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Резюме 

Фаза є одним з основних параметрів коливального процесу в електричних колах і містить дві складові – 

постійну та змінну. Частіше вимірюють не власне фазу, а кут зсуву фаз (КЗФ) між двома коливними процесами 

(напругами чи струмом) однієї і тієї ж частоти в діапазоні від 0 до 360˚. Тоді КЗФ дорівнює різниці постійних 

складових фаз двох коливань і не залежить від початку відліку часу. Більшість сучасних методів вимірювання 

фази і КЗФ ґрунтуються на методах дискретизації та цифрової обробки сигналу – обробка комплексним 

перетворенням Фур’є, методом найменших квадратів тощо. Існує багато різновидів і удосконалень зазначених 

методів, які мають різні характеристики точності вимірювань. Графічне середовище програмування LabVIEW 

вже стало середовищем програмування загального призначення. До переваг LabVIEW належать простий 

мережевий зв’язок, реалізація загальних протоколів зв’язку, потужні набори інструментів для керування 

процесами та підгонки даних, швидка та проста конструкція інтерфейсу користувача та ефективне середовище 

виконання коду. У статті наведені результати автоматизації вимірювань на Державному еталоні кута зсуву фаз 

між двома напругами в діапазоні частот від 5 Гц до 10 МГц. Автоматизація прецизійних вимірювань КЗФ з 

використанням програмного середовища LabVIEW надає переваги в порівнянні з ручними вимірюваннями, 

зокрема скорочення часу виконання вимірювання і оброблення його результатів мінімум у три рази. Це 

забезпечує збільшення продуктивності метрологічних робіт; підвищення їх ефективності, якості, можливість 

збільшення кількості вимірювань (до 1000), що дозволяє покращити оцінку середньоквадратичного відхилення 

не менше ніж у півтора рази, і зменшити загальну стандарту невизначеність вимірювання відповідно. 
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1. Вступ 

Фаза є одним з основних параметрів коливального процесу в електричних колах і містить дві складові – 

постійну та змінну. Частіше вимірюють не власне фазу, а кут зсуву фаз (КЗФ) між двома коливними процесами 

(напругами чи струмом) однієї і тієї ж частоти в діапазоні від 0 до 360˚. Тоді КЗФ дорівнює різниці постійних 

складових фаз двох коливань і не залежить від початку відліку часу. 

Складні електромережі набули широкого розповсюдження. Одним з показників якості електроенергії є 

коефіцієнт несиметрії у трифазній мережі живлення, на який впливає КЗФ між фазними напругами. 

Різноманітні споживчі навантаги у електромережі спотворюють форму кривої напруги, викликаючи зміщення 

кутів між фазними векторами напруги [1]. Кутова похибка вимірювального трансформатора, призначеного для 

масштабного перетворення у електромережі, визначається кутом між вектором первинної напруги і зміщеним 

на 180˚ вектором вторинної напруги [2]. 

Абсолютне значення фази для конкретної лінії з невідомою фазою на місцевій ділянці має бути визначено для 

експлуатації та управління трифазною розподільною мережею. Для правильної ідентифікації фазовий зсув для 

конкретної точки лінії порівняно з опорною точкою фази на підстанції має бути в діапазоні ± 60°. Однак він у 

певній точці він може коливатися залежно від констант лінії, способу підключення трансформатора, довжини 

лінії та сили струму в лінії тощо [3]. 

Питання прецизійного вимірювання КЗФ і застосування відповідних засобів вимірювання і еталонів є 

актуальним завданням. 

2. Недоліки 
Удосконаленню методів вимірювання КЗФ між двома напругами присвячені багато робіт [1, 3–14], результати 

оцінювання невизначеності при калібруванні фазометрів і на Державному еталоні кута зсуву фаз між двома 

напругами в діапазоні частот від 10 Гц до 10 МГц викладено у [15–18]. У багатьох роботах вирішуються 

питання автоматизації різноманітних вимірювань, оброблення ї\х результатів, зокрема із застосуванням 

графічного програмного середовища LabVIEW [19–22]. Однак, практично відсутні наукові публікації щодо 

пошуку шляхів автоматизації фазових вимірювань на найвищому рівні метрологічної простежуваності. 

3. Мета 
Метою дослідження є встановлення шляхів автоматизації фахових вимірювань на Державному еталоні кута 
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зсуву фаз між двома напругами із застосуванням програмного середовища LabVIEW. При цьому основна увага 

приділяється усунення будь-яких факторів, які можуть впливати на метрологічні характеристики національного 

еталона. 

