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Řecké vojsko
V období od 14. stol. př. Kr. se používala lehká zbroj, tvořená lněnou nebo vlněnou látkou s našitými kovovými pláty a využíval se menší štít. Podle Homéra byla taková zbroj  charakteristická pro Řeky období Iliady. Později se u movitějších vrstev začíná objevovat bronzový pancíř, asi pod vlivem z Eltrurie a Podunají. Pancíř byl hlavní výstrojí řeckých těžkooděnců (hoplitů), kteří tvořili jádro vojska, stojícího na aristokratické bázi. Boje se účastnili jen ti občané, kteří si mohli opatřit zbroj z vlastních prostředků. Nejzámožnější pak sloužili jako jezdci. Ke konci archaické doby došlo k úpravě od sešněrovaných plátů k plátům zhotoveným na míru. Varianty těchto krunýřů, obecně označovaných jako thóráx, se vyskytují i v helénistické době, kde postupně dochází k přechodu od těžké zbroje k lehčí. Podobný posun je znát i u přilbic a zbraní. Postupně se přestává nosit těžká přilba bronzová a je nahrazována lehčím typem. Většinou chránily nejen hlavu a krk, ale i nos.  Asi nejcharakterističtějším  příkladem je tzv. korintská přilba a obdobou je i tzv. chalkidská přilbice. Za řecko perských válek se přestávají nosit korintské přilby a nahrazují je lehčí přilbice typu pílos a v helénistickém období pak častá boitská přilba. Rozšířené byly i kovové holeně, které byly od 6. stol. dělány na míru. Obdobná tendence odlehčování probíhala i u tehdejších těžkých a dlouhých bronzových mečů, které byly od roku 1100 nahrazeny v Athénách kratšími železnými meči. Meče se používalo jako sečné i bodné zbraně a byl zavěšen pod levou paží tak, aby se dal lehce tasit. Za Římanů se využívá těžký hispánský meč. Kromě toho se k boji i lovu využíval oštěp a kopí. Velkou změnou bylo využití dlouhého makedonského kopí (sarissy). Speciálními vojenskými oddíly byly prakovníci a lučištníci. Jako prakovníci prosluli Rhoďané, Syrofoiničané a Thrákové. Do Atén první lučištníky, Skythy, pozval Peisistratos. Organizace armády se vyvíjela od Homérské doby, kdy vedoucí silou byly aristokratické skupiny v čele se svými králi a basilei, přes pravidelné občanské armády pod velením stratégů, po námezdní armády helénistické doby.
Vojenská služba trvala v Aténách dva roky a začínala v osmnácti letech. Ve Spartě začala společná výchova od sedmi let. Ve dvaceti letech byli zařazeni do vojska a službu konali do třiceti. Jízda byla jak ve Spartě, tak v Aténách. Zde bylo asi tisíc jezdců, ale skutečnou bojovou jízdu najímali hlavně od Skythů.
Válečné lodě vycházely z homérského období a měly 20 – 50 vesel po každé straně v jedné řadě. Později se přidaly další dvě řady vesel nad sebou a vznikla tiréma se 150 veslaři.
Aténskému vojsku velelo 10 stratégů, volených po jednom z každé fýly. Ve Spartě byli veliteli vojsk oba králové (archagetové). Vojsko bojovalo v uzavřeném šiku (falanx), chráněném z obou stran jízdou a lehkooděnci. Při napadení ze zadu musela falanx provést složitý obrat, který při tisících mužích v čele znamenal ujít kilometr, proto bylo napadení ze zadu pro hoplity většinou smrtelné. Při útoku vyrážela nejprve jízda s lehkooděnci a poté nastupovala falanx. Na určitou vzdálenost hodili těžkooděnci oštěpy a řítili se s pokřikem do boje. Ovšem již za peloponéských válek se více prosadily lehčí oddíly s větší operativností.
Makedonské vojsko se pod vedením Filipa II. změnilo v hustou falangu, která bojovala s dlouhými oštěpy, drženými oběma rukama, a s malým štítem na levém  rameni. Důležitá zde byla i tuhá kázeň. K obléhání měst používali Makedonci katapultů a balist.

