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Кабінет Міністрів ухвалив фінальний пакет документів, необхідних для завершення першого 
етапу реформи системи технічного регулювання. Головним завданням першого етапу було за-

конодавче забезпечення переходу на європейські стандарти й процедури. Завдання нового етапу 
реформи — зняти зайві бар’єри для доступу українських промислових товарів на ринки ЄС.

До фінального пакету документів увійшли технічні регламенти на засоби вимірювальної тех-
ніки, модулі оцінки відповідності, а також план заходів щодо оптимізації мережі державних лабо-
раторій. Однак загальний об’єм документації, затвердженої на першому етапі реформи, був наба-
гато більшим. Так, було прийнято 24 постанови і видано 7 наказів Мінекономрозвитку. Із 27 актів 
європейського секторального законодавства, визначених Угодою про асоціацію, в Україні прийня-
то 24 технічних регламенти, з яких 21 вже є обов’язковим до застосування. Загалом в Україні прий-
нято 47 технічних регламентів, 45 з яких розроблено на основі актів законодавства ЄС, 41 техніч-
ний регламент вже є обов’язковим до застосування.

Ухвалення всіх цих документів було необхідною умовою для реалізації ключових законів ре-
форми системи технічного регулювання. Йдеться про закони: «Про метрологію та метрологіч-
ну діяль ність», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про стандартизацію», ухва-
лені протягом 2014-2015 років.

Величезна підготовча робота, проведена у 2014-15 роках, стала основою для наступного ета-
пу реформи. Головне завдання нового етапу — підписання Угод про оцінку відповідності та прий-
нятність промислових товарів (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial 
Goods, ACAA). Підписання Угод ACAA означатиме, що торгівля товарами між ЄС та Україною прово-
дитиметься на тих самих умовах, які застосовуються у торгівлі між країнами-членами ЄС. Окрім 
того, триватиме затвердження технічних регламентів і налаштування ринкового нагляду, який 
є одним із ключових елементів нової системи технічного регулювання.

«ЄС має економічне і стратегічне значення для українських виробників. Новими можливостя-
ми, які відкриває для них Угода про асоціацію, треба правильно скористатися. А для цього ми ре-
формуємо нашу застарілу систему стандартизації та приводимо її у відповідність до європей-
ської. Це зніме всі штучні бар’єри щодо торгівлі з ЄС», — підкреслив Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України Айварас Абромавичус.

Зі свого боку заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов 
зазначив, що сьогодні завершується величезний етап реформування системи технічного регулю-
вання. Протягом цього етапу Мінекономрозвитку створило засади для переходу від неефективної 
і застарілої радянської системи контролю безпечності промислової продукції до сучасної європей-
ської системи. «Європейська система ідеологічно відрізняється від пострадянської. Стара систе-
ма базувалася на обов’язкових стандартах, ГОСТах, які регулювали абсолютно всі характеристи-
ки товару чи послуги. Відповідно, дотримання цих ГОСТів контролювалося шляхом аналізу окремих 
одиниць товару, які надавали самі виробники. Звісно, такий підхід не давав гарантію, що решта 
одиниць товару з цієї партії також відповідають ГОСТу», — розповів Максим Нефьодов.

Європейська система, навпаки, надає більше свободи виробнику — він мусить дотримувати-
ся лише загальних вимог щодо безпеки (саме вони й закріплені в технічних регламентах), а харак-
теристики товару виробник може обирати на власний розсуд. При цьому контроль за безпекою 
товарів в європейській системі здійснюється через ринковий нагляд. «Це схоже на метод «таєм-
ного покупця» — проводиться контрольна закупка товару в торговельній мережі, і якщо товар 
не відповідає вимогам безпеки — з продажу вилучається вся партія. Такій спосіб контролю більш 
ефективний, що підтверджено багаторічнім успішним досвідом США і країн ЄС», — додав заступ-
ник міністра.

Окрім затвердження низки технічних регламентів, перший етап реформи системи технічно-
го регулювання містив скасування обов’язкового використання ГОСТів. У 2015 році скасовано дію 
понад 15 773 ГОСТів, розроблених до 1992 року. Цей крок звільняє підприємницьку ініціативу і сприяє 
розвитку конкуренції, а отже створенню нових, інноваційних товарів та послуг.

Окрім того, Національне агентство з акредитації України отримало визнання з боку Євро-
пейської кооперації з акредитації за всіма напрямами акредитації (випробувальні та калібруваль-
ні лабораторії, органи зі сертифікації, а також органи з інспектування). Це дозволить розбудува-
ти в Україні ефективну систему сертифікації та ринкового нагляду.

Наступним кроком реформи стане реалізація Стратегії розвитку системи технічного регу-
лювання на період до 2020 року, у тому числі підписання Угоди ACAA щодо продукції стосовно кож-
ного технічного регламенту. З підписанням Угоди АСАА українські виробники зможуть вільно по-
стачати свою продукцію без проходження додаткової сертифікації в країнах ЄС. Це знімає бар’єри 
для українських експортерів і дозволить вільний обіг промислових товарів на території країн ЄС.

За матеріалами Мінекономрозвитку України
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ВВЕДЕНИЕ

Достоверность контроля является мерой доверия к принимаемому решению и ха-
рактеризует неопределенность его решений [1–4]. При измерительном конт-

роле процедуре сравнения с нормами предшествует измерение/преобразование 
величины, несущей информацию о характерных свойствах объекта. Реальная ха-
рактеристика  измерительного канала (ИК) отличается от номиналь-
ной �0(x). Неидеальность реальной характеристики

представляется систематической погрешностью, которая включает составляющие: 
абсолютную аддитивную � � a / b и относительную мультипликативную ��� (b � 1). 
Влияние этих составляющих при различных сочетаниях, как по абсолютной вели-
чине, так и для различных знаков, проанализировано в первой части данной ста-
тьи [5]. Традиционным путем повышения достоверности контроля является приме-
нение более точных средств измерения, входящих в ИК. Однако это, как правило, 
приводит к снижению быстродействия и повышению стоимости контроля.

