
— Лю бая эка на міч на раз ві тая 
кра і на па він на мець на цы я наль ны 
ін сты тут мет ра ло гіі, які за бяс печ-
вае ўза е ма су вязь і пе ра да чу адзі-
нак ве лі чынь ра бо чым срод кам 
вы мя рэн ня, пад трым лі вае на цыя -
наль ную эта лон ную ба зу, за бяс-
печ вае звер ку на цы я наль най эта-
лон най ба зы з эта ло на мі адзі нак 
ве лі чынь, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 
ў Між на род ным бю ро мер і ва гаў 
і на цы я наль ных мет ра ла гіч ных ін-
сты ту тах вя ду чых за меж ных кра-
ін, — ад зна чае ды рэк тар Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ін сты ту та 
мет ра ло гіі Ва ле рый ГУ РЭ ВІЧ.

Сён ня гэ тая вя ду чая ў кра і не 
ар га ні за цыя ў га лі не мет ра ло гіі 
ахоп лі вае роз ныя сфе ры: за ка-
на даў чую, тэарэтычную і пры-
клад ную. Тут пра вод зяц ца на ву-
ко ва-да след чыя ра бо ты, рас пра-
цоў ва юц ца і вы раб ля юц ца эта ло ны і 
стан дарт ныя ўзо ры; вы пра боў ва юц-
ца, пра хо дзяць мет ра ла гіч ную атэс-
та цыю, па вер ку і ка ліб роў ку срод кі 
вы мя рэн ня; пра вод зяц ца вы со ка-
дак лад ныя вы мя рэн ні і вы пра ба ван-
ні пра дук цыі; ства ра юц ца тэх ніч ныя 
нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты, да ве-
дач ныя і ме та дыч ныя да па мож ні кі; 
пра во дзіц ца сер ты фі ка цыя пра дук-
цыі, па слуг, пер са на лу і сіс тэм ме-
недж мен ту.

МЕТ РА ЛО ГІЯ ВА КОЛ НАС
Кож ны з нас вы ка рыс тоў вае вы-

ні кі вы мя рэн няў. Мы со чым за ста-
нам зда роўя, а без якас ных да сле-
да ван няў не па ста віць дак лад на га 
ды яг на зу. У на шых ква тэ рах ста яць 
лі чыль ні кі ва ды, элект ра энер гіі, га зу, 
і мы за ці каў ле ны ў тым, каб не пе ра-
плач ваць за спа жы ван не рэ сур саў. 
Па вер ка і гэ тых пры бо раў, і мно гіх 
ін шых, з да па мо гай якіх пра вод зяц ца 
вы мя рэн ні, ажыц цяў ля ец ца мет ро-
ла га мі.

Лю бая пра дук цыя, якая вы пус ка-
ец ца на ры нак, па він на пра хо дзіць 
кант роль як пры рас пра цоў цы, так і 
пры вы твор час ці, да та го ж яна па він-
на быць сер ты фі ка ва ная. На ту раль-
на, і тут не абы сці ся без срод каў вы-
мя рэн ня. Бо ні я кі та вар не маг чы ма 
пра даць, ка лі нель га па цвер дзіць яго 
ха рак та рыс ты кі.

— Мет ра ло гі ія — гэ та адзін з эле-
мен таў на цы я наль най бяс пе кі, — заў-
ва жае Ва ле рый Гу рэ віч. — Ка лі мы 
ад каз ва ем за вы ні кі вы мя рэн няў, 
зна чыць, упэў не ны ў якас ці і бяс пе-
цы пра дук цыі і па слуг, пра віль нас ці 
ма ні то рын гу на ва коль на га ася род-
дзя, дак лад най па ста ноў цы ды яг-
на зу, пра віль нас ці функ цы я на ван ня 
сіс тэ мы аба ро наз доль нас ці кра і ны 
і гэ так да лей.

Да та го ж мет ра ло гія ву чыць эка-
но міць рэ сур сы і гро шы. На прык лад, 
важ на, каб вы ка рыс тоў ва лі ся ад ноль-
ка выя срод кі і ме то ды кі вы мя рэн ня, 
асаб лі ва пры ўлі ку вя лі ка га аб' ёму 

энер га рэ сур саў (наф та, газ, элект-
рыч ная энер гія). Уя ві це, што мо жа 
быць, ка лі роз ныя кра і ны тую ж наф-
ту бу дуць вы мя раць пры да па мо зе 
роз ных срод каў. Роз ні ца тут мо жа 
«вы ця каць» у вя лі кія су мы.

