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I detta Brev Beskrivas de Be lysnings sy st em, som äro Beroende av den genom
gående tågvämeledningen, nämligen omformarBelysning och likrik±arBelys
ning 'med tillhörande maskLnex- och apparater,

60, GmfoimarBelysning ■

Se Bifogade principschema MBr 106017 och kopplingsschema Mbr IO4OI4.

Som friigår av neonet, sker vid detta Belysnings^stem en omformning av
växelström från den genomgående tågvärmeledningen, 800 eller 1000 V,
16 2/5 p/a, till likström, 24 V. Orafoimningen sker med en roterande omfor
mare, vilken Består av en växelströmsmotor och en likström.sgenerator, hop-
Byggda till en maskin. Omfonnainotom drives med växelström från tågvärme
ledningen över en säkring, vilken är gemensam 'för omformarmotom och för ■
Belysningstransformatomc Motorn startas och stannas med en strömbrytare,
vilken även är försedd med en hjälpkontalct för Brytning och slutning av
strömkretsen för manöverspolen till ett nollspänningsreläa

Omformargenerat om, som drives av omformarmotom, håller konstant spänmLng
24 '7, oBeroende av om omformarmotom drives med 800 eller IQOO V växelspärt-
ning, Omformarmotom är nämligen, konstruerad så, att: dess vaanrtal är Be
stämt av växelströmmens.periodtal, och detta är konstant 16 2/3, I genecar-
toms fältkrets finnes ett fast motstånd med några olika uttag för inställ
ning av generatorspänningeh på 24 7, Mindre efterjusteringar får vid Behov
göras med kdämmoma på motståndsröret» ■ En Blå kont-rollampa är kopplad till
de utgående ledningarna från generatom, och då lampan lyser, är detta ett:
tecken påsatt generator säkringarna äro hela, och att generatom l^nar
strD.m» ■ •

Batteriet är vid detta Belysningssystem uppdelat i två halvön» vardera Be
stående av 10 seriekopplade celler, 7arje Batterihalva har således en^ur-
laddningsspähning: av 12-7, 7id urladdning seriekopplas de Båda hatterih^-
voma, varvid totala Batteri spänning en Blir 24 7, Mellan de båda Batteri-
hal voma inkopplas vid seriekopplingen ett motstånd med lågt ohmtal.
Spänningsfallet i detta motstånd vid Belastning kompenserar den överspän
ning Batteriet har, då det är fulladdJat,

7id laddning äro de Båda Batterihalvo.ma i serie med var sitt ladcSaings--
motstånd kopplade parallellt till generatom. Omkopplingen -av de BMa .
Batterihalvoma för laddning resp urladdm.ng sker med en battériomköpp-
lare. Manöverspolen för denna omkopplare är i serie med en kontakt pa
nollspänningsreläet kopplad parallellt till generatorn, som framgår av
schema Mbr IO6OI7,

Då generatorspähningen vid omformarens igångsättning sti^t till c:a 20 7,
kopplas Batterierna för laddning av omkopplaren. Då v äxelströmmen för
svinner, antingen därigenom att tågvärmeledningen Blir spänningslös,
eller då strömbrytaren för omformarmotom slås ifrån, faller nollspän
ningsreläet, varvid stromloretsen för Batteriomkopplarens manöverspöle ^
Brytes av konts.kten på detta reläo Av kontakterna på omkopplaren B.ry.tes da
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förlDindidngen mellan batteriet och generatorn omedelbart, varvid bakström
från batteriet till genero,tom undvikes, då generatorspänningen sakta
sjunker, när omformaren stannar.

Storleken på batteriemas laddningsström är till största delen beroendr
av storleken på laddningsmotstånden. Omkopplingen^av laddningsmotstån-^
den sker med en laddningsomkopplare. I läge 1 erhalles en laddningsström
av ca 2,5 A per batterihalva, i läge 2 ca 5 A och i läge 3 ca 10 A. I
läge O erhalles ingen laddningsström. . •

Hur stor lad-dningsström som erfordrats är beroende pa förhallandet mellan
laddnings och urladdningstiden. I vagnar i langgående tag^med lang
laddningstid och korta urladdningstider bör omkopplaren stå i läge 1.
I lokaltåg, blir laddningstiden i regel kort och^urladdningstiden lång
varför omkopplaren i dessa tåg vanligtvis bör stå i läge 2 eller 3»
Lämpligaste inställningen bör utprovas.

