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Джерела вимірювальних сигналів – автономні вимірювальні пристрої, а їх 
похибки в процесі експлуатації змінюються. В традиційних вимірювальних пристроях у 
подібних випадках метрологічні характеристики корегуються за допомогою поправок, а 
застосування мікропроцесорних пристроїв дає змогу виконувати корекцію 
автоматичною. Відомо, що традиційна процедура отримання поправок передбачає 
подачу на вхід вимірювального перетворювача зразкових значень вимірювальної 
величини та отримання відповідних відліків на виході цього перетворювача. Однак, у 
випадках високовольтних джерелах вимірювальних сигналів, подача на їх вхід 
зразкових значень вимірюваної величини не завжди можлива. Проте, застосування 
поправок – це фактично, єдиний спосіб корекції характеристик точності 
високовольтних вимірювальних перетворювачів [1]. 

Суть автоматичної корекції метрологічних характеристик вимірюваного 
перетворювача полягає в тому, що кожне виміряне значення сигналу на виході цього 
перетворювача  корегується за допомогою правок П за наступним співвідношенням: 

і n iП К x          (1) 

де nК мультиплікативний коефіцієнт спотворення метрологічних характеристик 

вимірювального сигналу; ix  значення виміряного сигналу на вході. Для отримання 

поправки для високовольтних вимірювальних перетворювачів необхідно використати 

наближене виміряне значення вихідного сигналу ˆ
iy  та здійснити корекцію значень 

вимірювальної величини ітераційним шляхом за визначеним алгоритмом, що дає 
можливість звести похибку величини вимірювання теоретично до нуля.  
Використовуючи співвідношення (1), отримаємо: 

ˆ
і n i i iП К x y y       

     
 (2) 

Скореговане за допомогою отриманої наближеної поправки значення вимірюваної 
величини на виході каналу після першого кроку ітераційної процедури описується 
співвідношенням: 

2ˆ (1 ) (1 ).i i i n i n iy y П K x K x            (3) 

Алгоритм автоматичної компенсації метрологічних характеристик вимірюваних 
сигналів необхідно будувати шляхом організації такої ітераційної процедури, при якій 
перше виміряне значення корегується за допомогою поправок на кожному кроці 
ітерації. 

Запропонований підхід для визначення поправок до характеристик точності 
високовольтних вимірювальних перетворювачів для випадків коли не існує можливості 
застосування високоточних джерел зразкових вимірювальних сигналів для їх подачі на 
вхід перетворювачів і отримання відповідних точних значень сигналів на виході був 
апробований.  
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