sudaro n trigerių, tai toks skaitiklis turi vieną įėjimą ir n išėjimų. 

Registrai – tai skaitmeniniai įtaisai, skirti saugoti skaitmeninę informaciją ir ją keisti. 
Registruose apdorojama dvejetainiu kodu informacija, kiekvieną skaičiaus skiltį atitinka registro 
skiltis. Pagal paskirtį ir informacijos įvedimo ir išvedimo būdą registrai skirstomi į 
lygiagrečiuosius arba atminties registrus, nuosekliuosius arba postūmio registrus ir 
universaliuosius. 

Atmintynai skirti saugoti informaciją. Pagal atliekamas funkcijas atmintynai skirstomi į 
operatyviuosius ir pastoviuosius. Programuojamuose pastoviuose atmintynuose vartotojas, 
naudodamas specialius programatorius, gali įrašyti ir ištrinti norimą informaciją. Pagrindiniai 
atmintyno parametrai yra talpa, maitinimo įtampos, loginių signalų lygiai ir greitaveika. 

Mikroprocesoriumi vadinamas programiškai valdomas įtaisas, skirtas apdoroti skaitmeninę 
informaciją ir realizuotas viename arba keliuose mikrograndynuose. Mikroprocesorius nuo kitų 
mikrograndynų skiriasi tuo, kad jį galima funkciškai perderinti, pakeitus išorinę programą. 
Pagrindinės mikroprocesoriaus charakteristikos yra skilčių skaičius, adresuojamo atmintyno 
apimtis ir greitaveika. 

 
3.15.3. Analoginiai mikrograndynai 
 
Analoginiai mikrograndynai atlieka tolydžių signalų stiprinimo, moduliavimo, detektavimo, 

sudėties, atimties, filtravimo, generavimo, signalų formos bei dažnio keitimo funkcijas ir kt. 
Pagrindinės analoginių mikrograndynų grupės: elementų rinkiniai, stiprintuvai, diferenciniai 
(skirtuminiai) stiprintuvai, operaciniai stiprintuvai, pasyvieji ir aktyvieji filtrai, įtampos ir srovės 
stabilizatoriai, analoginiai daugintuvai ir kt. 

Stiprintuvų mikrograndynai sudaryti iš keletos vienodų grandžių, vadinamų stiprintuvo 
pakopomis. Reikiamas stiprinimo koeficientas gaunamas jungiant nuosekliai kelias stiprinimo 
pakopas. 

 
3.15.3.1. Diferenciniai stiprintuvai 
 
Paprasčiausią diferencinio stiprintuvo pakopą sudaro du stiprintuvo petys – tranzistoriai su 

kolektoriaus apkrovos rezistoriais ir bendras abiem petims emiterio rezistorius (3.15.5 pav.). Kai 
įėjimo signalas lygus nuliui, nuolatinės įtampos dedamoji išėjime taip pat turėtų būti lygi nuliui. 
Kai schemoje skiriančiųjų kondensatorių nėra, diferencinis stiprintuvas gali stiprinti ir nuolatinės 
įtampos signalus. Bet tokiu atveju diferencinis stiprintuvas turi turėti teigiamos ir neigiamos 
įtampų maitinimo šaltinius +E ir –E. Įprastai diferenciniai stiprintuvai turi turėti du maitinimo 
šaltinius, bet gali turėti ir vieną. 

Diferencinė stiprintuvo pakopa turi du asimetrinius (atžvilgiu korpuso) įėjimus, į kuriuos 
patenka įėjimo signalai UIN1 ir UIN2, o taip pat du asimetrinius ir vieną simetrinį – diferencinį – 
išėjimus: UIŠ1, UIŠ2 ir UIŠdif. Stiprinant diferencinius signalus, būdingas didelis diferencinio signalo 
stiprinimo koeficientas. 
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3.15.5 pav. Supaprastinta diferencinio stiprintuvo schema  

 
 
 

3.15.3.2. Operaciniai stiprintuvai 
 
Operaciniu stiprintuvu vadinamas nuolatinio signalo stiprintuvas, turintis du įėjimus ir 

vieną išėjimą. Paprasto stiprintuvo ir operacinio stiprintuvo paskirtis tokia pati – stiprinti įtampą 
arba galią. Operacinio stiprintuvo platų panaudojimą lemia išorinių grandinių prijungimas. 
Įprastai operacinis stiprintuvas turi invertuojantį (-) ir neinvertuojantį įėjimus (+), atskirą arba 
diferencinį išėjimą. Operacinio stiprintuvo grafinio ženklo variantai pateikti 3.15.6 pav. 

Pagrindinės operacinio stiprintuvo savybės: stiprina tiek nuolatinės, tiek kintamosios srovės 
signalus; didelis jautrumas; didelė įėjimo varža; didelis įtampos stiprinimo koeficientas; maža 
išėjimo varža. 