4. Методи вимірювання кута зсуву фаз між двома напругами 
Існують багато методів вимірювання КЗФ між двома напругами в залежності від їх математичних моделей, 

реалізації, різноманітних алгоритмів. Найрозповсюдженими методами прямого перетворення для вимірювання 

КЗФ є осцилографічні методи, методи з перетворенням КЗФ на струм чи напругу та методи з перетворенням 

КЗФ на число імпульсів. 

При використанні методом зрівноважуючого перетворення вимірюваний КЗФ порівнюється з КЗФ, що 

створюється за допомогою каліброваного фазообертача. Застосовують параметричні, кругові фазообертачі та 

фазообертачі у вигляді лінії затримки. Похибка фазообертача залежить від точності виготовлення та 

стабільності його елементів, робочої частоти і опору навантаження. 

У кореляційному та ортогональному методах вимірювання КЗФ визначають лише по двох точках, не 

використовуючи іншу інформацію. Наявність вищих гармонік в сигналах та шумів у вхідному колі приладів 

призводить до зміни моменту переходу через нуль перших гармонік сигналів, тобто змінюється значення КЗФ і 

з’являються значні похибки. 

У NIST (США) розроблені методи вимірювання фази за допомогою мостів [4], та безпосередньо за допомогою 

вимірювача фази. Метод мостів дозволяє досліджувати сигнали в діапазоні частот від 10 Гц до 200 кГц і 

амплітуди від 50 мВ до 500 В. 

Метод вимірювання фази за допомогою мостів на 180° здійснюється на основі векторного розкладу вихідних 

сигналів. Якщо скласти два вектори з однаково амплітудою U1, які зсунуті по фазі на 180°, то їх сума рівна 

нулю. Так як кут відхиляється від 180° на кут х, то можна показати, що амплітуда А результуючого вектору 

дорівнює 
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Таким чином, величина кута може бути визначена як відношення двох амплітуд. Формування векторів 

виконується у мості, який складається із двох однакових резисторів чи конденсаторів із загальним вхідним 

з’єднанням. 

Два виходи стандарту фази керують непідключеними кінцями двох компонентів, у той час як вольтметр 

підключений до загального виходу. Мости забезпечують визначення фази шляхом віднімання залишкового 

мінімального значення амплітуди із всіх інших виміряних значень амплітуди на квадратний корінь із різниці 

методу квадратів. Цей метод усуває шуми, гармонічні спотворення (які не залежать від фази) і залишає лише 

значення амплітуди, який залежить тільки від кута х. Крім того, вимірювання амплітуди за допомогою двох 

входів моста у фазі (при х = 180°) дозволяє усунути вплив частотної характеристики та навантаження, що 

викликане вольтметром. 

Вимірювання фази за допомогою вимірювача фази. Метод вимірювання реалізований на складному підході 

перетворення Фур’є для отримання основного компонента кожного із двох сигналів, а потім обчислює різницю 

фаз між вдома компонентами. Гармоніки та шум ефективно “відфільтровуються”. Цей метод значно знижує 

кількість помилок. Висока точність фазометра моделі CLARKE-HESS 6000A зберігається не тільки для 

синусоїдальних хвиль, але також для спотворених та зашумлених коливань [4]. 

Гетеродинну вимірювальну систему (HMS) для визначення фазових кутів використовують в [5]. Метод полягає 

у визначенні фазового кута між двома напругами за допомогою комплексного співвідношення частотно-

зміщених синусоїдальних сигналів. Це дозволяє використовувати прецизійні методи дискретизації для сигналів 

з частотами до діапазону звукових частот і з середньоквадратичними рівнями напруги до 7 В і максимальним 

співвідношенням напруг 1:10. 

В національній лабораторії Франції LNE вимірювання фази ґрунтується на двох методах: перша частина 

базується на мостах, вміст яких оснований на врівноваженні таких елементів, як опір, ємність та індуктивність; 

друга частина вимірювань базується на методах дискретизації та цифрової обробки сигналу. Цифрова обробка 

сигналу базується на комплексному перетворенні Фур’є і методі найменших квадратів, які автоматизовані за 

допомогою комп’ютерних засобів [6]. 

Простий метод вимірювання різниці фаз між синусоїдальними сигналами описаний у [7]. Метод полягає у 

відніманні двох синусоїдальних сигналів з однаковими частотами та вимірюванні амплітуди результуючого 

сигналу, яка є мінімальною щоразу, коли є збіг обох фаз сигналу. Щоб перевірити цей метод, регульований 

фазовий опорний сигнал був згенерований за допомогою прямого цифрового синтезатора. За допомогою цього 

методу КЗФ між двома сигналами можна оцінити з похибками менше 0,3° для сигналів частотою до 1,25 МГц. 