Le ovan nämnda motstånden, batteriomkopplaren och laddningsomkopplaren
äro sammanförda på en apparattavla, se schema Mbr 104014* Nollspän-*
■ningsrelät är i regel monterat separat.

Som reserv är även detta belysningssystem kompletterat med en belys
ningstransformator» Med bely sningsomkopplaren kunna samtliga ström-
källor bortkopplas i lägé 0. I läge L erhalles likströmsbelysning och
i läge V eller W växelströmsbelysning.

61, Omformare

På vagnarna finnas två typer a-v omformare, den eni-tillverkad <av ASEA
och den andra' av Elektromekanö. Le båda fabrikaten äro något olika-
både mekaniskt och elektriskt, som framgår av bifogade bildblad och
nedanstående beskrivning. Le äro dock sinsemellan utbytbara, så att.
en omformare av ASEA:s fabriil^t kan nedtagas och ersättas med en om
formare av Elektromekanos fabrikat och tvärt om. • '

Statom består äv stålgjutgods och'är utformad rrted kraftiga bärflänsar
för upphängiing på en brygga i underredet. St atom, som är gemensam
för motorn och för generatorn, är försedd med kylflänsar runt om-. På
omformare av /iSEAis fabrikat finnas lagersköldar med inspektionsluckor ;
i båda tindama. På Elektromekanos omformare, finnas inspektionsluckor
vid generatoränden, och på motoränden är en mindre startmotor pabyggd.
På äldre omformare är startmotoränden täckt med ätt borts^uvbart
lock. Letta har på nyare omformare ersatts med en inspektionslucka
med låsanordning.

Omformarna vila på gutrmifclotsar i .underredet för att eliminera vibra
tioner och störande ljud. Vid fel på lagren eller obal-sns på ankaret •
kunna emellertid relativt kr-nftiga stömhigar uppstå inuti yagiama.
Vid besiktning av vagnar med otnformarbélysning bör man därför giva
akt på, om dylika störningar förekomma. Felaktiga omformare -skola
givetvis utbytas.

Omformarens axel uppbär både motor- och generatorankaret. På Elektrr)-
mek.ano3 omformare är startmotorns ankare påträ.tt på axeltappen pa^
motoränden. Fast sättningen av startmotoms ankare är icke fullt ̂ till
fredsställande. Let inträffar ganska ofta, att de skruvar som halla
brickan längst" ut på axeländen lossna eller skadas, varvid även
startmotoms ankare lossnar. Vid besiktning av omformare skall där
för alltid tillses, att dessa skruvar sitta fast, och att de äro
oskadade.

Omformarens axel är lagrad i rullager.
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OmfoimaitnotorGrna, vilka starta son repulsionsmotorer och gå som enfas
asyrkronmotorer, äio förut heskrivna- i "brev 4» sidan 10, Be äro utförda
för en effekt av 2,1 hk och gå med samma varvtal, ca 970 r/m, då spänning
en på don genomgående tågvärme le drängen varierar mellan 600 och 1000 V»

Ohsl Omformamotorema äro utförda för en provspänning av endast 3000 V®
Vid ^ähningsprovning av den elektriska värmeledningen skola o.mforina3>-
motorexna därför vara frånkopplade®

Omfoimargeneratorema äro utförda för en effekt av 1,2 kff, 24 V, 50 A
likström» Be äro utförda som 4-Polie3' kompoundlindade likströmsgenerato
rer. Serlelindningen är kopplad så, att medkon^oundering erhålles, vari
genom generatorspänningen hålles konstant vid varierande belastning» Jäm
för brev 3 moment 23»

^  På omformare av ASEA:s fabrikat användes för generatorn Le Garbone CG 50
eller Ringsdorff EN 150 koppargrafitborstarr med låg kopparhalt, Morgan
CM6, Bunge BU7» Trycket på dessa borstar skall, varo, ca 1 kg per borste.
För ASEAts omformarmotor användest kolborstar kvalitet Morgan EG 10 eller
Le Garbone LFC-62» Trycket på dessa bör vara 0,35 kg per borste.

På omformargoneratorema av Elektromekanos fabrikat användas kolborstar
kvalitet Bunge LG. Trycket bör vara 1 kg per borste. På startmotom an
vändas kolborstar av Morgans fabrikat, kvalitet EG 3» eller av Bunges
fabrikat, kvalitet Le-1, Fjädertrycket på dessa bör vara 0,3 kg per bors-
te •

Vid utvändig besiktning av omformarna skall uppIiän{:ningsanordningen,
gummiklotsama och skyddsjordningen av omformarna kontrolleras. Omformarna
skola nämligen med hänsyn till gummi upp hängningen vara förbundna^med ram
verket med en böjlig jordningslina. Dessutom skall tillses, att ingO' ytt
re skador uppstått på -anslutningskablama eller på omformarna i övrigt.

