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Резюме: Докладът отразява опита придобит при подбора на измервателни токови трансформатори 
съобразно технически  и метрологични характеристики. 

Процесът на подбор на средства за измерване се основава на метрологичен анализ на  необходимите 
параметри на измервателните уреди съобразно изходните условия, определяне на изисквания в съответствие 
със стандарти в областа на инструменталните трансформатори, допълнителни изисквания касаещи 
определена специфика (регионални и експлоатационни изисквания различаващи се или необхванати от 
европейски стандарти) за осигуряване на цялостния процес на измерване, контрол на измерватния процес, 
обработка на данните и валидиране.
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1. Въведение
За измерване на количеството и оценка на 

качеството на доставяната електроенергия, 
когато пряко измерваните величини надвишават 
съответните входни обхвати на апаратурата 
се използват измервателни трансформатори 
за напрежения и токове. Един от основните 
параметри, определящи метрологични характе- 
ристики на токовите измервателни трансфор- 
матори е класът на точност, нормиращ стойнос- 
тите на допустимите грешки. Наличието на из- 
кривени (несинусоидални) сигнали от първич- 
ната страна на токовите трансформатори (ТТ),  
увеличава загубите в магнитопровода и проме- 
ня магнитния режим на ядрото, което води до 
увеличаване на загубите и влошаване на мет- 
рологичните свойства на токовия трансфор- 
матор.  Работата при минимална мощност на ТТ 
също предпоставя горепосочените негативни 
явления [1]. 

2. Измервателни токови 
трансформатори – характеристики 
на магнитопровода
Опростена, еквивалентна схема на токов 

трансформатор е показана на Фигура 1. Тя 
представя най-важните елементи на токов 
трансформатор, където съотношението “n” 
между първичната и вторичната намотка  е 
коефициентът на трансформация: 

 (1) 

 
Фигура 1. Опростена, еквивалентна схема за токов 

трансформатор.

Входния ток в токовия трансформатор, Iin, 
се разделя условно на няколко компонента. 
Декомпозирането им в първичната намотка, 
може да онагледи поведението на токовия 
трансформатор. Токът Iin протичащ през пър- 
вичната намотка Np създава магнитен поток 
около ядрото. Намагнитващият ток Im, създава 
загуби в ядрото. Той определя максималната 
точност, която  може да се постигне с токовия 
трансформатор [1].

Намагнитващият ток може да бъде дефиниран 
като част от първичния ток, който образува загуби 
от хистерезис и вихрови токове в ядрото. Ако 
стойностите на Lc  и Re, от Фиг. 1 са твърде малки, 
това означава че магнитната проводимост на 



387

материала на ядрото е малка а в следствие на това 
загубите в ядрото се увеличават. Това предизвиква 
необходимост от подбор на подходящ материал 
за изработване на ядро или увеличаване на броя 
навивки. Входния ток Iin, представлява сума от 
вторичния (приведен към първичната страна 
nI0=Ip) и намагнитизиращият ток Im, осигуряващ 
намагнитване на ядрото Фиг. 2. 

Фигура 2. Връзка между входящия  
и изходящия ток.

Само част от първичния ток Ip, трансформиран 
към вторичната страна като I0, формира информа- 
ционния сигнал през  товара Ro. За осигуряване 
на необходимия клас на точност, загубите в 
проводника и намагнитизиращия ток трябва да 
бъдат минимални.

Хистерезисния цикъл B/H от Фиг. 3 представя 
свойствата на два съществено различни мате- 
риала, които се използват за изработване на то- 
кови измервателни трансформатори: Силициева 
ламарина, разполагаща със сравнително ниска 
магнитна проводимост и Пермалой 80, съставен 
от високо проводим Ni-Fe материал.  

