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В С Т У П 

 
“Коли метри співають, то 

сантиметри відпочивають” 
Народний вислів 

 
Поняття “метрологія” у перекладі з грецької означає вчення про міри 

(від грец. μέτρον – міра, λόγος – вчення, лат. métron – міра, logos – слово, 
вчення), яке містить лише первинний його зміст. Сучасна метрологія – наука 
про вимірювання, методи і засоби забезпечення їхньої єдності та способи 
досягнення необхідної точності. 

Сучасний Міжнародний словник метрології [1] визначає метрологію як 
науку про вимірювання (science of measurement) та її застосування. 
Метрологія включає теоретичні та практичні аспекти вимірювання, 
незалежно від галузі її застосування. Згідно з цим словником вимірювання 
(measurement) визначається як процес отримання експериментальним 
шляхом одного або більше значень величин, які обґрунтовано можна 
віднести до певної величини. 

Принципом вимірювань фізичних величин (ФВ) є фізичне явище або 
ефект, що лежить в основі вимірювань. При будь-якому вимірюванні 
відбувається порівняння невідомого розміру з відомим і вираження 
першого через другий у кратному чи частинному відношенні, тобто 
порівняння ФВ з її мірою, яка має органічну єдність якісної та кількісної 
визначеності фізичного об’єкта чи процесу [2–14]. 

Вимірювання, як експериментальний процес, є критерієм істинності 
теорії, але експериментатор вносить до процесу вимірювання елемент 
суб’єктивізму, який повинен бути зменшений. А. Енштейн і Л. Інфельд 
зазначали [15], що фізичні поняття по суті вільні витвори людського розуму і 
неоднозначно визначені навколишнім світом, як це іноді може здаватись. 
Метрологія є теоретичною основою вимірювальної техніки, тобто поєднан-
ням теорії з практичною діяльністю людини, яке дозволяє розкривати діючі у 
природі закономірності. У процесі пізнання саме практика є його основою і 
критерієм істини. 

“Вимірювання є найбільш адекватним відображенням числовими 
значеннями властивостей фізичних об’єктів і явищ. Обов’язковою умовою 
вимірювання є наявність апріорної інформації. Вимірювання неможливе без 
використання двох операцій – відтворення і порівняння” (М. Ф. Маліков) [2] 
Відомий російський фізик Б. М. Марков писав [3], що якщо знайдена 
адекватна фізичним ідеям математична форма, то надалі математичний 
апарат в основному діє “автоматично” і дає кількісну “оцінку” критерію 
застосування того чи іншого макроскопічного поняття. 

У науковій літературі теорія пізнання має назву гносеологія (від грец. 
γνοζιζ – знання, пізнання і λόγος – вчення, наука). Вимірювання кількісно 
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характеризують навколишній матеріальний світ, відкривають діючі в ньому 
закономірності. Так як вимірювання є інструментом пізнання, то метрологія 
відноситься до гносеології та її вихідні поняття є елементами теорії пізнання. 
Точність вимірювань є шляхом до відкриттів, зберігання та застосування 
точних знань. Точність, з якою підтверджується будь-яка істинна наукова 
теорія, на кожному етапі розвитку науки є кінцевою. Разом з тим існує 
можливість підвищення цієї точності при удосконаленні засобів вимірювання 
(ЗВ) і вихід на якісно новий рівень точності вимірювання, що має не чисто 
технічний, а принциповий гносеологічний зміст. 

Відомий російський вчений Д. І. Менделєєв слушно зауважив, що “у 
природі міра і вага є головною зброєю пізнання”, а “наука починається      
тоді ..., коли починають вимірювати; точна наука неможлива без міри” [4, 5]. 
Аналогічно висловився і основоположник англійської метрології У. Томсон: 
“Кожна річ відома у тій ступені, в якій її можна виміряти” [5]. 
Американський метролог Дж. Адамс у 1821 р. зазначав: “Ваги і міри 
займають важливе місце серед потреб кожної особистості людського 
суспільства” [16]. 

