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УДК 168.5
ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗЕТАЛОННОГО ВИМІРЮВАННЯ ЯК
КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ
Готинян В.В.
В статті розкривається проблема визначення безеталонного вимірювання. В низці робіт
запропоновано визначити вимірювання як класифікацію об’єктів. Але для вдалого визначення
необхідно задати видову відмінність безеталонного вимірювання від класифікації.
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Ціллю даної статті є визначення безеталонного вимірювання як способу
класифікації об’єктів.
Девізом сучасної науки можна назвати твердження Г. Галілея про те, що
необхідно вимірювати все, що вимірюється, і прагнути перетворити у вимірне те,
що таким ще не є. За останні сто років вимірювання перестає бути прерогативою
точних наук і коло наук, що використовують цей метод, значно розширилося. Але
використання «звичайного» еталонного вимірювання, скажімо, в науках суспільногуманітарного циклу пов’язано з цілою низкою труднощів. Перш за все, ці труднощі
пов’язані з пошуком еталонів – чітко фіксованих міжнародних стандартів для
вимірювання. Сучасний темп життя потребує вимірювання не тільки IQ людини, але
й таких її ознак як чесність, порядність, працелюбність старанність тощо, - тобто
ознак, що не можна вимірити за допомогою еталонів. Тому ряд наук використовує
певною мірою схожий на еталонне вимірювання метод шкалування.
Як приклад можна навести шкалу Мооса в мінералогії, яка призначена для
вимірювання твердості мінералів. Десять довільно обраних мінералів розташовані
по мірі зростання їх твердості. Мінерал вважається твердішим за той, на якому він
залишає подряпину і м’якіше за той, який залишає подряпину на ньому. Якщо
мінерал і залишає подряпину на обраному еталоні, і сам дряпається ним, то
твердість його дорівнюється твердості обраного еталона і позначається його
порядковим номером у шкалі. Чим твердіший мінерал, тим більше число йому
відповідає за шкалою Мооса. Наприклад, твердість талька оцінюється як 1, а
твердість алмаза – як 10.
Однак слід зазначити, що числа, які характеризують ступінь твердості, тобто
вимірюваної величини, добираються досить довільно. Тому деякі вчені вважають,
що «навряд чи є доцільним називати вимірюванням будь-який спосіб квантифікації
властивостей та величин за ступенем їх інтенсивності» [1, с. 85]. Одна з причин
цього, на думку К. Беркі, полягає в тому, що «одиницю абсолютної шкали не
можна, однак, розуміти ні як одиницю вимірювання, ні тільки як одиницю лічби» [2,
с. 138]. Але існує думка, що еталони, по суті, теж є мірами, яким колись було
надано значення, що дорівнює одиниці. А тому і еталонне вимірювання
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представляється як вдосконалена система шкалування [3]. Крім того, дослідникам,
які плідно працюють в галузі, скажімо, психології, не спадає на думку відмовитися
від оцінок інтелектуальних даних людей, питань, пов’язаних з їх професіоналізмом
лише тому, що вимірювані засоби є «грубими» та суб’єктивними або відсутні
бездоганні шкали для вимірювання.
Значене розширення меж застосування поняття «вимірювання» призвело до
того, що будь-яке наукове вимірювання неодмінно має бути виконане за допомогою
еталона, а будь-яке вимірювання, що виконується без еталона, автоматично
«виключається» з переліку наукових. Але пошук та використання еталонів
«хоробрості», «краси», «порядності», «правдивості» може затягнутися та привести
до не аби яких спорів, або навіть ускладнити роботу науковця. Тому звернемо нашу
увагу до безеталонного вимірювання, яке представляє «самостійний широкий клас
вимірювань, які мають чималу цінність» [4, с. 131].
Безеталонне вимірювання представляє собою клас вимірювань, які
здійснюються без використання еталонна як чітко фіксованого міжнародного
стандарту вимірюваної величини та без обов’язкового для еталонного вимірювання
пошуку математичного відношення (більше-менше). Замість еталонів інколи
використовуються квазіеталони – об’єкти або характеристики, які не є
міжнародними стандартами і зразками певних величин і які можна використовувати
в якості еталонів лише один раз. Або при безеталонному вимірюванні можна взагалі
відмовитися від використання еталонів, «замінивши» їх комбінацією параметрів, що
утворюють об’єкт або зіставленням певної ознаки з вимірюваним об’єктом.
Безеталонне вимірювання являє собою доволі широкий клас вимірювань, які можна
поділити на види за підставою – механізмом вимірювання принаймні на чотири
види [5].