Ввиду того, что при контроле не решается задача определения точного зна-
чения информативного параметра выходной величины объекта, а устанавливает-
ся нахождение ее значения в некотором допустимом интервале xl 	 x 	 xh  , нет 

Е. Володарский, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации экспериментальных исследований, 
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев,
Л. Кошевая, доктор технических наук, профессор кафедры биокибернетики и аэрокосмической медицины, 
Национальный авиационный университет, г. Киев,
З. Варша, кандидат технических наук, доцент, 
Институт промышленных исследований автоматики и измерений, г. Варшава, Польша

© Володарский Е., Кошевая Л., Варша З., 2015

Показана необходимость введения кор-
рекции уставок выходной величины. Скор рек-
тированные уставки учитывают отличие ре-
альной характеристики преобразования от но-
минальной. Рассмотрено влияние погреш ности 
формирования вспомогательной величины (ВВ). 
При этом выбор вида коррекции зависит от со-
отношения между составляющими погрешно-
стей измерительного канала и формирования 
ВВ. Рассмотрен числовой пример применения 
предложенного метода уменьшения неопреде-
ленности принятия решения, сопутствующей 
измерительному контролю.

Shown the need to introduce of setpoints 
correction of the output quantity. Corrected settings 
allow take into consideration the diff erence the real 
characteristics of the measuring channel of the 
nominal. Considered the impact of the error forming 
of auxiliary quantity. Wherein choose the type of 
correction depends on the relationship between the 
components of the measuring channel error and 
error of forming an auxiliary quantity. Considered 
a numerical example of the application of the 
proposed method to reduce uncertainty decision 
making related of  measuring inspection.

УДК 658.562УДК 658.562

Ключевые слова: аддитивная коррекция, мультипликативная коррекция, уставка, вспомогательная 
величина, неопределенность, принятие решения.
Keywords: additive correction, multiplicative correction, setpoint, auxiliary quantity, uncertainty, decision-making.
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В Україні, як і в усіх розвинених країнах світу, все більш широкого застосуван-
ня отримують різноманітні лазерні установки. При цьому необхідно відзначи-

ти, що збільшується не лише кількість лазерних установок, але й різко зростають 
рівні їх енергетичних характеристик. Особливо різко ця тенденція помітна у сфе-
рі використання імпульсних лазерних установок. Імпульсна потужність викорис-
товуваних лазерних установок на сьогодні істотно перевищила мегаватний поріг. 
Окрім того, значне місце у загальній кількості використовуваних лазерних устано-
вок мають медичні лазерні установки, які належать до установок відкритого типу. 
Використання установок відкритого типу особливо небезпечне для навколишньо-
го персоналу, що виконує щоденні роботи із використанням такої апаратури. Усе 
це призводить до зростання актуальності проведення постійного дозиметричного 
контролю в зонах дії лазерного випромінювання [1—4].

Донедавна у сфері убезпечення в процесі роботи з лазерними установками по-
требувалося керуватися ГОСТом 12.1.031-81 (перевидання за серпень 1990 року 
зі Зміною № 1, затвердженою у квітні 1988 року (ИУС 7-88). Стандарт потребувало-
ся застосовувати разом із ГОСТом 12.1.040-83. Зазначені документи ввійшли до пере-
ліку чинних в Україні ГОСТів, розроблених до 1992 року. З 01.01.2016 тисячі ГОСТів, 
які існували до 1992 року, скасовуватимуться (з перехідним періодом у два роки). 

Також відмінено стандарт, чинний в Україні з 2006 року, ДСТУ ІЕС 60825-1:2004 
Безпечність лазерних виробів. Частина 1. «Класифікація обладнання, вимоги та на-
станова користувачеві». Його замінено відповідним європейським нормативним до-
кументом, уведеним як національний стандарт ДСТУ EN 60825-1:2014. Останній іден-
тичний європейському стандарту EN 60825-1:2007. 

Є. Тимофеєв, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник,
Національний науковий центр «Інститут метрології», м. Харків

© Тимофеєв Є., 2015

Показана необхідність перегляду чинних в Україні доку-
ментів у сфері дозиметричного контролю лазерного випро-
мінювання, а також наведено результати розроблення й до-
слідження дозиметра лазерного випромінювання та установ-
ки для повірки лазерних дозиметрів.

The article is devoted to development of methods and means of 
laser radiation monitoring. The goal of this work is to improve the se-
curity of laser radiation dosimetric control in Ukraine. To accomplish 
this goal the following tasks were set and solved: 1) The analysis of 
the current regulatory framework of laser radiation monitoring ensu-
ring in Ukraine was conducted. The necessity of revising of the existing 

regulations in this fi eld in Ukraine was shown based on the analysis. 
2) The analysis of used in Ukraine means of measuring instrument in 
this fi eld was conducted. The need to create in Ukraine our own laser 
radiation dosimeter was proved. 3) Laser radiation dosimeter, suitab-
le for mass production in Ukraine, was developed and researched 
(Fig. 2); 4) The system for verifi cation of laser radiation dosimeters de-
veloped in accordance with applicable regulatory documents of Ukraine 
was designed (Fig. 4 and 5). The article shows that the existing СанПиН 
5804-91 (Sanitary rules and norms) need to be revised to bring them 
into conformity with ДСТУ (the state standard of Ukraine) EN 60825-1: 
2014. Laser radiation dosimetry should be guided only by the data gi ven 
in ДСТУ (the state standard of Ukraine) EN 60825-1: 2014.

УДК 621.373.826:535.247.4:612.84УДК 621.373.826:535.247.4:612.84
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До сьогодні наукові дослідження у сфері вимірювання деформацій концентрува-
лися, головним чином, на створенні вимірювально-обчислювальних комплексів, 

і нині існує цілий ряд тензометричних пристроїв, які дозволяють вимірювати дефор-
мації як у статичному, так і в динамічному режимах. У міру поліпшення їх загаль-
них техніко-економічних характеристик виявилося відставання динамічних параме-
трів вхідних пристроїв тензометричних систем — тензорезисторів [1].