Inuti'omformarna böra borstama, borsthållama och strömsamlama kontrol
leras, Särskilt viktigt är det att kontrollera dessa detaljer på start
möte rema på Elektromekanos omformare. Inspektionen väller visserligen
en del besvär på äldre omformare av detta fabrikat, da ändlocket måste
skruvas bort, men inspektionen måste ske regelbundet, för att omformarna
icke skola bliva förstörda. Härvid bör även tillses, att kolen löpa lätt
i hållama, och att kolen icke äro för långt nedslitna. Samtidigt bör
även, som förut nämnts, kontrolleras, att startmotorns ankare icke loss-

^  nat, och att brickan på axeländen sitter fast®

Obsl Omformarmotom och startmotom föra högspänning. Vid besikträng av
dessa skall därför vagnens elvärmeledning vara spänningslös.

Underfcill på omfbrmama finnas avtappningshål. På en del omformare äro^
dessa täckta med iskruvadffi pluggar,: Dessa skola vintertid utskruvas vid
besiktninga.ma, så att fuktighet, som kondenserats inuti omformarna, far
rinna ut, varefter pluggama iskruvas på nytt,

Inspektionsluckcma, deras packningar och låsanordningar skola ävsn till
ses, Luckorna skola, noga tillskruvas efter inspektion,

62. Omf ormars t römb ryt are;

Omformarströmbrytama äro, som framgår av bifogade bildblad, i huvudsak
lika de v ärmest römb ryt are, som användas för elvärmeledningen i vagnarna.
Omformarströmbryta,ma ha emelierrtid endast lägersa FEMf och TILL och äro
dessutom-försedda med en hjälpkontakfc, vars- funktion tidigare beskrivits.



Hjälpkoiitaicteii är, sorri I', aira- l.'. bilaeu, placerad närraaBt plåtkäpan
och ar ;Tied en hakel i teRärin cicila frän de kontakter, eom föra höaepännini-n
/uisIutnin^^SGkruvarria f§r de olika kontakterna äro på strömbrytarnas
baksida märkta med samma beteckningar, VI, V2 resp Ml, M2, som pä
schemana, ̂ ör att undvika all förväxling äro dessutom på nya ström
brytare kontakterna VI, V2 märkta, med MOTOR och kontakterna Ml, M2 med
RELÄ.

Kontakterna i strömbrytaren skola vara injusterade så, att hjälpKon-
takton sluter något efter huvudkontakten vid tillslagning av strömbry
taren, och vid frånslegning bör hjälpkontakten bryta något före huvud-
kontakten. Spärranordningen bör vara avpassad så, att det ej kan uppstå
något mellanläge, där huvudkontakten är sluten och hjälpkontakten bru
ten elJer tvärt om. Hjälpkontaktfingrarna böra tryckas ut ca 2 mm av
kontaktstycket i tillslaget läge, så att god kontakt erhålles, även
sedan detaljerna blivit något slitna.

Skyddsjordning av strömbrytarna skall ske genom anslutning av en jord-
lina till den på bilden med "Jordanslutning" markerade bulten. För att
skyddsjordningen skall vara effektiv, måste det finnas en fjädrnnde
bricka mellan handtagets fäste på axeln och plåtkäpan.

63 . Apparattavlor fi^r omforinarbelysning

Ge bifogade blldblad.

På vasTiarna förekomma apfjarattavlor tillverkade av ASEA, AGA och
Elextro-Apparat. Pessa tavlor äro något olika beträffauide utförandet
av vissa detaljer, men de fungera alla lika och äro sinsemellan ut
bytbara.

På apparattavlor av AGA:s fabrika.t är nollspänn ingsrelät monterat pä
tavlan, varför inkopplirig;en av dessa blir något olika mot inkopplingen
av tavlor av de båda andra fabriks,ten, vilka ha segnara.ta nollspännings-
relä.er. Det finnes emellertid endast ett mindre a.ntal appara.ttavlor
av AGA; s f abrika.t •

Upr.itill på tavlorna finnas fyra mciståndsrör. Det översta röret är
f ältmo tståndot, det .näst översta är ut jämningsmotståndet, och de båda
neders ta rören äro laddningsmo ts tånaen.

Under rno tståndsrören är den elek tromagne t i skt manövrerade batteri-
omkoppJ aren och den hcandma.növrerade laddningsomkopplaren monterade.