 

 
3.15.6 pav. Operacinio stiprintuvo grafinio žymėjimo variantai 

 
Viena svarbiausių operacinio stiprintuvo charakteristikų – jo perdavimo charakteristika 

(kartais ji vadinama amplitudine charakteristika) – išėjimo įtampos priklausomybė nuo įėjimo 
įtampos (3.15.7 pav.) 
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3.15.7 pav. Operacinio stiprintuvo perdavimo charakteristika 

 
Operaciniai stiprintuvai naudojami įvairiems stiprintuvams, logaritminiams stiprintuvams, 

signalų generatoriams, aktyviesiems filtrams, įtampos ir srovės stabilizatoriams, komparatoriams 
ir kt. sudaryti. 

3.15.8 pav. parodyti invertuojančio ir neinvertuojančio operacinių stiprintuvų jungimai. 
Neinvertuojančio stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficientas apskaičiuojamas 

 

1

2

1

21

IN

IŠ 1
R
R

R
RR

u
u

KU +=
+

== .                                                  (3.15.2) 

 

 
                                                 a)                                                         b) 

3.15.8 pav. Invertuojančio (a) ir neinvertuojančio (b) operacinių stiprintuvų jungimai 
 
Invertuojančio stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficientas apskaičiuojamas 
 

1

2

IN

IŠ

R
R

u
u

KU −== .                                                  (3.15.3) 

 
3.15.9 pav. parodyti sumatoriaus ir diferencinio stiprinimo operacinių stiprintuvų jungimai. 
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                                                 a)                                                         b) 

15.9 pav. Sumatoriaus ir diferencinio stiprinimo operacinių stiprintuvų jungimai. 
 

Sumatoriaus schemoje išėjimo signalas bus lygus įėjimo signalų, padaugintų iš atitinkamų 
koeficientų, sumai. Esant invertuojančiajam jungimui, kai nRRRR 112112 ...==== , 

ninininiš UUUU +++= ...21 . 
Naudojant diferencinio jungimo schemą, galima gauti išėjimo signalą, sustiprintą 

proporcingą įėjimo signalų skirtumui (taip pat kaip su diferenciniu stiprintuvu). 
3.15.10 pav. parodytos integratoriaus ir diferenciatoriaus schemos naudojant operacinius 

stiprintuvus. 
Integratoriaus schemoje išėjimo signalas proporcingas įėjimo signalo integralui. 

Integratorius yra paprasčiausias žemojo dažnio aktyvinis filtras. 
Diferenciatoriaus schemoje išėjimo signalas proporcingas įėjimo signalo išvestinei. 

Diferenciatorius yra paprasčiausias aukštojo dažnio filtras. 
 

         
                                                 a)                                                         b) 

3.15.10 pav. Integratoriaus ir diferenciatoriaus schemos naudojant operacinius stiprintuvus  
 

 
3.15.4. Skaitmenų analoginiai ir analogo skaitmeniniai mikrograndynai (keitikliai) 
 
Skaitmenų analoginiai ir analogo skaitmeniniai keitikliai naudojami analoginėms sistemoms 

ir skaitmeninėms sistemoms sujungti. 
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3.15.4.1. Skaitmenų analoginiai keitikliai 
 

Skaitmenų analoginiai keitikliai – tai įtaisai, skirti keisti kodą į analoginį signalą (įtampą). 
Kodas gali būti dešimtainis arba dvejetainis. Dažniausiai naudojamas dvejetainis kodas. 
Skaitmenų analoginio keitiklio išėjimo signalas dydis proporcingas dvejetainio įėjimo signalo ir 
atraminės įtampos sandaugai 

DUu et ⋅=IŠ ,                                                            (3.15.4) 

1011221 2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

+−− ⋅+⋅+⋅++⋅+⋅= nnnnn dddddD L                       (3.15.5) 

čia n – keitiklio bitų skaičius; atrU  – atraminė įtampa; di – dvejetainio kodo i-osios skilties vertė, 
di = 0 arba 1. 

Mažiausias išėjimo signalo amplitudės pokytis yra 
 

n
atrU

U
2

=∆ ,                                                                 (3.15.6) 

 
čia n – keitiklio bitų skaičius; atrU  – atraminė įtampa. 

Skaitmenų analoginio keitiklio pagrindiniai parametrai yra skiriamoji geba, tiesumas, 
tikslumas, keitimo sparta (dažnis), signalo-triukšmo santykis. Skiriamoji geba charakterizuojama 
skilčių skaičiumi (bitų kiekiu) ir „laiptelių“ skaičiumi, kurie gali perdengti visą išėjimo įtampų 
diapazoną. Keitiklio tikslumas (paklaida) – tai analoginės išėjimo įtampos nuokrypa nuo tikslios 
apskaičiuotos reikšmės. 

Skaitmenų analoginio keitiklio keitimo spartą charakterizuoja didžiausias keitimo dažnis. 
Šis dažnis – tai toks įėjimo skaitmeninio signalo dažnis, kuriam esant, keitiklio išėjime paklaidos 
neviršija leistinų dydžių. 

Pagal veikimo principą skaitmenų analoginiai keitikliai skirstomi į lygiagrečiai ir nuosekliai 
dirbančius keitiklius, tiesioginio ir netiesioginio keitimo principo keitiklius. Galimo šių veikimo 
principų kombinacijos. 