Російський академік Б. С. Якобі ще у кін. XIX ст. у своїй доповіді 
Російській Академії наук зазначив: “Мистецтво вимірювання – це могутня 
зброя, яку створив людський розум для проникнення в закони природи ... Ні 
однієї точної науки, ні однієї практичної науки, ні одного досліду без 
вимірювань! Нові засоби вимірювання знаменують собою дійсний прогрес!” 
[17]. Російський метролог М. Ф. Маліков писав: “Вимірювання – пізнаваль-
ний процес, що полягає у порівнянні шляхом фізичного експерименту певної 
величини з відомою величиною, прийнятою за одиницю порівняння” [2]. 

Вимірювання мають виключно велике значення в діяльності 
суспільства, йому притаманні значні резерви, використання яких є однією з 
вирішальних умов здійснення наукового і технічного прогресу. Прогрес теж 
впливає на метрологію: виникають нові ФВ або нові межі зміни старих, які 
ще не були виміряні. Г. Галілею приписують вислів: “Вимірюй те, що 
вимірюване; а те, що ще не виміряне, роби вимірюваним” [5], який може 
бути одним із девізів розвитку науки і техніки. 

Англійський фізик-експериментатор, розробник кварцових і атомних 
годинників Е. Л’юїс зазначав: “Думати, що існує істина у останній інстанції, 
хоч така точка зору розповсюджена дуже широко, не дуже корисно для 
науки; вона годиться тільки як вказівник горизонту, до якого треба 
тягнутись, але не пункт, якого можна досягнути. Границя між математичним 
і емпіричним знанням не абсолютна, тому постійно вносяться корективи у 
спостереження світу і в той же час видозмінюються наші теорії так, щоб вони 
відповідали новим спостереженням і експериментальним результатам. Мета 
удосконалення експерименту – всебічний і непротирічний опис фізичного 
світу” [17]. 

Об’єктом сучасної метрології є всі встановлені одиниці вимірювання 
ФВ (механічних, електричних, теплових, оптичних тощо) і відповідні ЗВ. 
Метрологія спирається на досягнення різних природничих наук (зокрема, 
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фізики, математики тощо), на їхні методи і засоби, що, у свою чергу, сприяє 
розвитку деяких з них. Тому окрім звичайного визначення метрології як 
науки про вимірювання існує також визначення як “частина технічної 
фізики” [2], хоча ця точка зору не зовсім вірна. 

Історія метрології тісно пов’язана із суспільно-політичними науками, 
так як вивчає процес розвитку метрологічних знань у зв’язку з історією 
людства, розвитком матеріальної культури та контактів між народами, а 
розвиток систем мір і ваг (по сучасному – одиниць вимірювання) зумовлений 
ростом виробничих сил і сприяє розширенню міжнародних зв’язків. При 
дослідженні розвитку метрології необхідно використовувати здобутки і 
методи інших історичних наук, зокрема, історії держави і права [18–20], 
історії економіки [21], історії науки і техніки [22], історії фізики [23–26], 
історії математики [27, 28], історії філософії [29] тощо. 

Важливу роль при дослідженнях історії метрології відіграють, 
історико-правові науки, оскільки вони мають безпосередній зв’язок як з 
наукою історії, так і з наукою про державу і право. На відміну від загальної 
історії, історико-правові науки вивчають не суспільство загалом в усіх 
аспектах його розвитку, а процеси становлення, розвитку, суть, причини 
загибелі різних держав та систем права, систем державних і юридичних 
установ тощо [18]. 

Всесвітня історія, природно, залежить від взаємодії не лише націо-
нальних впливів, а таких, які виникають унаслідок більш загальних причин. 
За визначенням відомого англійського історика А. Дж. Тойнбі [30, 31] 
суспільство, яке включає в себе чимало спільнот того ж самого типу, реально 
виступає “самодостатнім полем історичного дослідження”. Таким полем не 
може бути ані національна держава, ані людство в цілому і ним, певно, буде 
угруповання, яке можна назвати суспільством. Більш загальні причини і 
визначають розвиток подій у кожній окремо взятій країні, але їх вірне 
висвітлення можливе лише при вивченні їх в окремих проявах і не беручи до 
уваги, як вони взаємодіють у межах усього суспільства. 

Окреслюючи межі “самодостатнього поля історичного дослідження”, 
необхідно окремо враховувати різні аспекти суспільного життя – економічні, 
політичні та культурні, – так як очевидно, що територіальні кордони 
суспільства мінятимуться залежно від площини інтересів дослідження. Як в 
економічному, так і політичному плані нинішнє суспільство має глобальний 
характер взаємозалежностей, що не викликає сумніву. 