Nederst på tavlan Tinnes en rad anslutningsbultar. Tre a.v dessa äro
avse(jrla för omf ormargeneratorns fält. De .äro märkta. FI6E, FI5S-FI6A
och FI^A. Användes omfor.mare a.v AGEAts fabrikr..t skall fältet normalt
anslut;).:; till bulten, märkt FI6A, och användes omformare av Elektro-
mekanos fabrikat anslutes fältet norma.lt till bulten, märkt FI6E.
Användes omformarha någon gång pä linjer med 15-periodig växelström,
pä MalrTiba.na.n, anslute.s fältet till de bultar, som äro märkta FI5A
resp FI5S.

Kon takte rna på den elektrornagne ti skt manövrerade batteriomkopplaren
skola vara in luster''.de så, att vid frånslagning kontakten B3-B4 med
säkerhet liar brutit, innan kontakten 6-B2 sluter, se schemana. P'ö.r-
bindniriaen mellan omf. rmargeneratorn och batteriet skall således va.ra
bruten, innan de b/hda brttterir.alvorna seriekopplas. Om detta, icke
är fallet, uppstår en bakström från batteriet till generatorn. Denna
bakström kan, genom serielindni.ngens inverkan, under vissa omständig-
li e t e r o mm a fm e t i s o r a ge n e r a. t o rn.
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Då genero-tom blir oramagnetiser?A, omkasts-s generatorns polaritet, och
då generatorn och bcatteiiet bliva hopkoppln.de, uppstår därför en niycket
hög ström genom laddningsmotstånden» Dessa bliva kraftigt uppvämda, och
batteriet blir snabbt urladdat. Om cmmagnetiseringen upptäckes, innan bat
teriet är helt urladdat, kan fältet magnetiseras rätt, ^nom att huvud
säkringen, för generatorn utskruvas, och omkopplaren för hand intryckes i
tillslaget läge, se principschemat Mbr 106017» Har batteriet blivit full
ständigt urladdat, måsbe ett sepa.rat batteri kortvarigt anslutas med
+polen till uttagsbulten B4 och -polen till uttagsbulten -A. Huvudsäkring
en för génera-tom måste även i detta fall vara utskruvad, se principsche-
rn.at Mbr 106017.

Kontakterna på batteriomkopplaren skola regelbundet tillses och vid behov
putsas, så att"konta,ktytoina äro släta och fria från brännsår. Brända kon
taktytor medför högt kontaktmotstånd och därav följer hög uppvärmning av
kontakterna. .Detta kan ha till följd, att den fjäder, som ger kontakt-
trycket, blir utlöpt. Kontakbtrycket skall vara, 1 kg per cm kontaktbn^edd.
Om kontaktfingret är exempelvis 12 mm brett, skall trycket uppmätt med
f jädervåg :vid kontaktstället vara. 1,2 kg. Detta bör kontrolleras emellanåt,
i .all synnerhet cm man vid något tillfälle misstänker, att kontaktfingret
blivit starkt uppvärmt.

64. Mollspänningsreläer

Se bifogade bildblad.

Av nollspänningsreläer finnas två olika typer, dels växelströmsreläer och
dels likströmsreläer med likriktare..

På växelströmsrelr,ema matas manöverspolen direkt med växelström, 16 2/3
p/s. På grund av den låga frekvensen är det svårt att få dessa reläer .ab
solut tysta. Då lagren bliva, slitna, och då det kommer damm och smuts i
luftgapen, vill ankaret gärna vibrera i takt med periodtalet. Växelströms-
reläema äro dessutom stora och tunga.

Övergång pågår därför till likströmsreläer med lilcriktare. Dessa reläer
äro .absolut tysta och .avsevärt mindre än växel st römsreläerna. Växelström
men m.at.as in på en liten likrikt.arstapel med tvåvägskoppling, och från
stapeln erhålles likström till relät. Av dessa reläer finnas två typer
tillverkade av ASEA och dtandard Radio, men utförandet är i huvudsak lika.

63. Tra-nsduktorer och deras verknin^gssätt

Pör att kunna förstå den följande beskrivningen av. likrikt.a,rbelysningen
.är det nödvändigt att äga kännedom om transduktoref och deivas verknings-
3.ät t.

