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У 1956 році було утворено Міжнародну організацію законодавчої 
метрології (МОЗМ) з метою вирішення таких завдань: 

– створення центру документації й інформації про національні 
служби контролю за вимірювальними приладами та з метою їх 
повірки; 

– уніфікація методів і правил вирішення завдань законодавчої 
метрології; 

– переклад і випуск текстів законодавчих правил про вимірювальні 
засоби та їх використання; 

– складання типових проектів законів і регламентів щодо 
вимірювальних засобів та їх використання; 

– розробка проекту матеріальної організації типової служби 
для повірки вимірювальних приладів і контролю за ними; 

– розробка характеристик та якості вимірювальних приладів, 
які використовуються у міжнародному масштабі. 

У складі Міжнародної організації законодавчої метрології є 
Міжнародне бюро законодавчої метрології, розташоване у Парижі. 
Його роботою керує комітет законодавчої метрології. У Міжнародній 
організації законодавчої метрології функціонує 66 секретаріатів-
доповідачів, які розробляють як загальні питання законодавчої 
метрології, так і питання щодо окремих видів приладів (ваги, 
тахометри, манометри, спиртометри та ін.). 

Нині Міжнародну метричну конвенцію підписали 44 держави, а 
метрична система мір визнана й узаконена 129 державами. 

 
 

ГЛАВА 2. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ 
 

2.1. Класифікація фізичних величин 
 
Поняття фізичної величини (ФВ) – одне з найбільш загальних 

понять у фізиці та метрології. Під ФВ (ДСТУ 268–194) слід розуміти 
властивість, загальну в якісному відношенні для безлічі матеріальних 
об’єктів, але індивідуальну в кількісному відношенні для кожного з 
них. Так усі об’єкти мають масу і температуру, але для кожного 
конкретного об’єкта як маса, так і температура різні залежно від 
різних обставин. 

Для встановлення різниці в кількісному відношенні властивостей 
кожного об’єкта вводиться поняття «розмір ФВ». 

Між розмірами кожної ФВ існують відносини, які мають таку ж 
саму логічну структуру, що й між числовими формами (цілими, 
раціональними, дійсними числами, векторами). Тому численність 
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числових форм з відносинами між ними може слугувати моделлю 
ФВ, тобто безлічі її розмірів і відносин між ними. 

Можна виділити три групи ФВ, вимірювання яких проводиться 
за принципово різними правилами. 

До першої групи належать величини, безліч розмірів яких 
визначаються за відношенням типу «твердий – м’який», «тепле – 
холодне», «кисле – солодке» і т. д. У математиці такі відносини 
отримали назву «відносини порядку та еквівалентності». Наявність 
подібних відносин встановлюється теоретично, виходячи із загально-
фізичних міркувань, або експериментально, за допомогою засобів 
вимірювання й експериментатора. Так без особливих зусиль можна 
визначити, що мідь твердіша за гуму, але визначити відмінність 
міді за твердістю з іншими металами (свинцем, оловом) без засобів 
вимірювання неможливо, тому що їх твердість відрізняється незначно. 

Друга група величин характеризується тим, що відношення 
порядку й еквівалентності стосується не тільки розмірів величин, а 
й відмінностей у парах цих величин (потенціал, енергія, температура 
та ін.). Так інтервал температур буде однаковим, якщо будуть однакові 
відстані між поділками на шкалі ртутного термометра. Мова йде не 
про температуру як ступінь нагрівання, а лише про рівність інтервалів 
температур. 

До третьої групи величин, крім зазначених раніше визначень, 
відносяться характерні відносини, які називаються операціями, 
подібно до арифметичного додатка (множення на п) та вирахування. 
Результат відповідає сумі п розмірів певної вимірюваної величини. 
До таких величин відносяться: довжина, тиск, маса, термодинамічна 
температура і т. д. До величин третьої групи можна віднести і 
безліч інтервалів розмірів величин другої групи, тому що для них 
можливо встановити операцію, подібну до додатка. Отже, ці величини 
є найбільш зручними для використання. Тому їх і називають 
фізичними. 

