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Зупиніться на мить та згадайте Ваш звичайний день, наприклад, той, що був учора. 
Скільки разів Ви робили що-небудь, що потребувало вимірювань? Звичайно, що Ви не 
ставили собі такого питання, та все ж таки замисліться на хвилину, що ви робите, коли 
дивитеся на свій годинник – вимірюєте час, купуєте їжу або товари – вимірюєте вагу, 
заправляєте Вашу автівку паливом – вимірюєте об’єм, або перевіряєте артеріальний тиск – 
вимірюєте тиск. Ці та інші незліченні види діяльності в повсякденному житті передбачають 
різноманітних вимірювань, але ми так звикли до цього, що вважаємо вимірювання звичай-
ною річчю.

Існує багато шляхів використання цих вимірювань. Ми приймаємо рішення, виходячи з 
їхніх результатів, від простих, автоматичних, як, наприклад, натиснення педалі гальма в 
автомобілі, коли ми перевищуємо швидкість, або обмеження солодкого у раціоні, коли 
рівень цукру в крові стає занадто високим. Вартість того, що ми купуємо, обчислюється за 
допомогою вимірювань – електрика, вода, їжа, паливо та багато іншого.

Можливо, ви будете приємно здивовані тим, наскільки вимірювання є важливими в 
повсякденному житті. Іноді, ми замислюємось над цим, але більшість видів вимірювань є 
настільки інтегрованою в наше життя, що ми покладаємося на них, зовсім не помічаючи. 
Зважаючи на роль сучасних технологій, ці точні та надійні вимірювання потребують 
постійного вдосконалення. Але імовірно, що тільки той, хто пов’язаний з вимірюваннями, 
добре обізнаний, наскільки наш високотехнологічний сучасний світ залежить від 
міжнародної системи, яка, у свою чергу, гарантує, що потрібні вимірювання ми спроможні 
надійно виконати.

Наша мета, як директорів двох Всесвітніх метрологічних  організацій (ВІРМ та BIML), – 
об’єднатися з Вами та працювати разом для підвищення обізнаності тієї важливої ролі 
метрології, яку вона відіграє у нашому житті. 20 травня – дата підписання Метричної 
Конвенції у 1875 р. – метрологи з усього світу святкують Всесвітній день метрології. У 2013 
р. темою свят ми обрали «Вимірювання у повсякденному житті», для того щоб привернути 
увагу на той вплив, що мають вимірювання, з якими ми як громадяни зустрічаємося кожно-
го дня.

Приєднуйтесь до нас у відзначенні Всесвітнього дня метрології – 2013!
Ми запрошуємо всіх, хто пов’язаний з метрологією, святкувати з нами та допомогти 

усім оточуючим усвідомити внесок міжурядових організацій та національних установ, 
які щоденно наполегливо працюють від імені Метричної конвенції.