Den likströmsmagnetiserade roaktom eller transduktom är icke någon nyhet,
den h.ar v.arit känd länge, men det är kombinationen av transduktor och
torrlikriktare, som har lett till många intressanta och praktiska lös
ningar av rogleringsproblemen för ström och j^äming»

I

'En transduktor av enklaste sla,g "består a,v en järnkäma med två lindningar,
cav vilka den ena. är inkopplad i en växelströmskrets, och den andra är an
sluten till en likströmskällao Genom a.tt vaniera likströmmen, kan man
variera det rea.ktiva. motstånd, som appara^ten "bildan för växelstiömmen, och
man bör komma ihåg a.tt. ökas likströmmen ökar vä:x:elstiDmmen» och minskas
likströmmen minskan växolströmmeh»

I den mest avuvända utföringsformen "består transduktom av två järnkämor
enligt fig 1 på bifogade hildblad Båda kävmoma äro lindade, med hade
växelströms- och likströmslindrjing«> Likstlömsiindningarna äro alltid serie-
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kopplade, medan växelströmslindningarna kunna vara serie- eller parallell-
kopplade enligt fig 2 och 5 på bifogade bildblad 7si»

Pilf.xri.a vid lindningama ange strömfiktningen. Genom likstnömslindning-
ama går strönmcn alltid i samma riktning. Genom väscelströmslindningama
går strömmen under den positiva halvvågen så, som pilarna visa, och
under den negativa halwågon i motsatt riktning. Av bilderna framgår,
at 1 under den positiva, halvvågen gå strömiama mot varandra i transduk-
torelemcnt 1 och i samma riktning i element 2« Under den negativa halv
vägen blir förhållandet omkastat, då gå strömmarna i element 2 i mot
satt riktning och i elanent 1 i samma riktning. Härigenom blir anord
ningen symmetrisk, och verkan blir densamma för båda strömriktningama
på växelströmssidan.

Regleringsförloppet är enklast hos en transduktor med seriefcopplade
växelströmolindninga-r enligt fig 2 på bifogade bildblad 7si» Likströms-
ma-gnetiseringen förutsättes vara så stor, att jämkämomav äro mättade.
I en mättad jämkäma. är det magnetiska flödet praktiskt ta,get så stort
det kan bli. Ökas strömmen ökas därför acke flödet, och någon ökad-
motelektromotorisk kraft uppstår icke. Strömmen kommer därför icke att
möta något Induktivt motstånd, då jämkäman är mättad. Jmf brev 4
moment 31. .

Under växelströmmens positiva halvvåg, då strömriktningen är den som
visas i fig 2 på bifogade bildblad 7sl> föreligger just det namnda
förhållandet i den mättade käman 2. Växelströmmen har där samma rikt

ning som likströmmen, men då käman redan är mättad, kan växelströmmen
icke ändra flödet och möter därför icke något induktivt motstånd. Trans-
dulctrnelemontet 2 är dä,rför overksamt under den positiva halvvägen.

I element 1 äro strömma.ma däremot motrlktade varandra, och donna jäm
käma kommer därför att avmagnetisera.s. Detta, inträffar, då växslströms-

^ ;"imp(5rGvarvta.lot är lika irod likströmsampéreva,rvtalet. Är antalet varv
lika i båda lindningama, kommer växelströmmen att bliva lika stor
som likströmmen. Sedan växelströmmen nått detta värde, behövs blott
ett mycket liten ökning a,v densamma, för att flödet skall ändra sig
från noll och ned till ett nega.tivt värde. Det ändrar sig just så
mycket, som erfordras för att den inducerade, spänningen skall bliva
lika med den utifrån påtryckta spänningen.

Transduktoroma utföras med magnetiseringskura^or enligt fig 1 på bifo
gade bildblad 75 2. Man önskar således, att magnetiserlngsströmmen
skaJl vara mycket liten upp till ett visst mättningsvärde, och där
efter skall flödet stiga, blott obetydligt vid stigande magnetise-
ringsström. Magne\ Iserlngsetrömmen upp till mättningsvärde t-kan där
för i o-llmänhet försumm.as.