 
15.11 pav. Skaitmenų analoginio keitiklio žymėjimas 

 
3.15.4.2. Analogo skaitmeniniai keitikliai 
 
Analogo skaitmeniniai keitikliai – tai įtaisai, skirti keisti analoginę įtampą (arba) srovę į 

kodą. Analogo skaitmeninis keitiklis su n bitų turi n2  kvantavimo „laiptelius“ atraminės įtampos 
atžvilgiu. 

Analogo skaitmeniniai keitikliai apibūdinami panašiais parametrais, kaip ir prieš tai 
nagrinėtieji skaitmenų analoginiai keitikliai. 
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Analoginė įėjimo įtampa kvantuojama – keičiama laiptuota įtampa. Tad vienas iš 
svarbiausiųjų keitiklio parametrų yra kvantavimo paklaida – pusė žemiausią kodo skiltį 
atitinkančios atraminės įtampos dalies: 

 
22/ +≤∆ n

atrkvant Uu .                                                         (3.15.7) 

 
Jei kvantavimo paklaida būtų didesnė, žemiausia keitiklio skiltis neturėtų prasmės. 

Keitiklio veikimo spartą apibūdina keitimo laikas: tai laikas nuo analoginės įtampos 
atsiradimo keitiklio įėjime iki dvejetainio kodo atsiradimo keitiklio išėjime. 

Kai įėjime veikia kintanti įtampa, atsiranda papildoma dinaminė keitimo paklaida – įėjimo 
įtampos pokytis per keitimo laiką. Kai keitimo laikas yra žinomas ir praktiškai nekintantis, 
dinaminę paklaidą galima eliminuoti, skaitmeninį kodą išėjime priskiriant ne tam laiko momentui 
t, kada šis kodas atsirado, bet laiko momentui t – tkeit.  

Kaip ir skaitmeninių-analoginių keitiklių atveju, keitiklio spartą apibūdina ir keitimo laikas 
ir maksimalus keičiamo analoginio signalo dažnis – toks maksimalus dažnis, prie kurio keitimo 
paklaida dar neviršija leistinosios paklaidos. 

 

 
3.15.12 pav. 8 bitų analogo skaitmeninio keitiklio žymėjimas 

 
Pagal keitimo būdą analogo skaitmeniniai keitikliai skirstomi į tiesioginio (įtampų 

palyginimo) arba netiesioginio (su tarpinio dažnio arba laiko dydžiais), lygiagretaus arba 
nuoseklaus keitimo keitiklius. Lygiagretaus keitimo keitikliai užtikrina didžiausią greitaveiką. 
Didelio skilčių skaičiaus (bitų kiekio) keitikliuose, siekiant sumažinti elementų skaičių, 
lygiagretus keitimas keičiamas kitais metodais. 

 
Savikontrolės klausimai  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- mikrograndynas; 
- skaitmeninis mikrograndynas; 
- analoginis mikrograndynas; 
- loginis elementas; 
- diferencinis stiprintuvas; 
- operacinis stiprintuvas. 

 
2. Pagal ką skirstomi mikrograndynai? 
3. Kur naudojami mikrograndynai? 
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3.16. Optoelektroniniai įtaisai 
 

Optoelektroniniais vadinami įtaisai, keičiantys elektrinius signalus į optinius (šviesos 
energiją) arba atvirkščiai optinius signalus (šviesos energiją) keičiantys į elektrinius signalus. 

Ankstesniame skyriuje aptartas optoelektroninis įtaisas – šviesos diodas, keičiantis elektros 
energiją į šviesos energiją. Taip pat nagrinėtas priešingai veikiantis optoelektroninis įtaisas – 
fotodiodas, keičiantys šviesos energiją į elektros energiją. Fotorezistorius taip pat gali būti 
priskirtas prie optoelektroninių įtaisų, nes jo laidumas priklauso nuo šviesos intensyvumo. 

Tolimesniuose skyriuose bus aptarti kiti optoelektroniniai įtaisai – fototranzistorius, 
fototiristorius bei optronai.  

 
3.16.1. Fototranzistoriai 

 
Fototranzistoriai – tai tranzistoriai, kurių savybės priklauso nuo optinio spinduliavimo 

intensyvumo. Fototranzistorių integralinis jautris yra dešimtis kartų didesnis negu fotodiodų. 
Dvipolis fototranzistorius yra įprastas dvipolis tranzistorius, turintis angą korpuse, per kurį šviesa 
gali patekti į tranzistoriaus bazės sritį. Jungiant fototranzistorių, bazės išvadas paliekamas 
neprijungtas, emiterinė sandūra dirba tiesiogine kryptimi, kolektorinė – atgaline kryptimi (3.16.1 
a) pav.). 

Fotonai tranzistoriaus bazėje generuoja krūvininkų poras, kurias kolektorinė sandūra 
difunduoja taip pat kaip fotodiode. Skylės pnp tipo tranzistoriuje, veikiamos kolektorinės 
sandūros elektrinio lauko, iš bazės pereina į kolektorių ir padidina kolektoriaus srovę, o elektronai 
lieka bazėje, savo krūviu padidindami emiterinės sandūros tiesioginę įtampą. Tada didėja emiterio 
srovė, o tai didina ir kolektoriaus srovę. npn tipo fototranzistoriuje viskas vyksta atvirkščiai. 

