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1. Metrologia elektryczna we Lwowskim 
Politechnicznym Instytucie 
Lwowski Politechniczny Instytut został urucho-
miony w 1939 r. jako następca Politechniki 
Lwowskiej po zajęciu Lwowa przez Armię 
Czerwoną. Do końca czerwca 1941 roku 
(zajęcie Lwowa przez Niemców) profesor 
Włodzimierz Krukowski, wieloletni kierownik 
Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki 
Lwowskiej, był prorektorem do spraw nauki. 
Na początku lipca 1941 roku na Wzgórzach 
Wuleckich profesor W. Krukowski razem z 40 
innymi profesorami Politechniki oraz innych 
uczelni został rozstrzelany przez władze 
nazistowskie.  
Po opuszczeniu miasta przez praktycznie wszy-
stkich profesorów przedwojennej Politechniki 
Lwowskiej po II wojnie światowej oraz ich 
wyjazdu na Ziemie odzyskane w Katedrze 
pomiarów elektrycznych został tylko młodszy 
kolega profesora Włodzimierza Krukowskiego 
– jego uczeń Wołodymyr Koczan, który po 
wojnie dość krótko był kierownikiem katedry. 
Kandydat nauk technicznych, docent W. Ko-
czan jest absolwentem (1937) Politechniki 
Lwowskiej. Na tego wyjątkowo zdolnego i pra-
cowitego młodego absolwenta zwrócił uwagę 
kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych 
profesor W. Krukowski, który zaproponował 
mu pracę w katedrze na stanowisku asystenta. 

 
Fot. 1. Doc. Włodzimierz Koczan 

Docent W. Koczan kontynuuje prace naukowo-
praktyczne swego Nauczyciela, mianowicie 
opracowuje metody i narzędzia do precy-
zyjnego pomiaru rezystancji elektrycznej, 
metrologiczne wsparcie kalibracji ogniw wzor-
cowych Westona. Następnie do tej działalności 
dołączają się absolwenci Politechniki Lwo-
wskiej J. Szmorhun, S. Susułowskyj. Opraco-
wane przez nich narzędzia pomiarowe aktywnie 
wdrażane w przedsiębiorstwach lwowskich, 
m.in. “Teplokontrol”, “Lwiwprylad”, „Lwi-
wśkyj Tramwaj”. 
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Docent W. Koczan przyczynił się do tego, że 
Lwów po drugiej wojnie światowej stał się wio-
dącym centrum naukowym w zakresie metro-
logii i produkcji przyrządów pomiarowych. 
Dzięki jego staraniom we Lwowie zostały 
opracowane i wdrożone w przemyśle mostki  
i kompensatory prądu stałego, precyzyjne 
dzielniki napięcia o dużej rezystancji, ogniwa 
siły elektromotorycznej, automatyczne kompen-
satory napięcia zmiennego, układy linearyzacji 
sygnałów czujników dla celów pomiaru cyfro-
wego (m.in. na przedsiębiorstwach Lwowskich 
“Tepłokontrol”, “Lwiwpryład”, “Lwiwśkyj 
Tramwaj”) oraz inne. Docent W. Koczan został 
tym ogniwem, które zapewniło ciągłość tradycji 
naukowej i edukacyjnej Katedry Elektrycznych 
Przyrządów Pomiarowych na Politechnice 
Lwowskiej od początku do chwili obecnej. Był 
promotorem obronionych ponad 20 prac dok-
torskich, opublikował ponad 500 prac nauko-
wych i dydaktycznych. 
W tym czasie z Leningradu, Kijowa i innych 
miast do Lwowa zostają delegowani profeso-
rowie O. Charkiewych, K. Karandiejew, póź-
niej do nich dołączyli absolwenci wyższych 
uczelni politechnicznych Lwowa i Kijowa – 
S. Obozowśkyj, A. Szramkow, I. Wolgina, 
I. Nikitina, M. Kirianaki, oraz wcześniej 
wspomniany J. Szmorhun. 