Для вимірювання деформацій і напружень за натурних випробувань різних ма-
шин, конструкцій транспортних засобів, інших виробів найбільш широко викорис-
товують метод, заснований на застосуванні дискретних металевих і напівпровідни-
кових тензорезисторів.

Точність вимірювання деформації у кожному конкретному експерименті визнача-
ється чутливістю відповідного датчика, потім — величиною фону механічних вібра-
цій, електричною стабільністю вимірювальних схем і температурною стабільністю.

Для збільшення точності вимірювання деформації й напруження самі датчики по-
трібно розміщувати якомога ближче до зразка, щоби виключити інерцію навантажу-
вальних тяг, що з’єднують зразок зі струмонавантажувальним приводом.

З метою підвищення точності вимірювання деформацій, повільно мінливих у ча-
сі, створюють експериментальні комплекси, які включають складну вимірювальну 
й підсилювально-перетворювальну апаратуру, стійка робота якої залежить від без-
лічі часом випадкових чинників [1, 2].

Коефіцієнт чутливості значною мірою визначає точність вимірювання деформації, 
яка підвищується зі збільшенням цього коефіцієнта. Числове значення коефіцієнта 
визначається, в основному, матеріалом чутливого елемента тензодатчика; на нього 

В. Квасніков, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих електричних систем та технологій,
Національний авіаційний університет, м. Київ,
Т. Ганєва, аспірант кафедри якості та безпеки життя людини,
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
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Розроблено шляхи підвищення точності вимірювання дефор-
мації та механічних напружень. Вивчено принцип дії тензорезис-
торних перетворювачів і показано роботу з тензометричною 
установкою, призначеною для вимірювання механічних зусиль. 
Визначено характеристики, чутливості та похибки. Подано 
структурну схему тензометричного вимірювального пристрою.

Ways to improve the accuracy of measurement of deformation 
and mechanical stress is used. The principle of operation of 
piezoconverter is examined. shows how to work with strain-
gage installation intended for measurement of mechanical eff ort. 
Characteristics, sensitivity and accuracy is defi ned. The block 
diagram of strain-measuring device is shows.

УДК 62-187:531.781.2УДК 62-187:531.781.2
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Ключові слова: деформація, напруження, чутливість, тензорезистори, похибка.
Keywords: strain, stress, sensibility, strain gauges, accuracy.
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Проблематика оцінювання часу виконання дискретних процесів, що представля-
ються у виді послідовності подій, пов’язана з вирішенням завдань побудови мо-

делей таких процесів. За побудови моделей здійснюється перехід від множинного 
описання процесів (множини упорядкованих подій) до логічних, алгебраїчних та ін-
ших форм представлення процесу. Відображення часу в таких моделях може бути 
як якісним, так і кількісним. За якісного описання часу модель дозволяє передба-
чити появу визначених подій у майбутньому, наприклад: у наступний момент ча-
су; у довільний момент у майбутньому; після іншої визначеної події. За кількісно-
го описання часу модель дозволяє визначити, наприклад, часові обмеження для по-
дій у майбутньому, загальний час виконання процесу тощо.  

Особливо актуальною проблематика визначення часових параметрів дискретних 
процесів є за побудови моделей методами process mining (інтелектуального аналізу 
процесів). Методи process mining направлені на побудову моделей дискретних про-
цесів на основі аналізу логів, що фіксують їх виконання в рамках інформаційної сис-
теми [1]. Наявні підходи до моделювання процесів у парадигмі process mining орієн-
товані значною мірою на побудову якісних моделей процесів. 

Власники процесів, як правило, мають потребу в аналізі моделей, отриманих у ре-
зультаті застосування методів process mining. Аналіз дозволяє виявити проблемні зони 
процесу і, в подальшому, реконструювати такі фрагменти для  підвищення їх ефек-
тивності. У проблемних зонах звичайно виникають затримки під час виконання 

В. Левикін, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем, 
О. Чала, кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
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Запропоновано метод оцінювання часу виникнення подій 
у дискретних процесах з урахуванням невизначеності як роз-
сію вання значень. Множина вимірювань часу однієї події про-
цесу формується шляхом об’єднання моментів часу її виник-
нення з  різних трас процесу, що входять до складу його лога. 
Вхідні дані для оцінювання відбираються відповідно до умов, 
що формуються на основі відношень переходу, нерозрізненос-
ті та обмеження. Результати оцінювання відображують-
ся у виді середнього значення та інтервалу охоплення пара-
метра часу. Сфера практичного застосування отриманих 
теоретичних результатів пов’язана з побудовою та аналі-
зом моделей процесів у парадигмі process mining.

A method for estimating the time of occurrence of the events 
in the processes of dispersion of discrete measurement values is 
proposed. A number of time measurements for a single event is 
combined from the diff erent traces of the process. Every trace is 
a part of process log. The input data for the assessment are selected 
in accordance with the terms and conditions, which are formed 
on the basis of three relations: transition, indistinguishability and 
restriction. Evaluation results are shown as the mean value and 
range of coverage of the time parameter. The practical application 
of the theoretical results is related to the construction and analysis 
of process models in the paradigm of process mining.

УДК 389.62.1:165УДК 389.62.1:165
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Сучасна промисловість, як відомо, випускає величезну кількість виробів, в яких 
застосовуються різні конструкційні матеріали. Одна із нагальних проблем за ви-

робництва та експлуатації цих виробів — контроль їхніх міцністних характеристик, 
до яких належать межа міцності за розриву   , межа плинності   , межа міцнос-
ті на зріз  та деякі інші.