Всяке наукове історичне дослідження, як слушно зазначає історик 
фізичної науки Я. Г. Дорфман [32], містить такі основні етапи: фактоло-
гічний – збір, перевірка і систематизація фактів; аналітичний – вивчення 
взаємозв’язку між фактами і з’ясування причин, що впливають на них; 
синтетичний – узагальнення результатів і виявлення основних законів цієї 
науки. Більшість досліджень з історії метрології переважно обмежуються 
фактологічною стороною та існують лише окремі нечисленні та найчастіше 
однобічні спроби аналізу причин, що впливали на історичні факти. 
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Для систематичного дослідження історичного розвитку певної науки 
в минулому доцільно виходити з нині існуючої її внутрішньої структури, 
тобто з виявлення його окремих частин, щоб простежити поступовий 
розвиток кожної з них, еволюцію їхньої взаємодії та їхнього сполучення між 
собою. Структура кожної окремої науки повинна відбивати специфіку цієї 
науки на визначеному етапі її розвитку, тому варто очікувати, що вона 
повинна змінюватися, відбиваючи в тому чи іншому ступені еволюцію самої 
науки [32]. 

Історія метрології утворює самостійний елемент структури метрології, 
що поєднує всі її частини на основі їхнього взаємного генетичного зв’язку та 
історичної послідовності виникнення. Хоча метрологія як система знань 
склалася в далекій давнині, але метрологічні дані тоді не були викладені в 
спеціальних роботах. Лише з економічним розвитком країн, зростом місцевої 
та міжнародної торгівлі, виникла необхідність у проведенні спеціальних 
метрологічних досліджень. Тому для історичних досліджень метрології 
важливо всебічне висвітлення таких складових розвитку метрології як 
теоретична і практична її частини. 

Метрологія як допоміжна історична дисципліна склалася в др. пол. XIX 
ст., коли з’явилась низка спеціальних робіт з історії мір не лише практичного, 
а вже і наукового характеру. Основними її об’єктами є вивчення розвитку 
систем мір, встановлення назв одиниць вимірювання та мір, що їх 
відтворюють, співвідношення та значень різних мір минулого, тобто різні 
одиниці вимірювання та їхню конкретну реалізацію в історичному розвитку 
[33]. Як зазначав історик російської метрології М. О. Шостьїн [34], термін 
“метрологія” вживається також для позначення матеріального змісту вчення 
про міри, тобто для позначення сукупності мір і ЗВ, і саме такий зміст він 
має, наприклад, у виразах “метрологія давніх греків”, “метрологія давніх 
римлян” тощо. 

Метрологія допомагає вивченню джерел, особливо джерел з соціально-
економічної історії, у роботі над найважливішими історичними джерелами, 
що розкривають економічну історію і дозволяють зрозуміти і витлумачувати 
їх. Міри знаходяться в повній залежності від розвитку продуктивних сил і 
виробничих відносин, ускладнення яких спричиняє відповідне ускладнення 
мір і зміни в їхній системі. Іноді без знання метрології неможливо 
розібратися у сутності економічних явищ, про які йде мова в тому чи іншому 
історичному документі, зрозуміти стан економіки країни в цілому. Метро-
логія, як і інші допоміжні історичні дисципліни, збагачує історію новими 
фактичними даними, а питання стану мір, їх точності у певні історичні 
періоди визначається рівнем розвитку культури і наукових знань [33]. 

Історія метрології має на меті встановлення чи залишалися дослід-
жувані міри постійними протягом певного періоду часу, чи змінювалися, як 
розвивалося застосування мір у торгово-промисловій практиці та у побуті, як 
створювалися і розвивалися системи мір, як поступово забезпечувалась 
єдність мір тощо. Вихідними даними для цього є збережені давні міри і різні 
матеріальні пам’ятки минулого (монети, гирі, міри довжини, споруди зі 
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“стандартними” і кратними розмірами тощо), а також літературні пам’ятки, 
що містять зведення про які-небудь міри, про співвідношення між ними, про 
їхнє використання [34]. 