 
Fot. 2. Prof. O. Charkiewych 

Najwyraźniej, ze względu na pewną kulturę 
pracy mieszkańców zachodnich obszarów 
powojennego ZSRR – Państw Bałtyckich oraz 
Ukrainy Zachodniej, we Lwowie pojawiają się 
nowe przedsiębiorstwa, produkujące aparaturę 
elektroniczną, które oprócz specjalistycznego 
wyposażenia tworzą elektryczne, elektroniczne 
oraz radiotechniczne przyrządy pomiarowe.  

 
Fot. 3. Prof. K. Karandiejew 

Zostało powołane Laboratorium Naukowo- 
Badawcze do Projektowania Elektronicznych 
Przyrządów Pomiarowych i Narzędzi Oblicze-
niowych (Eksperymentalne Laboratorium Nr 
1). Pierwsze jego opracowania naukowo-
badawcze były związane z potrzebami mary-
narki wojennej – opracowanie rewerberometra 
– analogowego miernika z układem oblicze-
niowym, który pozwalał pozbyć się wpływu 
wielokrotnych odbić sygnałów akustycznych od 
powierzchni wody oraz dna morskiego. 

 
Fot. 4. Sprzęt dla Instytutu Akustycznego 
Akademii Nauk ZSRR. Osoby od lewej:  
O. Charkiewych, K. Karandiejew, B. Szvećkyj, 
K. Krawczenko. 
Wtedy zostały zaprojektowane: pierwszy  
w ZSRR produkowany seryjnie oscyloskop  
C1-19A, 4-cyfrowy elektroniczny woltomierz 
B7-8, Przetwornik analogowo–cyfrowy ze zdal-
nym sterowaniem do kontroli aparatury dla 
badań kosmicznych, uniwersalny system do 
wyznaczania parametrów przetworników 
hydroakustycznych. 
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Fot. 5 Prof. Karandiejew wśród swoich uczniów 
Od 1944 do 1958 roku Katedra Pomiarów 
Elektrycznych we Lwowskim Politechnicznym 
Instytucie była kierowana przez członka kores-
pondenta Akademii Nauk ZSRR, profesora 
Konstantina Karandiejewa. 
W tym okresie profesor K. Karandiejew 
opublikował swoje podstawowe monografie  
z dziedziny metrologii elektrycznej: "Metody 
pomiarów elektrycznych", "Mostkowa metoda 
pomiarowa", "Półprzewodnikowe urządzenia  
i ich zastosowania w technice pomiarowej", 
"Galwanometry prądu stałego". 
Na Politechnice równolegle z opracowaniem 
oraz wytwarzaniem przyrządów rezystancyj-
nych prądu stałego, prowadzone były badania 
nad opracowaniem mostków prądu przemien-
nego (K. Karandiejew, M. Hawryluk, J. Soho-
lowśkyj). Później ten obszar badań został inten-
sywnie rozwinięty w Instytucie Elektro-
dynamiki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
w Kijowie przez absolwenta Politechniki 
Lwowskiej akademika F. Hrynewycza. 

 
Fot. 6. Prof. F. Hrynewycz 

Najbardziej obiecującą metodę równoważenia 
automatycznego w mostkach prądu przemien-
nego zaproponował w 1964 r. F. Hrynewycz, 

która została zastosowania m.in.w pierwszym  
w skali światowej seryjnie produkowanym 
cyfrowym mostku prądu przemiennego P570 do 
pomiarów pojemności i kąta stratności o do-
kładności klasy 0,2 (1967, "Tochelektropryład", 
Kyjiv) oraz w wieloczęstotliwościowym 
mostku P 5016 (1975) o dokładności lepszej  
o jeden rząd, który był w tym czasie najdokład-
niejszym na świecie. 