Fototranzistoriaus išėjimo charakteristikos panašios į tranzistoriaus, įjungto pagal schemą 
BE, tik charakteristikų pobūdis priklauso nuo šviesos srauto Φ vertės (3.16.1 b) pav.). Viršijus 

keU , galimas tranzistoriaus pramušimas (punktyrinė charakteristikos dalis).  

 
                                                         a)                                              b) 

3.16.1 pav. Fototranzistoriaus vidinė struktūra (a) ir išorinė charakteristika (b) 
 

Fototranzistoriaus pagrindiniai parametrai: integralinis jautris; darbinė įtampa; tamsinė 
srovė; darbinė srovė (srovė apšvietus); ribinė galia; didžiausias leistinas (ribinis) dažnis. 

Fototranzistoriai naudojami automatinėse schemose, kino ir fotoaparatūroje ir kt. 
 
3.16.2. Fototiristoriai 
 
Fototiristoriai gali būti valdomi šviesos srautu, panašiai kaip trinistorius valdomas 

valdančiąja įtampa.  
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Apšvietus sritį 1P  joje generuojamos krūvininkų poros, kurios difunduoja pn sandūroje 
(3.16.2 a) pav.). Elektronai, patekę į atgalinės įtampos veikiamą sandūrą 2P , mažina sandūros 
varžą. Dėl to persiskirsto įtampos tiristoriuje: įtampa sandūroje 2P  sumažėja, įtampos sandūrose 

1P  ir 3P  padidėja. Tada sandūrose 1P  ir 3P  padidėja injekcija ir sandūros 2P  link juda injektuoti 
krūvininkai. To pasekmė – sandūros 2P  varža dar sumažėja, įtampos vėl persiskirsto ir t. t. 
Procesas tampa lavininis (punktyrinės charakteristikos 316.2 b) pav.) ir tiristorius atsidaro. Kuo 
didesnis šviesos srautas veikia tiristorių, tuo mažesnei įtampai esant atsidaro tiristorius. Tiristoriui 
atsidarius, įtampos kritimas jame tampa nedidelis ir beveik visa įtampa krinta ant apkrovos 
rezistoriaus aR . 

              
                                               a)                                                          b) 

3.16.2 pav. Fototiristoriaus jungimas ir voltamperinė charakteristika 
 

Fototiristoriai panaudojami įvairiose schemose kaip bekontakčiai jungikliai didelėms 
įtampoms ir galioms įjungti. Už kontaktinius jungiklius geresni tuo, kad yra mažų matmenų, 
mažai naudoja galios, trumpas įsijungimo laikas, nesukelia kibirkščiavimo. 

 
3.16.3. Optronai 
 
Optronai – tai puslaidininkiniai įtaisai, kuriuose konstruktyviai sujungti šviesos šaltinis ir 

imtuvas, tarp savęs turintys optinį ryšį. Šviesos šaltinyje elektrinis signalas paverčiamas šviesos 
signalu, kurį imtuvas vėl paverčia elektriniu. Kaip matyti, optrono įėjime ir išėjime visada yra 
elektrinis signalas, o ryšys tarp išėjimo ir įėjimo palaikomas optiniu (šviesos) signalu. Jei optronas 
turi tik vieną šviesos šaltinį ir vieną fotoimtuvą, jis dar vadinamas optopora arba elementariuoju 
optronu. Šviesos šaltinio grandinė yra valdančioji, fotoimtuvo – valdomoji. 

Svarbiausios optronų savybės: 
1. Elektrinio ryšio ir grįžtamojo ryšio nebuvimas tarp įėjimo ir išėjimo. Izoliacijos varžos dydis 

tarp įėjimo ir išėjimo siekia iki 1410 Ω, praėjimo talpa siekia pF dalis. 
2. Plati darbo dažnių juosta (nuo 0 Hz iki 1410  Hz). 
3. Galimybė valdyti išėjimo signalą, tiesiogiai veikiant prietaiso optinį ryšį. 
4. Optinis ryšys atsparus elektromagnetiniam laukui ir jo neveikia trukdžiai. 
5. Optronai derinasi su puslaidininkine aparatūra. 

Turi optronai ir trūkumų: 
1. Didelė sunaudojama galia ir nedidelis naudingumo koeficientas. 
2. Pastebimas temperatūrinis poveikis. 
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3. Dideli savieji triukšmai. 
Pagal optinio kanalo konstrukciją optoporos būna su uždaru ir atviru kanalu, o pagal 

naudojamu šviesos šaltinius ir imtuvus – labai įvairios. 
Rezistoriniame optrone šviesos imtuvas yra fotorezistorius, o šviesos šaltinis – šviesos 

diodas (3.16.3 a) pav.). Pagrindiniai rezistorinio optrono (optoporos) parametrai: didžiausios 
srovės ir įtampos vertės įėjime ir išėjime; išėjimo varža ir tamsinė išėjimo varža, nesant įėjimo 
signalo; izoliacijos varžos dydis ir didžiausia leistina įtampa tarp įėjimo ir išėjimo; praėjimo talpa; 
greitaveika. Pagrindinės charakteristikos – voltamperinė ir perdavimo. Naudojami automatiniam 
stiprinimui reguliuoti, ryšiui tarp kaskadų realizuoti, bekontakčiam įtampos dalikliams valdyti, 
signalams moduliuoti ir kt. 