Збереглася невелика кількість джерел, за допомогою яких можна 
скласти уявлення про найдавніші міри. У більшості випадків відомо лише 
назви тих чи інших мір, іноді їхнє відношення між собою, а частіше буває 
важко встановити реальні розміри давніх мір, тобто визначити, у якому 
співвідношенні із сучасними мірами знаходилась та чи інша з них. У межах 
тієї ж самої назви реальний зміст мір неодноразово змінювався, тому 
основним завданням історії метрології є встановлення зв’язку і наступності 
між різними видами мір [33]. 

Найбільш масову групу історичних джерел для дослідження метрології 
складають рукописні (на камені, бересті, пергаменті, папері тощо), а також 
більш пізні друковані джерела. Документальні джерела відображають окремі 
історичні факти і вони мають особливу достовірність. Однак, тільки 
сукупність актових, статистичних, законодавчих та інших джерел дозволяє 
відтворити стан досліджуваного об’єкта у той чи інший період розвитку. Такі 
джерела, як літописи, хроніки, історичні повісті тощо передають історичні 
події у тому вигляді, в якому вони перетворювались у свідомості їхніх 
авторів, тому потребують додаткового вивчення, співставлення з іншими 
джерелами. 

Початкова діяльність дослідників метрології зводилася до нагромад-
ження первинних матеріалів і лише потім, у результаті критичного аналізу 
зібраних даних, вдалося зробити певні узагальнюючі висновки, зв’язати 
історію метрології із суспільно-економічним розвитком суспільства. Поряд з 
констатацією фактів по збереженим писемним пам’яткам минулого, у 
діяльності істориків метрології стали відігравати велику роль експеримент і 
критичний аналіз первинних даних, що поступово поповнювалися елемен-
тами синтезу і узагальнюючими побудовами [33]. Історія метрології здавна 
привертала увагу багатьох видатних вчених і дослідників, що теж, само по 
собі, є предметом окремих історичних досліджень [35, 36]. 

Порівняльно-історичний метод, який успішно застосовували дослід-
ники у своїх розробках, дозволив на підставі даних вимірювань у різних 
одиницях знайти співвідношення, наприклад, між тими самими відстанями, а 
в тих випадках, коли збережений об’єкт вимірювання, визначити значення 
цих одиниць у сучасних одиницях. Найчастіше до дуже добрих результатів 
приводив ретроспективний метод, сутність якого зводиться до того, що 
мірам попереднього періоду, значення яких невідомі, приписують ті значення 
однойменних мір більш пізніх історичних періодів. Останній метод 
принципово не може вважатися досить задовільним і використання його є, 
зазвичай, вимушеним, однак у практиці історико-метрологічних досліджень 
мали місце сміливі та нерідко виправдані висновки, які поширювалися на 
кілька сторіч потому [34]. 

Використовувався також індуктивний метод, який одним з перших 
застосував великий англійський фізик І. Ньютон. При відновленні втраче-
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ного значення давньоєгипетського “священного” ліктя він установив, що 
розміри вивчених ним споруд знаходяться в цілочисельних відношеннях 
один до іншого, і прийшов до висновку, що довжину, рівну їхньому загаль-
ному найбільшому дільнику, варто вважати давньою мірою довжини [34, 37]. 

Відомий англійський єгиптолог П. Фліндерс в роботі “Індуктивна 
метрологія чи відтворення давніх мір за допомогою монументів” [38] 
розвинув і узагальнив висновок І. Ньютона. Під “індуктивною метрологією” 
він розумів ту форму історичної метрології, що спирається на метод 
визначення значень давніх мір довжини, виходячи з розмірів збережених 
архітектурних пам’яток, про що свідчить друга частина назви його 
монографії. Виходячи з наявності однакового найменшого чи “елементар-
ного” розміру в розмірах декількох споруд дослідник давньої метрології 
може зробити загальний висновок, що ця подібність не випадкова і що цей 
досліджуваний розмір є деякою загальною мірою. 

Одиниці вимірювання та їхні міри виникли в далекій давнині для 
повсякденного вжитку і коло їх розширювалося в міру зростання товарообігу 
та виробництва різноманітних товарів. Перш за все виникла потреба у 
визначенні довжини, поверхні, об’єму, ваги, часу та їхніх мірах, що тісно 
пов’язані одна з одною. Під мірою прийнято розуміти речовинне відтворення 
одиниці вимірювання, однак до мір здавна відносили також і одиниці 
вимірювання площі, хоча вони не мали речовинного оформлення, і такі 
одиниці довжини, як, наприклад, шляхові міри: верста, стадій, миля. 
Розглядом цих мір звичайно і обмежувався зміст робіт з історії метрології. 

