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 «Коли ви можете виміряти те, про що, ви

говорите, і виразити це у цифрах, ви 

щось знаєте про це; але коли ви не  

можете це, виміряти, коли  ви не можете

недостатніми та незадовільними». 

Лорд Кельвін 
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 виразити це у цифах, ваші знання є
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Універсальна міра – Джон Уїлкінс 1668 р. 

• Десяткова система

• Час, як універсальна міра (секунда)

• Довжина, отримана за допомогою

секундного маятника
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• Десяткова система

• Довжина як універсальна міра (земля)

• Жан-Батист Деламбр та П'єр Франсуа

Андре Мешен

Дослідження 1792-1798 рр.

Універсальна міра - Габріель Мутон 1670 р. 
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Але в 1812 році Наполеон відмовився від Метричної системи! 

І тільки в 1837 році вона була повторно введена 

20 червня 1799 р. два платинових еталони, 

що представляють собою метр та кілограм, 

було здано до архіву республіки, Париж 
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20 травня 1875 року 
Метрична Конвенція була підписана у Парижі 

з метою міжнародної уніфікації  

та вдосконалення Метричної системи 

Salon de l'Horloge 

Україна приєдналась до Метричної Конвенції 

7 серпня 2018 року.  
6 
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Електричний 

струм Температура 

Кількість  

речовини 

Сила світла 
Маса 

Час 
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Затверджено у 1960 р.: CGPM 

Довжина 
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Ключові дати системи SI 
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9 

Основні одиниці 
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Похідні одиниці зі спеціальними назвами 
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електр. струм температура 

кількість 

речовини 

довжина довжина 

електр. струм  температура 

кількість 

речовини 

маса маса 

час час 

сила світла 

…це не 

ідеальна 

ситуація! 

• Рекомендація 1 CIPM (CI-2005) 

• Резолюція 12 23-ї CGPM 

• Резолюція 1 24-ї CGPM  

Визначення одиниць за допомогою фіксації 

числових значень фундаментальних сталих 
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…за допомогою фундаментальних сталих ми маємо

можливість створення одиниць довжини, часу, маси і 

температури, які обов'язково збережуть свою 

життєвість для всіх часів і культур, навіть позаземних 

і нелюдських… 
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3 визначення на основі фундаментальних (або конвенційних) сталих: 

- метр (c) 

- ампер (µo) 

- кандела (Kcd) 

 

3 визначення на основі атомних властивостей 

та властивостей матеріалів: 

- секунда (ΔvCs) 

- кельвін (TTPW) 

- моль (m12C) 

 

1 визначення на основі артефакту:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- кілограм (MIPK) 

Існуюча SI 
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3 визначення на основі 

фундаментальних (або конвенційних) 

сталих: 

- метр (c) 

- ампер (µo) 

- кандела (Kcd) 

3 визначення на основі атомних властивостей 

та властивостей матеріалів: 

- секунда (ΔvCs) 

- кельвін (TTPW) 

- моль (m12C) 

1 визначення на основі артефакту: 

- кілограм (MIPK) 

замінено угодою 1990 р.

реалізовано через МТШ-90 

визначення не зрозуміле, оскільки залежить від маси 

артефакт, не може бути стабільним? 

Існуюча SI 
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6 визначень на основі 

Фундаментальних 

(або конвенційних) сталих: 

- метр (c) 

- кандела (Kcd) 

- кілограм (h) 

- ампер (e) 

- кельвін (kB) 

- моль (NA) 

 

1 визначення на основі атомних  

властивостей: 

- секунда (ΔvCs) 

New SI 
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Критерії нового визначення *1

«Наступні критерії переглянутих визначень одиниць SI вважаються 

загальновизнаними: 

− незмінність між реалізаціями старого та нового визначення 

− реалізація одиниці з меншою (або, принаймні, такою ж) невизначеністю 

вимірювання 

− покращена стабільність величини, що розглядається 

− узгодженість та когерентність щодо інших основних одиниць SI 

− можливість реалізації будь-де та у будь-який час, принаймні, в принципі 

− базується на загальноприйнятих законах фізики 

− концептуально чітке та легке для розуміння» 

1) П. Бекер, П. де Бівре, К. Фуджіі, М. Глезер, Б. Інгліс, Х. Люббіг та Г. Мана: Міркування щодо

майбутніх перевизначень кілограма, моля та інших одиниць. Журнал «Metrologia», 44 (2007 р.) 1-14 
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• Всі основні одиниці визначаються у неявному вигляді через 

фіксацію відповідних фізичних сталих 

• Суттєво змінюються визначення кілограма, ампера, кельвіна і 

моля, що веде до зміни методології їх відтворення і передавання. 

