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Какво е мотрологията?

Метрология е наука 
за измерването, методите и 
средствата на измерване. 
Предмет на метрологията е 
извличането чрез измерване
на информация за свойствата
на обектите с дадена точност
и достоверност.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5


История на Метрологията

се отбелязва Световния
ден на метрологията. В 
България се отбелязва
след Решение 342 на 
Министерския съвет от 17 
май 2001 г.
На този ден през 1875 г. 
на проведената в Париж 
международна
техническа конференция 
17 държави подписват
Конвенция за метъра, с 
което метричната система 
става световна.

На 20-ти

Май

в България е приет
първият Закон за 
мерките и 
теглилките - един от 
първите
метрологични закони
в света, и е признат
от световните научни
среди като един от 
най-съвършените в 
тази област. След 
приемането му в 
България се въвежда
като задължителна
метричната система.

На 15 
ноември 
1888 г.

влиза в сила 
Законът за 
мерките за 
храни, а за 
останалите
мерки и теглилки
влиза в сила от 1 
януари 1892 г. 
Въвеждането на 
новите мерки и 
теглилки в 
правителственит
е учреждения 
става 
задължително от 
1 януари 1889 г.

От 1 юни 
1889 г.

Еталонът идва в София 
на 12 септември 1910 г. и 
официално започва да се 
прилага от 19 март 1911 г. 
Съгласно Закона за 
измерванията, приет от 
39-ото Народно събрание
на 24 април 2002 г. 
Държавната агенция за 
метрология и технически 
надзор осъществява
държавното управление 
в областта на 
измерванията.

12 
Септември 

1910г.



Раздели

Науката метрология се разделя на 
3 основни дяла:

• теоретична;

• приложна (практическа);

• законодателна.

Като независим дял се разглеждат
въпросите за паричните единици
на държавите.



Проблеми пред Метрологията 

1. създаване на обща теория на измерванията;

2. формиране на единиците за физическите величини;

3. създаване на еталони и образци;

4. разработване на основните

принципи в т.нар. 

„законодателна метрология“;

5. разработване и стандартизация 

на методите и средствата за 

измерване;

6. разработване на методите за определяне точността на 

измерванията



Любопитно 

Еталонът на метъра се пази във

Франция, в Музея на мерките и 

теглилките и днес е по-скоро

исторически експонат, отколкото

еталон в същинския смисъл.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80


БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