В [8] використовують метод вимірювання фази, що заснований на чотирипараметричній апроксимації даних. 

Невизначеність часу вибірки та виміряної напруги присвоюється кожній точці вибірки, а загальна 

невизначеність різниці фаз обчислюється за допомогою методу Монте-Карло. Результати показали, що загальна 



похибка для вибраного оцифровувача нижча за 0,5 міліградуса. Шум вимірюваного сигналу або оцифровувача 

є найбільшим внеском у загальну невизначеність. 

Для підвищення точності оцінки різниці фаз між двома синусоїдальними сигналами з однаковою частотою 

застосовується метод фазової кореляції, який описано в [9]. Цей метод використовує двоетапне обчислення – 

автокореляцію фазового зсуву та крос-кореляцію фазового зсуву. Також обговорюється вплив дрейфу частоти 

на різницю фаз. Результати експерименту показують, що максимальна похибка традиційного методу становить 

близько 0,15°, тоді як похибка оцінки запропонованого методу значно менше 0,01° за тих же умов. 

Метод оцінки різниці фаз для синусоїдальних сигналів на основі кореляційної теорії запропоновано в [10] для 

підвищення точності оцінки різниці фаз для синусоїдальних сигналів. На цей метод не впливає неінтегральний 

період дискретизованих сигналів. Він має кращу ефективність оцінки, ніж метод дискретного перетворення 

Фур’є, метод кореляції на основі розширення даних та оцінювач квадратурної затримки. 

Метод цифрової кореляції для вимірювання різниці фаз між двома синусоїдальними сигналами представлено в 

[11]. Для реалізації алгоритму вимірювання використовується FPGA (Field-Programmable Gate Array). У 

кореляційному аналізі за допомогою FPGA алгоритм CORDIC (Coordinate Rotation Digital Computer) 

використовується для вирішення оберненої тригонометричної функції, і таким чином можна зручно отримати 

різницю фаз. Експериментальні результати показують, що різницю фаз між двома синусоїдальними сигналами 

можна оцінити з відносною похибкою вимірювання менше 1,4 % у діапазоні різниці фаз 45°. 

Метод вимірювання фази для інтерферограм з нерівномірним зсувом фази запропонований в [12]. Для 

реалізації цього методу вимірюється фазовий зсув між послідовними інтерферограмами, який використовується 

для зміни спектра даних інтерферограми. Для аналізу цього спектру розробляється відповідний алгоритм 

фазового зсуву (PSA) з використанням формалізму функції передачі частоти. Отриманий результат кращий за 

результати, отримані за допомогою методу перетворення Фур’є, методу аналізу головних компонент і методу 

найменших квадратів. 

Дослідження можливості застосування методу трьох амплітуд для вимірювання різниці фаз і амплітуд двох 

сигналів у системах діелектрометрії та імпедансної спектроскопії розглянуто в [13]. Запропоновано схему 

широкосмугового амплітудно-фазового детектора з частотним діапазоном від одиниць герців до 100 МГц для 

систем діелектричної спектроскопії. Представлено метод калібрування детектора, який дозволяє зменшити 

абсолютну похибку вимірювання різниці фаз до ±0,1°. 

Метод вимірювання КФЗ між двома напругами за допомогою прецизійного вимірювача змінної напруги 

представлений у [1, 14]. Розглянуто спосіб калібрування компараторів змінного струму за фазовою складовою 

похибки. Визначено залежність вимірюваного КФЗ від середньоквадратичних значень двох вхідних напруг. 

5. Автоматизація Державного еталону одиниці кута зсуву фаз між двома 

напругами 

Метрологічна простежуваність вимірювання КЗФ між двома напругами в Україні в діапазоні частот від 5 Гц до 

10 МГц забезпечується Державним еталоном одиниці КЗФ (ДЕТУ 09-07-11), створеному у 2011 році, який 

зберігається в ДП “Укрметртестстандарт” (Київ). Для реалізації цієї простежуваності основні складові еталону 

були калібровані в національних метрологічних інститутах інших держав, зокрема в PTB (Німеччина). 

Зовнішній вигляд еталону наведений на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Зовнішній вигляд еталону ДЕТУ 09-07-11 

 

Призначення еталону ДЕТУ 09-07-11 полягає у відтворенні, зберіганні та передачі одиниці КЗФ відповідним 

робочим еталонам. Еталон складається із комплексу прецизійних засобів вимірювальної техніки: стандарт фази 



CLARKE-HESS 5500-2 і вимірювач фази CLARKE-HESS 6000A. В еталоні використовується метод 

вимірювання фази, реалізований на складному підході перетворення Фур’є. 

