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Послання директора BIML Стівена Паторея з нагоди 

ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МЕТРОЛОГІЇ – 2015 

 

Починаючи підготовку до Всесвітнього дня метрології – 2015 і розглядаючи цьогорічну тему –  

Вимірювання та світло, – я думаю про те, що ця поточна тема дуже тісно пов'язана з 

попередніми темами Всесвітніх днів метрології: 

 важливість світла у повсякденному житті (тема 2013 р.); 

 переваги освітлення робочих місць та вуличного освітлення для охорони нашого 

здоров’я та життєдіяльності (теми 2006 та 2012 рр. відповідно);  

 зі збільшенням економічного зростання у багатьох куточках нашої планети потреба у 

більшій кількості світла, а отже, і електроенергії, безсумнівно створює глобальну 

енергетичну проблему (тема 2014 р.). 

Ми живемо у світі переважно візуального сприйняття. Щодня ми бачимо схід сонця, що 

встановлює основоположні вимоги до самого життя. Щодня значний відсоток населення світу 

може просто натиснути вимикач і ввімкнути електричне світло. 

Однак у нещодавній статті в газеті “Вашингтон пост” підкреслено значну проблему: ”Темпи 

зростання рівня світової електрифікації повільніші, ніж темпи зростання кількості населення”. У 

доповіді МЕА та Світового банку стверджується: ”Що стосується загального доступу, то при 

звичайному перебігу діяльності до 2030 р. 12 відсотків населення залишиться без 

електропостачання…”. 

Це не зміниться без істотного збільшення витрат або винайдення нового напрямку для 

вирішення проблеми. Для врегулювання цього питання ООН також одночасно намагається 

вирішити проблему зміни клімату і запобігти глобальному підвищенню температури більш ніж 

на 2 °C. Щоб досягти обох цілей, країнам світу необхідно було б підвищити своє раціональне 

використання енергії і збільшити кількість чистої енергії, яку вони виробляють і 

використовують. Це вимагатиме: 

 більшої кількості вимірювань для розуміння та підвищення ефективності 

електроприладів; 

 збільшення кількості виробленої та спожитої чистої енергії; 

 додаткових міжнародних стандартів для застосування конкретно у цій галузі. 

ВИМІРЮВАННЯ ТА СВІТЛО 



 

 

Світло може поводити себе або як хвиля, або як частинка, а іноді як те й інше. Це справді 

чудово. Крім того, як метрологи, ми думаємо про світло як про щось таке, що вимірюється, але 

ми також використовуємо його для проведення вимірювань, що знову ж таки справді чудово. 

Швидкість світла у вакуумі, яка зазвичай позначається с, – універсальна фізична стала, яка має 

важливе значення в багатьох галузях фізики. Її визначене значення точно дорівнює 

299 792 458 м/с, зважаючи на те, що метр у системі SI визначається через цю сталу. Відстань, 

швидкість, температуру, склад та забруднюючі речовини у нашій їжі та навколишньому 

середовищі, загальні вимірювання для законодавчої метрології – все це можна виміряти, 

використовуючи різні форми світла. 

Саме з такими початковими думками я продовжую розглядати з великим подивом явище, 

яким ми насолоджуємося щодня, – світло. Спільнота законодавчої метрології з радістю 

приєднується до ЮНЕСКО у святкуванні Міжнародного року світла, і я бажаю Вам щастя, що 

неможливо виміряти, і дуже яскравого майбутнього. 


