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Streszczenie 

Przedstawiono nowy model elektronicznego przek�adnika pr�dowego. 
Punktem wyj�cia do realizacji tego modelu by� model konwencjonalnego 
przek�adnika pr�dowego, który po��czono nast�pnie z modelem bloku 
elektroniki. Tego typu podej�cie odzwierciedla budow� rzeczywistego 
uk�adu. Parametry modelu elektronicznego przek�adnika pr�dowego
uzale�niono od pulsacji sygna�u mierzonego. Pozwoli�o to nie tylko na 
analiz� w�a�ciwo�ci metrologicznych obiektu bada�, ale i równie� na 
wyznaczenie cz�stotliwo�ci ograniczaj�cej od góry cz�stotliwo�ciowe
pasmo przetwarzania bloku elektronicznego. Autorzy dokonali 
weryfikacji nowego modelu przetwornika w trakcie bada�
laboratoryjnych. 

S�owa kluczowe: elektroniczny przek�adnik pr�dowy, pomiar pr�du.

A new electronic transducer model with 
magnetic flux compensation in magnetic 
core.

Abstract

The paper describes new electronic current transducer model. Starting 
point during constructing the new model was the model of typical current 
transducer that was connected to the electronic model block. Such solution 
reflect to the real object. The parameters of the electronic current 
transducer model were combined with pulsation of the primary signal. It 
allowed  to analyse metrological properties of the object as  well as to
determine upper frequency, that limits electronic block work. Authors 
performed verification of the new transducer model during laboratory 
research.

Keywords: electronic current transducer, current measurement.

1. Wprowadzenie 

 Znane od lat elektroniczne przek�adniki pr�dowe z 
kompensacj� strumienia magnetycznego w rdzeniu s� coraz 
cz��ciej stosowane w przemys�owych uk�adach
energoelektronicznych. Powodem zwi�kszaj�cej si� popularno�ci
tych przetworników jest ich prosta, sprawdzona w praktyce 
konstrukcja oraz niska cena przy wzgl�dnie wysokiej dok�adno�ci
pomiaru (b��d poni�ej 1% dla pomiaru pr�dów sta�ych i pr�dów o 
cz�stotliwo�ciach rz�du kilka kHz). Ponadto, szybki rozwój 
urz�dze� energoelektroniki, powoduje ci�g�y wzrost 
zapotrzebowania na uk�ady pomiarowe o coraz lepszych 
w�a�ciwo�ciach metrologicznych. Zatem przek�adniki pr�dowe z 

kompensacj� strumienia magnetycznego w rdzeniu ze wzgl�du na 
ich zalety s� wci�� brane pod uwag�.
 Maj�c na wzgl�dzie liczne zastosowania elektronicznych 
przek�adników pr�dowych w energoelektronice zbudowano ich 
nowy model matematyczny. Model ten pozwoli nie tylko 
usystematyzowa� wiedz� o w�a�ciwo�ciach tych przek�adników,
ale przede wszystkim mo�e by� wykorzystywany w uk�adach
pomiarowych z elektronicznymi przek�adnikami pr�dowymi. 
 Opracowane do tej pory modele elektronicznych 
przek�adników dzia�aj� poprawnie jedynie przy sinusoidalnym 
wymuszeniu, co ogranicza znacznie zakres ich stosowania. 
Prezentowany w referacie model elektronicznego przek�adnika
pr�dowego, w odró�nieniu od wcze�niej opracowanych modeli 
mo�e by� stosowany przy odkszta�conym pr�dzie pierwotnym. 

2. Model klasycznego przek�adnika
pr�dowego

 Punktem wyj�cia do opracowania nowego modelu 
elektronicznego przek�adnika pr�dowego jest model klasycznego 
(transformatorowego) przek�adnika pr�dowego, który opisano 
poni�ej.
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Rys. 1. Schemat funkcjonalny klasycznego przek�adnika pr�dowego. 
Fig. 1. Schematic diagram of the typical current transducer. 