Крім того, слід зазначити, що еталонне вимірювання характеризується певним
числом абстракцій і являє собою процес «перетворення» якісних характеристик в
кількість – число, оскільки результат вимірювання виражається числом.
Безеталонне вимірювання не вимагає дотримання цих абстракції, а тому і результат
вимірювання не треба представляти в чисельному вигляді.
В науковій літературі можна знайти багато прикладів безеталонного
вимірювання, як, скажімо, шкала Мооса, вимірювання сили вітру за шкалою
Бофора, конуси Зегера та інші, але сам термін «безеталонне вимірювання» майже не
використовується. Вперше про цей вид вимірювання було зазначено в роботі А.І.
Уйомова і Г.К. Полікарпова [4], але не надано його визначення. Далі сам термін
почали використовувати активніше, але визначення безеталонному вимірювання так
і не було надано. Тому важливим є аналіз існуючих визначень процедури
«вимірювання» з подальшим виокремленням можливого визначення безеталонного
вимірювання.
Найчастіше вимірювання (в найширшому сенсі цього слова) в науковій
літературі розглядається як приписування числових форм об’єктам чи подіям на
основі визначених правил, або як класифікацію об’єктів чи явищ, за якою кожній
визначеній групі приписується визначений знак (цифра, буква чи слово) [2]. П.Ф.
Лазарсфельд зазначає, що «… якщо розпливчастий термін «вимірювання» назвати
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«пошуком упорядкованої класифікації», це буде хороше визначення» [цит. по 2].
Безеталонне вимірювання визначають як «класифікацію об’єктів, в ході якої з
родового поняття вимірюваного об’єкту (до вимірювання) виокремлюються види за
певною ознакою – вимірюваною величиною або вимірюваною властивістю» [6, с.
89]. За логічною формою – це найпоширеніший вид визначення: визначення через
найближчий рід («класифікація») та видову відмінність. Але тут ми зіштовхуємось
зі «старим-новим» питанням: що таке класифікація?
Як правило, в логіці як класифікацію розуміють результат послідовного поділу
будь-якого поняття на види, видів на підвиди і т.д. Але, як зазначає А.Л. Субботін,
«історично уявлення про класифікацію як результат процесів поділу понять сягає до
відомого «древа Порфирія» − ієрархії понять, які дійсно нагадують схему
дедуктивної дихотомічної класифікації. Але з часів… Порфирія наука сягнула
далеко уперед» [7].
Дж.Ст. Мілль відзначає, що одне лише придання речам загальних імен, акт їх
називання вже здійснює класифікацію, тому що усяке називання, яке означає будьяку властивість, самим цим актом розділяє усі речі на два класи: на ті, що мають цю
властивість і на ті, які її не мають її. Але Дж.Ст. Мілль пояснює, що така
класифікація являє собою лише випадковий результат використання назв, що
використовуються з іншою метою: для позначання тих чи інших якостей цих
предметів. Г.І. Челпанов розуміє класифікацію як розподілення речей за класами
згідно до подібності між ними [8].
В сучасній науковій літературі слово «класифікація» використовується,
принаймні, у двох сенсах: як найменування вже існуючої класифікації і як
позначення процесу її створення. У книзі Розова С.С. [9] зазначено ще одне
значення цього терміну – процедура використання класифікації. Якщо вже цей
термін має декілька значень, а мова йде про термінологію, в якої не може бути
двозначності, то термін «класифікація» доцільно використовувати в першому
значенні (як найменування вже існуючої класифікації), а термін «класифікування» −
для процесу створення класифікації. Однак термін «класифікування» «можна
розуміти і як процес створення, і як процес використання вже створеної
класифікації» [9, с. 6].
Для нашого дослідження доцільніше використовувати термін «класифікування»
− «процес віднесення класифікуємого об’єкту до певного підрозділу будь-якої
класифікації, що проводиться на підставі визначення наявності або відсутності
заданої ознаки (ознак) у класифікованих об’єктів» [9, с. 7]. Таке визначення
класифікування характеризує механізм одного з видів безеталонного вимірювання,
заснований на зіставлені ознаки з вимірюваною річчю з метою відповіді на питання:
чи належить ознака вимірюваному об’єкту. Таким чином відбувається вимірювання
лікарем стану захворювання людини. Кожній хворобі відповідають опорні
діагностичні ознаки, які лікар співвідносить зі станом хворого.