Diodinius optronus sudaro fotodiodas ir infraraudonųjų bangų šviesos diodas. Fotodiodas 
gali dirbti fotogeneratoriaus režimu, sukurdama 0,5 – 0,8 V fotoįtampą, ir fotodiodiniu režimu 
(3.16.3 b) pav.). Pagrindiniai diodinių optronų parametrai: įėjimo ir išėjimo įtampos ir srovės 
nuolatiniu ir impulsiniu režimu; srovės perdavimo koeficientas; išėjimo signalo augimo ir 
mažėjimo laikas ir kt. Diodinių optronų svarbiausios charakteristikos yra įėjimo ir išėjimo 
voltamperinės charakteristikos ir perdavimo charakteristikos fotogeneratoriniu ir fotodiodiniu 
režimu. Naudojami beapvijiniuose impulsiniuose transformatoriuose, įvairių mikrograndynų 
valdymui, generatoriuose, aukštos ir žemos įtampos grandinėms suderinti ir kt. 

 

     
                                                a)                                 b)                       c) 

16.3 pav. Optronas: a) rezistorinis; b) diodinis; c) tranzistorinis 
 
Tranzistorinius optronus sudaro šviesos diodas ir dvipolis npn tipo fototranzistorius (16.3 

c) pav.). Šio optrono įėjimo parametrai tokie patys, kaip ir diodinio optrono. Papildomi 
parametrai: didžiausia leistina srovė, įtampa, įėjimo galia, tamsinė fototranzistoriaus srovė, 
greitaveika ir kt. Tranzistoriniai optronai įprastai dirba jungiklio režime ir naudojami 
komutatorinėse schemose kaip relės tarp keitiklių ir matavimo prietaisų. 

Tiristoriniuose optronuose imtuvu naudojamas fototiristorius (šaltinis yra šviesos diodas). 
Įprastai tiristorinis optronas dirba jungiklio režimu galingų impulsų formavimo, galingų tiristorių 
valdymo schemose, įvairių įrenginių, kurių galinga apkrova, valdymui ir komutacijai. Svarbiausi 
parametrai: įėjimo ir išėjimo įtampos ir srovės įjungimo, darbo ir išjungimo metu, įsijungimo ir 
išjungimo laikas ir kt.  

 
Savikontrolės klausimai  

 
1. Paaiškinkite, kas tai yra: 

- optoelektroniniai įtaisai, fototiristorius, fototranzistorius, optronas. 
 
2. Kur naudojami optoelektroniniai įtaisai? 
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3.17. Elektroniniai indikatoriai 
 

Elektroninėmis priemonėmis apdorota ar gauta informacija turi būti pateikiama žmogui 
patogia forma. Lengviausiai ir daugiausiai informacijos žmogus priima regos organais. Todėl 
labai svarbią elektroninių įtaisų grupę sudaro elektroniniai indikatoriai. 

Atsižvelgiant į informacijos pobūdį naudojami įvairūs informacijos atvaizdavimo įtaisai. 
Šiame skyriuje bus apžvelgti elektroniniai indikatoriai naudojami įvairioje elektronikos įrangoje ir 
prietaisuose. 

Kad būtų plačiai naudojami, elektroniniai indikatoriai turi būti patikimi, jautrūs valdymo 
signalams, vartoti nedaug elektros energijos. Pagal informacijos pateikimo galimybes 
elektroniniai indikatoriai gali būti skirstomi į skaitmeninius-raidinius indikatorius ir displėjus 
(ekranus). 

Atsižvelgiant į šviesines savybes, elektroniniai indikatoriai skirstomi į pasyviuosius ir 
aktyviuosius. Pasyvieji tik atspindi arba moduliuoja šviesą. Šių įtaisų grupei priklauso 
skystakristaliai, elektroforeziniai indikatoriai. Jie pasižymi tuo, kad vartoja nedaug energijos, bet 
svarbiausias jų trūkumas, vaizduojamoji informacija matoma tik šviesoje. Aktyvieji informacijos 
įtaisai – puslaidininkiniai, vakuuminiai liuminescenciniai, dujinio išlydžio, 
elektroliuminescenciniai, vakuuminiai kaitinimo ir kt. – patys skleidžia šviesą. Tokių indikatorių 
privalumas yra toks, kad pateikiama informacija matoma tiek tamsoje, tiek šviesoje. Trukumas – 
didesnis energijos vartojimas. 