 Przek�adniki pr�dowe pozwalaj� na separacj� galwaniczn�
obwodów pomiarowych od obwodów pierwotnych oraz 
przetwarzanie wielko�ci pierwotnych na ujednolicone wielko�ci
wtórne. Przek�adnik pr�dowy (Rys. 1) w istocie jest 
transformatorem pracuj�cym, w eksploatacyjnych warunkach, w 
stanie zbli�onym do stanu zwarcia pomiarowego. 
 W uzwojeniu pierwotnym o  zwojach p�ynie pr�d mierzony 

 i jest on wielko�ci� wej�ciow� dla przek�adnika. Przep�yw 
pr�du  wywo�uje w rdzeniu strumie� magnetyczny 
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1i 1� , który 
indukuje si�� elektromotoryczn�  w uzwojeniu wtórnym o 
zwojach. SEM  przy zamkni�tym obwodzie wtórnym 
powoduje przep�yw przez ten obwód pr�du . Przep�yw pr�du  

2e 2z

2e

2i 2i



wytwarza strumie� magnetyczny 2�  o zwrocie przeciwnym do 
strumienia 1� . Na rys. 1. zaznaczono tak�e strumienie 
rozproszenia r1�  i r2� , skojarzone odpowiednio z uzwojeniem 
pierwotnym i wtórnym, których drogi w znacznej cz��ci
przechodz� przez powietrze. 
 W wyniku wspó�dzia�ania obydwu strumieni magnetycznych 

1�  i 2� , w obwodzie magnetycznym powstaje strumie�
wypadkowy okre�lony zal. (1): 
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Praw� stron� równania (1) mo�na zapisa� jako [2]: 
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gdzie:  - wspó�czynnik proporcjonalno�ci,  - pr�d pierwotny 
sprowadzony do obwodu wtórnego,  - warto�� umownego 
pr�du wypadkowego przek�adnika (sprowadzona do obwodu 
wtórnego).
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 Warto�� pr�du wypadkowego nazywana jest cz�sto pr�dem
ja�owym i jest miar� dok�adno�ci przek�adników pr�dowych. 
 Klasyczny przek�adnik pr�dowy mo�na przedstawi� za 
pomoc� schematu zast�pczego (Rys. 2), który odzwierciedla 
najwa�niejsze zjawiska wyst�puj�ce w jego uk�adzie [1,3,4]. 
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Rys. 2. Schemat zast�pczy przek�adnika pr�dowego. 
Fig. 2. Equivalent circuit of current transducer. 

 Obwód z rys. 2 opisano nast�pnie schematem blokowym 
(Rys. 3), który mo�na �atwo zaimplementowa� w programie 
symulacyjnym Matlab-Simulink. 
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Rys. 3. Schemat blokowy przek�adnika pr�dowego. 
Fig. 3. Block diagram of current transducer. 

 Schemat blokowy przek�adnika pr�dowego (Rys. 3) zawiera: 
blok � ��� fi ��  odwzorowuj�cy w�a�ciwo�ci obwodu 

magnetycznego oraz parametry , , ,  okre�laj�ce
odpowiednio straty w rdzeniu, rezystancje amperomierza, 
rezystancje uzwojenia cewki kompensuj�cej i indukcyjno��
zwi�zan� ze strumieniem rozproszenia 

FeR AR 2R rL2

r2� , parametr 

02SzBrr ��  powi�zany jest z indukcj� szcz�tkow� ,
natomiast 

rB

21 zzn �  stanowi przek�adni� zwojow� przek�adnika.

3. Model elektronicznego przek�adnika
pr�dowego 

 Elektroniczne przek�adniki pr�dowe przystosowane s� do 
przetwarzania pr�dów sta�ych, zmiennych, odkszta�conych, 
impulsowych przy galwanicznej izolacji mi�dzy obwodem 
pierwotnym (mocy) oraz wtórnym (uk�ady pomiarowe). Na rys. 4 
przedstawiono schemat funkcjonalny elektronicznego 
przek�adnika pr�dowego.
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Rys. 4. Schemat pogl�dowy elektronicznego przek�adnika pr�dowego z czujnikiem 
Halla w p�tli ujemnego sprz��enia zwrotnego. 
Fig. 4. Schematic diagram of the electronic current transducer with Hall sensor in 
negative feedback. 