Under växelströmmens nGga,tiva halwåg, då strömriktningen genom växel-
st römslindningama är motsatt den som visas på fig 2 på bildblad 7!l>
är det transduktorelement 1, som är overksamt, ocH element 2, som be
stämmer strömm.ons storlek»

Av denna redogörelse för regleringsförloppet framgår, a.tt växelström»,
mens storlek bestämmes a-v likströnmen oberoende av don påtryckta
växelspänningens storlek,.

lägur 2 på bifoga.de bildblad 1:2 visar en liten transdulcbors karakte-
ristikor vid ågra, olika värden på ma.gnetiseringsstränmen II» Av kurvan
för = 0,2 ii. framgår a.tt växelströmmen I.^, i denna tnansduktor då
blir U,4 A, och att: denna" ström förblir i det närmaste konstant, då
spänningen va.i'iera,r mellan ca, 100 och c-a, 3OO V,
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En "transduktor med parallellkopplade växelströmslindrdngar enligt fig 3
pa bifogade bildblad 7:1 verkar i" huvudsak lika som -den förut beskrivna
W^nsduktom med seriekopplade växelströmslindningar. Regleringsförloppet
blir emellertid mera invecklat, på grund av de cirkulationsströmmar som
gå mellan de båda parallellkopplade lindningam<a<i

Genom att 'invända semma lindning för både växel- och likström, srarkopp-
ling, erhåller man bättre utnyttjning av bindningen# Man vinner därigenom,
dels att".man för ett visst ändamål kan använda en mindre kärna, och dels
att kärnan får bättre transduktofegenskaper#

Lindningamas koppling och strömidktningen i ett visst tidsmoment visas
i fig 3 på bifogade bildblad 7:2# Av figuren framgår att anordningen ver
kar som två parallellkopplade transduktorer med seriekopplade växelströms-
lindningar#

Den strömrogle rande transduktom för trahsformatom vid liknkt arbe lys
ningen är sparkoiiplado

En annan ofta använd utföringsfoim är den sä kallade spårs,iG^lvma^etise--
rade transduktom» vars koppling visas i fig 4 på bifogade bildblad 7'2o

Kopjilingen är i huvudsak lika som i den förut nämnda transduktom med
parallellkopplade växelströmslindningar# I serie med vardera växelströms-
lindningen finnes emellertid ett likriktarelement, som tjänstgör som
strcriventil# Strömmarna i växelströmslindningarna kunna därför endast gå
sä, som pilarna i figuren visa#

En transduktor utan s.iälvmagnetisering verkar strömreglerandc^ som förut
nämnts, mödan däremot en transduktor mod spars.iälvmagnetisering verkar
st:ännin/zsio r^lerande «>

En transduktor mod sparsjälvmagnetisoring absorberar så att säga en del av
den x^åtiyckta spänningen och bestämmer på så sätt hur stor ̂ änrang be
lastningen skall få# Denna spänning, som även kallas transduktoms avgivna
spänning, kan varieras med likströmmen således analogt med en likströms
generator, där den avgivna spänningen kan varieras med magnet i so rings-
st rommen.

I jännkämoma kan uppstå ett visst maximialt flöde, vars storlek bestämmes
av mättningsvärdet• Detta flöde kan i den sparsjälvmagnotiserade transduk
tom uppdelas i en fast d3l, likströmsmagnetiseringen, och en variabel
del, växelströnisma^etiseringen#

Då likströmsmagiG ti se ringen är låg, är den variabla delen av flödet stor
och därav följer, att den i växelströmslindningen inducerade motelektro-
rnotorlska kraften blir stor# Transduktom absorberar således en stor del
av don påtryckta spänningen, och den avgivna Ränningen blir låg#

Då likströmsmagnetiseringen är hög, blir förhållandet omvänt# Den variabla
delen av flödet blir då liten, öch den inducerade motelektromotoriska
rsraften blir' därför också liten# Transduktom absorberar da endast en
].itcn-del a.v den påtiyckta spänningen, och den avgivna • spänningen blir hcg •

Av det nämnda framgår att vid låa likströmsma/^^netisering erhållcs lag,
avgiven spänning, och vid hög likströmsmagnetisering erhålles hög avgiven

Dti det som förut nämnts, endast erfordras en låg magnet i se rings ström för
att mätta kärnorna, följer därav,- att den nÉimnda spänningsregleidngen kan
ske med mycket låg likström#
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Sparsjälvmacnetisorade transduktoror förekonma dols i en transdukto3>
rci-ulator för likrikt arbe lysningen och dels i ett konstantspanningsdon
för vissa rostaurangvagnsspisar.

66. Likrikt arbolysning

Se bifogade principschema Mbr 106558 och kopplingsschema Mbr 104615.

Likriktarbelysningen är en utveckling av omfoimarbelysningen. Den är
ett led i strävan att eliminera den mekaniska rörelsen såsom mellan
led i för övrigt rent elektriska förlopp. Den roterande omfoimaren har
ersatts med en likriktare, och för regleringen arvändes huvudsakl^en
statiska regulatorer. Härigenom vinnes stora graktiska fördelar såsom
förbättring av driftsäkeriieten; förenkling av underhållet, förbättring
av verkningsgraden m m.