Між властивостями об’єкта існують взаємозв’язки. Модель об’єкта 
описується сукупністю рівнянь, які називаються рівняннями між 
величинами. У кожному розділі науки кількість рівнянь завжди 
менша, ніж кількість вхідних величин. Тому в окрему групу прийнято 
виділяти величини, кількість яких дорівнює різниці між кількістю 
величин і кількістю незалежних рівнянь. 

Ці величини і відповідні їм одиниці вимірювання називаються 
основними величинами і основними одиницями. Решта величин та 
одиниць, які однозначно визначаються через основні, називаються 
похідними. 
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ФВ поділяються на вимірювані й оцінювані. 
Вимірювані ФВ можуть бути виражені кількісно у вигляді певного 

числа встановлених одиниць виміру. ФВ, для яких неможливо ввести 
одиницю виміру, можуть бути тільки оцінювальними (землетрус – 
7 балів, шторм – 10 балів, твердість за шкалою Мооса – 5 балів і т. д.). 

 

 
Рис. 2.1. Класифікація фізичних величин 

 
За видами появи ФВ поділяються на 3 групи (рис. 2.1): 
– речовинні (пасивні), тобто ті, що описують фізичні та фізико-

хімічні властивості речовин, матеріалів і виробів з них. До цієї 
групи належить маса, щільність (питома вага), електричний опір, 
ємність, індуктивність та ін. Іноді наведені ФВ називають пасивними. 
Для їх вимірювань необхідно використовувати додаткові джерела 
енергії, за допомогою яких формується сигнал інформації, що 
вимірюється. При цьому пасивні ФВ перетворюються в активні, які 
й вимірюються; 

– енергетичні (активні), тобто величини, які описують харак-
теристики процесів перетворення, передачі і використання енергії. 
До них відносяться струм, напруга, потужність, енергія. Ці величини 
називають активними. Вони можуть бути перетворені на сигнали 
вимірювальної інформації без використання додаткових джерел 
енергії; 
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– які характеризують протікання процесів у часі. До цієї групи 
відносяться різного виду спектральні характеристики, кореляційні 
функції і т. ін. 

За належністю до різних груп фізичних процесів ФВ поділяються 
на просторово-тимчасові, механічні, теплові і т. д. 

За ступенем умовної незалежності від інших величин даної групи 
ФВ поділяються на основні (умовно незалежні), похідні (умовно 
залежні) та позасистемні. 

За наявності розмірності ФВ поділяються на розмірні, тобто ті, 
які мають розмірність, і безрозмірні. 

ДСТУ 2681–94 наводить наступні терміни. 
Розмір (фізичної) величини – кількісний вміст ФВ у даному 

об’єкті. Не слід використовувати термін «величина» як кількісну 
характеристику даної властивості, наприклад, у термінах «величина 
напруги», «величина маси» та ін. У таких випадках слід викорис-
товувати термін «розмір напруги», «розмір маси». 

Основна (фізична) величина – ФВ, що входить до системи ФВ і 
прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. 

Похідна (фізична) величина – ФВ, що входить до системи 
величин та визначається через основні величини цієї системи. 

Розмірність фізичних величин – вираз, що відображає її 
зв’язок з основними величинами системи величин. 

Розмірність основної фізичної величини – умовний символ ФВ 
у даній системі величин. 

 
 
2.2. Системи одиниць фізичних величин 
 
Історично першою системою одиниць ФВ була прийнята (7 квітня 

1795 року Національними зборами Франції) метрична система мір. 
До її складу увійшли одиниці довжини, площі, об’єму і ваги, в 
основу яких було покладено дві одиниці: метр та кілограм. 