 Podstaw� dzia�ania przek�adników elektronicznych z 
czujnikiem Halla w p�tli ujemnego sprz��enia zwrotnego [8,9] 
jest pomiar pola wytwarzanego doko�a przewodnika z 
mierzonym pr�dem. Pomiar ten realizowany jest bez 
obci��ania obwodu pierwotnego i powstawania strat mocy w 
tym obwodzie. 
 Autorzy referatu opracowali model elektronicznego 
przek�adnika pr�dowego, który przedstawia rys. 5. 

� ��� fi ��

FeR
s

s

RR
L M

r

�
� 2

2

r�
� �i�

1i
n

1i�

Fei�

2i

� � 1
02

�Sz

� �sGwG Hk

B

Huwu

s

RR
L M�

� 2
2

ei2

+ -
-

+

-

+ MR

11 RsL � 1u

0u

e�

t�

Rys. 5. Model elektronicznego przek�adnika pr�dowego. 
Fig. 5. The model of the electronic current transducer. 

 Model z rys. 5 stanowi po��czenie modelu przek�adnika
klasycznego (Rys. 3) z modelem uk�adów elektronicznych 
(prostok�t narysowany lini� przerywan� na rys. 5). 
 Interpretacja parametrów: , , , FeR 2R rL2 r�  i  jest 
analogiczna jak dla modelu klasycznego przek�adnika
omówionego w rozdziale 2. Nowe parametry z rys. 5 tj. , , 

, , ,  okre�laj� odpowiednio rezystancj� cewki 
pierwotnej, rezystancj� pomiarow�, indukcyjno�� cewki 
pierwotnej, indukcyjno�� cewki kompensuj�cej,
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transkonduktancj� jednego z tranzystorów  lub  oraz sta��
czujnika Halla. Na rys. 5 umieszczono tak�e blok 
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� �sGw , który 
stanowi jednobiegunow� transmitancj� wzmacniacza 
operacyjnego opisan� zale�no�ci�:
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gdzie  to sta�onapi�ciowy wspó�czynnik wzmocnienia, 0vA g�
jest pulsacj� graniczn� 3dB pasma cz�stotliwo�ciowego.
 Zale�no�� funkcyjn� � ��� fi ��  dla obwodu magnetycznego 
(rys. 4) mo�na zapisa� jako: 
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gdzie:  jest charakterystyk� magnesowania rdzenia 
magnetycznego bez szczeliny,  jest �redni� d�ugo�ci� rdzenia 
magnetycznego,  jest ��czn� d�ugo�ci� szczelin powietrznych po 
obu stronach czujnika Halla,  jest grubo�ci� czujnika Halla, 
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�  jest indukcj� magnetyczn� w rdzeniu, krzemie i 

szczelinach powietrznych,  jest przekrojem poprzecznym 
rdzenia magnetycznego i szczelin powietrznych, 