Kopplingen av de i likriktarbelysningen ingående detaljerna och deras
verkningssätt framgår i princip av bifogade schema IJbr 106538.

Transformatorn (2) är via strömställaren (l?) och säkringen (15) anslu
ten till den genomgående tågvärraeledningen. I, transformatorns primär-
lindnings återledning finnes en sparkopplad transdu,ktor (3). I trans
formatorn (2) nedtransformeras värmeledningens q^änning till lämpligt,
värde. Växelströmmen likriktas i huvudlikriktaren (4)» som är ansluten
till transformatorns sekundärlindning. Likströmmen glättas av reaktorn
(5), och likrikt aren skyddas av smältsäkringen (2l) på 50 A,

I battordkrotsen ingår en batterimätare (20) med en kontakt, pa schemat
märkt 15-11) som bryter, då batteriet är fulladdat.

Lamporna erhålla ström över transduktorregulatom (il) och lan^jregula-
tom (13) samt över kontakter på, huvudströmställaren (22).

Då inga lampor ä.ro inkopplade, och batteriet är fulladdat, så att, kon
takten 15-11 på batterimätaren är bruten, lämnar likriktaren praktiskt
taget ingen strömj även om spänningen på tågvärmeledningen varierar
inom vida gränser^

Tfindas lamporna kommer batteriet att Icmna ström till dessa. Denna ström
passerar genom lindning b på transduktorregulatom (il). Enligt, före
gående rcdog3relse för den spårsjälvmagnetiserade transduktoms verk
ningssätt kommer härvid tronsduktorns avgivna växelspänning, d v s^
sijä.nningen över primärlindningen på transformator (6; att stiga. Lind—
ningama c äm transduktorre gul atoms växelströmslindningar, och lik
rikt are lornont en (s) äro strcimventilema för självmagnetiseringen. Från
transformatorn (6) och över likriktaren (7) erhåller härvid träns—
duktorn (3) likströmsmagnetisering. Transdukl-,orn (3) kommer då via
transformatorn (2) att släppa fram en ström till likriktaren (4).
Genom inställning av shunten (32), som är parallellkopplad till
lindning b, a-vpassas strömmen genom lindrång b i transduktorregula
tom (11), så, att transduktom (3) kommer att avge en ström, som
efter transfoimering och likriktning blir så nära som möjligt lika
don ström, som lamporna förbruka. Skillnaden, dvs felregleringsströmr-
men, avledes genom batteriet, som därigenom kan erhålla någon liten
ström, även då batteriet är fulladdat.

Inställning av shunten (32) skall således göras, då batteriet är
fulladdat.
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Den spänningj som likrilctaren lämnar^ bestämmes av batteriet. Lampspän—
ningen regleras av latr^regulatom på samina sätt som vad normal generator
belysning.

Om batteriet urladdats och skall uppladdas igen, måste likströmsmagneti-
seringen i träns duktorre gul atom ökas ytterligare, för att transduld^om
(3) även skadl avge laddningsström. I träns duktorre gul atom finnes därför
en magnetiseringslindning d, som matas frän den konstanta spänningen efter
lamp.re gulatom. Strömmen genom denna lindning d bestämmer allt sa ladd
nings st rommen, och den injusteras med motståndet (l2) till önskat värde.

Inställning av motståndet (l2) skall göras, då batteriet är helt urladdat.
Den från likrikta;ren avgivna totala strömmen till lampor och batt -ri far
dä uppgå till högst 50

Laddningsstrommen bör vara injusterad så, att-, batteriet normalt är fullad-
dat, dvs batterimätaren bör normalt stå på 'Ml''. Urladdning^kan givet
vis förekomma, men uppladdning bör ske relativt snabbt, da likriktaragg-
regatet åter träder i funktion.

För att kunna tillåta en snabb uppladdning utan ätit behöv ra rs.skera ö^ er-
laddning bryter en kontakt 19 å b ratte rimät aren (,20) strönfoi^etseiL för
sistnämnda magnetiseringslindningen d, då batteriet ar fulladdat, va.cj.-
ter laddningen upphör.

opämingen på tågvärmeledningen varierar inom mycket ̂vida^ gmnser. Fur att
underlä-tta transduktoms (5) reglering "^/id hög spänning finnes ytterligare
en magnetiseringslindni-ng a på transduktorregulatom^^(ll) » Linctoing a ma
tas från spänningen över lampregulatoms kolstapel. Öka.r späitnmgon över
bSotteriet, stiger spänningen över lampregulatoms ko 1stapel, eftersom
spänningen efter denna är konstant. Därvid erhålles en ökmng^av ströimien
genom lindning a. Denna ström verkar i avrnagnetisorande riktning, varför
transduktorregulatoms avgivna spänning kommer att. minska, och därmed kom
mer även strömmen genom transduktom (5) att minska.