Мет ра ло гі ія па він на пад строй вац-
ца пад імк лі вы рост ліч ба вай ін тэ ле-
кту аль най вы твор час ці. Так, пры пе-
ра хо дзе да «Ін дуст рыі 
4.0» уз ні кае не аб ход-
насць у атры ман ні вя-
ліз най коль кас ці вы мя-
раль най ін фар ма цыі — 
каб са чыць за якас цю 
пра дук цыі (і тут важ ны 
ма ні то рынг сы ра ві ны, 
паў фаб ры ка таў, дэ та-
ляў, га то вых вы ра баў), 
за вы твор чы мі пра цэ-
са мі і аб ста ля ван нем. 
Па сут нас ці, у бу ду чы ні 

па він ны з'я віц ца цал кам аў та ма ты-
за ва ныя прад пры ем ствы. «Аў та-
ма тыч ны кант роль усіх па каз чы-
каў да зва ляе ак тыў на ўплы ваць на 
яго ка рэк ці роў ку, на пры вя дзен не 
ў ад па вед насць у вы пад ку ад хі-
лен ня ад тых па тра ба ван няў, якія 
бы лі за кла дзе ны ў да ку мен та цыю. 
Улас на, і да ку мен та цыя ў да дзе-
ным вы пад ку бу дзе прад стаў ляць 
са бой элект рон нае воб ла ка, дзе 
ўсё бу дзе за пі са на ў ад па вед ных 
ко дах, — рас каз вае Ва ле рый Гу рэ-
віч. — Ад на з най важ ней шых за-
дач для на ша га ін сты ту та і ін шых 
мет ра ла гіч ных ар га ні за цый на 
най блі жэй шыя га ды — ства-
рэн не элект рон на га сер-
ты фі ка та ка ліб роў кі, яго 
ўка ра нен не для та го, 
каб дыс тан цый на пе ра-
да ваць усю ін фар ма-

цыю аб срод ках вы мя рэн ня. 
Плюс, на коль кі гэ та бу дзе 
маг чы ма, пра вя дзен не па вер-
кі, ка ліб роў кі дыс тан цый на, што 

па він на спрас ціць ра бо ту пра мыс ло-
вым прад пры ем ствам, па вы сіць дак-
лад насць вы мя рэн няў».

ЭТА ЛО НЫ БЕ ЛА РУ СІ
У Бе ла ру сі на сён ня рас пра ца ва ны 

і экс плу а ту юц ца 56 на цы я наль ных эта-
ло наў, 51 з іх зна хо дзіц ца ў ін сты ту це 

мет ра ло гіі. Да та го ж на яго ба зе раз-
ме шча ны 22 эта лон ныя ўста ноў кі най-
вы шэй шай дак лад нас ці і больш за пяць 
ты сяч адзі нак эта лон на га вы мя раль на-
га і вы пра ба валь на га аб ста ля ван ня.Та-
кая ма гут ная эта лон ная ба за да зва ляе 
ўдас ка наль ваць ра бо ты ў га лі не мет ра-
ла гіч на га кант ро лю згод на з па трэ ба мі 
пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар кі, 
ме ды цы ны, на ву кі і інш. Эта ло ны пе-
ра да юць зна чэн ні даў жы ні, ма сы, ча су 
і час та ты, тэм пе ра ту ры, сі лы свят ла, 
а так са ма ін шых адзі нак у га лі не фі-
зі ка-хі міч ных, ап тыч ных, акус тыч ных, 
элект рыч ных, ра дыё элект рон ных ве-
лі чынь, вы мя рэн ня ціс ку і рас хо ду, 
іа ні за ва ных вы пра мень ван няў.

Пра цяг ва ец ца ра бо та па ства рэн ні 
но вых ла ба ра то рый. Так, ад на з на ві-

нак — ла ба ра то рыя 
эта ло наў у на на мет-
ро вым дыя па зо не 
вы мя рэн няў — бу-
дзе са дзей ні чаць 
раз віц цю вы со ка-
тэх на ла гіч ных га-
лін пра мыс ло вас ці. 
Ства ра ец ца так са-
ма ла ба ра то рыя 
вы мя рэн няў па ра-
мет раў дыс перс-
ных ася род каў. 