Найбільш точні та достовірні методи контролю цих характеристик — руйнів-
ні методи, але в багатьох випадках останні неприйнятні через високу вартість ви-
робу, що буде зруйнований, або через загрозу навколишньому середовищу чи жит-
тю людей. Існують також неруйнівні методи контролю, такі як електромагнітні ме-
тоди, методи вимірювання твердості або методи лінійної акустики, але вони також 
не завжди забезпечують необхідні значення достовірності контролю та похибок 
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Розглянуто дослідження міцністних ха-
рактеристик “м’яких” полікристалічних ма-
теріалів, зокрема латуней, шляхом їх зонду-
вання акустичними хвилями, що складають-
ся з двох різних за амплітудами пакетів ко-
ливань. В основу дослідження покладено яви-
ще амплітудно-залежного внутрішнього тер-
тя (АЗВТ), яке полягає в залежності коефіці-
єнта поглинання та швидкості акустичної 
хвилі від її амплітуди, причому ступінь змі-
ни цих параметрів залежить також від міц-
ністних характеристик матеріалів, що до-
сліджуються.

The article discusses a study on strength cha-
racteristics of soft polycrystalline materials, which 
include brass. The study is supposed sensing of such 
materials by acoustic waves, which consist of two 
diff erent amplitude oscillations packages. The ratio 
between the amplitudes of these packages is main-
tained as accurately as possible, with the absolute 
stability of the amplitudes does not impose strict 
requirements.

Package with small amplitude of oscillation pas-
ses through the material with almost the same group 
velocity and decays exponentially. And the package 
with large amplitude, due to the presence in the mate-
rial of amplitude-dependent internal friction, feels like 
the speed change and the change in the atte nuation. 
The material in this case is called structurally hetero-
geneous, and the passage of the acoustic wave is de-
scribed by models of hysteresis friction or separation. 
This nonlinear behavior is due to the fact that the pas-
sage of an intense acoustic wave in the material in 
places of the greatest violations of the uniform struc-
ture (grain boundaries, cracks, and delamination) ob-
served large relative deformation. But such deforma-
tions lead to deviation from the linear dependence 
(Hooke’s law), that is, the waveform distortion and the 
generation of diff erent nonlinear eff ects.

As a result of the control is infl uenced by many 
additional factors, such as the temperature of the 
material, frequency of fi ll packs of oscillations, the 
amplitude of the acoustic wave and so on, for the 
processing result of the control, you must use multi-
factor experiment.

УДК 534.08УДК 534.08

В. Здоренко

С. Лісовець

А. Зенкін

Ключові слова: багатофакторний експеримент, границі зерен, зондувальна акустична хвиля, коефіцієнт 
поглинання, пакети коливань, план другого порядку, полікристалічний матеріал, фазова швидкість.
Keywords: multiple-factor experiment, grain boundaries, probing acoustic wave, absorption coeffi  cient, packages 
oscillation, plan of the second order, polycrystalline material, phase velocity.



28

6’2015 • МЕТРОЛОГІЯ ТА ПРИЛАДИ  НОРМАТИВНА БАЗА

Останніми роками, як відомо, все більша увага приділяється саме калібруванню 
засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), зокрема, приладів вимірювання витрати 

(витратомірів) речовин, будь-то рідини, включаючи нафту та нафтопродукти, або 
гази, включаючи зріджений та природний. Тому доречно виникають питання що-
до точності та достовірності нормування калібрувальних характеристик витратомі-
рів, оцінки невизначеності, пов’язаної з цими калібруваннями, а також правильнос-
ті й однозначності застосування алгоритму оцінювання невизначеності, яка виникає 
як у вимірах, отриманих з використанням узагальненої характеристики, так і для об-
числення невизначеності середнього від кількості вимірів тієї самої витрати �1, 2�.

Як правило, не всі ЗВТ витрати мають лінійні калібрувальні характеристики, що, 
однак, не обмежує їх застосування у певних галузях, але вимагає деяких інших під-
ходів за оцінювання невизначеності, яка виникає у вимірах �3�. 

Ураховуючи зазначене, для узагальнення алгоритму оцінювання невизначеності, 
який би враховував особливості процедури калібрування ЗВТ витрати, розроблено 
відповідні міжнародні стандарти ISO/TR 7066-1 та ISO 7066-2, впроваджені в Україні 
як ДСТУ ISO/TR 7066-1:2007 «Оцінення невизначеності під час калібрування та за-
стосування приладів вимірювання витрати. Частина 1. Лінійні калібрувальні харак-
теристики» та ДСТУ ISO 7066-2:2007 «Оцінення невизначеності під час калібрування 
та застосування приладів вимірювання витрати. Частина 2. Нелінійні калібрувальні 
характеристики», чинні в Україні з 01.01.2009. На жаль, вони не мають належного 
застосування, хоча виключно конструктивні, й їхнє застосування актуальне за гар-
монізованого підходу і подання результатів вимірювання.

У цьому зв’язку зупинимося більш детальніше на принципах оцінювання неви-
значеності під час калібрування та застосування засобів вимірювання витрати, які 
мають лінійні калібрувальні характеристики. Засоби вимірювання витрати, які мають 
нелінійні калібрувальні характеристики розглядатимуться у наступній публікації.

У стандарті ДСТУ ISO/TR 7066-1:2007 розглядаються лише лінійні залежності, тому 
він застосовується виключно для тих приладів витрати, які мають лінійні калібрувальні 

Н. Косач, доктор технічних наук, професор кафедри «Авіаційні прилади та вимірювання»,
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків,
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Розглянуто ключові моменти впровадження в Україні 
стандартів ISO 7066-1 та ISO  7066-2, а також подано роз’яс-
нен ня щодо їх застосування.