Наприкінці XVIII ст. у Франції було розроблено метричну 
систему мір, засновану на «природних» еталонах – метрі та 
кілограмі. Метр було визначено як довжину однієї десятимільйонної 
частини чверті Паризького меридіана (Комісія під керівництвом 
Лапласа). На основі вимірів дуги меридіана було виготовлено 
перший еталон метра у вигляді платинової кінцевої міри довжиною 
1 м, шириною 25 мм і товщиною 4 мм, названої «метром Архіву». 
У 1872 р. «метр Архіву» був прийнятий в якості прототипу метра 
для того, щоб уникнути розбіжностей у визначенні «природного» 
метра через похибки вимірювань. 
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За новим прототипом був виготовлений 31 еталон у вигляді 
штрихових мір з платино-іридієвого сплаву, який відрізнявся 
високою стабільністю розмірності в часі. Кожен еталон являв 
собою брус довжиною 102 см Х-подібного перетину, розміром 20 × 
20 мм, зі штрихами, нанесеними по краях на відстані 1 м один від 
одного. Еталон № 6 у 1889 р. був затверджений як міжнародний 
прототип метра. Еталон № 28, отриманий Росією, був у подальшому 
затверджений (до 1960 р.) Державним еталоном СРСР. Пошуки 
нового «природного» еталона, неруйнівного та такого, який мав би 
велику точність, а також розвиток інтерференційного методу 
вимірювань дозволили в 1960 р. прийняти нове визначення метра в 
довжинах світової хвилі, що відповідає помаранчевій лінії спектра 
криптону-86, і створити сучасний еталон метра. 

У 1882 році вчений К. Гаус запропонував методику побудови 
системи величин і одиниць як сукупність основних похідних. Він 
побудував систему величин, у якій за основу були прийняті три 
довільних, незалежних одна від одної величини: довжина, маса та 
час. Інші величини визначалися за допомогою обраних трьох. Цю 
систему величин, що відповідним чином пов’язана з трьома основними 
величинами (довжиною, масою і часом), К. Гаус назвав абсолютною 
системою. Основними одиницями він запропонував ввести міліметр, 
міліграм і секунду. З наступним розвитком науки і техніки виникли інші 
системи одиниць ФВ, які відрізнялися одна від одної одиницями ФВ. 

У даний час на практиці застосовуються тільки три системи: 
СГС, СІ та МКГСС. 

Розглянемо основні системи одиниць ФВ. 
Система СГС 
У 1881 році Першим Міжнародним конгресом електриків була 

прийнята система одиниць ФВ СГС, до складу якої основними 
одиницями увійшли: сантиметр – одиниця довжини; грам – одиниця 
маси і секунда – одиниця часу, а також похідні: дина – одиниця 
сили і ерг – одиниця роботи. Для вимірювання потужності у системі 
СГС була прийнята одиниця ерг за секунду, для вимірювання 
кінетичної в’язкості – стокс, динамічної в’язкості – пуаз. Вимірювання 
тиску в системі СГС прийнято в динах на квадратний сантиметр. 

Ця система надзвичайно широко використовується не тільки в 
наукових дослідженнях (фізики, астрономії), але і в деяких інженерних 
областях. Основними перевагами системи СГС є логічність та 
послідовність її побудови. При описі електромагнітних явищ у 
системі наявна лише одна константа – швидкість світла, наявність 
якої дуже доречна в електромагнітній теорії світла і теорії відносності. 
Головний недолік системи СГС полягає в тому, що переважна 
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більшість її одиниць безпосередньо на практиці не застосовується 
(особливо це стосується одиниць електричних величин). 

Здійснюючи розрахунки результатів експериментів у системі 
СГС, доводиться спочатку дані вимірювань, які зняті зі шкал приладів, 
перевести в одиниці СГС, а потім по завершенні розрахунків здійснити 
зворотний перерахунок. При цьому, як правило, співвідношення 
між одиницями СГС і СІ незручні для перекладу. Так вольт дорівнює 
1/300 одиниці СГС, а ампер – 3·109 одиниць СГС. Але і ці числа 
лише наближені, так як, наприклад, ампер більш точно повинен 
наближатися до одиниці СГС, як одна десята за швидкість світла у 
вакуумі, виміряна в сантиметрах у секунду. Незручність полягає і в 
тому, що, за малим винятком, одиницям СГС не присвоєно спеціальні 
найменування. Зауважимо тут, однак, що самі розрахунки в одиницях 
системи СГС здійснювати зручно і відносно просто. 

