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Тема: Трансформатори 

Тема уроку: Похибка струму 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити будову трансформаторів, визначити принцип    

роботи та можливості застосування. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

ПОХИБКА СТРУМУ 

Через непостійність  дійсного коефіцієнта  трансформації в маркуванні  

трансформаторів струму  вказують  не дійсний  коефіцієнт трансформації, а 

його номінальне значення у вигляді дробу, чисельник якого дорівнює 

номінальному  значенню первинного струму, а знаменник - відповідному 

номінальному значенню вторинного струму, що приймається в більшості випадків 

рівним 5 А. Для розподільчих пристроїв із значними відстанями від місць  

встановлення трансформаторів струму  до щитів  з вимірювальними приладами 

(наприклад, на відкритих підстанціях великої  потужності)  виготовляють  

трансформатори струму  з номінальними значеннями вторинного кола, що 

дорівнює 1 А. 

Значення номінального коефіцієнта трансформації кін співпадає з дійсним 

коефіцієнтом трансформації к1д тільки при деяких окремих режимах навантаження, 

тому використання номінального коефіцієнта трансформації  для обчислення  

значення первинного струму за показами амперметра у вторинному колі 

призводить до деякої похибки. Згідно формули І1 = k1Д ·І2. А коли користуватися 

номінальним коефіцієнтом трансформації, то отримаємо деяке інше, так зване 

приведене значення первинного  струму І'1 = k1н ·І2. 

Різниця між І'1 і І1, що виражена у відсотках від.І1 називають похибкою струму 

трансформатора струму і позначають її буквою f, тобто. 
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Якщо враховувати. що к1Д і к1Н відрізняються між собою не більше ніж на 

10 % , то в знаменнику останньої формули можна к1Д замінити на к1Н і записати: 

 

f 
k1Н  - kід . х 100%=( 1 - kід ) х 100% 
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Цей вираз для похибки струму в деяких випадках є більш зручним, а 

точність його повністю достатня для всіх практичних цілей. 

 

КУТОВА ПОХИБКА 

З векторної діаграми (рис. 6.2) бачимо, що вектор вторинних ампер-

витків І2ω2 при повороті на 180° не співпадає по фазі з вектором I1ω1 на кут δ, 

а оскільки векторами ампер- витків, що взяті тільки в іншому масштабі, є і 

вектори відповідних струмів, то відповідно, на той же кут δ буде зсунутий і 

повернутий на 120° вектор вторинного струму відносно вектору струму в 

первинній обмотці. Ця властивість називається кутовою похибкою трансфор- 

матора струму, і вона характеризується кутом δ, що виражається в кутових 

хвилинах. Кутову похибку вважають позитивною, якщо вектор —I2 

випереджує вектор I 1, в протилежному випадку кутову похибку вважають 

від'ємною. Для трансформаторів струму класу точності 1 допустима похибка 

струму ±1,0%, а допустима кутова похибка +90' при опорі навантаження 0,25—

1,0 від номінального і при первинному струмі від 1,2—0,1 номінального. 

НОМІНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

При збільшенні опору вторинного кола для підтримання незмінного струму І2 

вимагається збільшення ЕРС у вторинній обмотці. Поряд з цим зростає 

магнітний потік і необхідні намагнічуючі ампер-витки I0ω0, а це призводить до 

швидкого збільшення похибок. 

Найбільший опір (в омах), на який може бути замкнена вторинна обмотка 

при умові, щоб похибки трансформатора струму не перевищували допустимих 

значень, називається номінальним навантаженням і вказується в маркуванні 

на його щитку. Деколи замість номінального навантаження трансформатора 

струму говорять про його номінальну повну потужність SH у вольтамперах, 

яку можна отримати у вторинному колі із збереженням точності даного класу. 

Якщо, наприклад, вказана номінальна потужність 15 В • А, то це означає, що 

при номінальному струмі у вторинному колі 5 А напруга на затискачах не 

повинна перевищувати З В. Номінальне навантаження в омах у цьому випадку 

може бути    підраховано із рівняння I2 ·z=U ·I = S , звідки z = S /І2 . 

В наведеному прикладі z = 15/25 = 0,6 Ом. 

Встановлено наступний ряд номінальний навантажень, для яких повинні 

виготовлятися трансформатори струму: 0,2; 0,6; 0,8; 1,2 і 2 Ом. Для 

забезпечення правильної роботи трансформатора струму загальний опір всіх 

проводів і обмоток приладів у вторинному колі не повинен перевищувати 

номінального навантаження. 

 



 

Запитання для перевірки: 

1. Що таке кутова похибка трансформатора? 

2. Що таке обмотка? 

3. Що таке номінальне навантаження? 

4. Що таке похибка струму? 

5. Що таке трифазний трансформатор? 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 

mailto:mTanatko@ukr.net
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