The paper reviewed the key points of implementation in Ukraine 
of ISO 7066-1 and ISO 7066-2, as well as an explanation of their use.
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Добре продумане, фіксоване освітлення вулиць і шосе — цінне інвестування 
в інфраструктуру, оскільки воно може забезпечити соціальні та економічні ви-

годи для суспільства [2]. Створення функціональної системи освітлення вулиць — 
результат ретельного розгляду багатьох цілей, які включають надання допомоги 
у виконанні візуальних завдань водіям та пішоходам, енергозаощадження, екологіч-
ну інтеграцію, мінімізацію ризиків на дорогах і допомогу у виявленні потенційних 
перешкод на шляху водіїв. З точки зору освітлення установки вуличного і дорож-
нього освітлення повинні забезпечувати достатні рівні освітленості, рівномірнос-
ті та цільового контрасту, залежно від типу дороги, і брати до уваги візуальні по-
треби освітлення в мезопічних умовах. Найбільш поширені візуальні потреби воді-
їв та пішоходів включають виявлення, розпізнавання, сприйняття руху; сприйнят-
тя об’єктів відповідно, наприклад, до їх форми або кольору; сприйняття зв’язків між 
нерухомими і рухомими об’єктами як у безпосередньому полі зору, так і на перифе-
рії [3]. Не менш важливо звести до мінімуму відблиски (прямі й відбиті) та світлове 
забруднення, зробити видимість просторів привабливою. При цьому вартість самої 
установки повинна бути низькою, за можливості споживання якомога меншої кіль-
кості електроенергії, мати мінімальну потребу в обслуговуванні для максимально-
го скорочення загальної вартості установки. Отже, ефективність системи освітлення 
повинна оцінювати світлову ефективність джерела світла або світильника, а також 
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Описано нову метрику для використання як інстру-
мент у процесі вибору світильників для додатків дорожньо-
го та вуличного освітлення, а також для оцінювання та по-
рівняння світильників з різними технічними характеристи-
ками. Розглянуто на прикладі застосування такої метрики. 
Показано сумісність метрики з присмерковою системою фо-
тометрії. Цей документ зацікавить виробників джерел світ-
ла, проектувальників дорожнього та вуличного освітлення, 
менеджерів з продажу світильників.

Street lighting is the result of consideration many purposes, 
including providing the necessary levels of illumination 
uniformity and contrast target depending on the road, and 
visual lighting needs taking into account mesopic ranges. But 
a functional lighting system based not only on lighting criteria, 

but also on less electricity consumption with the lowest possible 
maintenance costs. Application efficacy was defined by Rea and 
Bullough (2001) as the average luminous flux within a specific 
solid angle per unit of power. The proposed metric describes the 
energy efficiency of street lighting systems and is very easy to use. 
She is well applicable for the new system of mesopic photometry.

In the paper the new metric to be used as a tool in the 
selection process for lighting applications Road and street 
lighting as well as a tool for evaluation and comparison of 
lamps with different characteristics are described. The example 
of the use of metric has been considered. Compatibility of 
metric with the new system of mesopic photometry has been 
shown. The suggested audience for this document is luminaire 
manufacturers, street lighting designers and specifiers, and 
luminaire purchase decision-makers.
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У ситуації, що склалася щодо цінової політики за сплату комунальних послуг насе-
ленням, у тому числі такого енергоносія як природний газ, першочерговим зав-

данням газопостачальних (газозбутових) організацій є забезпечення його кількісних 
та якісних показників. Нарікання населення на його теплотворну здатність (кало-
рійність) небезпідставні, у першу чергу в зв’язку з тим, що до газових мереж над-
ходить природний газ із різних джерел: з газотранспортних магістралей, підземних 
газових сховищ, газовидобувних родовищ тощо, — і його калорійність може зміню-
ватися в широких межах. Відповідно, для опалення однакових приміщень або піді-
грівання води в них може витрачатися його різний об’єм, адже газу з нижчим зна-
ченням теплотворної здатності необхідно спожити більше. 

Відзначимо, що в Україні затверджений в установленому порядку і діє від 12 січня 
2015 року відповідний «Порядок відшкодування збитків, завданих споживачеві п ри-
родного газу внаслідок порушення газопостачальним підприємством Правил надан-
ня населенню послуг із газопостачання» [1 ]. Згідно з цим документом споживач має 
право звернутися з відповідною скаргою відносно неякісного постачання природ-
ного газу і отримати певну компенсацію. Газопостачальне підприємство зобов’язано 
забезпечити проведення перевірки величин и надлишкового тиску та/або якісних 
показників газу відповідно до вимог цього порядку. Величину надлишкового тис-
ку газу перевіряють перед газовими приладами споживача в години максимального 
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Описано проблему відбору представницької 
проби природного газу з трубопроводів низького 
тиску у споживачів комунально-побутового сек-
тору. Представлено розроблені спеціалізований 
пробовідбірник поршневого типу та методику 
проведення відбору проби. Проаналізовано про-
цес визначення теплоти згоряння непрямим ме-
тодом з урахуванням впливу теплоти згорян-
ня сірководню, меркаптану та вологості газу 
і негорючих компонентів, які містяться в ньо-
му. Досліджено, що зміна потужності газоспо-
живального обладнання пов’язана зі зміною над-
лишкового тиску в будинковому трубопроводі.