Фигура 3. Силиций и Пермалой 80, сравняване на 
хистерезисния цикъл

Магнитната сплав на Пермалой 80 е компо- 
зиция от 78,5% Ni и 21,5% Fe. Материалът 

разполага с приблизително 200 пъти по-
добра  проводимост от тази на желязото [2,4]. 
Таблица 1 предоставя информация относно 
характеристиките на наколко магнитни мате- 
риала, използвани при изработване на измер- 
вателни трансформатори.

Таблица 1. Сравнение на характеристиките  
на различни материали

Материал Компози
ция 

Начална 
проводи
мост 
µi 

Плътност 
на потока  
Тесла 
Bs 

Silicon 3% Si 
97% Fe 

1,5 K 1,5-1,8 

Supermendur 49% Co 
49% Fe 

2%V 

0,8K 1,9-2,2 

Orthonol 50% Ni 
50% Fe 

2 K 1,42 – 1,58 

Permalloy 79% Ni 
17% Fe 
4% Mo 

12K-
100K 

0,66-0,82 

Supermalloy 78% Ni 
17% Fe 
5% Mo 

10K-50K 0,65-0,82 

 

3. Грешки при измерване
При следващото разглеждане се изхожда от 

еквивалентната схема за проверка на ТТ Фиг.4, 
за която е в сила (2)

 

Фигура 4. Еквивалентна схема при проверка на ТТ.

I1*N1 = I2*N2                     (2)

Ако намагнитващия ток бъде пренебрегнат, 
трансформатора трябва да възпроизведе пър- 
вичния ток без грешки: 

 (3)

При отчитане на намагнитващия ток Ie. 

 (4)
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Грешката при трансформация [3] се проявява 
като амплитудна (токова) грешка и фазова грешка 
δ (фазово изместване):

 
Фигура 5. Векторното представяне на трите тока  

в еквивалентна диаграма

Съгласно определението, токовата грешка 
е положителна ако вторичния ток е в указаната 
област, и фазовата грешка е положителна ако 
векторът на вторичния ток изпреварва първичния. 

4. Зависимост на грешките от тока
За два различни тока при един и същ товар 

грешките са различни. Причната е нелинейността 
на кривата на насищане. Ако предположим, 
че кривата на насищане има линеен характер, 
грешките биха били константни. Това е илюст- 
рирано на Фиг. 6. Прекъсната линия се отнася за 
случая на линейна характеристика. 

 
Фигура 6. Крива на насищане

Общото отклонение при измерване на ефек- 
тивна стойност в стационарен режим  е разликата 
между :

а) действителната стойност на първичния 
ток и

б) произведението на вторичния ток и 
преводното отношение на ТТ. 

Общото отклонение обикновено се представя 
в проценти от действителната стойност на 
първичния ток съгласно (5):

2
2 1

1 0

100 1 ( )
T

I NF K i i dt
I T

= −∫  (5)

FI  -  Обща измервателна разлика в % 
i1  - Моментна стойност на първичния ток 
KN  - Номинално преводно отношение
i2  - Моментна стойност на вторичния ток
I1  - Ефективна стойност на първичния ток 
T - Период

Важен параметър за измервателните тран- 
сформатори, ограничващ възможността за прето- 
варване на апаратите свързани към измервателния 
трансформатор в случай на превишаване на номи- 
налния ток при късо съединение е свръх токовото 
число Fs. За целите на търговското измерване се 
препоръчва използване на свръхтоково число 
Fs=5. Това означава че общото отклоненине на 
измерването на токов трансформатор с първичен 
ток превишаващ 5 пъти номиналния, произтичащо 
от магнитното насищане на сърцевината е не 
повече от 10%. На Фиг. 7 е показан работния 
участък и режима на претоварване при различни 
стойности за свръхтоковото число.

 

Фигура 7 – Крива на грешките при токови 
трансформатори Н.Н

5. Анализ  на разликата между 
класове на точност 0,5 и 0,5S на ТТ.
Основен параметър определящ измерватените 

трансформатори за ток е номиналния първичен 
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ток на трансфоратора. В зависимост работното 
напрежение, номиналния ток на трансформато- 
рите предназначени за търговски цели варира от 
25A до 5000А за напрежение до 1000V и от 20A 
до 2500А за напрежение от 1000V до 36kV. 