 
Fot. 7. Mostek prądu przemiennego P570 

Szybkość pomiarów była rzędu milisekund na 
jeden pomiar, i była setki razy wyższa niż  
w przyrządach produkowanych poprzednio. 
Nowoczesne mostki prądu przemiennego ze 
zrównoważeniem automatycznym charakte-
ryzują się wartościami błędów dopuszczalnych 
na poziomie tysięcznych – dziesięcio-
tysięcznych ułamków procenta, a rozdzielczość 
ich wskazań jest rzędu 8 – 9 cyfr dziesiętnych. 
Na ich bazie zbudowane zostały Ukraińskie 
Państwowe Wzorce (etalony) pierwotne i wtór-
ne. Te konstrukcje były także stosowane  
w instytucjach metrologicznych w innych 
państwach, w tym w Polsce. 
Opracowane w Politechnice Lwowskiej oraz 
innych zaprzyjaźnionych instytutach naukowo-
badawczych mostki i kompensatory prądu 
stałego, precyzyjne dzielniki napięcia o dużej 
rezystancji, ogniwa siły elektromotorycznej, 
automatyczne kompensatory napięcia zmien-
nego, układy linearyzacji sygnałów czujników 
dla celów pomiaru cyfrowego zostały wdrożone 
w przemyśle. Jednocześnie opracowane we 
Lwowie precyzyjne wzorce rezystancji o wyso-
kiej oporności również były zrealizowane przez 
absolwentów katedry w przedsiębiorstwie 
“Mikrodrot” (Kiszyniów, Mołdawia). 
Należy zaznaczyć, że docenci katedry 
S. Obozowśkyj, M. Kirianaki zaprojektowali 
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pierwszy na terenach ZSRR cyfrowy 
woltomierz na elementach dyskretnych. 
W późniejszym okresie badania na Politechnice 
Lwowskiej dotyczące opracowania aparatury do 
pomiarów parametrów elementów elektrycz-
nych prądu przemiennego odniosły duży suk-
ces, mianowicie opracowane cyfrowe mierniki 
parametrów RLC (M. Hawryluk, J. Pochodyło, 
W. Choma), produkowanych seryjnie w setkach 
tysięcy egzemplarzy we Lwowie i Żytomierzu. 
Były to: 
Ф4320 – Pierwszy analogowy przenośny 
miernik parametrów CLR (Żytomierz, 1979-
1988, 2006) - ponad 80 tys. egz.;  
Е7-13 – pierwszy przenośny cyfrowy licznik 
(Zołocziw) - 25 tys. egz.;  
ЦК4800 – Multimetr cyfrowy ("Micropryład”, 
1988-1993) – produkcja seryjna;  
CLR АК 121 – Miernik przenośny ("Polaron", 
Lwów, 1991) – małe serie. 
W 1952 roku Katedra Pomiarów Elektrycznych 
została podzielona na dwie katedry: Katedrę 
Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych i Ka-
tedrę Automatyki i Telemechaniki. 
W latach od 1958 do 1971 roku kierownikiem 
Katedry Elektrycznych Przyrządów Pomiaro-
wych był docent Anatolij Szramkow, jeden  
z uczniów K. Karandiejewa. 

 
Fot. 8. Doc. A. Szramkow 

Pod jego kierownictwem w Katedrze konty-
nuowano badania zmierzające do zwiększenia 
dokładności prostowników o kwadratowej 
charakterystyce prostowania, wykorzysty-
wanych do budowy mierników wartości 
skutecznej sygnałów przemiennych oraz wyko-
nywano badania dotyczące pomiaru rezystancji 
i temperatury. W 1967 roku Katedra Pomiarów 
Elektrycznych i Przyrządów Pomiarowych 
została przemianowana na Katedrę Technik 

Informacyjno-Pomiarowych. Pod koniec lat 60-
tych rozpoczął się intensywny rozwój Katedry, 
w szczególności, oprócz ogólnych przedmiotów 
metrologicznych pojawiły się przedmioty zwią-
zane z elektroniką, projektowaniem nowo-
czesnych analogowych i cyfrowych narzędzi 
pomiarowych, systemów informacyjno – po-
miarowych, specjalnych metod pomiarowych. 
W latach 1971-1982 kierownikiem Katedry 
Technik Informacyjno-Pomiarowych był profe-
sor Jewhen Poliszczuk, absolwent Politechniki 
Lwowskiej. W okresie 1981-1994 pełnił też 
funkcję Dziekana Wydziału Automatyki. 
Jednym z najważniejszych osiągnięć tego 
okresu jest wznowienie publikacji podręcz-
ników oraz skryptów dydaktycznych z dzie-
dziny metrologii. Inicjatorem, autorem i uda-
nym kierownikiem wykonawczym grona 
autorów był śp. profesor J. Poliszczuk. 
W 1978 r. został opublikowany pierwszy w ję-
zyku ukraińskim podręcznik "Pomiary ele-
ktryczne wielkości elektrycznych i nie-
elektrycznych” (autorzy: W. Koczan, S. Obo-
zowśkyj, J. Poliszczuk, J. Szmorhun),  
a w 1984 roku ten podręcznik został przetłuma-
czony na język rosyjski a grono współautorów 
zostało rozszerzone. W 1981 roku profesor 
J. Poliszczuk opublikował podręcznik pt.: 
„Przetworniki pomiarowe”, który nie stracił 
swojej aktualności do obecnych czasów. 
Profesor J. Poliszczuk był promotorem 13 prac 
doktorskich, autorem ponad 200 prac nauko-
wych i dydaktycznych. 