Хоча формально основними в системі СГС є три одиниці: 
сантиметр, грам і секунда, фактично при описі теплових явищ 
завжди в якості четвертої одиниці вводиться одиниця температури 
кельвін, у світлотехніці – одиниця світлового потоку люмен, у 
молекулярній та атомній фізиці – одиниця кількості речовини моль 
і т. п. 

Для механічних і магнітних вимірювань сьогодні є чинними сім 
видів СГС, із яких найпоширеніші такі: СГСЕ (електростатична), 
СГСМ (електромагнітна), СГСЛ (система світлових одиниць), СГС 
(симетрична) та ін. 

Значна кількість фізичних констант і на сьогодні виражається в 
одиницях СГС. 

Система МКГСС 
Система МКГСС (найстаріша з усіх систем) має основним своїм 

недоліком обмежену область можливого застосування – тільки для 
механічних вимірювань. Її захищають фахівці в галузі технічної 
механіки, опору матеріалів та суміжних дисциплін. 

Наприкінці XVIII ст. кілограм було прийнято за одиницю ваги. 
Використання кілограма як одиниці ваги, а пізніше як одиниці сили 
в кінці XIX ст. зумовило формування нової системи одиниць фізичних 
величин із трьома одиницями: метр – одиниця довжини, кілограм-
сила (кгс) – одиниця сили і секунда – одиниця часу (система 
МКГСС). Кілограм-сила – це сила, яка надає масі один кілограм 
прискорення 9,80665 м/с2 (нормальне прискорення вільного падіння). 

Система МКГСС набула значного поширення в механіці та 
техніці й неофіційно називалася «технічною». Однією з причин 
широкого використання системи виявилася зручність подання сили 
в одиницях ваги і розмір основної одиниці сили – кілограм-сила. 
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Проте поширення МКГСС має все більше недоліків, зумовлених 
використанням її як головної одиниці сили, а не маси. 

Першим недоліком системи є те, що одиниця маси є похідною 
від одиниці сили і дорівнює 9,80665 кг, а це порушує метричний 
принцип десятковості мір. Другий недолік полягає у назві одиниці 
сили – «кілограм-сила» і метричної одиниці маси – «кілограм», що 
часто призводить до заплутаності у назвах. (Деякі держави ввели 
нову назву кілограм-сили – кілоноїд). Третім недоліком системи 
МКГСС є її неузгодженість з одиницями електричних та механічних 
величин. За одиницю роботи й енергії в системі МКГСС прийнято 
кілограм-силу-метр, у системі практичних електричних одиниць 
робота й енергія вимірюються джоулями, що змушує вдатися до 
використання перехідних коефіцієнтів при розрахунках. 

Крім того, виникає велика заплутаність при визначенні маси. За 
одиницю маси у системі МКГСС прийнято вважати масу тіла, 
якому надається прискорення 1 м/с2 під дією прикладеної сили в 1 кгс. 
Цю одиницю – кілограм-сила-секунда у квадраті на метр (кгс·с2/м) – 
інколи називають технічною одиницею маси (т.о.м.), або інертною, 
хоча такі визначення не прийняті у техніці (9,81 кг (1 кг  1 кгс·с2/м – 
одиниця маси в системі СІ). Проте в техніці широко використовувалися 
такі міри системи МКГСС, як одиниця роботи й енергії – кілограм-
сила-метр (кгс·м) та одиниця потужності – кілограм-сила-метр за 
секунду (кгс·м/с). 

