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У метрологічній практиці систематичну похибку первинних вимірювальних 
перетворювачів (ПВП) компенсують, застосовуючи поправки, які визначають 
експериментально [1]. Однак, наприклад, під час пусконалагоджувальних робіт, в колах 
із застосуванням високовольтних вимірювальних трансформаторів струму та напруги 
за місцем їх експлуатації, експериментальну поправку визначити неможливо через 
відсутність необхідних технічних засобів. У роботі [2] поданий спосіб заміни 
експериментальної поправки близькою до неї розрахунковою, що дає змогу істотно 
зменшити значення систематичної похибки за рахунок збіжності ітераційної процедури 
компенсації. Однак при вимірюваннях комплексних вхідних величин можливість 
використання розрахункових поправок та алгоритму їх застосування вимагає 
додаткового обґрунтування. 

У разі комплексного сигналу поправка до активної та реактивної складової 
сигналу на виході ПВП повинна мати вигляд: 
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ˆtgˆ   Mаа yП ,     (1) 

 0
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де уа , ур – відповідно активна та реактивна складові сигналу на виході ПВП,  

M  – відносна мультиплікативна похибка передачі амплітуди,   – абсолютна похибка 

передачі фази, 0̂  – фаза сигналу на виході ПВП, виміряна із похибкою  . 

Ітераційна процедура компенсації похибки активної (аналогічно реактивної) 
складової сигналу на виході ПВП має такий вигляд: 
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де HK  – номінальний коефіцієнт перетворення, 0x  – амплітуда вимірюваної 

величини. 
Похибки п ...,,, 21  після кожної із цих ітерацій описуються виразами 
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Оскільки,   1ˆtg 0  M , то очевидно, що 0lim 
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n

 , тобто теоретична межа, 

до якої прямує значення похибки п  при нарощуванні, кількості ітерацій, дорівнює 

нулю. 
Отримані результати свідчать про ефективність застосування розрахункових 

поправок у вигляді (1) і (2) з метою компенсації похибок одночасно активної та 
реактивної складових сигналу на виході ПВП. 
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