 
Fot. 9. Prof. J. Poliszczuk 

Podstawowym kierunkiem badań naukowych 
prowadzonych w Katedrze było projektowanie 
cyfrowych mierników do pomiaru różnych 
wielkości fizycznych. W ten kierunek zostają 
zaangażowani docenci W. Zorij, O. Czajko-
wśkyj, A. Serkiz, L. Tyszczenko, M. Hrybok, 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 4/2018 (120) 173

W. Pucyło. Zainteresowanie rozwojem przy-
rządów pomiarowych rozszerzyło się nie tylko 
na pracowników Katedry Pomiarów, ale także 
na pracowników sąsiednich katedr Wydziału 
Automatyki (mianowicie Katedry Automatyki, 
Katedry Maszyn Elektroniczno-Obliczenio-
wych, itp.). W tym czasie zostały opracowane  
i wdrożone zaawansowane metody tłumienia 
zakłóceń w procesie przetwarzania analogowo-
cyfrowego sygnałów pomiarowych, w szcze-
gólności bazujące na uśrednieniu wagowym 
(I. Wyszenczuk, W. Matwijiw, M. Dorozho-
vets, A. Fedorczuk). 
W celu prowadzenia badań w zakresie metro-
logii i elektrycznych przyrządów pomiarowych, 
przy katedrze została utworzona oddzielna 
Jednostka Naukowo-Badawcza ze swoim 
budżetem, pomieszczeniami i aparaturą 
badawczą. Pracownikami tej jednostki byli 
wykładowcy katedry, studenci starszych lat 
nauczania oraz zaproszeni do współpracy 
fachowcy. 
Innym kierunkiem badań naukowych w kate-
drze było projektowanie czujników i aparatury 
wtórnej do pomiaru temperatury. Owe badania 
rozpoczęły się we wczesnych latach 70-tych 
ubiegłego wieku od współpracy z Przed-
siębiorstwem Naukowo-Badawczym i Produk-
cyjnym „Termopryład” (inżynier główny prof. 
W. Łach) – wiodącą firmą projektową z obszaru 
temperatury, której wielu pracowników było 
absolwentami Politechniki Lwowskiej oraz 
Uniwersytetu imienia I. Franka we Lwowie. Do 
rozwoju tych narzędzi najbardziej przyczynili 
się W. Zorij, W. Pucyło, M. Hrybok, I. Pytel, 
M. Kowalczuk, W. Motało, J. Poliszczuk, 
J. Szmorhun.  
W celu rozszerzenia zakresu badań w 1975 
roku przy katedrze zostało stworzone specjali-
styczne Branżowe Laboratorium Badawcze 
"Elektrotermometria" pod kierownictwem 
profesora J. Poliszczuka. Dodatkowo, w celu 
szerokiego angażowania studentów do prac 
badawczych i produkcyjnych w zakresie 
metrologii, na wydziale utworzono Oddział 
Metrologii Studenckiego Biura Projektowego 
Politechniki Lwowskiej pod kierownictwem 
profesora J. Szmorhuna. Przez pracowników 
tego oddziału zostały opracowane i następnie 
seryjnie produkowane w przedsiębiorstwie 
"Mukacziwpryład" cyfrowe mierniki tempe-
ratury A565, A566 (W. Zorij, W. Pucyło, 
M. Hrybok, V. Yatsuk  J. Szmorhun, S.Bułyha, 
R.Ohirko, O.Ivakhiv, V. Zdeb oraz inne). 