• Прийняття New SI означає домінування квантових і нанотехнологій 

в метрології 

• Простежуваність основних одиниць до ФС може в перспективі 

привести до зміни стратегії метрологічного забезпечення 

(децентралізації) 

• Нульовий ланцюг простежуваності 

 

Ключові моменти New SI 
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Умови, викладені у Рекомендації G1 CCM (2013) 

Дорожня карта ССМ та ССU для перегляду 
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Умови ССМ (перед перевизначенням) 

19 

• R1 Узгодженість 

Три незалежних експерименти (XRCD та ват-ваги) 

з узгодженими результатами з urel < 5·10-8 

 

• R2 Невизначеність 

щонайменше один результат з urel < 2·10-8 

 

• R3 Простежуваність 

Позапланове калібрування з IPK у ВІРМ 

  

• R4 Валідація 

Валідація mise en pratique згідно з Угодою CIPM MRA 
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 Визначення: кілограм – це одиниця 

маси, яка дорівнює масі міжнародного 

прототипу кілограма 

 Рік визначення: 1889 

 Невизначеність вимірювання на 

сьогодні: 10-8 (тобто 10 мкг на 1 кг) 

 Проблема: дрейф маси 

 Рішення: перевизначення кілограма; 

декілька дослідницьких проектів 
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Кілограм 
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Видно, що зміни 

становлять 50 мкг 

відносно IРК з часу 

першої повірки  

Причини для перевизначення 
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1 kg1 g1 mg

watt balance

Mass

10

10

10

10

10

0

-2

-4

-6

-8

Відносна  
невизначеність 

Меттлер-Толедо 

Маса 1 кг відома з 

невизначеністю декілька 

одиниць на 10-8, ця 

невизначеність дорівнює  

100 % для 1 мкг, що є 

неприпустимо великою и 

стримує розвиток 

метрології малих мас та 

сили 

 

Існуюча система 

демонструє свою 

обмеженість 

Причини для перевизначення 
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Класичний грам 

Масштабування  

від 1 кг до 1 г 
 

• Розподіл від кілограма до 1 г 

• 44 зважування  

• 1200 окремих вимірювань 

• Від діб до тижнів 

Референтний 

еталон 

(обмежувач) 

NIST 

Невідомі 

гирі 

Зразковий 

еталон 

NIST 

Набір 1 

Набір 2 

Набір 3 

Невідомі гирі 

Невідомі гирі 

Зразковий 

еталон NIST 

Зразковий 

еталон NIST 

Обмежувач 

Обмежувач 

Набір 4  

і т.д. 

Обмежувач  

і т.д. 
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Первинні методи реалізації визначення кілограма 

1 Реалізація за допомогою порівняння електричної і механічної напруги 

2 Реалізація за допомогою метода рентгенівського аналізу густини кристалу 

New SI та кілограм 

Стала 

планка 

Первинні еталони 

маси 

Вторинні еталони маси 

Первинні методи реалізації 

визначення 

Поширення одиниці маси 
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New SI та кілограм 

Нове визначення: 

Кілограм, символ кг, є одиницею вимірювання маси в SI, 

яку визначають за допомогою фіксованого числового 
значення сталої Планка, h = 6,626 070 15 × 10–34, коли її 

виражено одиницею Дж∙с, що дорівнює кг∙м2∙с–1, де метр 

та секунду визначають через c і ΔνCs 

Поточне визначення: 

Кілограм - це одиниця маси, яка дорівнює масі 

міжнародного прототипу кілограма 
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 Відтепер надається перевага використанню терміну 

«ваги Кіббла» у всіх документах CCU 

Ват-ваги 

Брайан Кіббл 
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elC
vg

ff
hm 21

«Електричний» кілограм 

Зафіксувавши h з невизначеністю декілька одиниць 10-8, Кіббл-

ваги зможуть визначити кілограм з невизначеністю у 10-8  
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h = 6,626 070 150(69) × 10−34 Дж с    ur =1,0 × 10−8 

Умови ССМ для 

перевизначення кілограма 

 

• щонайменше три незалежних 

експерименти, включаючи 

результати експериментів з 

вагами Кіббла та XRCD, мають 

показати узгоджені значення 

сталої Планка з відносними 

стандартними 

невизначеностями не більше 

ніж 5 × 10-8 

 

• щонайменше один з цих 

результатів повинен мати 

відносну стандартну 

невизначеність не більше ніж 

2 × 10-8 
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Антоніо Поссоло та ін., 2018 р.  

