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Приложение към модул 5 
“ Схемотехника на първичните преобразуватели ” 

 
 Изчисления на входни стъпала 
В лекциите (презентации) се коментират различни варианти за 

реализиране на входните стъпала за ток и напрежение. За да се избере 
конкретно решение се отговаря на следните въпроси: 

 1. Как ще се направи галваничното развързване, с 
трансформатори или по друг начин; 

 2. Какво ще е захранването, еднополярно или двуполярно; 
 3. Как ще се развързват изходите. 
В обосновката влиза и броят на входовете и изходите на 

преобразувателя. Отговорът на тези въпроси предопределя и схемните 
решения. 

Следващата схема е решение което е реализирано и е в серийно 
производство. Основните характеристики са следните: 

 - триелементен преобразувател който измерва три тока и три 
напрежения; 

 - обхватите са стандартни, 100V и 1A, като претоварването е 20%; 
 - входното съпротивление на входовете за напрежение да е по-

голямо от 500Ω /V;  
 - токовите вериги са развързани през активни (електронни) токови 

трансформатори; 
 - входните напрежения са с обща нула – четири-проводно 

свързване и не са развързани едно от друго; 
 - захранващото напрежение е само едно – 5V; 
 - аналогово-цифровият преобразувател е ADS7864 и е с шест 

входа. 
Входните сигнали са променливотокови и имат положителни и 

отрицателни стойности спрямо общия проводник. При еднополярно 
захранване се прави изкуствена “0”. В случая е удобно, че ADS7864 има 
изход на опорното напрежение 2,5V. То се буферира с прецизен 
операционен усилвател OP344 и цялата схема се изгражда, като това 
напрежение се приема като средна точка (аналогично на нулата при схеми 
с двуполярно захранване) . 



 
Потенциалът на средната точка не е задължително да е точно 

половината от захранващото напрежение. Средната стойност на входните 
сигнали, тъй като са променливотокови, е нула. В процеса на измерване 
тази нула се изчислява и получената стойност се използва при 
изчисленията. Дори и напрежението на изкуствената нула да се променя 
(дрейф) това няма да се отрази на точността защото средната стойност се 
изчислява при всеки цикъл на измерване. 

АЦП ADS7864 има два канала които работят едновременно – при всеки 
цикъл се измерват две напрежения. С два мултиплексора се превключват 
по 3 входа – общо 6 напрежения. Този АЦП е много удобен, защото за 
всяка фаза напрежението и токът се измерват едновременно и няма нужда 
да се въвежда закъснение в единия канал, ако се измерват последователно. 
Повечето аналогово цифрови преобразуватели имат само един канал и 
входовете се измерват последователно. Закъснението между отделните 
канали трябва да се компенсира хардуерно или програмно. 

Обхватът на входното напрежение на ADS7864 е ±Uref и тъй като се 
използва вътрешното опорно обхватът е  ±2,5V.  

Амплитудата на максималното напрежение в подстанциите е 
120V (100 + 20%).√2 = 170V 
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При четирипроводна схема на свързване, обаче, на входа се подава не 
линейното, а фазното напрежение (57,7V). Зависимостта е Uф = Uл/√3. За 
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амплитудата се получава 170/1,73 което е приблизително 100V. Така за 
входния делител се получава 100 / 2,5 = 40. Този делител може да се 
получи от безкраен брой стойности. Изборът се прави от допустимото 
входно съпротивление на уреда. В случая, то трябва да е по-голямо от 
500Ω на волт, което дава 57,7.500 = 28,75k. Обикновено, при такива 
приложения се избира по-голяма, но близка до тази стойност защото 
колкото входното съпротивление е по-малко, толкова схемата е по-
устойчива на смущения. 

За входен резистор е избрана стойност 36k. От схемата се вижда, че той 
е съставен от три резистора по 12k. Това не е случайно. Мощността която 
се отделя върху резисторите е около 150mW. Тази мощност не е по-голяма 
от допустимата за един резистор, но е по-добре резисторите да се загряват 
по-малко. Така промените на стойността от температурата са по-малки. 
Вторият резистор може да се донастройва с тример за точно задаване на 
коефициента на входния делител (за компенсиране на толерансите). 

Освен това на входа има два диода за предпазване от пренапрежения и 
филтров кондензатор (22nF). Филтърът предпазва от високочестотни 
смущения и грешки от огледални честоти (anti-aliasing filter). 

Нулевият проводник (2,5V) е свързан към общия проводник през 
филтър подтискащ високочестотни смущения (заграден с пунктир). 

Токовият вход е с активен токов трансформатор, с една първична 
намотка с 1 навивка и две вторични с по 1000. При активния токов 
трансформатор токът в първичната намотка се компенсира с ток във 
вторичната (по-малък според коефициента на трансформация – 1000 пъти). 
Така трансформаторът работи при еднакви условия (индукция около 
нулата) и не се проявяват неговите недостатъци. 

Нулевата индукция се следи с едната вторична намотка свързана към 
входа на операционен усилвател който прокарва ток през другата намотка 
така, че индукцията да е (около) нула. 

Вижда се, че схемата е значително усложнена в сравнение със схемата 
от лекциите. Повечето от допълнителните елементи са за защита и за да се 
гарантира устойчивост на стъпалото. Трите двойки диоди са поставени на 
намотките на трансформатора защото от там могат да навлязат опасни по 
стойност напрежения (при претоварване и аварии). 

За устойчивост, с обратна връзка усилването на ОУ е намалено на около 
600 пъти. Също за устойчивост са добавени елементите означени със 
звезда. Тези, на пръв поглед извънредни мерки се налагат поради много 
дълбоката обратна връзка през трансформатора и възможността да се 
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прехвърля паразитен сигнал през взаимния капацитет на двете намотки. 
Този паразитен сигнал може да създава и положителна обратна връзка. 

Друга причина за усложняване на схемата е и това, че в трансформатора 
токът и напрежението са дефазирани (90о). По тази причина и 
последователно на намотката в изхода на първия операционен усилвател е 
добавен резистор 220Ω. 

Вторият усилвател е преобразувател на ток в напрежение. Стойностите 
на резисторите в обратната връзка са изчислени така, че размахът на 
напрежението в изхода да е около 5V при максимална стойност на тока: 

1A/1000=1mA, 1mA+20%  – 1,2mA, 1,2.√2=1,7mA 
Максималният ток във входа на преобразувателя е 1,7mA. За 

съпротивлението в обратната връзка се получава: 
2,5V / 1,7mA = 1,47k 

За да се компенсират неточностите от толерансите на елементите е 
предвидена настройка в тесни граници – резисторът е съставен от един с 
постоянна стойност (1,4k) и тример-потенциометър. 

Ако сравним горната схема с опростената (от учебниците) може да 
видим разликата. Но на пълната схема трудно ще се обясни (и разбере) 
принципът на работа. Схемата показана по-долу е разбираема, но няма да 
работи добре в серийно производство. 

 
Тъй като преобразувателят е триелементен, за четирипроводна схема на 

свързване, входните стъпала разгледани по-горе трябва да се утроят. 