Аналізуючи інші визначення класифікування знаходимо: «основним принципом
цього процесу є порівняння об’єктів, що розглядаються, з заданими зразками,
еталонними представниками класів» [9, с. 7]. Подібним чином здійснюється
безеталонне вимірювання засноване на порівнянні двох об’єктів, один з яких
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розглядається у якості певного «умовного» еталона вимірюваної величини
(квазіеталона), а інший є вимірюваним об’єктом. Таким чином вимірюється
твердість мінералу за шкалою Мооса. Також за цим механізмом відбувається
співвідношення курсів валют і визначається, скажімо, ріст або зменшення курсу
гривні відповідно до курсу долара.
Також наведене вище визначення процесу класифікування відповідає виду
безеталонного вимірювання, який заснований на порівнянні ознаки, властивості, що
належить вимірюваній речі, з ознакою, обраною в якості умовного квазіеталона.
Подібним чином вимірюється сила вітру за шкалою англійського адмірала Бофорта
або вчитель вимірює рівень знань учня. При цьому відбувається порівняння між
властивостями, що були обрані в якості умовних квазіеталонів, наприклад, сила
вітру зазначена в шкалі або перелік того, що повинна містити в собі відповідь учня
на той чи інший бал, з властивостями вимірюваного об’єкту – вітру, що дує, або
відповіді учня [5].
Якщо слідувати визначенню класифікації як поділу поняття за певною
підставою, то слід зазначити що створення класифікації, як зазначає Розов: «може
відбуватися в умовах, коли поняття, що має бути поділене, ще не існує, і, крім того,
задача класифікації проглядається як раз в тому, щоб сприяти виробленню понять
про об’єкти, що вивчаються» [9, с. 12]. Тобто в процесі класифікації може бути
утворене подільне поняття.
Спосіб створення класифікації може бути як дедуктивним, скажімо «древо
Порфирія», так і індуктивним. Б.В. Якушин зазначає що «при індуктивному
створенні класифікаційній схеми аналізу підпадає окремі об’єкти, що об’єднуються
у класи на основі подібності або відмінності в ознаках» [цит. по 9, с. 12]. Такому
визначенню класифікації відповідає вид безеталонного вимірювання, заснований на
комбінації параметрів (властивостей чи ознак), за допомогою яких утворюється і
вимірюється об’єкт. Наприклад, групи крові людини визначаються і вимірюються
шляхом комбінації ізоантигенів та ізоантитіл. Або інший приклад. Третій закон Г.
Менделя наголошує: при схрещуванні двох гомозиготних особин, які відрізняються
одна від одної за двома або більше парами альтернативних ознак, гени й ознаки, яки
їм відповідають, наслідуються незалежно один від одного і комбінуються в усіх
можливих сполученнях. Згідно з третім законом Г. Менделя комбінація генів
особин, схрещуються, повністю описує і вимірює наступне покоління [5].
Висновки. Повертаючись до визначень П.Ф. Лазарсфельда, Г. Гоуда та інших
щодо визначення вимірювання як класифікації, то з ними можна погодитися але
частково. Якщо чітко розрізняти поняття вже утвореної класифікації і
класифікування, як процесу створення класифікації, то аналіз даної проблеми
показує що вимірювання краще визначити як класифікування, процес створення
класифікації. Причому слід зазначити, що не тільки безеталонне, а навіть еталонне
вимірювання можна визначити як класифікування, віднесення об’єкта, що
класифікується, до певного класу на підставі наявності або відсутності заданої
ознаки. У випадку еталонного вимірювання цією підставою може бути тотожність
або нетотожність еталону вимірюваної величини.
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Але слід зазначити, що класифікування може бути лише найближчим родом при
визначенні вимірювання, а особливо безеталонного вимірювання. Тому, на нашу
думку, наступним кроком у визначенні безеталонного вимірювання буде пошук
видової відмінності, яка зможе чітко виокремити безеталонне вимірювання з
класифікації.
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В статье рассматривается проблема определения безэталонного измерения. В ряде работ
предлагается определить измерение как классификацию объектов. Но для правильного определения
необходимо задать видовое отличие безэталонного измерения от классификации.
Ключевые слова: эталонное измерение, безэталонное измерение, определение, классификация.
Gotynyan V. Standardless measurement as classification of objects // Scientific Notes of Taurida
National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. –
Vol. 23 (62). – № 2. – P. 252-256.
The problem of determination of standaraless measurement as classification of objects is examined in
this article. But for correct determination of this concept it is necessary to set the specific difference of this
type of measuring from classification.
Keywords: standard measurement, standardless measurement, definition, classification.
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