Оцінювання точності, узгодженості та стабільності вимірювання сталої Планка, що 

використовується при перевизначенні міжнародної системи одиниць 

Журнал «Metrologia», 55 (2018) 29–37 

Еволюція значень, рекомендованих для h протягом останніх 30 років (1986-2014 рр.). 

99% (рожевий діапазон) і 95% (пунктирними лініями). Сегменти вертикальної лінії являють собою h ± u (h). 
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30 

sphere

mol
A

m

M

a

V
N 

3

0

8

Використання 

кристала силіцію 

1. Volume a0
3 of the unit cell

2. Volume of an atom: a0
3 /8

3. Volume V of a sphere

4. Number N of the atoms

Amedeo Avogadro 

(1776-1856) 

Проект Авогадро 
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New SI та ампер 

Нове визначення: 

Ампер, символ А, є одиницею вимірювання електричного струму в SI, яку 

визначають за допомогою фіксованого числового значення 

елементарного заряду, e = 1,602 176 634 × 10–19, коли його виражено 

одиницею Кл, що дорівнює A∙с, де секунду визначають через ΔνCs 

Поточне визначення: 

Ампер - це сила постійного струму, який під час проходження по двох 

прямих паралельних провідниках нескінченної довжини з нехтовно малим 

круговим поперечним перерізом, що перебувають у вакуумі на відстані 1 

метр один від одного, створював би між цими провідниками силу 

взаємодії, яка дорівнює 2·10-7 ньютон на метр довжини 
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Ефект Джозефсона 

Квантовий ефект Холла 

Одноелектронне тунелювання 

[В] 

[Ом] 

[А] 

0J
2

f
e

h
nU 

2me

h
Rx 

ТefI 

Браян Девід Джозефсон  

(Brian David Josephson; нар. 4 

січня 1940) —  

лауреат Нобелівської премії з 

фізики 1973 рік.  

Клаус Олаф фон Клітцінг 

(Klaus vonр. Klitzing нар. 28 

квітня 1943) - німецький фізик, 

лауреат Нобелівської премії з 

фізики 1985 рік. 

New SI та ампер 

32 

Квантові ефекти 
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1980 1967 

New SI та ампер 
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New SI та кельвін 

Нове визначення: 

Кельвін, символ K, є одиницею вимірювання термодинамічної 

температури в SI, яку визначають за допомогою фіксованого 
числового значення сталої Больцмана, k = 1,380 649 × 10–23, коли 

її виражено одиницею Дж∙К–1, що дорівнює кг∙м2∙с–2∙K–1, де 

кілограм, метр і секунду визначають через h, c та ΔνCs 

Поточне визначення: 

Кельвін - це одиниця термодинамічної температури, яка дорівнює 

1/273,16 термодинамічної температури потрійної точки води 

34 
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New SI та кельвін 

Як це працює на практиці?  
- Первинні термометри можуть бути використані для вимірювання в одиницях 

кельвіна 

- МТШ-90 буде використовуватись і надалі 
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Condition 2 fulfilled for AGT, additional methods: DCGT and noise thermometry 

New SI та кельвін 

1. відносна стандартна невизначеність коригованого значення k є меншою, ніж одна 

частина на 106; 

2. визначення k ґрунтується щонайменше на двох фундаментально різних методах, з 

яких принаймні один результат для кожного повинен мати відносну стандартну 

невизначеність, що є меншою, ніж три частини на 106. 
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k=1.380 649 03(51) × 10−23 J K−1  ur =3.7 × 10−7 
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відмічає 

- що в НМІ проводиться робота з метою розуміння причини розсіювання 

експериментальних визначень сталих Планка та Авогадро; 

- що кількість НМІ, які беруть участь у розробці первинної реалізації 

перевизначеного кілограма та кельвіна, зростає, а також очікуються нові 

досягнення. 