В еталоні реалізовано дві групи відтворення, зберігання та передачі одиниці КЗФ. Діапазон значень одиниці 

КЗФ від 0° до 360° в основному діапазоні частот від 5 Гц до 100 кГц і розширеному діапазоні частот від 0,01 Гц 

до 10 МГц. Розширена невизначеність відтворення одиниці КЗФ для частоти 1 кГц складає 0,0044°, а для 

частот від 0,01 Гц до 10 МГц – від 0,0044° до 0,078°. 

За результатами досліджень метрологічних характеристик еталону пройшли міжрегіональну експертизу і 

опубліковані у Базі даних ключових звірень (KCDB) Міжнародного бюро мір і ваг (BIPM) [24] калібрувальні та 

вимірювальні можливості (СМС) України (ДП “Укрметртестстандарт”). На рис. 2 наведено розширені 

невизначеності для відтворення і вимірювання КЗФ згідно СМС України на частотах 41,666 Гц, 55,555 Гц, 

312,5 Гц і 1000 Гц. 
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Рис. 2 СМС України для відтворення і вимірювання КЗФ 

 

Калібрування прецизійних калібраторів фази та вимірювачів фази за розробленими методиками калібрування 

здійснюється із застосуванням еталону ДЕТУ 09-07-11. Результати оцінювання складових стандартної 

невизначеності калібрування прецизійних засобів вимірювальної техніки для КЗФ наведені у [16–18]. Оцінена 

розширена невизначеність калібрування складає 0,0079° на частоті 1 кГц. 

У [19] представлено систему збору даних для експериментальних дослідження поведінки електричних кіл 

змінного струму. Система реалізована із застосуванням графічного середовища програмування LabVIEW, яке 

дозволило автоматизувати дослідження. Розроблені додатки, засновані на ієрархічній структурі інструментів, 

яка складається з інтерфейсу користувача та елементів візуального програмування. 

Графічне середовище програмування LabVIEW дозріло до того, щоб стати середовищем програмування 

загального призначення, як зазначається у [20]. До переваг LabVIEW належать простий мережевий зв’язок, 

реалізація загальних протоколів зв’язку, потужні набори інструментів для керування процесами та підгонки 

даних, швидка та проста конструкція інтерфейсу користувача та ефективне середовище виконання коду. 

У [21] показане можливе застосування інтегрованого середовища LabVIEW для кінцевої оцінки точності 

вимірювання змінної напруги. У роботі наведені результати вимірювань обраних вимірювачів змінної напруги, 

які були отримані на проектованій вимірювальній позиції. Зазначено, що аналіз отриманих результатів 

вимірювання повинен брати до уваги обмеження точності методу обробки виміряного значення, спричинене, 

зокрема, формою виміряного сигналу або діапазоном частот вимірювача. 

Використання LabVIEW для автоматизації збору даних і постобробки даних під час тестування структури 

представлено у [22]. Labview може прискорити підготовку звітів про тестування, особливо під час повторного 

виконання (отримання статистики). 

У [23] зазначається, що LabVIEW є незвичайною серед мов програмування і використовує такі фундаментальні 

поняття як “графічний”, “структурований” і “потік даних”. LabVIEW є інструментом для автоматизації систем 

тестування та вимірювання для вчених та інженерів, які не є програмістами за фахом. 

Зважаючи на зазначені переваги використання LabVIEW, його обрано для автоматизації вимірювань за 

допомогою еталона ДЕТУ 09-07-11, для чого розроблені відповідні додатки LabVIEW. Таке рішення дозволило 

автоматизувати вимірювання КЗФ, при цьому значно збільшити кількість вимірювань порівняно з ручним 

керуванням еталоном. Це дало змогу підвищити точність і достовірність результатів вимірювань. 