Bodźcem rozwojowym dla prac w tej dziedzinie 
było przyjście do Katedry pracowników  
z Przedsiębiorstwa Naukowo-Badawczego  
i Produkcyjnego „Termopryład” – profesora 
B. Stadnyka i grupy jego współpracowników 
(P. Stolarczuka, J. Łucyka, J. Sanoćkoho, 
P. Skoropada). Dotychczasowe kierunki badań 
zostały uzupełnione badaniami nad materiałami 
do przetworników termometrycznych, później  
z uczestnictwem S. Prochorenka, P. Hamuly, 
S. Jacyszyna. 

 
Fot. 10. Prof. J. Szmorhun 

W jednostkach badawczych na szeroką skalę 
prowadzono badania związane z opracowaniem 
cyfrowych mierników parametrów sygnałów 
przemiennych, cyfrowych mierników mocy, 
kalibratorów napięć przemiennych, dzielników 
indukcyjnych, cyfrowych mierników niskich 
temperatur w warunkach silnego pola 
magnetycznego, cyfrowych mierników wyso-
kich temperatur, wielokanałowych mierników  
i rejestratorów temperatur w środowiskach 
niebezpiecznych, mierników temperatur turbin 
odrzutowych, mierników temperatury plazmy  
w generatorze hydrodynamicznym, rejestrato-
rów impulsowego pola magnetycznego dla po-
miaru szybkości ruchu obiektów podczas badań 
kosmicznych, mierników inercyjności czujni-
ków temperatury, oraz inne. Został opracowany 
i seryjnie produkowany cyfrowy termometr 
P779-6 do pomiarów temperatury metali w pie-
cach indukcyjnych (Hrybok M., Dorozhovets 
M., Zabulskii V., Zoriy V., Osinchuk V., 
Savenko S., Sasin Yu., Stadnyk B.)  
Autorom wielu z wyżej wymienionych 
opracowań aparatury pomiarowej zostały 
przyznane nagrody i wyróżnienia wszystkich 
stopni na Wystawach osiągnięć gospodarki 
narodowej Ukrainy i ZSRR, oraz liczne certy-
fikaty praw autorskich i patentów.  
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2. Metrologia elektryczna w Narodowym 
Uniwersytecie „Lwiwśka Politechnika” 
W 1983 roku kierownikiem Katedry Techno-
logii Informacyjno-Pomiarowych został prof. dr 
hab. inż. Bogdan Stadnyk, absolwent Poli-
techniki Lwowskiej. 
Od 1994 do 2014 roku pełnił też funkcję Dyrek-
tora Instytutu Technologii Komputerowych, 
Automatyki i Metrologii (wcześniej Wydział 
Automatyki). Przed pracą na Politechnice 
Lwowskiej w latach 1968 -1982 pracował  
w Państwowym Przedsiębiorstwie Naukowo-
Badawczym i Produkcyjnym "Termopryład" 
(Lwiw), na różnych stanowiskach, aż do 
zastępcy dyrektora Działu Badań Naukowych. 

 
Fot. 11. Prof. B. Stadnyk  

Podczas pracy w tej jednostce w 1981 roku 
obronił pracę habilitacyjną p.t.: "Pomiary 
temperatury w silnikach energii jądrowej". Jest 
promotorem około 35 prac doktorskich i 15 
prac habilitacyjnych, autorem ponad 470 prac 
naukowych i dydaktycznych: monografii, arty-
kułów, patentów, podręczników oraz innych. 
Był członkiem Rady Naukowej Akademii Nauk 
ZSRR w zakresie badań podstawowych 
dotyczących „Metod Bezpośredniego Przetwa-
rzania Energii Cieplnej w Energię Elektryczną". 
Był głównym konstruktorem opracowań około 
200 urządzeń do pomiaru temperatury obiektów 
przemysłowych, metalurgii, energii jądrowej. 
Profesor B. Stadnyk był kierownikiem projektu 
opracowania urządzeń do pomiaru temperatury 
w przestrzeni kosmicznej w ramach między-
narodowych projektów kosmicznych FOBOS 
i VEGA. Za wyniki swojej pracy został wyróż-
niony wieloma nagrodami i odznaczeniami 
państwowymi. Jest redaktorem naczelnym 
czasopisma naukowego "Metrologia i Technika 
Pomiarowa”, członkiem komitetów naukowych 
i programowych czasopism naukowych: 