В історико-метрологічних дослідженнях існує ідея про походження мір 
сучасних європейських народів з одного загального джерела, а саме з мір 
Стародавнього Сходу [34]. Доводячи цю єдність походження, П. Фліндерс 
відзначав можливість навіть докорінної зміни загальних історичних уявлень 
унаслідок отриманих досягнень у вивченні історії метрології. Він писав, що 
лінійні міри і міри ваги добре свідчать про відсутність роз’єднаності світу в 
торгівлі та це, на його погляд, суперечить концепції існуючої історії людства, 
яка основана на вивченні країн світу окремо, і переважаюча у відношенні 
часу і простору всього того, про що нам можуть сказати збережені 
літературні джерела [39]. 

Вже в XIX ст. історики метрології поступово дійшли до висновку, що 
самостійне створення стрункої та раціональної системи мір мало місце лише 
у народів, які досягли високого соціально-культурного розвитку. Такі 
системи мір з часом засвоювались іншими народами при наявності достат-
ньо жвавих торгових відносин з більш економічно і технічно розвинутою 
країною. У цих умовах відігравали роль не тільки перевага метрологічної 
культури і практичні переваги тієї чи іншої системи чужоземних мір, але і 
економічний чи політичний тиск. Місцеві міри і одиниці, якщо вони вже 
існували, зіштовхуючись з чужоземними, неминуче перетерпіли якісь зміни і 
при цьому відомі різні варіанти цього процесу – від повної заміни місцевих 
мір загальноприйнятими іноземними до встановлення заборони щодо 
застосування “чужих” мір і одиниць (наприклад, у Китаї та Японії). Однак, 
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Рис. 1.1. Вавилонські цифри від 1 до 59 

На початку нуля не було, а пізніше ввели позначення для пропущених 
шістдесяткових розрядів, що відповідає появі нуля. В першому розряді 
справа цей знак не ставився, що приводило до неоднозначності запису чисел 
і для визначення абсолютного значення числа потребувалися додаткові 
відомості. Вавилонські цифри писалися на м’якій глині клинописом пером з 
наконечника тростини. 

Тільки два символи ( – для підрахунку одиниць і  – для підрахунку 
десятків) використовувалися для фіксації 59 ненульових цифр. Ці символи та 
їхні значення об’єднувалися в цифру простим шляхом, аналогічно до 
римських цифр. Наприклад, комбінація символів  давала число 23. За 
допомогою пробілу вказувалось місце без значення подібно до сучасного 
нуля. Вавилоняни згодом розробили знак, який представляв цей пробіл. Їм не 
вистачало символу, який би виконував функції коми, так що місце цифр 
потрібно було визначати з контексту:  могло б представляти 23, або 
23×60, або 23×60×60, або 23/60 тощо [109]. 

Їхня система чітко використовувала внутрішні десяткові представлення 
цифр, але це було не зовсім змішаною основою системи, що базувалася на 
числах 10 і 6. Як основа число 10 використовувалось лише для полегшення 
представлення необхідного великого набору цифр, в той час як позиційні 
значення ряду цифр були основані на числі 60 та арифметиці, необхідній для 
роботи з цими рядками цифр. На рис. 1.1 наведені вавилонські цифри від 1 до 
59. Цими цифрами користувалися для маркування номінальних розмірів 
вавилонських мір [109]. 

Шістдесяткова основа зберігається до цих пір для градусів (360° для 
кола), хвилин і секунд в тригонометрії та при вимірюванні часу, хоча обидві 
ці системи насправді є змішаними. Загальновідомо, що складне число 60 
(попереднє і наступне в цьому ряду є 12 і 120), було обране зважаючи на його 
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Існувало кілька місячно-сонячних календарів, однак, календар 3500 р. 
до н. е. зі священного міста Ніппур (період III дин. Ура) був прийнятий у 
Вавилоні як цивільний календар. Цей календар був оснований на старих 
астрономічних знаннях незрозумілого походження. Основними астрономіч-
ними циклами для побудови календаря були: зоряна доба, синодичний місяць, 
рік рівнодення [119]. 

