
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 2018 року. 

 

Протягом 2018 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 № 16м від 04.05. 2018 р. за темою 06.06.07.02. Згідно з технічним завданням.  

 

1.Головними завданнями робіт 2018 р. було удосконалення державного первинного еталона 

одиниць часу та частоти ДЕТУ 07-01-97 для забезпечення держави часочастотною інформацією 

найвищого рівня точності в єдиних одиницях і шкалах без просторово-часових обмежень її одержання 

і використання шляхом оновлення складу групової міри еталона; введення до складу групового 

еталона  нового цезієвого стандарт часу і частоти, та  дослідження його метрологічних характеристик; 

розробити метод і апаратуру  для формування фізичної шкали часу, дослідити  його метрологічні 

характеристики; розробити програмне забезпечення для керування фізичною шкалою часу еталона.; 

дослідити метрологічні характеристики формувача фізичної шкали часу UTC (UA). Усі ці роботи 

виконано. 

2.У процесі виконання цих завдань було придбано новий цезієвий стандарт частоти i часу типу 

5071А – C007 Simmetricom. Були проведенні дослідження нестабільності  короткочасної та 

довгострокової цезієвого стандарту 5071А – C007 Simmetricom – 5МГц відносно вихідної частоти 5 

МГц  водневого стандарту (міра 3), що входить до складу групи і формує робочу шкалу еталона. За 

результатами досліджень визначено, що його метрологічні характеристики відповідають паспортним 

даним та сертифікатам виробника. Стандарт був підключений до системи внутрішніх звірень еталона і 

включений до складу групового зберігача. 

3. Було придбано фазовий компаратор і досліджені його метрологічні характеристики. За 

результатами досліджень метрологічних характеристик фазового компаратора були сформовані 

принципи побудови алгоритмів функціонування програмного забезпечення нової системи внутрішніх 

звірень з його використанням. 

4. Розроблено програмне забезпечення для керування фізичною шкалою часу еталона, 

проведена практична апробація та досліджені метрологічні характеристики формувача фізичної шкали 

часу UTC (UA). 

5.Попередні оцінки характеристик удосконалення державного первинного еталона одиниць часу 

та частоти ДЕТУ 07-01-97 дають підстави для впевненості в успішному виконанні роботи. Докладний 

аналіз характеристик еталона буде проведено на подальших етапах роботи. 

Використання в системі внутрішніх звірень еталона сучасного фазового компаратора та 

формувача фізичної шкали часу UTC (UA), 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 національної 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 отримується в єдиних одиницях 

вимірювань та шкалах.  

 

Керівник роботи                                                                    __________В.В.Солдатов 