"Termoelektryka” oraz "Ukraińskiego Czaso-
pisma Metrologicznego”. 
Głównymi kierunkami badań naukowych 
prowadzonych w katedrze są: opracowania 
zasad projektowania urządzeń do pomiaru 
temperatury na podstawie różnych zjawisk  
i metod (metody kontaktowe i bezkontaktowe, 
optyczne, szumowe, akustyczne i ultra-
dźwiękowe, oparte na zjawiskach atomowych 
oraz inne). Pomiary innych wielkości 
fizycznych, pomiary w nanotechnologiach, 
pomiary przemysłowe, pomiary tomograficzne, 
wykorzystanie pomiarów impedancji w oblicze-
niach wielkości nieelektrycznych, analiza syg-
nałów pomiarowych, ocena niepewności 
wyników pomiarów oraz metody poprawy 
dokładności wyników. 
We współpracy z Politechniką Rzeszowską 
organizowane jest coroczne Międzynarodowe 
Seminarium Metrologów, prowadzona jest wy-
miana praktyk studenckich. Jednym z wyników 
tej współpracy jest publikacja w 2005 r. dwu-
tomowego podręcznika dla studentów uczelni 
wyższych pod tytułem „Podstawy Metrologii  
i Technik Pomiarowych”: Tom 1 „Podstawy 
metrologii” i Tom 2 „Pomiary elektryczne”.  
Ze strony Politechniki Lwowskiej autorami są 
M. Dorozhovets, B. Stadnyk, W. Motało  
i R. Wasyluk, natomiast ze strony Politechniki 
Rzeszowskiej – A. Kowalczyk i R. Borek.  
W latach 1991-2010 profesor B. Stadnyk pro-
wadził wykłady na Wydziale Elektrotechniki  
i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Kate-
dra aktywnie współpracuje z zagranicznymi 
uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi: 
z Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Polski 
oraz innych krajów. 
Od ponad 22 lat Katedra Technologii Informa-
cyjno-Pomiarowych owocnie współpracuje  
z Katedrą Metrologii i Systemów Diagnostycz-
nych Politechniki Rzeszowskiej. Wspólnie 
prowadzone są badania naukowe i publikowane 
artykuły naukowe. 

3. Instytut Naukowo-Badawczy do Proje-
ktowania Elektronicznych Przyrządów 
Pomiarowych i Narzędzi Obliczeniowych 
Równolegle z Katedrą Pomiarów Elektrycznych 
we Lwowskim Politechnicznym Instytucie  
w 1945 roku z inicjatywy członków Akademii 
Nauk ZSRR O. Charkewycza i K. Karandie-
jewa został założony Instytut Naukowo- 
Badawczy do Projektowania Elektronicznych 
Przyrządów Pomiarowych i Narzędzi Oblicze-
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niowych. Ten Instytut reprezentuje szkołę pro-
jektowania narzędzi pomiarowych przeznaczo-
nych do celów badań naukowych i pomiarów 
przemysłowych znaną jeszcze od lat przedwo-
jennych dzięki pracom profesora W. Krukow-
skiego oraz innych naukowców Politechniki 
Lwowskiej.  
Podstawowym celem założonego Instytutu było 
prowadzenie badań na szeroką skalę w celu 
opracowania nowych precyzyjnych narzędzi 
pomiarowych wykorzystywanych w różnych 
dziedzinach nauki, przemysłu i gospodarki. 
Instytut stał się wiodącym centrum badawczym, 
projektowym i produkcyjnym w dziedzinie 
miernictwa i sprzętu pomiarowego. Najważniej-
szymi kierunkami badań Instytutu były i są 
opracowania: 
– elektronicznych przyrządów do pomiaru 

wielkości elektrycznych i magnetycznych;  
– systemów informacyjno-pomiarowych, 

kontrolnych i diagnostycznych;  
–  zabezpieczenia metrologicznego produkcji; 
– urządzeń i systemów optycznych i opto-

elektronicznych; 
–  aparatury do badań kosmicznych;  
– elementów i urządzeń sterowania i inżynierii 

systemów komputerowych oraz innych. 
Przez siedem dekad intensywnej pracy twórczej 
zespół Instytutu stworzył ponad 600 badaw-
czych i przemysłowych mierników elektronicz-
nych i systemów pomiarowych. Wśród unika-
towych narzędzi pomiarowych należy wyróżnić 
następujące:  
– szereg mierników cyfrowych dla zastosowań 

konwencjonalnych i wojskowych; 
– ponad 70 urządzeń pomiarowych, w tym 30 

produkowanych seryjnie, przeznaczonych 
dla przemysłu oraz sił zbrojnych lądowych;  