Система МТС 
Основними одиницями системи МТС є: одиниця довжини – метр, 

одиниця маси – тонна і одиниця часу – секунда. Цю систему вперше 
було введено в 1919 році у Франції. 

Прийняття тонни за основну одиницю маси здавалося вдалим, 
тому що забезпечувало відповідність між одиницями довжини та 
об’єму й одиницею маси: одна тонна відповідала одному кубічному 
метру. Крім того, одиниця роботи та енергії в цій системі (кілоджоулів) 
і одиниця потужності (кіловат) збігалися з відповідними кратними 
практичними електричними одиницями. 

У системі МТС за одиницю сили прийнято стен (сн), що 
дорівнює силі, яка надає масі в одну тонну прискорення 1 м/с2, а за 
одиницю тиску – п’єзу (пз) (сн/м2). 

Проте в нашій країні ця система не знайшла практичного вико-
ристання і не ввійшла до Держстандарту, а в 1961 була законодавчо 
відмінена й у Франції. 

Міжнародна система одиниць SI 
Наявність численних систем одиниць ФВ, а також значної кількості 

позасистемних одиниць спричинило багато незручностей при переході 
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від однієї системи одиниць в іншу, а отже, потрібно було якомога 
швидше уніфікувати одиниці вимірювання. Необхідна була система 
одиниць ФВ, яка була б зручною для практичних вимірювань у 
галузях вимірювань та зберігала б принцип когерентності. 

Так система МКГСС успішно використовувалася в механіці та 
прикладних науках, але не узгоджувалася з практичними електричними 
одиницями. Розміри одиниць системи СГС широко застосовувалися 
у фізиці, але були занадто незручні для використання в техніці. 

У результаті тривалої і нелегкої роботи вдалося створити Між-
народну систему (SI), настільки ж всеосяжну, як і система СГС. Ця 
система по праву отримала назву Міжнародної, оскільки в її створенні 
взяли участь метрологічні організації багатьох країн. Основні труднощі 
при побудові системи полягали в необхідності «зшити» електричні 
та магнітні одиниці з одиницями механічними. Це було досягнуто 
шляхом уведення двох постійних величин – електричної (ε0) та 
магнітної (μ0). У результаті до деякої міри втратилася наочність 
запису рівнянь електромагнітного поля і особливо теорії відносності. 
Зокрема, векторні характеристики поля Е, D, В і H, які за фізичним 
змістом повинні бути однорідними, втрачають цю однорідність. 
Така незручність існує при викладанні матеріалу про електричні та 
магнітні явища, тому що магнітна взаємодія струмів, на якій засновано 
визначення основної одиниці – ампера, вивчається слідом за навчаль-
ними відомостями про електростатику і постійний струм. 

Зазначені недоліки незначні порівняно з великими перевагами 
Міжнародної системи. У першу чергу, слід вказати на єдність 
вираження енергії при описі як механічних, так і електричних та 
магнітних систем: джоуль = ньютон · метр = вольт · кулон = ампер · 
вебер. 

Зрозуміло, що дуже важливим є те, що переважне число величин 
вимірюється одиницями, які давно увійшли в інженерну практику і 
знаходяться на шкалах приладів. При розрахунках не потрібно 
проводити жодних попередніх перетворень одиниць. Це, зокрема, 
відноситься до теплових розрахунків, у яких передбачається повний 
перехід від роздільного вимірювання роботи і кількості теплоти в 
джоулях та калоріях до єдиного виміру в джоулях. Всі перераховані, а 
також деякі інші переваги Міжнародної системи зробили її досить 
популярною і сприяють її широкому поширенню. Звичайно, важливу 
роль при цьому відіграє її міжнародний характер, що є суттєвим 
для промислової кооперації, торговельного обміну і т. п. 