Římské vojsko
Základní bojovou jednotkou  římského vojska byla legie. V nejstarší nám známé době (5. stol. př. n. l.) se skládala ze 4500 mužů, z nichž bylo 3000 těžkooděnců, 1200 lehkooděnců a 300 jezdců. Pěchota se dělila na 30 manipulů, každý manipul na dvě centurie a jízda na 10 turm. Velikost legie se neustále měnila a v 5. stol. n. l. ji tvořilo 6000 pěšáků a 730 jezdců, případně i více. Legie se v té době skládala z 10 kohort, z nichž první měla 1105 pěšáků a 132 jezdců, další pak po 555 pěšácích a 66 jezdcích. V legii pak sloužili těžkooděnci a lehkooděnci. Těžkooděnci se dělili na tři skupiny podle věku a výcviku. Mladší se nazývali hastati (od hasta = kopí), muži středního věku principové (přední, hlavní) a starší triarové (třetí v řadě). Hastati a principové měli ve výzbroji krátký meč (glaudius) a dva dlouhé oštěpy (pila), chránil je pancíř, přilba a štít. Triariové nosili místo oštěpu dlouhé kopí. Lehkooděnci byli vyzbrojeni mečem, krátkými oštěpy, luky a praky a chránili se kulatým štítem. Manipulu vedl centurion zvolený a centurion jmenovaný se svými zástupci (optiem). Zvláštní postavení měl nosič odznakulegie – orla, či znaku jednotlivých manipulů a trubači na polnici, trubku a válečný roh. Velitelem celé legie byl její prefekt. Důležité postavení měli prefekti tábora (starali se o stavbu a zásobování tábora) a prefekti technických služeb (zajišťovali výrobu zbraní, zbroje a válečných strojů). K vlastní římské legii se ještě přidávali spojenecké jednotky.
Přesun probíhal tak, že předvoj tvořila lehká pěchota a jízda, následovala těžká pěchota, vozatajstvo chráněné z obou stran jízdou a nakonec opět lehká pěchota a jízda. Každý večer nebo v případě ohrožení budovali římští vojáci opevněný  tábor proti útoku nepřátel. Opevnění tvořili většinou tak, že vyhloubili příkop, zeminu navršili na val a na vrchol zatloukli kůly.
V bitvě se římské legie seřadily ve středu, boky jim kryly spojenecké legie. Jízda byla na křídlech. V první linii stáli hastati, v druhé principes a ve třetí seděli a odpočívali triariové. Původně bojovali podobně jako falanx, tedy v sevřeném šiku v šesti řadách za sebou o pěti stech mužích. Koncem 5. stol. př. n. l. nahradil falangu volnější trojřadý šik. Boj většinou zahájila lehká pěchota, která postupovala v rojnicích a dorážela na nepřítele. Pak již hlavní váha spočívala na těžké pěchotě. Po průlomu středu nebo zničení křídel a následném úprku nepřátel je pronásledovala a dobíjela římská jízda. Existovali i různé speciální formace jako byl klín nebo kleště. 
Organizace legie byla připisována již Romulovi. Lze však předpokládat, že v jádru pochází skutečně už z doby královské. Římský historik a autor Nárysu vojenského umění, Flavius Vegetius Renatus napsal: „Zdá se, že jedině bohové jim mohli vnuknout organizaci legie.“ Ve starším republikánském období svěřoval římský stát obranu majetným vrstvám , tedy těm, kteří měli mít o obranu skutečný zájem. Vojáci byli povoláni jen v nevyhnutelných případech a armáda se rozpouštěla hned poté, co bylo zažehnáno nebezpečí.  Výstroj a výzbroj si musel voják hradit z vlastních prostředků. V 2. stol. př. n. l. provedl reformu římský konzul  Marius. Zrušil podmínku majetku pro odvod do legie a najal všechny dobrovolníky toužící po římském občanství. Od této doby také existují stálé legie placené žoldem. Odměnou pro vojáky byla část válečné kořisti. Když nastoupil nový císař, rozdával donatium (peněžní odměny) ve výši žoldu zapět let. Existovaly i čestné odměny, šlo o vojenská vyznamenání. Mezi nejcennější patřil věnec z trávy za osvobození obléhaného města. Věnec z dubového listí se uděloval za záchranu života římského občana v boji. Dále se udělovaly věnce tomu, kdo první překročil hradby nepřátelského města, tábora nebo za ukořistění nepřátelské lodi. Řadoví vojáci dostávali za odměnu velké medaile, náramky a náhrdelníky. Centurioni získávali věnce ze zlata. Poslušnost se udržovala i trest. Za dezerci nebo opuštění stanoviště hlídky se trestalo smrtí. Rozsudek byl vykonán údery holí nebo ukamenováním. Jestliže dezertovala celá jednotka, byla postižena popravou každého desátého muže. Největší potupou pro jednotku bylo ovšem její rozpuštění. 