It is describes the problems of selection of 
a representative sample of the natural gas pipelines 
of low pressure at the consumer household sector, 
presented developed a specialized sampler piston 
type and the method of sampling. The processes 
determining the calorifi c value indirect method with 
the infl uence of the heat of combustion of hydrogen 
sulfi de, mercaptan, moisture and non-combustible 
gas components are contained therein. It is proved 
that the change of power gas consumption 
equipment is connected with the change of the 
overpressure in the pipeline houses.
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The Introduction 

One of the outstanding tasks in physics of the last quarter of the XX century was 
the task of cooling of gaseous substances to absolute zero temperature by bra-

king the Brownian motion of particles (atoms, ions, molecules) using a laser radiation. 
The successful implementation of the cooling and retention of particles is important for 
physics, metrology and electronics, The particles, cooled to stop the thermal motion, can 
be observed more longer than moving particles, that is important for the high-resolution 
spectroscopy and the stabilization of laser frequency. When the temperature of particles’ 
ensemble becomes close to 0оК it’s possible to obtain the superfluidity status and the 
Bose-Einstein condensate, which can be used to create the quantum memory. The de-
velopment of the cooling technology and retain of the cooled particles opens the new 
opportunities for metrological science to improve standard base, allows to obtain new 
reference points of frequency standards and improves the accuracy of global navigation 
systems. The perspective metrological tasks include the creating of optical clocks based 
on cooled single ions in electromagnetic traps and atoms trapped in the optical grid. 
It is assumed that the relative uncertainty of such clock frequency reaches values in 
10–17–10–18 [1].
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In the article the task of laser Doppler cooling of particles (atoms, 
ions and molecules), which has important applications for physics 
and metrology, is considered. It is shown that the laser cooling is 
the interaction process between a deterministic system of laser 
radiation and a chaotic system of moving particles. For monitoring 
and estimation of the cooling particles’ parameters it’s proposed 
to use the methods and instruments of Nonlinear Metrology that 
were designed for measurement of nonlinear dynamic systems 
parameters. The formula for estimating of the laser radiation 
Shannon entropy, as a function of a laser frequency, is obtained. 
The results allow to evaluate the change of the entropy of the cooling 
particles system after a given number of cycles “absorption — 
spontaneous emission of photons”, which opens the new possibility 
for control of laser  cooling process and estimate of temperature 
with small discrete values.

У роботі розглянуто задачу лазерного доплерівського 
охолод ження частинок (атомів, іонів і молекул), яка має важли-
ве прикладне значення для фізики і метрології. Показано, що ла-
зерне охолодження є процесом взаємодії детермінованої системи 
лазерного випромінювання з хаотичною системою рухомих час-
тинок. Для оцінки параметрів охолоджених часток і  контролю 
процесу охолодження запропоновано використовувати методи 
та інструменти нелінійної метрології, розроблені для вимірю-
вання параметрів нелінійних динамічних систем. Отримано ви-
раз для оцінки ентропії лазерного випромінювання, як функцію 
частоти. Результати роботи дають можливість оцінки зміни 
ентропії системи охолоджених часток після заданої кількості 
циклів «поглинання — спонтанне випромінювання фотонів», що 
відкриває можливості контролю процесу охолодження та оцінки 
температур з малими дискретними значеннями.
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Питання означення та аналізу поняття «шкала вимірювань» як одного із ключових 
понять теорії вимірювань, трактування його суті та специфіки реалізації виклика-

ли зацікавленість і дослідження протягом всієї тисячолітньої історії розвитку метроло-
гії. Особливу актуальність ці питання набули сьогодні у зв’язку із введенням у метро-
логічну практику Міжнародного словника з метрології VIM3 [1], який відображає розви-
ток поняттєво-термінологічного забезпечення сучасної метрології й суттєво розширює 
сферу її досліджень, а також рекомендацій Міжнародного Комітету з мір та вагів щодо 
становлення нових завдань метрології в таких сферах людської діяльності, як медицина, 
торгівля, економіка, промисловість, освіта, психологія, соціологія, кваліметрія тощо [2].
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Розглянуто і проаналізовано основні питан-
ня теорії шкал вимірювань; види властивостей 
емпіричних об’єктів і відповідні їм шкали вимі-
рювань; основні критерії систематизації шкал 
вимірювань: метрична детермінованість, фор-
ма отримання емпіричних даних і число відо-
бражуваних властивостей емпіричних об’єктів. 
Розроблено методологію синтезу кваліметрич-
них шкал для отримання числових оцінок якос-
ті продукції. Вибір і використання тієї чи ін-
шої шкали залежить від виду вимірюваної вели-
чини та способу отримання вимірювальної ін-
формації. 

The basic principles of the theory and 
systematization types of measurement scales 
are reviewed and analyzed. The area of modern 
metrology research extends to such sectors of human 
activity as medicine, trade, economy, industry, 
education, psychology, sociology, qualimetry etc., 
which signifi cantly expanded the range of measured 
values. A major expansion of the range of measured 
values requires, in turn, improve the methodology of 
measurement scales synthesis for measuring these 
quantities, including issues of reproduction units and 
the creation of standards measured values.

The purpose of this paper is to analyze the 
modern theory of qualimetrical scales and criteria 
for their organization, making recommendations 
on measurements methodology synthesis scales 
and their application for obtain of the numerical 
estimates of product quality. 

The basic principles of systematization of 
measurement scales types are describes and analyses 
in this article. According to the metric determination, 
depending on the type of the investigated empirical 
object, in particular, of its properties, and therefore 
the type of measured value, measurement scales 
are divided into the following types: non-metric 
scales: nominal scales and ordinal scales; metric 
scales: intervals scales, ratios scales and absolute 
scales. According to the form of empirical data 
obtaining, measurement scales are divided into 
verbal, numerical and graphic. According to the 
number of the displayed properties of empirical 
objects, measurement scales are divided into one-
dimensional and multidimensional.

The choice and application of the scale type 
and, therefore, methods of measurement, depends 
on the type of measured value and of the method 
of obtaining of the measurement information, i.e. of 
the way of comparison of the of the quantities sizes.
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Існує велика бібліографія з вивчення взаємодії водню та кисню з міддю ( розчин-
ності, дифузії, утворення сполук) та впливу цих елементів на якість мідних спла-

вів [1—6]. За температури плавлення тверда мідь розчиняє 0,00018 % мас. водню, 
а розплавлена — 0,00054 % мас. [3, 4]. Мідь створює з киснем тверді та рідкі розчи-
ни та два оксиди ( закис Сu2O та окис CuO ). Розчинність кисню в твердій міді — від 
0,0032 до 0,01 % мас. за 900 °С. У розплавленій міді розчиняються значно більші кіль-
кості кисню (до 0,03 % мас.) [5, 6]. Розбіжності в кількісній оцінці розчинності вод-
ню та кисню в міді, наявні в літературі, зумовлені різним ступенем чистоти металу.