У 1954 році Х Генеральна конференція з мір і ваги встановила 
шість основних одиниць (метр, кілограм, секунда, ампер, градус 
Кельвіна, свіча) системи одиниць для міжнародних відносин. На 
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цей час членами Метричної конференції стали близько 40 найбільш 
розвинених держав. Одночасно Міжнародний комітет з мір і ваги 
створив комісію розробки Міжнародної системи одиниць. Система 
отримала назву Міжнародної системи одиниць, скорочено – SІ (S та 
І – початкові літери французької назви Systeme International 
d’Unites), українською мовою – СІ. 

Прийняття Міжнародної системи в 1960 році XI Генеральною 
конференцією з мір та ваги було важливим прогресивним актом, 
який закріпив велику багаторічну працю з цього питання й узагальнив 
досвід роботи наукових організацій з метрології, стандартизації, 
фізики й електротехніки. 

Міжнародна система одиниць прийнята Міжнародним союзом 
фізиків, Міжнародною електротехнічною комісією та іншими міжна-
родними організаціями. Організація об’єднаних націй з освіти, науки 
і культури (ЮНЕСКО) закликала всі країни прийняти Міжнародну 
систему одиниць. Сьогодні 115 держав приєдналися до Метричної 
конвенції, і в більшості країн система SI визнана чинною законодавчо. 

У 1981 році в СРСР введено в дію стандарт ГОСТ 8.417-81 
«Одиниці фізичних величин», у якому за основу взято і затверджено 
до обов’язкового виконання Міжнародну систему одиниць. 

У 1997 році Держстандарт України ухвалив постанову про 
введення в державі Міжнародної системи одиниць ДСТУ 3651.097 
«Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних 
величин Міжнародної систем одиниць. Основні назви, положення 
та позначення». 

Перевагами Міжнародної системи одиниць SI слід вважати такі: 
– універсальність, що забезпечує її використання в науці, 

техніці і господарстві; 
– уніфікованість одиниць для всіх видів вимірювання. Так, 

замість кількох одиниць тиску (атм, мм р ст., мм вод. ст., бар та ін.) 
у SI визнана одиниця тиску – паскаль (Па); замість кількох одиниць 
роботи й енергії ухвалена одиниця – джоуль (Дж); 

– когерентність (узгодженість) системи: коефіцієнти пропор-
ційності у фізичних рівняннях для визначення похідних величин 
дорівнюють одиниці; 

– використання зручних для практичних вимірювань основних 
та похідних одиниць; 

– чітке розмежування одиниць маси (кілограм) і сили (ньютон); 
– спрощений запис рівнянь і формул завдяки відсутності 

перехідних коефіцієнтів переведення однієї системи в іншу; 
– позбавлення необхідності визначати всі системи одиниць; 
– сприяння розвитку міждержавних науково-технічних і еко-

номічних зв’язків. 
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2.3. Одиниці фізичних величин міжнародної системи SІ 
 
У 1954 році Х Генеральна конференція з мір та ваги визначила 

шість основних одиниць ФВ, які повинні охоплювати всі галузі 
науки і техніки, бути основними для утворення похідних одиниць, 
забезпечувати зручність для практичних вимірювань і відтворюватися 
за допомогою установок та еталонів з найбільшою точністю. 

У наступні роки Генеральна конференція прийняла ряд доповнень і 
змін, у результаті чого в системі налічувалося сім основних одиниць (у 
1971 році XIV Генеральна конференція з мір та ваги затвердила 
сьому основну одиницю кількості речовини – моль), похідні та 
позасистемні одиниці ФВ, а також розробила такі визначення основних 
одиниць: 

– одиниця довжини – метр – довжина шляху, яку проходить 
світло у вакуумі за 1/299792458 долю секунди; 

– одиниця маси – кілограм – маса, що дорівнює масі міжна-
родного прототипу кілограма; 

– одиниця часу – секунда – тривалість 9 192 631 770 періодів 
випромінювання, яке відповідає переходу між двома надтонкими 
рівнями структури основного стану атома цезію-133 за відсутності 
збурення з боку зовнішніх полів; 

