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Шановні читачі! 
 

 Починаючи з цього випуску, редакція “Українського метрологічного журналу” подає 
на ваш розсуд деякий експеримент, а саме –кожний випуск планує присвячувати, го-
ловним чином, якомусь одному напрямку вимірювань (або групі споріднених напрямків). 
Виходячи з портфелю редакційних матеріалів, у цьому випуску надано перевагу групі 
вимірювань часу і частоти, електричних і радіоелектронних вимірювань. Надалі 
готується випуск, присвячений переважно вимірюванням фізико-хімічного складу 
та властивостей речовин. Визнаємо, що ця пропозиція має своїх прихильників і 
супротивників, тому, як завжди, останнє слово за читачем і метрологічною 
громадскістю. 
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Г.І.Сагайдак, Г.А.Контрерас 
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Ю.Ф.Павленко, В.В.Анікін, 
О.І.Колбасін, В.І.Огарь 

Державний первинний еталон одиниці електрорушійної сили – 
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В.В.Копшин, О.Г.Бутенко, 
В.М.Кікало, А.П.Кривохвост 

Державний еталон одиниці електричної напруги постійного 
струму в діапазоні від 1 до 180 кВ 1199  
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В.Корепанов, Р.Беркман, 
А.Бест, Г.-Й.Лінте,  
Я.Мар’янюк, Я.Реда,  
К.Паюнпаа, Л.Рахлін 

Експериментальні дослідження стабільності ферозондових 
магнітометрів 2233  

В.В.Дегтярев Методика оценки влияния электромагнитных помех на точность 
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магнитного поля 
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преобразователя влажности 3311  

 

Вимірювання в радіоелект роніці 
Ю.Ф.Павленко, 
С.И.Славинский 

Вопросы метрологического обеспечения анализаторов спектра 
 

3355  
О.М.Величко Особливості метрологічного забезпечення вимірювання 

коефіцієнта гармонік електричних сигналів 4433  
В.Н.Чинков, В.А.Тищенко Корреляционно-фильтровый метод и его место среди других 

аппаратурных методов измерения оценки спектральной плот-
ности мощности случайных сигналов 

4466  

В.Д.Сахацкий О контроле уровня электромагнитного излучения в экраниро-
ванных помещениях 5500  

А.Н.Лысенко Диагностический высокочастотный  аудиометр   АВА1 5522  
Ю.Г.Даник Метод высокоточного измерения положения случайного изо-

бражения 5577  
 

Загальна т а законодавча мет рологія 
С.М.Светлов Способ асимптотической оценки погрешностей полиномиальной 

аппроксимации по методу наименьших квадратов 6611  
 

Інформація 

 Дев’яте засідання комітету КООМЕТ 6655  
 Семінар “Організація метрологічного забезпечення в умовах 

ринкової економіки” 
6666  

 Перелік засобів вимірювальної техніки, які занесені до Державного 
реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до засто-
сування в Україні на підставі результатів державних випробу-
вань у 1999 р. (березень – липень) 

6666  

Шановні читачі! 
 Починається передплата на “Український метрологічний журнал” на 2000 р. 
 Підписний інд екс журналу – 40515.  
 Вартість передплати на 2000 р.: 
 на 3 місяці – 25,08 грн.; на 9 місяців – 75,24 грн. 
 на 6 місяців – 50,16 грн.; на 12 місяців – 100,32 грн. 
 Журнал можна передплатити в усіх  відділеннях  зв’язку. 
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