0S

1�  jest 
przenikalno�ci� magnetyczn� powietrza, natomiast 2�  jest 
przenikalno�ci� magnetyczn� czujnika Halla wykonanego 
g�ównie z krzemu. 
 Struktura nowego modelu przek�adnika odzwierciedla jego 
dzia�anie.
 Czujnik Halla umieszczony w szczelinie powietrznej rdzenia 
magnetycznego mierzy indukcj� magnetyczn� w tym rdzeniu. 
Napi�cie Halla  podawane jest nast�pnie na wzmacniacz 
operacyjny , który steruje pr�dem zasilaj�cym wyj�ciowy 
stopie� mocy, utworzony z dwóch komplementarnie po��czonych 
tranzystorów. W zale�no�ci od zwrotu napi�cia  za��czany jest 
jeden z tranzystorów  lub , a w obwodzie wtórnym 
przek�adnika wymuszany jest pr�d . Przep�yw pr�du  
wytwarza dodatkowy strumie� magnetyczny 
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e�  skojarzony z 
uzwojeniem wtórnym, który kompensuje strumie� g�ówny t�
skojarzony z uzwojeniem wtórnym i wytwarzany przez klasyczny 
przek�adnik pr�dowy. W tym samym czasie, w wyniku dzia�ania
klasycznego przek�adnika pr�dowego indukowany jest równie�
pr�d  w obwodzie wtórnym, który przep�ywa równie� przez 
rezystor pomiarowy, wywo�uj�c na jego zaciskach spadek 
napi�cia , które stanowi odpowied� przetwornika na wej�ciowy 
pr�d .
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 Zadaniem bloku elektroniki jest minimalizowanie warto�ci
pr�du ja�owego (zal. 2). Odbywa si� to poprzez kompensowanie 
strumienia g�ównego t�  strumieniem e� , co prowadzi do 
zrównowa�enia przep�ywów magnetycznych od pr�dów  oraz 
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Nale�y tu jednak podkre�li�, �e równo�� (5) ma charakter 
przybli�ony z uwagi na uchyb regulacji. Mo�na jednak za�o�y�,
�e w zrealizowanym wykonaniu przek�adnika elektronicznego 
ró�nica ta jest pomijalna. Równanie (5) jest spe�nione tylko 
wtedy, gdy b�dzie pracowa� blok elektroniczny. 
 Podczas pracy bloku elektroniki przetwarzanie pr�du
pierwotnego obarczone jest mniejszym b��dem. W tym zakresie 
pracy przetwornika, który ogranicza od góry cz�stotliwo��  
[7], mo�liwy jest pomiar sygna�ów odkszta�conych, co wykazano 
w pracach [5,6,7]. 
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 Z chwil�, gdy nast�pi nasycenie bloku elektroniki, 
przetwarzanie realizowane jest na zasadzie klasycznego 
przek�adnika pr�dowego, a warto�� pr�du wymuszanego przez 
elektronik� jest pomijalnie ma�a.

4. Weryfikacja modelu elektronicznego 
przek�adnika pr�dowego 

 Dla modelu omówionego w rozdziale 3. przek�adnika
elektronicznego � LA25-NP/SP13, wyznaczono jego parametry. 
Zarówno badania jak i symulacje elektronicznego przek�adnika
wykonywane by�y przy wymuszeniu sinusoidalnym sygna�em 
pr�dowym o warto�ci skutecznej 0,3 A. Cz�stotliwo�� zadanego 
sygna�u zmieniana by�a od 50 Hz do 20 kHz z krokiem 50 Hz. 
 Cze�� parametrów modelu elektronicznego przek�adnika
LA25-NP/SP13 wynika z jego karty katalogowej, s� to: =50,

=1000, 1 =190m�, =121�H, =110�, =190�.
Niektóre parametry pozyskano w trakcie bada� laboratoryjnych i 
nalez� do nich: =0,1mm, =1,5mm, =66mm, =11V/T,

=100*103 V/V, 
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0vA g� =31,42 rad/s, 1� �4�10-7 H/m, 2� �4�10-7

H/m. Pozosta�e parametry przyj�to jako: =10�H, =9k�,
=10�T, G =0,017 A/V. 
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 Funkcja � � HBf �  okre�lona by�a na podstawie 
charakterystyki magnesowania rdzenia ferromagnetycznego 
wykonanego z permaluju NiFe78. 
 Omawiany model mo�e równie� odwzorowywa� prac� innych 
elektronicznych przek�adników pr�dowych z kompensacj�
strumienia magnetycznego w rdzeniu, po dokonaniu zmian 
parametrów tych modeli. 
 B��d graniczny przek�adnika LA 25 NP/SP13 wynosi 0,5 %. 
Uwzgl�dniaj�c ww. b��d uzyskano charakterystyki b��dów
granicznych pr�dów wtórnych dla modelu i rzeczywistego 
przek�adnika (rys. 6). 