– ponad 20 systemów pomiarowych hydro-
akustycznych, w tym 5 seryjnych dla mary-
narki wojennej; 

– mierniki oraz inne narzędzia pomiarowe 
wykorzystywane podczas badań kosmicz-
nych; 

– ponad 60 urządzeń pomiarowych oraz gene-
ratorów sygnałów testowych dla kompleksu 
kosmodromu "Bajkonur" oraz Rakietowo-
Kosmicznej Korporacji "Energia"; 

– sprzęt pomiarowy dla stacji naziemnych opra-
cowania sygnałów systemu badania Kuli 
Ziemskiej z kosmosu "Resurs" oraz inne. 

Wśród licznych opracowań Instytutu wiele 
rozwiązań aparatury pomiarowej zostało wyko-
nanych po raz pierwszy w kraju, m.in.: 

–  zestaw elektrycznych narzędzi pomiaro-
wych, przeznaczonych do pomiarów sygna-
łów zakresie infradźwięków, dźwięków  
i ultradźwięków: generatory, częstościo-
mierze, woltomierze, amperomierze, wato-
mierze, fazomierze i oscyloskopy;  

– laboratorium ze złożonym sprzętem pomia-
rowym do pomiaru parametrów częstotliwo-
ściowych, czułości, ukierunkowania i innych 
przetworników akustycznych, produkcja 
seryjna szeregu analizatorów widma (w tym 
wielokanałowych) do pomiarów sygnałów 
hydroakustycznych typu: ГИА-201, ГИА-
228, ГИА-496; 

– oscyloskop C1-19, który został wyproduko-
wany w dużej serii i był jednym z głównych 
narzędzi we wszystkich laboratoriach ba-
dawczych oraz dydaktycznych w całym kra-
ju;  

– liczna grupa produkowanych seryjnie i wy-
korzystywanych w całym ZSRR cyfrowych 
woltomierzy typów: В7-8, ВК7-10, Ф2000-
Ф2003, ВК2-20, Щ68000, Щ68001, Ф4320, 
Щ48000, Ф48611, В7-35, В7-35М, В7-44, 
Е7-13, ЦК4800, ЦК4801; wiele z tych 
woltomierzy było miernikami na poziomie 
światowym, a niektóre miały największą  
w tamtym czasie dokładność i rozdzielczość; 

 
Fot. 12. Woltomierz Щ48000 (rozdzielczość 
1nV i z najwyższym w świecie tłumieniem zakłó-
cenia) 
–  szybkie mierniki częstotliwości: Ч3-12, РЧ-

07-002; 
–  opracowanie i produkcja seryjna pierwszego 

w kraju cyfrowego analizator widma na 
bazie szybkiej transformaty Fouriera;  

– opracowanie i rozwój odpornych na zakłó-
cenia optymalnych metod kodowania sygna-
łów do przesyłania danych pomiarowych 
przez kosmiczne kanały transmisyjne. 

Instytut Naukowo Badawczy do Projektowania 
Elektronicznych Przyrządów Pomiarowych  
i Narzędzi Obliczeniowych ciągle uczestniczy 
w realizacji ważnych programów naukowych  
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i technicznych na poziomie krajowym, a jego 
wyniki działalności są znaczącym wkładem  
w rozwój państwowego przemysłu sprzętu 
pomiarowego. 

 
Fot. 13. Zestaw urządzeń naukowych "Poten-
cjał" satelity "Sich-2" do badania parametrów 
elektromagnetycznych przestrzeni kosmicznej 

 
Fot. 14. Skaner satelitarny "Sich-1M" 
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