        
                                      а                                                                 б 

Рис. 1.4. Вавилонська та ассирійські гирі 

   
 

      
Рис. 1.5. Стародавні гирі Месопотамії у вигляді качки 

    
Рис. 1.6. Вавилонські гирі 
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мастаб. У гробниці зодчого Хесіра знайдені метрологічні артефакти, схожі на 
дошку в голові могили Сінташти [129]. 

Р. Лепсіусом зібрана більш-менш повна інформація про 14 єгипетських 
ліктів (єгип. mH). Більшість з цих мір не були фактично використані, бо були 
виготовлені з твердого каменю для похоронних обрядів. Однак, деякі 
виготовлені з дерева і фактично використовувалися при проведенні 
будівельних робіт. Ці міри мали довжину від 52,3 до 52,9 см і були товстими 
лінійками чотирикутного перерізу (рис. 1.7 – копія дерев’яного стрижня 
ліктя, який зберігається у Метрополітен-музеї (Metropoliten-museum) у Нью-
Йорку (США). На верхній частині лінійки на скошеній поверхні було 
нанесене ієрогліфічне маркування чисельних значень довжини. На нижній 
частині часто писалось ім’я власника лінійки [130]. 

 
Рис. 1.7. Єгипетський дерев’яний лікоть 

Єгипетський ієрогліф для ліктя показує символ передпліччя, але цей 
символ показував одиницю довшу, ніж будь-яке фактичне передпліччя. Для 
середнього ліктя відстань між великим пальцем була у 24 пальці, або              
6 долонь, або 1½ футів (прибл. 45 см). Цей лікоть іноді називають 
“природним ліктем” у 1½ кроки. Єгипетський лікоть частіше за все був 
поділений на 7 долонь (єгип. Ssp) з 4 пальців, які відображали відповідно     
28 частин (єгип. Dba), однак, лікті також поділялися на руки, кулаки, кроки, 
плечі. Вигляд написів і розміток на лікті у 28 пальців наведений на рис. 1.8. 

 

 

Рис. 1.8. Розмітка єгипетського ліктя 
 
У гробниці архітектора Ха (Kha) в Дейр-ель-Медіна (Deir el-Medina), 

були знайдені два лікті. Один з них позолочений з написом – мабуть, не 
призначений для щоденного використання, але як почесний царський 
подарунок шановному архітектору. Інший з простого дерева, який може бути 
розкладений на дві частини і, ймовірно, використовувався його власником 
при проведенні робіт. 

 



 33 

рис. 1.11 землеміри оцінюють урожай пшениці до збирання урожаю для 
визначення “долі фараона” [128]. 

Дослідник Дорнер справедливо вказує на те, що такі мотузки можна 
було б використовувати тільки для грубих вимірювань для полів. Мотузка у 
52,5 м повинна була б бути з дуже густими вузлами для її поділу і це не 
дозволяло б її використання для точної роботи. Однак, існували також і інші 
способи маркування окрім вузлів, наприклад, розмітка їх червоною фарбою. 
Відомо, що довжина мотузки під впливом вологості повітря може змінювати 
свою довжину, тому її змащували жиром. Вимірювальна мотузка зберігалась 
на котушці, виявленій у гробниці Середнього царства в Дейр ель-Бахрі (Deir 
el-Bahari), яку можна побачити на рис. 1.12. 

Численні набори 
ухилів були виявлені по 
всьому Єгипту часів Старо-
го царства і практично всі 
однакові. Реконструкція 
сцени чоловіків, що 
працюють з ухилами при 

підгонці блоків вапняку з фіванської гробниці Рехміра (Rekhmira), показана 
на рис. 1.13. Дві людини тримаються за короткі дерев’яні стрижні, на яких 

 

 
Рис. 1.11. Єгипетські землеміри 

 
Рис. 1.12. Єгипетська вимірювальна мотузка 
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Рис. 1.13. Використання ухилів 

 
Рис. 1.14. Мотузка для ухилів 

 
Рис. 1.15. Складні ухили 

натягнута мотузка. Якщо ще є 
виступаючі частини, то третя 
людина може це виявити і усунути 
цей недолік. 

L-подібна перфорація прос-
вердлена в двох стрижнях у 
верхньому їх кінці. Мотузка 
подається через отвори в стрижнях 
довжиною з 10 до 13 см (рис. 1.14). 
Можна припустити, що такі ухили 
використовували для точної під-
гонки стиків похилих блоків для 
вимірювання постійної відстані 
між кутовими точками. Однак, 
немає ніяких фактичних доказів 
цього, і такі вимірювання можна 
було б здійснювати з будь-якою 
мотузкою певної довжини або 
іншими примітивними інструмен-
тами. 