Indikatoriai gali būti skirstomi pagal fizikinius principus, esančius jų veikimo pagrindu: 1) 
kaitinimo indikatorius, kuriuose panaudojamos kaitinimo lemputės; 2) elektroliuminescencinius, 
kuriuose panaudota elektroliuminescencija (kristalų švytėjimas, veikiant elektriniam laukui); 3) 
vakuuminius liuminescencinius, kuriuose šviečia švytalas (liuminoforas), bombarduojamas 
elektronų (elektroninis vamzdis); 4) joninius, kuriuose panaudotas dujų švytėjimas išlydžio metu 
(neoninės lempos); 5) puslaidininkinius indikatorius; 6) skystakristalius; 7) kitus. 

Pastaruoju metu dažniausiai naudojami puslaidininkiniai, elektroliuminescenciniai ir 
skystakristaliai indikatoriai. Taip pat dar naudojami elektroniniai vamzdžiai. 

 
3.17.1. Elektroniniai vamzdžiai 

 
Elektroniniai vamzdžiais vadinami elektrovakuuminiai prietaisai, kuriuose suformuojamas ir 

valdomas elektronų spindulys. Elektroniniai vamzdžiai gali būti skirstomi į tokias rūšis: 1) 
oscilografiniai – elektroniniams signalams vaizduoti, dažniausiai taikomi matavimo technikoje 
(elektroninis vamzdis su elektrinio lauko valdymu); 2) indikaciniai – elektriniams signalams 
registruoti radiolokaciniuose ir radionavigaciniuose įrenginiuose; 3) kineskopai – elektriniams 
televizijos signalams paversti matomu vaizdu (elektroninis vamzdis su magnetinio lauko 
valdymu). 

 
 
3.17.1.1. Elektroninio vamzdžio su elektrinio lauko valdymu konstrukcija ir veikimo 

principas 
 

Pagrindinės elektroninių vamzdžių dalys yra šios: elektronų prožektorius, formuojantis jų 
spindulį; spindulio valdymo sistema ir švytalu (liuminoforu) dengtas ekranas (3.17.1 pav.) 
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3.17.1 pav. Elektrostatinio valdymo elektroninio vamzdžio konstrukcija 

 
Elektronų prožektorių sudaro katodas K, moduliatorius M ir anodai A1, A2. Jis emituoja 

elektronus. Katodas yra apgaubtas moduliatoriumi M. Keičiant moduliatoriaus įtampą, 
reguliuoajamas ekrano švytėjimo skaistis. Katodo, moduliatoriaus ir anodo A1 elektros laukai 
sudaro pirmąjį lęšį, kuris elektronų pluoštą fokusuoja į tašką. Vamzdžiuose su elektrostatiniu 
fokusavimu antrąjį lęšį sudaro A2 anodo elektriniai laukai. 

 
3.17.1.2. Elektroninio vamzdžio su magnetinio lauko valdymu konstrukcija ir veikimo 

principas 
 
Magnetinio valdymo elektroninis vamzdis susideda iš katodo K, moduliatoriaus M ir anodų 

A1, A2, A3 ir A. Kreipimo sistema susideda iš kreipimo ričių, kurios kuria valdymo magnetinį 
lauką. Magnetinė elektronų spindulio valdymo sistema dažniausiai naudojamas kineskopuose. 
Kineskopas – tai elektroninis vamzdis, galintus elektrinius signalus paversti judamais vaizdais. 
Kineskopų vidinė ekrano pusė padengta švytalu (liuminoforu), švytinčiu nuo elektronų 
atsimušimo. Ekrano švytėjimas proporcingas elektronų, patenkančių į ekraną per laiko vienetą, 
kiekiui ir elektronus greitinančiai įtampai. Elektronų spindulys suteikia ekranui neigiamąjį krūvį. 
Krūviui pašalinti vidinės sienelės padengiamos laidžia grafitine medžiaga – akvadangu, kuris 
sujungiamas su anodu A. 

 
3.17.2 pav. Magnetinio valdymo elektroninio vamzdžio konstrukcija 

 
Spalvotajame kineskope naudojami trys elektronų prožektoriai, į kurių moduliatorius 

nukreipiami pagrindinių spalvų (raudonos, mėlynos, žalios) vaizdo signalai. Todėl kiekvieno 
prožektoriaus elektronų pluoštas moduliuojamas atitinkamos spalvos signalu. 

Spalvotojo vaizdo kineskopo ekranams naudojami raudona, žalia ir mėlyna spalvomis 
švytintis švytalai (liuminoforai). Reikiama ekrano elemento spalva gaunama atitinkamomis 
proporcijomis sumaišius trijų minėtų spalvų šviesą. 

 
3.17.2. Plokštieji indikatoriai 
 
Elektroniniai vamzdžiai užima didelį tūrį, lengvai pažeidžiami (stiklas lengvai dūžta), 

vartojantys daug energijos ir jiems reikia aukštų įtampų. Jie netinka nešiojamiesiems įrenginiams. 
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Todėl šiuo metu vis dažniau naudojami plokštieji indikatoriai. Ypač populiarūs yra ekonomiški 
skaitmeniniai-raidiniai indikatoriai.  

Taikant skaitmeninius-raidinius informacijos atvaizdavimo indikatorius, raidžių ir skaitmenų 
simboliai sudaromi iš segmentų arba taškų (3.17.3 pav.). 