– одиниця сили електричного струму – ампер – сила струму 
незмінної величини, яка при проходженні по двох паралельних 
нескінченних провідниках і мізерно малого кругового перерізу, що 
знаходяться на відстані 1 м один від одного у вакуумі, створював 
би між цими провідниками силу, що дорівнює 2·10–7 Н на кожний 
метр довжини; 

– одиниця термодинамічної температури – кельвін – 1/273,16 
(до 1967 р. одиниця мала назву «градус Кельвіна») частина термо-
динамічної температури потрійної точки води. Допускається також 
застосування шкали Цельсія; 

– одиниця кількості речовини – моль – кількість речовини системи, 
яка містить стільки ж структурних елементів, скільки атомів міститься 
в нукліді вуглецю-12 масою 0,012 кг; 

– одиниця сили світла – кандела – сила світла в заданому 
напрямку джерела, яке випромінює монохроматичне випромінювання 
частотою 540·1012 Гц, енергетична сила якого в цьому напрямку 
складає 1/683 Вт/ср2. 

Наведені визначення досить складні і вимагають достатнього 
рівня знань, перш за все, у фізиці. Але вони дають уявлення про 
природне походження прийнятих одиниць, а тлумачення їх усклад-
нювалося у міру розвитку науки і завдяки новим високим досягненням 
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теоретичної та практичної фізики, механіки, математики й інших 
фундаментальних галузей знань. Це дало можливість, з одного 
боку, представити основні одиниці як достовірні і точні, а з іншого – 
які можна пояснити і які зрозумілі для всіх країн світу, що є 
головною умовою для того, щоб система одиниць стала міжнародною. 

Міжнародна система SІ вважається найбільш досконалою і 
універсальною порівняно з попередніми системами. Крім основних 
одиниць, у системі SІ є позасистемні (додаткові) одиниці для вимі-
рювання плоского і тілесного кутів – радіан і стерадіан відповідно, 
а також велика кількість похідних одиниць простору і часу, 
механічних величин, електричних і магнітних величин, теплових, 
світлових та акустичних величин, а також іонізуючих випромінювань. 

Після прийняття Міжнародної системи одиниць практично всі 
найкрупніші міжнародні організації включили її в свої рекомендації з 
метрології і закликали всіх країн – членів цих організацій – 
прийняти її. У нашій країні система SІ офіційно була прийнята 
шляхом уведення в 1963 р. відповідного державного стандарту. 

Основні одиниці системи СІ зі скороченими позначеннями 
українськими та латинськими літерами наведено в табл. 2.1. 

 
Таблиця 2.1 

Основні одиниці системи СI 

Величина 
Одиниця 

вимірювання 

Скорочене 
позначення одиниці 

Українське Міжнародне 
Довжина метр м m 
Маса кілограм кг kg 
Час секунда с s 
Сила електричного струму ампер А A 
Термодинамічна температура кельвін К K 
Сила світла кандела кд сd 
Кількість речовини моль моль mol 

 
Позасистемні одиниці 
Поряд з основними та похідними одиницями Міжнародної системи 

СІ існують ще позасистемні одиниці (табл. 2.2), які не входили до 
складу жодної із систем – так звані позасистемні одиниці. Значного 
поширення набули одиниці тиску: атмосфера, бар, міліметр ртутного 
стовпа, міліметр водяного стовпа. Позасистемними одиницями є 
хвилина, година; одиницями довжини – ангстрем, світловий рік, 
парсек; одиницями площі – ар, гектар; одиницями електричної 
енергії – електрон-вольт, кіловат-година; одиницями акустичних 
величин – децибел, фон, октава та ін. 
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Таблиця 2.2 
Позасистемні одиниці, які допущені до застосування на рівні з 

одиницями системи СІ 

* Припустимо, що існує також застосування одиниць часу: тиждень, місяць, рік 
тощо, проте їx визначення часто потребує уточнення. 
* Не рекомендується застосовувати при точних вимірюваннях. 