При будівництві використовувався також ухил, який складався з виска, 
підвішеного на цвях або палицю, яку можна було також використовувати для 
намотування мотузки. Багато таких інструментів, що використовувалися при 
будівництві, було знайдено археологами. Вони розрізняються матеріалом, 
формою і розмірами. В. М. Ф. Петрі зібрав велику кількість таких 
інструментів ІІІ дин. [39, 131]. 

Більш складні типи ухилів 
були знайдені у гробниці 
будівельника Сенед-жема, XIX 
дин. в Дейр ель-Медіна (Deir el-
Medineh) у Каїрі (рис. 1.15). 
Дошка прикладалася вертикаль-
но до стіни, а грузило було 
прикріплене до дерев’яного 
прямокутника так, щоб мотузка 
була у вертикальному положенні 
при певному куті. Ухил також 
використовувався для покладан-

ня квадратних рівнів у певному місці. Мотузка була зафіксована у верхній 
частині прямокутника, а наконечник відвіси доторкався центрального знаку, 
нанесеного на гіпотенузі трикутника. 

Єгипетські будівельники використовували також прості дерев’яні 
пристрої для перевірки прямих кутів. Це, в принципі, такі самі інструменти, 
які використовуються і зараз (рис. 1.16 – прямокутник з фіванської гробниці 
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Рис. 1.30. Давній індійський безмін 

 

 
Рис. 1.31. Зважування із 
застосуванням безміну 

На давньоіндійському горельєфі I–II 
ст. н. е. зображений процес зважу-
вання на ньому (рис. 1.31). 

Давньоєгипетська і ассирій-
сько-вавилонська вагові системи 
послугували основою для вагових 
одиниць інших давніх народів. 
Основна одиниця ваги давніх персів, 
яка у сучасних одиницях складала 
502,2 г, що близько до вавилонської 
“вагової” міни. Від персів ця 
одиниця ваги проникла в Індію, 
тому, можливо, індійська міра ваги 
пала складала прибл. 502 г [114]. 

Велика кількість різноманіт-
них гир і уламок зробленої з 
раковини вимірювальної лінійки з 
дуже точно нанесеними поділками 
дозволяють стверджувати, що основ-
на одиниця ваги була рівною 0,86 г, а 
основна одиниця довжини відпо-
відала 6,7 мм. Система числення вже 
тоді була десятинною [146]. 

Ще у пер. ст. I тис. до н. е. як 
гроші використовувалися куски чи 
зв’язки кусків міді, срібла чи золота 

певної ваги (нішка). У V–IV ст. до н. е. з’являються срібні монети, які 
називаються каршапана чи дхарана. Можливо, ще раніше появилась мідна 
монета. Однак, простий обмін товарів продовжував залишатися важливою 
формою торгівлі. В імперії Маур’їв торгівля була строго регламентована з 
боку держави. Спеціальні чиновники слідкували за вірністю мір і ваг, за 
порядком на ринку. За порушення до винних застосовувалися великі грошові 
штрафи [146–148]. 

Ратті – назва грошово-вагової одиниці старої монетної системи Індії, 
в основі якої лежало сім’я рослини гун’я вагою 0,113–0,118 г. Старе індійське 
законодавство передбачало для кожного з трьох монетних металів свою, 
незалежну від інших, систему: для золота – 1 пала (нішка) дорівнювала 4 
суварнам чи 64 машам (машакам) або 320 ратті; для срібла – 1 пала 
(сантамана) – 10 дхаранів (каршапани, пурани), чи 160 маш, чи 320 ратті; для 
міді – 1 пана (кашапана) – 80 ратті. Пізніше була створена єдина монетна 
система, яка мала, все ж таки, місцевий різновид. 

За деякими відомостями прибл. у 320 р. до н. е. існувало срібло 
Чандрагупти в 1, ½, ¼, 1/8 пана (чи каршапани) [149]. Одиниця ваги пан 
дорівнювала прибл. 9,7 г срібла [17]. У V–IV ст. до н. е. з’являються срібні 
монети, які називаються каршапана чи дхарана [148]. 