Сён ня тэх на ла гіч ныя пра цэ сы па тра бу-
юць кант ро лю якас ці па вет ра (на прык-
лад, у фар ма цэў тыч най вы твор час ці, 
элект ро ні ке, ме ды цы не).

На огул, у най блі жэй шы час на цыя -
наль ная ба за па він на пры рас ці яшчэ 
дзя сят кам но вых эта ло наў. А да 2025 
го да ў Бе ла ру сі бу дзе функ цы я на ваць 
80—90 дзяр жаў ных эта ло наў.

Вар та ад зна чыць та кі важ ны мо-
мант, як між на род нае пры знан не на-
шых эта ло наў, якія пра хо дзяць звер ку 
з эта ло на мі ін шых кра ін. Так, у ба зе 
Між на род на га бю ро мер і ва гаў KCDB 
BІMP апуб лі ка ва на 248 па зі цый аб 
най леп шых вы мя раль ных маг чы мас-
цях (СМС-звест ках) Бе ла ру сі. Ін сты-
тут экс пар туе па слу гі па ка ліб роў цы, 
па вер цы срод каў вы мя рэн ня (ся род 
за каз чы каў — як кра і ны СНД, так і 
да лё ка га за меж жа).

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» змаг лі 
на ўлас ныя во чы ўба чыць не ка то рыя 
з на цы я наль ных эта ло наў.

Эта ло ны — гэ та скла да ныя тэх ніч-
ныя комп лек сы, ства рэн не кож на га з 
іх доў жыц ца ка ля трох га доў. Вуз лы і 
дэ та лі для іх па за мо вах мет ро ла гаў 
мо гуць вы раб ляц ца на роз ных прад-
пры ем ствах. Так, вя ду чы ін жы нер-
мет ро лаг Анд рэй Ка ло шын прад ста віў 
нам эта лон адзі нак ма са ва га і аб' ём-
на га рас хо ду вад ка сці (ва ды): «Гэ та 
штуч ны вы раб, эта лон ства раў ся ра-
бот ні ка мі ін сты ту та, а так са ма пры да-
па мо зе дру гіх ар га ні за цый Бе ла ру сі, 
асоб ныя вуз лы за маў ля лі ся за мя жой. 
Пад на шы па трэ бы рас пра цоў ва ла ся 
пра грам нае за бес пя чэн не. Пры звер-
ках эта лон па ка заў вы со кія вы ні кі. 
Тут па вя ра юц ца вы со ка дак лад ныя 
пры бо ры, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
наф та вай пра мыс ло вас ці, у хар чо вай 
вы твор час ці, на прык лад на ма лоч ных 
і спірт за во дах».

РАЗ ВІ ТАН НЕ 
З АР ТЭ ФАК ТАМ
У гэ тым го дзе дэ віз 

Су свет на га дня мет ра ло-
гіі — «Між на род ная сіс тэ ма 
адзі нак. Фун да мен таль на 

лепш». З 20 мая ўсту пі ла 
ў сі лу рэ за лю цыя, пры ня тая 

ле тась у Вер са лі на 26-й Ге-
не раль най кан фе рэн цыі мер і 
ва гаў, дзе збі ра лі ся мет ро ла гі 
ка ля ста кра ін, у тым лі ку і Бе-
ла ру сі. У вы ні ку шмат га до ва га 
ак тыў на га су пра цоў ніц тва на-
цы я наль ных мет ра ла гіч ных ін-
сты ту таў і Між на род на га бю ро 
мер і ва гаў бы ло пры ня та рэ-
ва лю цый нае ра шэн не — змя-
ніць вы зна чэн ні для асноў ных 
адзі нак Між на род най сіс тэ мы 
адзі нак (SІ): кі ла гра ма, ам пе ра, 
кель ві на і мо ля.

