
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

 

щодо удосконалення державного первинного еталона одиниць часу та частоти ДЕТУ 07-01-97 

 (ННЦ “Інститут метрології”, шифр теми 06.06.07.02) протягом 2017 року. 
 

Протягом 2017 р. в рамках проведення НДР та ДКР виконано роботи по удосконаленню 

державного первинного еталона одиниць часу та частоти ДЕТУ 07-01-97, заплановані в замовленні 

Мінекономрозвитку № 29м від 27 квітня 2017 р. за темою 06.06.07.02. 

Згідно з технічним завданням, де заплановано розробку програмно-апаратного комплексу 

системи внутрішніх звірень на базі фазового компаратора, в рамках виконання робіт по удоскона-

ленню державного первинного еталона одиниць часу і частоти був розроблений фазовий компара-

тор і дослідженні його метрологічних характеристики. За результатами досліджень метрологічних 

характеристик фазового компаратора були сформовані принципи побудови алгоритмів функціону-

вання програмного забезпечення нової системи внутрішніх звірень з його використанням. Розроб-

ка програмного забезпечення нової системи внутрішніх звірень планується на основі наведених 

вище алгоритмів після включення фазового компаратора в систему внутрішніх звірень. 

Також в рамках заключного етапу був розроблений та досліджений частотний синтезатор та 

генератор фізичної шкали часу і розроблено програмне забезпечення для його керуванням на ос-

нові прямого цифрового синтезу.  

В результаті виконання робіт по удосконаленню державного первинного еталона часу і час-

тоти ДЕТУ 07-01-97 були покращенні метрологічних характеристики ведення національної шкали 

часу України, розширенні калібрувальні та вимірювальні можливості України у сфері вимірювань 

часу і частоти. 

Протягом 2017 року склад державного первинного еталона одиниць часу і частоти ДЕТУ-

07-01-97 був змінений з причини того, що цезієвий стандарт часу і частоти 5071А, що входив до 

складу еталона, вичерпав свій технологічний ресурс, втратив свої метрологічні  характеристики і 

рішенням вченого зберігача його було виведено зі складу групи еталона у другому кварталі 2017 

року. На його заміну до складу групи був введений аналогічний стандарт часу і частоти. Перед 

введенням до складу групи на протязі місяця досліджувались його метрологічні характеристики з 

короткочасної та довгострокової нестабільності. В першу чергу,  експериментально були дослі-

джені характеристики короткочасної нестабільності. 

Створення і використання в системі внутрішніх звірень еталона сучасного фазового компа-

ратора дало можливість суттєво покращити  калібрувальні та вимірювальні можливості ДЕТУ 07-

01-97 Головного центру Служби єдиного часу і еталонних частот шляхом підвищення точності 

формування групової частоти еталона, покращення метрологічних характеристик ведення націо-

нальної шкали координованого часу України UTC(UA). 

Виконання НДР та ДКР є актуальним для вирішень проблем економічного розвитку країни 

та її безпеки, забезпечення господарства високоточною часочастотною інформацією, що отриму-

ється в єдиних одиницях вимірювань та шкалах. 

 

 

 

Керівник роботи        __________Е. А. Корецький 


