
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

 

щодо забезпечення функціонування Головного центру Служби єдиного часу і еталонних частот 

(ННЦ “Інститут метрології”, шифр теми 06.06.07.01) протягом 2018 року. 

 

Протягом 2018 р. забезпечувалось функціонування Головного центру Служби єдиного часу 

та еталонних частот (ГЦ СЧЧ), який діє на базі Національного наукового центру „Інститут метро- 

логії”. Виконано роботи, заплановані в замовленні Мінекономрозвитку № 17м від 04. 05. 2018 р. 

на виконання НДР за темою 06.06.07.01.  

Для забезпечення безперервного функціонування державного первинного еталона одиниць 

часу і частоти виконувалось технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, інші регламен- 

тні роботи, що передбачені інструкціями з експлуатації апаратури, яка входить до складу еталона, 

та згідно з „Правилами зберігання та застосування державного первинного еталона одиниць часу i 

частоти”.  

Склад групової міри еталона протягом 2018 року був змінений. До складу групового етало- 

на був включений цезієвий стандарт частоти i часу типу 5071А, після дослідження його метроло- 

гічних характеристик. В третьому кварталі дані вимірювань за цим стандартом відправлялися до 

Міжнародного бюро мір і ваг (BIPM), де йому був наданий свій унікальний номер і цей стандарт 

також брав участь в формуванні всесвітньої атомної шкали часу (TAI) зі своїм ваговим коефіцієн- 

том. Протягом 2018 року еталон містив чотири квантові міри: активний водневий стандарт часто- 

ти і часу типу iMaser 3000, цезієвий стандарт частоти i часу типу 5071А, водневий стандарт 

частоти i часу типу Ч1–80 та цезієвий стандарт частоти i часу типу 5071А07 (починаючи з 3 

кварталу 2018 року).  

Автоматизована система зовнішніх звірень еталона складалась з апаратури порівняння 

шкал часу з використанням сигналів глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) на ба- 

зі системи TTS-4. Система зовнішніх звірень TTS-2 використовувалася в якості резервної системи 

зовнішніх звірень.  

Забезпечувалось відтворення та зберігання одиниць часу i частоти. Невилучена системати- 

чна похибка еталону протягом 2017 року склала -0,4·10
-15

, тобто не перевищувала допустимого 

значення 1·10
-13

 .  
Здійснювалось ведення національної шкали координованого часу України UTC(UA) згідно 

з чинною методикою. Здійснювалось порівняння шкали часу UTC(UA) з Міжнародною шкалою 

координованого часу UTC та з національними шкалами часу інших країн з використанням сигна- 

лів ГНСС. Інформацію про результати порівняння шкал часу за результатами обчислювань в УМЦ 

наведено в щомісячних інформаційних бюлетенях серії Т, які розміщено в мережі Інтернет на сто- 

рінці ННЦ „Інститут метрології” за адресою www.metrology.kharkov.ua. Протягом 2018 року мак- 

симальне відхилення національної шкали часу від UTC склало ±0,02 мкс, при допустимому 

значенні  2 мкс. Середній хід національної шкали часу у 2018 році складав 0,009 нс/добу.  

Дані спостережень за сигналами GPS системою TTS-4 регулярно (щодобово) відправлялись 

до FTP-сервера Міжнародного Бюро Мір та Ваг (BIPM). Щомісяця туди ж відправлялись дані про 

шкали часу окремих стандартів часу і частоти еталона. У BIPM ці дані використовуються сумісно 

з аналогічними даними інших метрологічних лабораторій, визначених в Circular T, для формуван- 

ня міжнародних шкал атомного (TAI) та координованого (UTC) часу. Результати звірень шкали 

часу державного первинного еталона одиниць часу і частоти України зі шкалою міжнародного ко- 

ординованого часу UTC представлені в офіційних виданнях BIPM (Circular T) на сайті BIPM в Ін- 

тернеті за адресою www.bipm.org.  

Здійснювався метрологічний контроль за передаванням різними технічними засобами сиг- 

налів точного часу. Здійснювалось також передавання одиниць часу і частоти споживачам за до- 

помогою технічних засобів ННЦ „Інститут метрології”. Забезпечувалось функціонування автома- 

тизованої системи синхронізації шкал часу ПЕОМ відносно національної шкали часу через мере- 

жу Інтернет за допомогою спеціалізованого сервера точного часу підвищеної надійності 

SyncServer S250 виробництва компанії Symmetricom (США). В ННЦ "Інститут метрології" працює 

два сервера NTP: ntp.metrology.kharkov.ua (сервер часу SyncServer S250і) і 

ntp1.metrology.kharkov.ua (сервер часу на базі Free BSD).  

 

Керівник роботи                                                                 __________Солдатов В.В. 

http://www.bipm.org/