— Мы на рэш це ад мо ві лі ся 
ад апош ня га ар тэ фак та. Так, да 
20 мая 2019 го да ім з'яў ляў ся 
кі ла грам (пла ці на-ні ке лі выя гі-
ры, што за хоў ва лі ся ў го ра дзе 
Сеўр пад Па ры жам і лі чы лі ся 
су свет ным эта ло нам). Ця пер 
сіс тэ ма адзі нак бу дзе апіс вац ца 
з да па мо гай фун да мен таль ных 
кан стант. Так, у но вай сіс тэ ме 
ма са бу дзе вы ра жац ца праз па-
ста ян ную План ка, — тлу ма чыць 
ды рэк тар Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ін сты ту та мет ра ло гіі 
Ва ле рый ГУ РЭ ВІЧ.

Но вы па ды ход па лег чыць 
прак тыч нае вы ка ры стан не сіс-
тэ мы SІ. Без на дзей ных і па-
ста ян ных вы зна чэн няў адзі нак 
вы мя рэн няў сён ня, пры імк лі-
вым раз віц ці тэх на ло гій, не 
абы сці ся. Пе ра ход да ліч ба вай 
эка но мі кі пра ду гледж вае рост 
па тра ба ван няў да дак лад нас-
ці вы мя рэн няў, удас ка на лен-
ня па ве рач най ба зы і ме та даў 
кант ро лю.

Праў да, на па чат ку рэ-
ва лю цый ныя зме ны за ўва-
жаць толь кі вуз кія спе цы я ліс-
ты. Але ці ада б'юц ца яны на 
жыц ці звы чай на га ча ла ве ка? 
У най блі жэй шай бу ду чы ні мы 
мо жам стаць свед ка мі но вых 
ад крыц цяў. Пе ра вы зна ча ныя 
адзін кі вы мя рэн няў да юць но-
выя маг чы мас ці для раз віц ця 
і ўка ра нен ня іна ва цый ных ра-
шэн няў і тэх на ло гій у на ву цы 
і пра мыс ло вас ці. На прык лад, 
больш дак лад нае вы мя рэн не 
тэм пе ра ту ры да па мо жа ўдас-
ка на ліць ма ні то рынг і праг на-
за ван не клі ма тыч ных змен. Без 
звыш дак лад ных вы мя рэн няў 
не маг чы ма да лей шае раз віц цё 
ма біль най су вя зі і на ві га цый-
ных сіс тэм, ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, пра соў ван не так 
зва ных ра зум ных га ра доў.
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КРОК  У  БУДУЧЫНЮКРОК  У  БУДУЧЫНЮ

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ, Але на ДАЎ ЖА НОК, фота Яў гена ПЯ СЕЦ КАГА.

2019 год юбі лей ны для бе ла рус кай мет ра ло гіі. 29 лю та га 1924 го да 
бы ла ство ра на Бе ла рус кая па ла та мер і ва гаў. Але сё ле та акра мя 
95-год дзя мет ра ла гіч най служ бы кра і ны ад зна ча ец ца яшчэ ад на 
не менш важ ная да та. Двац цаць га доў та му па чаў дзей ні чаць 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ін сты тут мет ра ло гіі. Ства рэн не па доб най 
уста но вы бы ло вы клі ка на не аб ход нас цю якас на га мет ра ла гіч на га 
аб слу гоў ван ня па трэб эка но мі кі ма ла дой не за леж най дзяр жа вы.

Но выя тэх на ло гіі па тра бу юць звыш дак лад ных вы мя рэн няў

Кі раў нік ка лек ты ву ін сты ту та Ва ле рый ГУ РЭ ВІЧ.

У ад дзе ле вы мя рэн няў элект рыч ных ве лі чы нь. Ву чо ныя за ха валь ні кі Іры на ФІ ЛІ ПЧЫК, Ва дзім ПА ПКО 
і яго на мес нік Дзі я на СЕН ЦЕМА ВА пра вод зяць чар го выя до сле ды.

Эта лон ная ме ра 
цвёр дас ці 
па сту пае 
ў ра бо чую зо ну.

У ад дзе ле вы мя рэн няў ціс ку і рас хо ду. Ву чо ны за ха валь нік Анд рэй КА ЛО ШЫН 
і яго на мес нік Сяр гей ФРА СІ НЮК рых ту юць аб ста ля ван не.

 З ліч ба вым аў та ка лі ма та рам 
пра цуе вя ду чы ін жы нер 

Мі ка лай ГА ЛОЎ ЧЫК.

На мес нік 
на чаль ні ка 

ад дзе ла 
геа мет рыч ных 

ве лі чы нь 
Алі на 
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