
Приложение към модул 4 
“ Електронни уреди в електроенергетиката” 

 
Блокови схеми на първични преобразуватели 

 
Блоковите схеми на първичните преобразуватели трябва да са малко 

по-подробни и да са по-скоро блоково-принципни схеми защото от избора 
на входната верига до голяма степен зависи и блоковата схема, мястото на 
галванично развързване и от там принципната схема. В най-общ вид 
блоковата схема на първичните преобразуватели е дадена в следващия  
Модул 05. Тук по-конкретно ще разгледаме блоковите схеми на някои от 
преобразувателите: 

Преобразуватели на напрежение. Тези преобразуватели имат входен 
обхват 100V, токов изход 0-5 mA или 4-20mA, захранване от 230V/AC. В 
по-редки случаи захранването може да е от акумулаторна батерия 200V. 
Тези преобразуватели практически винаги са едноелементни, т.е само за 
едно напрежение. Много-елементните като правило са за  мощност и то за 
трифазна мрежа. В редки случаи, когато трябва да се измерват само една 
или две фази се ползва много-елементен преобразувател като се ползват 
само входовете които трябват. 
При преобразувателите на напрежение почти винаги се ползва схемата 
показана по-долу. Измерваната верига е свързана галванично (с обща маса) 

с измервателно-управляващия блок. Изходите са развързани галванично. 
Захранващият блок осигурява развързването от мрежовото напрежение 
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230V. Изходите се захранват чрез DC/DC преобразуватели. На фигурата с 
пунктир е показана линията на галванично развързване. В захранването 
развързването е чрез трансформатор. Той може да е мрежов (за 50Hz) или 
импулсен, ако захранването е ключово (импулсно). 

 В някои случаи за развързване на изходите вместо DC-DC се ползват 
специални изработени мрежови трансформатори при които вторичните 
намотки имат голямо пробивно напрежение една спрямо друга и, 
естествено, спрямо първичната. Това икономически е изгодно само при 
големи серии. При импулсно захранване може да се предвиди отделна 
намотка за захранване на изходите. 

Сравнително рядко във входната верига за преобразуватели за 
напрежение се ползва трансформатор. Тогава изходите не са развързани от 
измервателния блок както е показано на блоковата схема по-долу. 

 

 Преобразуватели на ток. Същата схема може да се ползва и при 
измерване на ток като се смени входната верига. Разликата е най-вече в 
трансформатора – брой навивки, вид и размери на магнитопровода. В 
принципната схема също има разлика – в стойностите на елементите и 
защитите. Във вторичната намотка на трансформатора задължително 
трябва да има шунт – Rш. 
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Преобразувателите на ток може да се правят вместо с трансформатор с 
шунт. Блоковата схема е подобна на схемата за измерване на напрежение, 
като вместо входния делител се поставя шунт и защитен резистор. се прави  
В този случай галваничното развързване се прави в изходите. 



При използването на шунтови резистори трябва да се отчита 
мощността която се разсейва. Напрежението върху шунтовете е 
стандартизирани и е от 10 до 60 mV. При ток 5A се получават 300 mW. 
При измерване на големи токове се предпочитат токови трансформатори. 

Преобразуватели на честота. Като правило входният сигнал на  
преобразувателите на честота е напрежение (100V). Следва филтър, защото 
по дефиниция трябва да се отчита честотата на основния хармоник, тригер 
на Шмит и измервателна част. 

 

Блоковата схема не се различава от схемата за напрежение. 
Галванично са развързани изходите. Разликата е в обработката на сигнала 
– не се мери аналогов сигнал, а цифров. За да няма смущения сигналът се 
формира със схема с хистерезис (тригер на Шмит). 

Обикновено се изисква разрешаваща способност 0,001Hz. За да се 
получи това трябва да се измерва периодът на входния сигнал и след това 
да се изчисли честотата. Не е възможно да се измерва честотата по 
класическия начин – да се броят импулси за единица време. За една 
секунда ще се получи разрешаваща способност 1Hz. 

Значително по-проста (и евтина) схема се получава, ако развързването 
се прави във входната верига. В този случай сигналът който се прехвърля е 
цифров и няма изисквания към амплитудата и формата на сигнала. Може 
да се използва оптрон или друг цифров изолатор. Най-евтин е вариантът с 
оптрон – няма изискване за захранване на входната част. Основното 
предимство на цифровите изолзтори, високата честота на прехвърляне – 20 
до 100MHz, в случая не е необходимо защото прехвърляме мрежовата 
честота – 50Hz.  

ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042 
„Организационна и технологична инфраструктура за учене през  

целия живот и развитие на компетенции” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 Инвестира във вашето бъдеще!   стр. 3 от 5 



 
 
При тази блокова схема няма нужда от развързване, освен през 

захранването което се ползва при всички (почти) уреди. 
Натоварването на входната верига, за да се осигури ток през оптрона 

около 1-2mA е над 50k, което е напълно в допустимите граници 
Въпреки очевидното предимство на тази схема много фирми работят 

по предишната. Причина за това е, че всеки преобразувател на напрежение 
само със смяна на софтуера става за честота. В някои варианти има два 
изхода на преобразувателите на напрежение – един за напрежение и друг 
за честота. 

Преобразувател на мощност. Най-голямо разнообразие има при 
блоковите схеми за измерване на мощност. Това е така защото 
възможностите са много. Основно е колко елементен ще е 
преобразувателят – един, два, три или повече. Конкретната блокова схема 
се определя от това къде се прави галваничното развързване, а това зависи 
от броя на изходите. Обикновено преобразувателите на мощност имат поне 
два изхода – един за активна и един за реактивна. При по-модерните 
изходната величина може да се избира между активна, реактивна мощност, 
напрежение, ток и честота. 

По-долу е показана блокова схема на първичен преобразувател на 
мощност който е предназначен да работи по схема на Арон. 

Една от фазите (T) е свързана към общия проводник (GND) на 
измервателя. Въпреки, че на схемата не е показано тази връзка обикновено 
е през защитен елемент – предпазител или резистор 100-200 Ω. 
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Другите две фази се подават през делители на измервателя. Входното 
напрежение е 100V, линейното, а не 57,7V – както при триелементните 
преобразуватели. 



 
 
Токовите вериги са развързани с токови трансформатори. Измерването 

е показано, че се прави последователно през мултиплексор. Възможно е да 
се измерва и с четири отделни (или два двойни) АЦП, но показаният 
вариант е най-евтин. При него трябва да се прави фазова корекция поради 
закъснението при измерване на сигналите един след друг. 

Сигналът към изходите се прехвърля през цифрови изолатори (DI). 
Това може да са оптронни, трансформаторни или капацитивни изолзтори. 
Прехвърля се широчинно модулиран сигнал (ШИМ) или код. Това се 
определя от конкретната схемотехника на изходите. 
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