Likril.ctaren (4) är så Icrsftigt dimensionerad i spänningshänseende; ̂ att
den tål den spärrspänning, som erhålles, om avbrott skulle uppstå i bat
terikretsen.

Kylyton lios likriktaraggregatet, se bifogade bildblsd, ar dimensionerad
med tonke på att aggrc-gatet normalt skall vara i rörelse vid bela.stning.
Dit är således endast vid längre uppehåll, över 1 ä 2 timmar, och under
varma sommardagar, som likriktarelementen skizlle kunna bli skadade^^pa
/.;riind av för hög temperatur. Två termokontaleter för tcmporalurbegrdns-
nlng ä.ro d^irför inmonterade i oljelådan^ Tennokontaktorna hesta av knaf-
tiga bimetallkontakber i helt slutna glasrör. Dessa äro i sin tur
rade i bakclitrör och skyddade mot stötar med gummipackningarr Inställ'-
Tilnfj^en kar valts så, att en av kontakterna bryter strömlcretscn for
transduktorregulatorns magnetiseringslindning d, la-ddningslindningen, da
oljetengperaturen sti{p.t till 55^C. Belastningen kan då icke bliva högre
än lampströmmicn, ca 30 A. Skulle oljotem.peraturen trots detta stiga till
65^0, kon^ncr den återstående kontakten att kortsluta transdukcorregula-
torns sj älvmagne ti se ringsventil (ö), varvid likriktarens belastning
kommer att minskas-, ytterligare.

En kontrollampa (19) lyser, då växelspänning finnes^ och säkringen (2I) är^
hel. Om säkringen smälter trä.der relät (51) i funktion och bryter kontroi.
lampans strömkrets.
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På ett r,v bifogado tildbl-nd visns likrikt.-^i.raggregatet dels hopsatt och
dels upplyft ur oljelådcja. Som fromigår av bilden stå tr<ansformator-
och transduktorkämoma i ett kraftigt vinkeljämsstatiVy och under
detta hänga likriktarstaplama. Aggregatet fordrar ingen särskild
skötsel, men bör endast regelbundet kontrollera, att inga yttre skador
uppstått cioeciellt på kylrören, samt att oljeståndet i lådan är^till-
räckligt. Detta kontrollero-s med den matsticka som är fastsatt i plug
gen i oljepåfyllningshåleto Då oljetemperaturen^är Cca 20 C skall oljan
nå upp till strecket pä mätstickan* Lägsta tillåtna oljenivå ar för^
5OA a.ggrogatet 25 imi under strecket och för 90A aggregatet JP Km»
behov påfylles transformatorolja.

På ett annat av bifogade bildblad visas transduktorregulatom med och
utan skyddskåpa. På frånsidan av regulatorn synes den förut nämnda
shunton (32) och justermotståndet (l2) för laddningsströmmen. Regu-
la-tom. fordrar ingen särskild "kötscl.

På bifogade schémalibr IO46I5 visas de olika detaljernas" placering
och hopkoppling. Schemat gäller för de mindre aggregaten, vilka äro
utförda för 50 A kontinuerligt avgiven ström.

På va,gnama finnas två olika storlekar av likriktaraggregaten, ett på
50 A och ett på 90 A. Dessa äro i huvudsek lika med undrntag för stor-
loken»
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Nollspänningsrelä av Aseas fabrikat
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Nollspänningsrelä av Standard Radios fabrikat
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Likriktaraggregat

Likriktaraggregat upplyft ur oljelådan



Transduktorregulator med kåpa

Tronsduktorregulator med kåpan borttagen



Batterimätare, typ V L E 75

Tillverkas av LM Ericssons Mätinstrument AB

Batterimätaren

med huven avtagen

a  l< vicl<silvermoior

b  shunt

C  Ulämma för justering av mätaren

d  anordning för inställning av visaren och visarspetsen

Genomskärning

av kvicksilvermotorn

a  överlager

b  skyddsring

.  c motvikt

d  tätningsring

e  rotorhusets överdel

f  rotor i kvicksilverbad

g  ok

b  polskor

i  Alni-magneter

j  underlager

k  rotorhusets underdel
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