 
Однак при уніфікації одиниць й ухваленні єдиної системи одиниць 

кількість позасистемних одиниць повинна бути скорочена до мінімуму. 
До того ж багато позасистемних одиниць є кратними системі СІ і 
можуть використовуватися для практичних вимірювань (тонна, 
міліметр, мікрон та ін.) Вони широко застосовуються в повсякденному 
житті. Крім названих, існують ще позасистемні одиниці тимчасового 
використання (морська миля, яка дорівнює 1852 м; кабельтов – 
182,5 м; гектар – 10 000 м2; ар – 100 м2, бар – 105 Па, карат – 0,2 г; 
бушель – 36,3687 дм3 та ін.), а також відносні та логарифмічні 
величини. 

Назва 
величини 

Одиниця 

Примітка 
Назва 

Позначення 

Співвідношення 
з одиницями СІ

У
к
р
аї
н
сь
к
е 

М
іж
н
ар
од
н
е 

1 2 3 4 5 6 

Час* 
хвилина хв min 1 хв = 60 с Недопустиме 

використання з 
префіксами 

година год h 1 год = 3600 с 
доба д d 1 д = 24 год 

Маса 

тонна т t 1 т = 1000 кг 
Значення атомної 
одиниці маси 
визначено 

експериментально 

центнер ц z 1 ц = 100 кг 
уніфікована 
атомна 
одиниця 
маси 

а.о.м. u 
1 а.о.м. = 

1,66054·10–27 

Об’єм, 
місткість 

літр л l 
1 л = 1 дм3 = 

10–3 м3  

Літр є спеціальною 
назвою кубічного 

дециметра 

Енергія 
електрон-
вольт 

еВ eV 
1 еВ = 1,602177 ×

× 10–19 Дж 

Значення електрон-
вольта визначено 
експериментально 

Площинний 
кут 

градус …° …° 1° = (π/180) рад 

 хвилина …’ …’ 
1’ = (1/60°) = 
(π/10800) рад 

секунда ..." ..." 
1" = (1/60’) = 

(π/648000) рад 
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Кратні і часткові одиниці 
Найпрогресивнішим способом утворення кратних і часткових 

одиниць у метричній системі мір є десяткова кратність між великими 
і малими одиницям. Десяткові кратні і часткові одиниці від одиниць 
СІ утворюються шляхом використання множників і приставок від 
10 24 до 10–24 (табл. 2.3). 

 
Таблиця 2.3 

Множники та приставки для утворення кратних і часткових 
одиниць 

Множник 
Приставка 

Назва 
Позначення 

Українське Міжнародне 
1 2 3 4 

1000000000000000000000000 = 1024 йотта Й Y 
1000000000000000000000 = 1021 зетта З Z 
1000000000000000000 = 1018 екса Е E 
1000000000000000 = 1015 пета п p 
1000000000000 = 1012 тера Т T 
1000000000 = 109 гіга Г G 
1000000 = 106 мега М M 
1000 = 103 кіло к k 
100 = 102 гекто г h 
10 = 101 дека да da 
0,1 = 10–1 деци д d 
0,01 = 10–2 санти с c 
0,001 = 10–3 мілі м m 
0,000001 = 10–6 мікро мк 
0,000000001 = 10–9 нано н n 
0,000000000001 = 10–12 піко п p 
0,000000000000001 = 10–15 фемто ф f 
0,00000000000000001 = 10–18 атто а a 
0,000......................001 = 10–21 зенто зп z 
0,000......................001 = 10–24 йокто й y 

 
 

ГЛАВА 3. ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ 
 
3.1. Основні поняття про вимірювання. Забезпечення єдності 

вимірів 
 
Єдність виміpiв – одна із функцій державного управління, 

оскільки є обов’язковою передумовою ефективного господарювання, 
торгівлі, раціонального використання pecypciв, наукової та інших 
видів діяльності, а також безпечності продукції для життя та здоров’я 