Поддържането на широк обхват от гами 
е предизвикателство от логистична гледна 
точка. Анализирайки останалите параметри, 
формиращи метрологичните характеристики на 
измервателното средство като клас на точност, 
и начин на свързване, може да са редуцират 
необходимите гами от десетки до няколко на 
брой. 

Съгласно стандарт БДС EN 60044-1, за кла- 
сове от 0.1, 0.2, 0.5 и 1 токовата и ъгловата грешки, 
когато вторичния товар на трансформатора 
е в границите от 25% до 100%,  не трябва да 
превишават стойностите дадени в Таблица 2. 

За класове от 0.2S и 0.5S токовата и ъгло- 
вата грешки, когато вторичния товар на тран- 
сформатора е в границите от 25% до 100%,  не 
трябва да превишават стойностите дадени в 
Таблица 3. 

Таблица 2. Граници на токова и ъглова грешка 
за измервателни трансформатори клас 0.1 - 1

Кл. Ток в % от ном. 
 
5        20        100      120 

     Ъглова грешка [min] 
 

 5        20        100        120 
0.1 0,4     0,2       0,1       0,1 15      8           5            5 

0.2 0,75   0,35     0,2       0,2 30      15         10          10 

0.5 1,5     0,75     0,5       0,5 90      45         30          30 
1 3,0     1,5       1,0       1,0 180    90         60          60 

 
Таблица 3. Граници на токова и ъглова грешка 

за измервателни трансформатори  
клас 0.2S и 0.5S

Кл.  Ток в % от ном. 
 
1       5        20        100      120 

Ъглова грешка [min] 
 

1       5      20     100     120 
0.2S 0,75  0,35     0,2       0,2     0,2  30   15     10      10       10 

0.5S 1,5    0,75     0,5       0,5     0,5  90   45     30     30       30 

 

Фигура 8 – Граници на допустимите грешки

Съпоставяйки изискванията за класове на 
точност 0,5 и 0,5S от двете таблици и Фиг. 8 сти- 
гаме до извода че използването на измервателни 
трансформатори 0,5S с разширен обхват на 
натоварване от 1% до 120%, в който може да бъдат 
гарантирани съответните грешки, позволява 
редуциране на гамите токови трансформатори за 
напрежение до 1000V за покриване на нуждите 
на  електроразпределение (ЕРП). Определяйки 
максимален ток за директно измерване 60 А, 
първата гама във възходяща посока след тази 
стойност би могла да бъде трансформатори 
с номинали 150/5А, а следващите степени 
съответно 300/5А, 600/5А, 1000/5А и 1500/5А. 
Това редуцира използваните гами до 5, без да се 
допускат компромиси с точността на измерване. 
При трансформатори 150/5А, 1% от първичния 
ток е 1,5А за който се гарантира максимално 
допустима стойност на грешката от 1,5% .

6. Токови измервателни 
трансформатори за средно 
напрежение (СН) - особености
Подобен подход както при трансформаторите 

за ниско напрежение, може да бъде приложен и 
при трансформаторите за средно напрежение. 

Фигура 9 – Схема на превключване  
на първичния ток

Употребата на измервателни трансформатори 
с клас на точност 0,5S позволява редуциране 
на гамите, при което с оглед на инсталираните 
мощности, може да се спрем на гами 2х20/5А, 
2х75/5А, 2х100/5А, обхващащи целия диапазон  
на мощности, възможни да бъдат присъединени 
към мрежа СН. Особеността при тези тран- 
сформатори е подбора на 4 гами, които реално 
покриват 8 гами благодарение на възможността за 
превключване на първичния ток на пример от 20А 
на 40А - Фиг.9. Това позволява с 1 трансформатор 
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да се покрият 2 гами, като увеличаването или 
редуцирането на първичния ток, не изисква 
подмяна на измервателните трансформатори, 
благодарение на класа на точност 0.5S и мини- 
малните загуби в трансформатора. 