Для взаємодії програмного середовища LabVIEW зі стандартом фази CLARKE-HESS 5500-2 і вимірювачем 

фази CLARKE-HESS 6000A використовується інтерфейс VISA (Virtual Instrument Software Architecture). На 

передній панелі розробленого програмного інтерфейсу здійснюється керування стандартом фази та 

відображення результатів вимірювань вимірювачем фази (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Передня панель еталону ДЕТУ 09-07-11 у програмному середовищі LabVIEW 

 

На передній панелі містяться номери та адреси інтерфейсів стандарту фази (Visa Resource Name 2) та 

вимірювача фази (Visa Resource name 3) та біля них вікна з типами приладів, серійного номера та версії 

відповідно. Ця інформація необхідна для контролю та правильного “відгуку” приладів і їх готовність до 

роботи. Нижче на панелі зліва органи керування стандартом фази: “amplitude” – встановлення амплітуд 

вихідних сигналів, встановлюється одне значення на два вихідні сигнали, функціонально спарені; “frequency” – 

встановлення частоти вихідних сигналів, встановлюється одне значення на два сигнали, функціонально 

спарені; “reference phase” – встановлення опорної фази, за замовчуванням “0”; “variable phase” – встановлення 

фази, на яку необхідно здійснити зсув. Функціональні кнопки “STANDBY” та “OPERATE”, що відповідають за 

відключення вихідних сигналів та включення вихідних сигналів на стандарті фази та узгоджені з фізичними 

кнопками на стандарті фази. “Waveform Graph” – це графічне відображення зсуву фаз. Справа на панелі – 

відображення вимірювання одиниці КЗФ. Миттєве значення КЗФ, що зчитується з вимірювача фази. Вікно 

“Частота, кГц” – значення частоти сигналів, яке виміряне вимірювачем фази; вікно “Середнє значення” – 

виміряне середнє значення КЗФ; вікно “СКВ” – значення середнього квадратичного відхилення (СКВ) вибірки 

вимірювань КЗФ. “Histogram Graph” – це гістограма результатів вимірювань. 

Тіло програми – вихідний графічний текст програми віртуального приладу у вигляді блок-схеми зображений на 

панелі “Block Diagram” (рис. 4). 

Блок-схема містить підпрограми керування стандартом фази та зчитування даних з вимірювача фази, що 

об’єднані в цикл “While loop”, що дозволяє виконанню програми доки оператор не натисне кнопку “STOP”. 

Програма запускається при натисканні кнопки “     ”  на панелі інструментів або “Operate/Run” головного меню. 

В ході виконання програми оператор встановлює параметри сигналів та запускає вихідні сигнали 

функціональною кнопкою “OPERATE”. Зчитування даних з вимірювача фази відбувається кожні 250 мс, тобто 

час виконання відповідного циклу, який регулює функціональний елемент “Wait Until Next ms Multiple”. Це 

значення можна змінювати за ініціативи оператора. Після набору вибірки даних, що встановлює оператор в 

підпрограмі зчитування даних, за допомогою елементу “Write to Spreadsheet File” відбувається запис даних до 

текстового файлу у вигляді одномірного масиву даних. 

Досліджено вплив автоматизації на СКВ вибірки вимірювань КЗФ при збільшенні кількості проведених 

вимірювань від 10 до 1000. При вимірюванні КЗФ, що дорівнює 60°, на частоті 1 кГц СКВ вибірки вимірювань 

КЗФ зменшується з 0.000675 при 10 вимірюваннях до 0.000425 при 1000 вимірюваннях, тобто у 1.5 рази. 

Перерахунок СКВ вибірки вимірювань КЗФ у складову невизначеність типу А дає зменшення значення з 

0.00021 при 10 вимірюваннях до 0.0001 при 1000 вимірюваннях. У ручному режимі роботи 20 вимірювань 

займають приблизно 60 секунд, а при автоматичному – 20 секунд, тобто у 3 рази менше. У автоматичному 

режимі роботи 1000 вимірювань займають приблизно 250 секунд, а при ручному режимі таку кількість 

вимірювань зробити взагалі неможливо зважаючи на вкрай велику трудомісткість. 

 



 
 

Рис. 4 Блок-схема вимірювання КЗФ у програмному середовищі LabVIEW 

 

6. Висновки 
Більшість сучасних методів вимірювання фази і кута зсуву фаз ґрунтуються на методах дискретизації та 

цифрової обробки сигналу - обробка комплексним перетворенням Фур’є, методом найменших квадратів тощо. 

Існує багато різновидів і удосконалень зазначених методів. Автоматизація прецизійних вимірювань кут зсуву 
фаз з використанням програмного середовища LabVIEW надає переваги порівняно з ручними вимірюваннями, 

зокрема скорочення часу виконання вимірювання і опрацювання його результатів мінімум у три рази. Це 

забезпечує збільшення продуктивності метрологічних робіт; підвищення їх ефективності, якості, можливість 

збільшення кількості вимірювань (до 1000), що дає змогу покращити оцінку СКВ вибірки вимірювань кут 
зсуву фаз не менше ніж у півтора рази, і зменшити загальну стандартну невизначеність вимірювання 

відповідно.  
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