Водень — винуватець більшості дефектів міді та її сплавів ( литого та деформо-
ваного металу, а також зварних з’єднань):

1. Водневої крихкості першого роду — водневої хвороби міді [1, 2, 7—9]. Вона вини-
кає в результаті взаємодії розчиненого в міді водню із закисом міді, що міститься в металі 
у виді неметалевих включень, з утворенням пари води високого тиску на поверхні розділу 
фаз «метал — закис міді». Це сприяє утворенню субмікроскопічних та мікроскопічних не-
суцільностей, газових пор та тріщин. Взаємодія водню з киснем відбувається за реакцією:
 2 [ � ] + ( Cu2� ) ( 2 Cu + H2O ( ��� ). (1)

Вирішальне значення має не стільки визначений аналізом середній вміст кисню, 
скільки його фактичне розподілення у виді закису міді за межами зерен.

2. Водневої крихкості другого роду, зумовленої молекулярним воднем [1–4, 7–9]:
а. первинна газова пористість утворюється через виділення молекулярного вод-

ню із розплаву міді та в процесі її кристалізації. За Тпл. тверда мідь розчиняє май-
же у 3 рази менше водню, ніж розплавлена;
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Представлено літературний огляд робіт 
з вивчення впливу водню та кисню на якість мі-
ді та її сплавів і методів визначення вмісту вод-
ню та кисню в цих сплавах. Розроблено мето-
дики визначення вмісту водню в мідних спла-
вах. Наведено основні чинники, що впливають 
на правильність результатів аналізів мідних 
сплавів на вміст водню.

Literature review of the articles about investiga-
tion of hydrogen and oxygen infl uence on quality of 
copper and its alloys and methods of the determi-
nation hydrogen and oxygen contents in that alloys 
are presented. Methods of the determination of hy-
drogen content in copper alloys are prepared. Main 
causes, that infl uences on correct results of the ana-
lysis of copper alloys on hydrogen  content, are led.
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У п’ятдесяті роки на пусти-
рі (на околиці Харкова), 

де було всього п’ять «хат», по-
чалося будівництво нових кор-
пусів Харківського фізико-
технічного інституту (ХФТІ) 
й разом з ними – великого на-
укового містечка П’ятихатки. 
Зводилися перші житлові бу-
динки, школа, їдальня, котель-
ня. Після завершення будівни-
цтва останньої надійшло різно-
манітне обладнання, у тому числі й засоби вимірю-
вальної техніки (ЗВТ), яке потрібно було встанови-
ти відповідно до монтажних схем. Знайшлось чоти-
ри спеціалісти, які взялися виконати цю роботу в ко-
тельні. Із уведенням її в експлуатацію виникла по-
треба в організації теплотехнічної групи, працівни-
ки якої могли б обслуговувати, ремонтувати та по-
віряти ЗВТ тиску. З метою підвищення кваліфікації 
у частині повірки та ремонту декількох працівників 
групи направили на курси повірників. 

Після закінчення ними навчання для групи при-
дбали необхідні для повірки приладів з вимірюван-
ня тиску еталонні ЗВТ. Були підготовлені відповід-
ні документи на право ремонту та повірки зазначе-
них приладів, і невдовзі отримано перше реєстра-
ційне посвідчення від 25.03.1965 на право ремонту 
та повірки манометрів технічних, витратомірів, тя-
гомірів технічних.

На той час у ХФТІ вже було вирішено на базі 
теплотехнічної групи створити відділ контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики (КВПА). 
Положення про відділ було розроблено 01.03.1965. 
Воно визначало структуру відділу у такому складі: 
бюро вимірювальних приладів, лабораторії повірки 

та нових розроблень приладів і систем автомати-
ки, ремонтний цех. Наказ №83 по ХФТІ стосовно ор-
ганізації відділу КВПА був підписаний 13.01.1966. 
За ним з 01.01.1966 із інших підрозділів до відді-
лу переведено 10 співробітників, скасована тепло-
технічна група, еталонне теплотехнічне обладнан-
ня передано до відділу.

З метою ефективної організації роботи метроло-
гічної служби перш за все провели інвентаризацію 
ЗВТ, які перебували в експлуатації в усіх підрозді-
лах інституту. Вони були систематизовані, згрупо-
вані за типами, діапазонами вимірювання, класами 
точності. З отриманням збірників нормативних до-
кументів на ремонт і повірку ЗВТ визначили нор-
мативи часу на їх виконання. Було складено план 
розроблення ТД, НД, СТП, визначено нормативи часу 
на проведення метрологічної експертизи розробле-
них у конструкторському бюро документів.

У жовтні 1968 року почалося розроблення про-
екту технічного завдання на будівництво корпу-
са і розміщення відділу КПВА відповідно до реко-
мендацій щодо розміщення метрологічних служб 
та їх структури. Конкретні пропозиції щодо роз-
міщення лабораторій, груп, установок, механічної 

ДО 50-РІЧЧЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДО 50-РІЧЧЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ 
      СЛУЖБИ ННЦ «ХФТІ»      СЛУЖБИ ННЦ «ХФТІ»
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ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ДП «УкрНДНЦ»
Харківська філія ДП «Український і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує державних повірників, 

повірників метрологічних служб підприємств та організацій, фахівців калібрувальних, випробувальних та вимірювальних лабораторій, керівників 
та фахівців метрологічних служб підприємств, а також спеціалістів, які працюють у напрямках стандартизації, сертифікації та управління 
якістю, пройти курс підвищення кваліфікації (Ліцензія Міністерства освіти і науки України Серія АЕ № 636067. Дата видачі ліцензії — 
10.03.2015 р.). Після закінчення курсу слухачі отримують посвідчення або посвідчення з сертифікатом ДП «УкрНДНЦ».