Изброените до тук конструктивни и метроло- 
гични характеристики позволяват редуциране 
на използваните гами токови измервателни 
трансформатори с цел облекчаване на логисти- 
ката относно изработване на технически изиск- 
вания и доставка от една страна и спазване 
на изискванията за измерване на количество 
електрическа енергия.

6. Практически пример 
При измервателни трансформатори с клас 

на точност 0.5 при товар извън обхвата 1% до  
120 %, грешки не се нормират. На Фиг.10 и в табл. 
4 са предоставени стойности с цел съпоставяне 
на трансформаторите. 

Фигура 10 – Сравнение на кривата на грешките при 
ТТр с класове на точност 0.5 и 0.5S.

Резултатите при клас на точност 0.5 показват 
грешки близо до граничната стойност, причината 
за които до голяма степен са загубите в ядрото. 
При този клас на точност, грешки подобни на тези 
при клас на точност 0.5S не биха могли да бъдат 
постигнати в целия диапазон на натоварване, дори 
при промяна на сечението на проводника от които 
е навита вторичната намотка.

Таблица 4. Сравнително измерване на грешки 
при измервателни трансформатори  

клас 0.5 и 0.5S

Клас на точност 0.5 0.5S 

Вт. 
Мощност 

 

Гр. 
стойност I/In % 50/5/5 

40/5/5 

3,75VA 

 

Fi % 

0,5 120 0,404 0,116 

0,5 100 0,377 0,110 

0,5 20 0,250 0,061 

0,75 5 0,285 0,040 

1,5 1 0,494 0,011 

 

δi ' 

30' 0.9" 120 4'12" 0'0" 

30' 0.9" 100 3'36" 0'0" 

30' 0.9" 20 10'48" 3'00" 

45' 1.35" 5 17'24" 6'36" 

90' 2.7" 1 23'24" 12'00" 

 

15VA 
Fi % 

0,5 120 -0,092 -0,047 

0,5 100 -0,074 -0,057 

0,5 20 0,014 -0,030 

0,75 5 -0,170 -0,123 

1,5 1 -0,160 -0,030 

 

δi ' 

30' 0.9" 120 9'36" 0'36" 

30' 0.9" 100 10'12" 1'12" 

30' 0.9" 20 5'24" 1'12" 

45' 1.35" 5 16'36 2'24" 

90' 2.7" 1 36'00" 7'48" 

 

7. Предложение за изменение на 
изискванията за нормиране на 
грешката при ТТ.
За целите на употребата на измервателните 

трансформатори за търговско измерване, 
законовата наредба нормираща характеристиките 
на грешката при измерване, следва да съдържа 
изискване, съгласно което при 100% натоварване 
грешката на измервателния трансформатор 
да бъде в границите от +0,5%. Съгласно  
БДС EN 60044-1 при проверка на трансформатори 
с натоварване на вторичното ядро при 100% и 
25%, грешката за една от точките трябва да бъде 
под 0, 25%”.

Такова изискване, би позволило разпреде- 
ление на грешката в допустимата област.
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SELECTION OF CURRENT MEASURING TRANSFORMERS 
ACCORDING DETERMINATIVE METROLOGY 

ChARACTERISTICS
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Abstract: - The report reflecting the experience of gained in the selection of the measuring current transformers 
according to technical and metrological characteristics.

The process of selection of measuring instruments is based on a metrology analysis of the appropriate parameters 
for measuring instruments according to the initial conditions setting out the requirements in accordance with the 
standards in the field, additional requirements concerning certain specific (regional and operational requirements 
different from or not covered by European standards) to ensure the entire process of measuring, control and meter 
data processing and validation.
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