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ЗМIСТ 
 
Мат еріали наукової сесії, присвяченої 95-й річниці ст ворення першої повіроч-
ної палат ки в Україні  
О.М.Величко Пріоритетні напрямки розвитку метрології в Україні 55  
Н.А. Жагора Создание системы национальных эталонов единиц физических 

величин 1100  
  

Я. Овсик Польская система метрологического обеспечения лазерной тех-
ники 1122  

А. Длугашек Концепция создания польской системы метрологического обес-
печения лазерной и оптоэлектронной техники 1199  

Б.В. Коротков, В.С. Мелекес-
цев, О.В. Камінський 
 

Метрологічне забезпечення засобів вимірювань з використанням 
пересувних лабораторій вимірювальної техніки 2233  

З іст орії мет рології в Україні 
О.М.Величко З історії розвитку метрології в Україні: із середини XX століт-

тя до сучасності 2277  

Загальна т а законодавча мет рологія 
Г.Я. Гафанович Один из возможных путей повышения точности измеритель-

ных приборов при эксплуатации 3311  

Е.В. Еремин Проблемы теории и практики групповых эталонов единиц фи-
зических величин 3333  

Вимірювання елект ричних т а магніт них величин 

И.И. Москаленко Электромагнитный параметрический преобразователь 3355  
В.П.Себко, Нгуен Лам Донг, 
Выонг Бинь Зыонг, Нгуен До 
Дык, Нгуен Хоанг Нги 

Поправки к магнитным характеристикам разомкнутых обра-
зцов, помещенных в соленоид 3399  

А.А.-Б. Ахмадов, Ю.Н. Кудря Расчет индуктивности бифилярных преобразователей “ток-
напряжение” 4411  
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Вимірювання в радіоелект роніці 
Г.С. Сидоренко, В.Н. Чинков Методы цифроаналогового синтеза прецизионных амплитудно-

модулированных сигналов 4444  

И.С. Фалькович Измерение поляризации многолучевого сигнала с помощью 
пространственно-поляризационного фильтра 4499  

 

Інформаційно-вимірювальні сист еми 

К.И. Диденко, С.И. Кондрашов, 
С.Н. Трентьев 

Интеллектуальные систесы контроля и управления. Концепция 
развития метрологического обеспечения 5511  

 

Ст андарт ні зразки складу т а власт ивост ей речовин і мат еріалів 

 Перелік державних стандартних зразків України (ДСЗУ), ро-
зроблених і затверджених у 1996 р. (жовтень – грудень) 5555  

 

Інформація 

 Перелiк засобів вимірювальної техніки, занесених до Дер-
жавного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених 
до застосування в Україні на підставі результатів державних 
випробувань у IV кв. 1996 р. 

5577  

 Інформаційне повідомлення про проведення II Української 
науково-технічної конференції “Метрологія в електроніці – 
97” 

5588  

 