 

 
                                                                       a)             b) 

3.17.3 pav. Segmentinis (a) ir matricinis (taškinis) (b) indikatoriai 
 

3.17.2.1. Puslaidininkiniai indikatoriai 
 
Puslaidininkiniuose indikatoriuose naudojami šviesos diodai. Gaminami vienaskilčiai ir 

daugiaskilčiai puslaidininkiniai indikatoriai. Kartais puslaidininkiniuose indikatoriuose 
naudojamos optinės vaizdo didinimo priemonės – lęšiai, prizmės, reflektoriai. 

Puslaidininkinių indikatorių skleidžiamos šviesos spalva priklauso nuo pn sandūrai 
panaudotos puslaidininkio medžiagos. Puslaidininkiniams indikatoriams būdingos nedidelės 
darbinės įtampos. Jų valdymui tinka nesudėtingos grandinės. Jie pasižymi didele veikimo sparta. 
Šiuos indikatorius galima naudoti esant plačiam temperatūrų diapazonui. Jų švytėjimo skaistis gali 
būti gana didelis. Šie indikatoriai tinka informacijai atvaizduoti įvairaus apšviestumo sąlygomis. 
Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos leido padidinti šviesos diodų naudingumo koeficientą. 
Tai leidžia juos naudoti didelių matmenų indikatoriuose ir ekranuose. 

 
3.17.2.2. Vakuuminiai liuminescenciniai indikatoriai 
 
Segmentinis vakuuminis liuminescencinis indikatorius sudarytas iš katodo, anodo ir anodą 

dengiančio švytalo (liuminoforo) (3.17.4 pav.). Elektronų emisija nuo katodo link anodo valdoma 
tinkleliu. Visa tai patalpinta stikliniame inde su vakuumu.  

 

 
                                                                 a)                                                    b) 

3.17.4 pav. Vakuuminio liuminescencinio indikatoriaus sandara (a) ir grafinis ženklas (b) 
 
Prijungus atatinkamą įtampą tarp katodo ir anodo, prasideda katodinė liuminescencija. 

Atsirandantis švytėjimas yra pakankamai didelis. Tokių indikatorių valdymui gali būti naudojami 
mikrograndynai. Naudojami skalių pavidalo, vienskilčiai ir daugiaskilčiai segmentiniai, 
mnemonikos bei matriciniai įvairių spalvų vienspalviai ir daugiaspalviai vakuuminiai 
liuminescenciniai indikatoriai. 

 
3.17.2.3. Dujinio išlydžio indikatoriai 
 
Dujinio išlydžio informacijos atvaizdavimo įtaisai priklauso joninių įtaisų grupei, kurių 

veikimo principas pagrįstas elektrinio išlydžio dujose reiškiniu. 
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Paprasčiausias joninis įtaisas sudarytas iš šaltojo katodo ir anodo, esančių inde, pripildytame 
nedidelio slėgio inertinių dujų (3.17.5 a) pav.). Joninio įtaiso veikimo principą paaiškina jo 
voltamperinė charakteristika – anodo srovės priklausomybė nuo įtampos, veikiančios tarp anodo ir 
katodo (3.17.5 b) pav.). 

                  
                                                          a)                                     b) 

3.17.5 pav. Neoninė lemputė – paprasčiausias dujinio išlydžio įtaisas (a) ir dujinio išlydžio 
voltamperinė charakteristika (b) 

 
Kol prijungtos įtampos veikiančios tarp anodo ir katodo reikšmė nedidelė, joniniame įtaise 

vyksta nesavaiminis išlydis ir dujomis teka silpna srovė (charakteristikos dalis 0A). Padidėjus 
anodo įtampai (charakteristikos dalis AB) prasideda smūginė jonizacija. Tada didėja krūvininkų 
tankis ir stiprėja srovė. Veikiant uždegimo įtampai (taškas B), išlydis gali vykti savaime, 
neveikiant išoriniams jonizuojantiems veiksniams. Toliau didėjant elektronų tankiui dujose 
(charakteristikos dalis BC), tylusis savaiminis išlydis pereina į rusenantįjį išlydį (charakteristikos 
dalis CD). Jei grandinėje nėra srovės stiprį ribojančių elementų, rusenantis išlydis gali pereiti į 
lankinį išlydį (charakteristikos dalis EF). 

Grįždami į normaliąją būseną, sužadintieji dujų atomai spinduliuoja šviesą. Šis katodinis 
dujų švytėjimas ir taikomas dujinio išlydžio arba plazminiuose informacijos atvaizdavimo 
įtaisuose. 

Spinduliuojamosios šviesos spalva priklauso nuo naudotų dujų ir priemaišų. 
Naudojami ir daugiaskilčiai segmentinio tipo dujinio išlydžio skaitmeniniai indikatoriai. 

Šiuo metu taip pat plačiai naudojami matricinio dujinio išlydžio, arba plazminiai, indikatoriai-
ekranai. 