Ze speciálních jednotek dění v Římě nejvíce ovlivňovala prétoriánská garda. Ochranu konzula nejprve vykonávalo 12 liktorů se svazky prutů, z nichž čnělo ostří sekery. To ovšem přestalo stačit a tak měli vrchní velitelé ke své ochraně prétoriánskou  kohortu  (500 mužů). Za císařů sídlila garda v Římě a měla v čele prefekta prétoriánů a již za císaře Augusta čítala 4500 mužů a postupně narůstala až na 16000 prétoriánů  za císaře Vitellia (což byly tři legie). Prétoriány definitivně zrušil císař Konstantin roku 312 n. l. Kromě prétoriánských gard existovaly i gardy městské, podřízené senátu. Mocensky byly ovšem nepříliš významné, stejně jako kohorty nočních strážců, kteří měli na starosti policejní službu a boj proti požárům. 
Proti silně opevněným místům postupovali Římané dvěma způsoby. Především to byla blokáda, vyžadující ovšem značné síly. Kolem města se vybudovala dvojitá hradba, která chránila proti výpadům obležených i útokům nepřátelských spojenců. V případě přímého útoku šlo především o přitažení obléhacích věží k hradbě, ty svou výškou přesahovaly i věže a střelbou z luků, házením oštěpů a kamenů likvidovali Římané nepřátele na hradbách. V případě nerovnosti terénu nebo příkopu se k hradbě stavěl agger, konstrukce z kmenů a hlíny, po kterém pak šlo přitáhnout obléhací stroje. Hradby se často ničily beranem nebo srpem. Posledním způsobem bylo vykopání podzemní chodby, kterou buď pronikla pěchota do města a otevřela brány nebo byla chodba vyplněna smolným dřevem, zapálena a podkopaná hradba se zřítila. Útok podporovaly balisty, střílející kamenné koule nebo tenčí kůly a katapulty, vrhající těžké kameny. Při útoku vojáci také často užívali formaci želva (testudo), kdy svými štíty vytvořili neproniknutelnou hradbu.
Počátek římského loďstva se klade do roku 260 př. Kristem, kdy Dulius získal své první vítězství v bitvě u Myl při pobřeží Sicílie nad Kartágem. Významnější posun nastal až v roce 67 př. Kr., kdy Pompeius postavil pět set lodí proti pirátům. Za císaře Augusta byla ustanovena stálá flotila. Římané ovšem nebyli žádní námořníci, jejich taktika spočívala v zahákování nepřátelské lodě pomocí můstku se železným ostnem zvaným havran. Obecně ve starověku šlo  to taranovat nepřátelskou loď těsně pod čárou ponoru, klounem na přídi lodi. I na lodích jsou stavěny vrhací stroje (balisty, katapulty) a velké lodice měly i věže a hradby. V bitvě se lodě stavěly do sestavy ve tvaru půlměsíce. Nejvíce lodí bylo ale zničeno bouřemi.
Od doby císaře Hadriana došlo k zastavení výbojů a pevné obraně hranic. Známý je limes romanus – systém valů, zdí věžiček a pevností podél toku Rýna a Dunaje proti útokům barbarů. Ke konci římské říše došlo k velké barbarizaci armády, která patřila k faktorům, zapříčiňujícím pád říše.
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