Rys. 6. Weryfikacja poprawno�ci dostrojenia modelu matematycznego. 
Fig. 6. Model adjustment verification. 



Na rys. 6  oraz  oznaczaj� odpowiednio pr�dy wtórne 

przek�adnika LA 25-NP/SP13 i jego modelu, natomiast 
rI 2 mI 2

rgI�

oraz  to odpowiednio b��dy graniczne pr�dów  i .

Poniewa� b��dy wyznaczone dla modelu jak i dla uk�adu
rzeczywistego maj� obszar wspólny, zatem opracowany model 
mo�na uzna� za wystarczaj�co dok�adny. 

mgI� rI 2 mI 2

 Aby wykaza� przydatno�� nowego modelu do wyznaczania 
pasma pracy bloku elektroniki w elektronicznym przek�adniku
pr�dowym wyznaczono charakterystyki b��dów pr�dowych i 
k�towych. 
 Charakterystyk� b��du pr�dowego (rys. 7) wyznaczono wg 
zale�no�ci:
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gdzie: ,  to warto�ci skuteczne odpowiednio pr�du
pierwotnego i wtórnego. Charakterystyki b��du k�towego
wyznaczone by�y za pomoc� oscyloskopu mierz�c spadki napi��
na zaciskach obwodu pierwotnego  i wtórnego .
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Rys. 7. Charakterystyki b��dów: pr�dowego a)  i k�towego b). 
Fig. 7. Amplitude and phase characteristics. 

 Uzyskane charakterystyki b��dów: pr�dowego i k�towego
(rys. 7) maj� zbli�one kszta�ty i ró�ni� si� nieznacznie, co 
potwierdza skuteczno�� nowego modelu matematycznego. 
 Na rys. 7a zaznaczono cz�stotliwo�� graniczn� pracy bloku 
elektronicznego [6]. Powy�ej tej cz�stotliwo�ci nast�puje
nasycenie bloku elektroniki i pomiar realizowany jest na zasadzie 
klasycznego przek�adnika pr�dowego. Jedynie podczas pracy 
bloku elektronicznego mo�liwe jest dok�adne przetwarzanie 
odkszta�conych sygna�ów pierwotnych. Nowy model w 

odró�nieniu od ju� istniej�cych [2] mo�na stosowa� przy 
wymuszeniach sygna�ami odkszta�conymi i analizowa�
w�a�ciwo�ci metrologiczne przek�adnika elektronicznego w obu 
jego stanach pracy tzn. jako uk�adu wspomaganego elektronicznie 
i klasycznego przek�adnika pr�dowego [5,6]. 

5. Podsumowanie 

 W artykule przedstawiono nowy model elektronicznego 
przek�adnika pr�dowego, który pozwala analizowa� prac�
rzeczywistego przetwornika mierz�cego sygna�y odkszta�cone.
Ponadto opisany model umo�liwia symulacj� przek�adnika
elektronicznego w obu jego stanach pracy tzn. jako uk�adu
wspomaganego elektronicznie i klasycznego przek�adnika
pr�dowego [5,6,7]. 
 Model matematyczny elektronicznego przek�adnika
pr�dowego b�dzie mo�na wykorzysta�:
�� do analizy w�a�ciwo�ci metrologicznych i do oceny 

w�a�ciwo�ci dynamicznych badanych przek�adników, a w 
szczególno�ci do oceny wp�ywu odkszta�conych sygna�ów
pierwotnych na dok�adno�� przetwarzania, 

�� przy projektowaniu energoelektronicznych uk�adów
nap�dowych. 

Ponadto nowy model matematyczny pozwoli na okre�lenie
granicznej cz�stotliwo�ci pracy bloku elektronicznego 
przetworników, gdy mierzony jest sygna� odkszta�cony. 
Znajomo�� cz�stotliwo�ci granicznej w fazie projektowania 
urz�dze� wykorzystuj�cych elektroniczne przek�adniki, zapewni 
dok�adniejsz� prac� tych uk�adów w trakcie eksploatacji. 
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