 
3.17.2.4. Elektroliuminescenciniai indikatoriai 
 
Elektroliuminescencinio indikatoriaus sandara panaši į dujinio išlydžio (plazminio), tik 

vietoje dujų sluoksnio tarp elektrodų yra talpinamos elektroliuminescencinės medžiagos (pvz., 
legiruoto cinko sulfidas). Prijungus atatinkamą įtampą (150 – 200 V) tarp elektrodų, 
elektroliuminescencinės medžiaga pradeda švytėti. Spinduliuojamos šviesos spalvą lemia 
elektroliuminescencinės medžiagos tipas.  

Pagal elektroliuminescencinės medžiagos panaudojimą ir padengimo tipą 
elektroliuminescenciniai indikatoriai skirstomi į miltelinius ir plėvelinius. 

Tobulesni yra plėveliniai elektroliuminescencinio indikatoriai (3.17.6 pav.). Plonas 
elektroliuminoforo sluoksnis užgarinamas ant dielektrinio sluoksnio. Prie elektrodų prijungus 
atitinkamą įtampą, elektroliuminoforo sluoksnyje susidaro elektrinis laukas, sužadinantis 
švytėjimą (elektroliuminescenciją). 

 
3.17.6 pav. Plėvelinio elektroliuminescencinio indikatoriaus struktūra 
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Elektroliuminescenciniai indikatoriai pasižymi maža mase, mažu turiu, mažu energijos 

suvartojimu, didele greitaveika, didelių švytėjimo skaisčiu ir kt. Indikatorius informacija 
atvaizduoja tiek tamsoje, tiek gana didelio apšviestumo sąlygomis. 

 
3.17.2.5. Skystakristaliai indikatoriai 
 
Skystakristalių indikatorių veikimas pagrįstas skystųjų kristalų savybėmis ir optiniais 

reiškiniais tuose kristaluose. 
Skystakristaliams indikatoriams naudojami organiniai junginiai su labai ištemptomis 

molekulėmis. Skystiems kristalams esant sudarytame elektriniame lauke, molekulės orientuojasi 
elektrinio lauko linijų kryptimi ir sugeria šviesą. Tada skystas kristalas toje vietoje patamsėja. 
Galima teigti, kad skystakristaliuose indikatoriuose indikatoriaus ląstelė atlieka šviesos ventilio 
funkcijas. 

Skystakristaliuose ekranuose (angl. LCD Lyquid Crystal Display) vetoje reflektoriaus 
įstatomas šviesos šaltinis. Tada indikatoriaus ląstelė valdo „pereinančios“ šviesos srautą. 
Valdymas pagrįstas tuo, kad šviesos laidumas priklausys nuo elektrinio lauko stiprio ir 
veikiančios tarp elektrodų įtampos. Šviesą skleidžia ne ekrano paviršius, o už jo esantis šviesos 
šaltinis. Indikatoriaus ląstelė (dalis) valdo statmeną ekranui šviesos srautą. Nuo ląstelės skersinių 
matmenų ir skystakristalio ekrano storio priklauso vaizdo matymo kampas. Skystakristaliai 
indikatoriai pasižymi mažu srovės energijos suvartojimu. Spalvoto skystakristalio ekrano vieną 
vaizdo tašką kuria trys ląstelės su raudonos, žalios ir mėlynos spalvos filtrais.  

 
3.17.2.6. Plokštieji elektrovakuuminiai šaltųjų katodų indikatoriai 
 
Elektrovakuuminis šaltųjų katodų indikatorius (angl. FED – Field Emission Display) 

sudarytas iš dviejų stiklinių plokštelių, tarp kurių yra sudarytas vakuumas (3.17.7 pav.). 
Indikatorinę ląstelę sudaro daug miniatiūrinių šaltųjų katodų, tinklelis ir anodas, ant kurio 
sudarytas raudonos, žalios arba mėlynos spalvos švytalo (liuminoforo) sluoksnis. 

Veikiant anodo įtampai, prie smailių katodo kūgių viršūnių susikuria stiprus elektrinis 
laukas ir prasideda šaltoji elektronų emisija. Pagreitinti anodo įtampos elektronai bombarduoja 
švytalą ir sukelia jo švytėjimą. Elektronų srautą ir švytėjimo intensyvumą valdo įtampa tarp 
tinklelio ir katodo.  

 
3.17.7 pav. Elektrovakuuminio šaltųjų katodų indikatoriaus ląstelės fragmentas 

 
Elektrovakuuminio šaltųjų katodų indikatoriai pasižymi plonumu (2–3 mm), patikimumu, 

žema maitinimo įtampa, ekonomiškumu. 
 
Savikontrolės klausimai  

 

1. Paaiškinkite, kas tai yra: 
- elektroninis indikatorius; 
- elektroninis vamzdis; 
- puslaidininkinis indikatorius; 
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- dujinio išlydžio indikatorius; 
- elektroliuminescencinis indikatorius; 
- skystakristalis indikatorius. 

 
2. Kur automobiliuose naudojami elektroniniai indikatoriai? 
3. Kaip manote, kodėl vis mažiaus naudojami elektroniniai vamzdžiai? 
4. Kaip manote, kokio tipo indikatoriai bus naudojami ateityje?  
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