 Заняття проводяться: на базі підприємств-замовників за узгодженими напрямками і вартістю навчання; 
на базі Харківської філії ДП «УкрНДНЦ» згідно з планом набору слухачів.

План набору слухачів на 2016 рік
Ч/ч Курс Період навчання

1. Підвищення кваліфікації фахівців повірочних та калібрувальних лабораторій з повірки та калібрування:
1.1 ЗВ геометричних величин 28.03 — 08.04; 05.12 — 16.12
1.1.1 спеціалізованих ЗВ геометричних величин на залізничному транспорті

28.03 — 01.04; 05.12 — 09.121.1.2 колієвимірювальних  шаблонів
1.1.3 шаблонів вагонного господарства
1.2 ЗВ механічних величин

16.05 — 27.051.2.1 ЗВ маси
1.2.2 локомотивних швидкостемірів
1.3 ЗВ маси, об’єму, місткості та витрати 16.05 — 27.05; 04.07 — 15.07
1.4 ЗВ температури, тиску, витрати

14.03 — 25.03; 14.11 — 25.11
1.4.1 ЗВ температури, тиску
1.5 ЗВ електричних величин 08.02 — 19.02; 19.09 — 30.09
1.5.1 ЗВ електричних величин на залізничному транспорті 08.02 — 12.02; 19.09 — 23.09
1.6 ЗВ радіотехнічних величин 08.02 —19.02; 19.09 — 30.09
1.6.1 ЗВ радіотехнічних величин на залізничному транспорті 08.02 — 12.02; 19.09 — 23.09
*Вартість навчання з ПДВ: за 1тиждень — 2 496,00 грн.; за 2 тижні — 3 792,00 грн.

2. Підвищення кваліфікації фахівців за курсами:

2.1 Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві 08.02 — 19.02; 11.04 — 22.04; 
13.06 — 24.06; 17.10 — 28.10

2.1.1 Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві (для метрологів з досвідом роботи) 13.06 —17.06

2.2 Метрологічна експертиза технічної документації 11.04 — 22.04; 13.06 — 24.06; 
17.10 — 28.10

2.3 Забезпечення єдності вимірювань в закладах охорони здоров’я 08.02 — 12.02; 11.04 — 15.04; 
13.06 — 17.06; 17.10 — 21.10

2.4 Забезпечення єдності вимірювань ВК ВІС та АСК ТП. Метрологічний контроль ВК 08.02 — 19.02; 11.04 — 22.04; 
13.06 — 24.06; 17.10 — 28.10

2.5 Забезпечення компетентності калібрувальних лабораторій підприємств 13.06 — 17.06
2.6 Забезпечення єдності вимірювань при проведенні контролю технічного стану транспортних засобів

У міру комплектування, 1 тиждень
2.7 Забезпечення обліку кількості та контролю якості вугілля при прийманні на підприємствах
2.8 Розроблення і валідація методик вимірювань та випробувань. Оцінка  похибки та невизначеності вимірювань 15.02 — 19.02; 14.11 — 18.11 
2.9 Технічне регулювання в Україні. Оцінювання відповідності продукції 25.01 — 29.01; 12.09 — 16.09

2.10 Розробка, впровадження, забезпечення функціонування та проведення внутрішнього аудиту 
систем управління якістю 18.01 — 22.01; 24.10 — 28.10

2.11 Стандартизація, розробка та впровадження нормативних документів 25.01 — 29.01; 12.09 — 16.09
2.12 Тепловізійні вимірювання. Тепловізійні методи контролю і діагностика

01.02 — 05.02; 28.11 — 02.122.13 Забезпечення єдності вимірювань та проведення випробувань в електротехнічних лабораторіях
2.13.1 Проведення вимірювань та випробувань електротехнічними лабораторіями
2.14 Забезпечення компетентності  повірочних лабораторій 31.10 — 04.11

2.15 Вимоги до калібрувальних та випробувальних лабораторій відповідно до 
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Внутрішній аудит в лабораторіях

29.02 — 04.03; 04.07 — 08.07; 
03.10 — 07.10; 19.12 — 23.122.15.1 Вимоги до калібрувальних лабораторій відповідно до 

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Оцінювання невизначеності вимірювань 

2.15.2 Вимоги до випробувальних лабораторій відповідно до 
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Оцінювання невизначеності вимірювань 

2.16 Підготовка підприємств до проведення метрологічного нагляду 31.10 — 04.11
*Вартість навчання з ПДВ: за 1тиждень — 2 496,00 грн.; за 2 тижні — 3 792,00 грн.

3. Тематичні семінари:

3.1 Особливості забезпечення єдності вимірювань в сучасних умовах. Вимоги Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність»

09.02 — 10.02; 12.04 — 13.04; 
14.06— 15.06; 18.10 — 19.10 

*Вартість з ПДВ — 1 266,00 грн.

3.2 Стандартизація. Актуальні питання сьогодення. Вимоги Закону України «Про стандартизацію» 26.01—27.01; 13.09—14.09
*Вартість з ПДВ — 792,00 грн.

4. Підготовка кандидатів в аудитори:

4.1 Підготовка кандидатів в аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами (1-й модуль) 25.01 — 29.01; 12.09 — 16.09 
*Вартість з ПДВ — 2 520,00 грн.

4.2 Підготовка кандидатів в аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами (2-й модуль) У міру комплектування груп, 4 дні 
*Вартість з ПДВ — 2 016,00 грн.

*Вартість навчання подано на  31.08.15 р. і може бути змінено
На замовлення підприємств:
 � проводимо комплектування додаткових груп;
 � надсилаємо інформаційні листи з тематикою запланованих курсів навчання;
 � розробляємо нові курси з урахуванням потреб замовника.

 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, кімн. 3;
моб. тел: 050-403-84-90; тел./факс: (057) 752-00-89, 752-00-69; e-mail: hf_ukrndnc@i.ua
Навчально-методичний відділ