 

вирішує 

- що числові значення та невизначеність для сталої Планка, елементарного 

заряду, сталої Больцмана та сталої Авогадро, надані Цільовою групою CODATA 

з фундаментальних сталих у застосуванні найменших квадратів 

експериментальних даних, забезпечують достатню основу для підтримки 

перевизначення. 
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рекомендує 

- що CIPM зобов'язується вжити необхідні кроки для планового 

перевизначення кілограма, ампера, кельвіна та молю на 26-му засіданні 

CGPM у 2018 р. 
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Рішення CIPM 

CIPM вітає Рекомендацію U 1 (2017) від CCU та вирішує 

прийняти всі необхідні кроки для планового перевизначення 

кілограма, ампера, кельвіна та молю на засіданні CGPM у 2018 р. 
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Versailles      Palais des Congres 
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Про перегляд Міжнародної системи одиниць (SI) 

Генеральна конференція мір та ваг (CGPM) на своєму 26-му засіданні, 

зважаючи на 

•суттєві вимоги до Міжнародної системи одиниць (SI), що є уніфікованою та поширеною

у всьому світі метричною системою для міжнародної торгівлі, виробництва високих 

технологій, охорони здоров’я та безпеки людей, охорони навколишнього середовища, 

глобальних досліджень клімату й фундаментальної науки та слугує основою для всього 

переліченого вище, 

•той факт, що одиниці SI повинні залишатися незмінними в довгостроковій перспективі,

внутрішньо самоузгодженими та практично реалізуватися на найвищому рівні, 

базуючись на сучасному теоретичному описі природи, 

•Резолюцію 1, одностайно прийняту на 24-му засіданні CGPM (2011 р.), в якій було

запропоновано перегляд SI для задоволення цих вимог і детально викладено новий 

спосіб визначення SI на основі семи визначальних сталих, виведених із 

фундаментальних фізичних сталих та інших сталих природи, з яких так само було 

виведено визначення семи основних одиниць, 

•те, що було виконано встановлені на 24-му засіданні CGPM (2011) умови й на 25-му

засіданні CGPM (2014) підтверджено факт їхнього виконання перед тим, як таку 

переглянуту SI буде прийнято, 
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Про перегляд Міжнародної системи одиниць (SI) 

 

Генеральна конференція мір та ваг (CGPM) на своєму 26-му засіданні, 

постановляє, що, починаючи з 20 травня 2019 року, Міжнародна система одиниць (SI) 

– це система одиниць, в якій: 

• частота переходу між двома рівнями надтонкої структури цезію-133 в основному 

стані, ΔνCs, дорівнює 9 192 631 770 Гц, 

•  швидкість світла у вакуумі, c, дорівнює 299 792 458 м/с, 

• стала Планка, h, дорівнює 6,626 070 15 × 10–34 Дж∙с, 

• елементарний електричний заряд, е, дорівнює 1,602 176 634 × 10–19 Кл, 

• стала Больцмана, k, дорівнює 1,380 649 × 10–23 Дж/К, 

• стала Авогадро, NА, дорівнює 6,022 140 76 × 1023 моль–1, 

• світлова ефективність монохроматичного випромінювання з частотою 540 × 1012 Гц, 

Ккд, дорівнює 683 лм/Вт, 

де герц, джоуль, кулон, люмен і ват, символи Гц, Дж, Кл, лм і Вт відповідно, пов’язані з 

одиницями секунди, метра, кілограма, ампера, кельвіна, моля та кандели, символи с, м, 

кг, A, K, моль та кд відповідно, і виражаються наступними способами: Гц = с–1, Дж = 

м2∙кг∙с–2, Кл = A∙с, лм = кд∙м2∙м–2 = кд∙ср і Вт = м2∙кг∙с–3, 
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CODATA 2017 – скориговані значення h, e, k та NA

CODATA 2017 – значення h, e, k та NA для перевизначення SI 
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CODATA 2017 – значення h, e, k та NA для перевизначення SI 

Міжнародний прототип кілограма  m(IPK)    0 

Магнітна проникність вакууму  µ0    0 

Діелектрична проникність вакууму  ε0  0 

Потрійна точка води TTPW    0 

Молярна маса вуглецю-12  M( 12C)    0 

Величина    Символ      Існуюча SI  New SI 

urх109 urх109

Що змінюється в New SI? 
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…для усіх культур на всі часи…
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