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0 Úvod

0.1 Uspořádání tabulek

Tabulky veličin a jednotek jsou v ISO/IEC 80000 uspořádány tak, že na levých stranách jsou veličiny
a na odpovídajících pravých stranách jednotky.

Všechny jednotky mezi dvěma plnými čarami na pravé straně patří k veličinám mezi odpovídajícími
plnými čarami na levých stranách.

Kde bylo při revizi části ISO 31 změněno číslo některé položky, je číslo z předchozího vydání uvedeno
v závorkách na levé straně pod novým číslem veličiny; položky, které nebyly uvedeny v předchozím



vydání, jsou označeny pomlčkou.

0.2 Tabulky veličin

Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami
a ve většině případů i s definicemi. Názvy i značky jsou doporučené. Definice jsou uvedeny pro
identifikaci veličin Mezinárodní soustavy veličin (ISQ) uvedených na levých stranách tabulek; nečiní si
nárok na úplnost.

Je zdůrazněna skalární, vektorová*) nebo tenzorová povaha veličin, zvláště, je-li to potřeba pro definici.

Ve většině případů se uvádí pouze jeden název a jedna značka pro veličinu; kde jsou uvedeny dva
nebo více názvů a dvě nebo více značek pro jednu veličinu bez zvláštního rozlišení, jsou všechny na
stejné úrovni. Kde existují dva typy kurzívních písmen (např. J  a q;  a ; a a a; g a g), je uveden
pouze jeden. To neznamená, že druhý není stejně přijatelný. Doporučuje se, aby těmto variantám
nebyly přisouzeny různé významy. Značka v závorkách značí, že jde o „rezervní značku“, která se
použije, je-li v dané souvislosti hlavní značka použita v jiném významu.

0.3 Tabulky jednotek

0.3.1 Všeobecně

Názvy jednotek odpovídajících veličin jsou uvedeny spolu se svými mezinárodními značkami
a definicemi. Tyto názvy jsou závislé na jazyce, ale značky jsou mezinárodní a stejné ve všech
jazycích**). Další informace viz Příručka SI (SI Brochure, 8. vydání 2006, BIPM) a ISO 80000-1
(v přípravě).

Jednotky jsou uspořádány takto:

Koherentní jednotky SI jsou uvedeny jako první. Jednotky SI byly přijaty Generální konferencí pro váhya.
a míry (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM). Doporučuje se užívání koherentních jednotek SI,
stejně tak jejich desítkových násobků a dílů tvořených předponami SI, i pokud nejsou výslovně uvedeny.
Jsou uvedeny i některé jednotky mimo SI, které byly přijaty Mezinárodní komisí pro váhy a míry (Comitéb.
International des Poids et Mesures, CIPM) nebo Mezinárodní organizací pro legální metrologii (Organisation
Internationale de Métrologie Légale, OIML), nebo ISO a IEC, a mohou být používány spolu s jednotkami SI.

Takové jednotky jsou v položkách odděleny od jednotek SI přerušovanou čárou mezi jednotkami SI
a ostatními jednotkami.

Jednotky mimo SI přijaté CIPM pro používání spolu s jednotkami SI jsou uvedeny malým písmem (menšímc.
než normální velikost) ve sloupci „Převodní činitele a poznámky“.
Jednotky mimo SI, které nejsou doporučeny pro používání s jednotkami SI, jsou uvedeny pouze v příloháchd.
k některým částem ISO/IEC 80000. Tyto přílohy jsou určeny jen pro informaci, hlavně kvůli převodním
činitelům, a nejsou integrální částí normy. Tyto nedoporučené veličiny jsou rozděleny do dvou skupin:

jednotky soustavy CGS se zvláštními jmény;1.
jednotky založené na stopě, libře a sekundě a některé jiné příbuzné jednotky.2.

Jiné jednotky mimo SI uvedené pro informaci, zejména kvůli převodním činitelům, jsou uvedeny v dalšíe.
informativní příloze.

0.3.2 Poznámka k veličinám s rozměrem jedna neboli bezrozměrovým jednotkám

Koherentní jednotkou pro kteroukoli veličinu s rozměrem jedna, zvanou také bezrozměrovou, je číslo
jedna, značka 1. Při vyjadřování hodnoty takové veličiny se značka jednotky 1 zpravidla nepíše.

PŘÍKLAD



Index lomu n  = 1,53 ´ 1 = 1,53.

Pro násobky a díly jednotky jedna se nepoužívají předpony. Místo nich se doporučují mocniny 10.

PŘÍKLAD
Reynoldsovo číslo Re = 1,32 ´ 103.

Vzhledem k tomu, že rovinný úhel se všeobecně vyjadřuje poměrem dvou délek a prostorový úhel
poměrem dvou ploch, určila CGPM v roce 1995, že v SI jsou radián, značka rad, a steradián, značka sr,
bezrozměrové odvozené jednotky, s rozměrem jedna. Z toho plyne, že veličiny rovinný úhel
i prostorový úhel se považují za bezrozměrové odvozené veličiny. Jednotky radián a steradián jsou
tedy rovny jedné; mohou být tedy vynechány nebo mohou být použity ve výrazech pro odvozené
jednotky, aby se usnadnilo rozlišení mezi veličinami různého druhu majícími však stejné rozměry.

0.4 Číselné výrazy v této mezinárodní normě

Značka  se používá pro označení „je přesně rovno“, značka  se používá pro „je přibližně rovno“,
značka  se používá pro „je podle definice rovno“.

Číselné hodnoty pro fyzikální veličiny, které byly stanoveny experimentálně, mají vždy přiřazenu
nejistotu měření. Tato nejistota má být vždy určena. V této mezinárodní normě se velikost nejistoty
zapisuje podle následujícího příkladu.

PŘÍKLAD
l =  2,347 82(32) m.

V tomto příkladu,  m, se číselná hodnota  nejistoty, uvedená v závorkách, použije na poslední
(a nejmenší platné) číslice číselného zápisu hodnoty  délky . Tento zápis se používá, když 
znamená standardní nejistotu (odhadnutou standardní odchylku) v posledních číslicích . Výše
uvedený číselný příklad znamená, že nejlepší odhad číselné hodnoty délky  (vyjádříme-li 
v metrech) je 2,347 82 a že neznámou hodnotu  lze očekávat mezi (2,347 82 – 0,000 32) m a
(2,347 82 + 0,000 32) m s pravděpodobností danou standardní nejistotou 0,000 32 m
a s pravděpodobnostním rozdělením hodnot .

0.5 Speciální poznámky

Položky uvedené v IEC 80000-6 všeobecně souhlasí s Mezinárodním elektrotechnickým slovníkem (IEV),
zejména s IEC 60050-121 a s IEC 60050-131. U každé položky je uveden odkaz na IEV ve tvaru „Viz IEC 60050-
121, položka 121-xx-xxx.“.

0.5.1 Soustava veličin

Pro elektromagnetismus byly vyvinuty a používány různé soustavy veličin v závislosti na počtu
a volbě základních veličin, na nichž je soustava založena. Nicméně se v elektromagnetismu
a elektrotechnice připouští a v normách ISO a IEC používá pouze Mezinárodní soustava veličin ISQ
a s ní sdružená Mezinárodní soustava jednotek SI. SI má sedm základních jednotek, mezi nimiž je
metr se značkou m, kilogram se značkou kg, sekunda se značkou s a ampér se značkou A.

0.5.2 Sinusoidální veličiny

Pro veličiny měnící se s časem sinusoidálně a pro jejich komplexní zobrazení standardizuje IEC dva
způsoby zápisu značek. Elektrický proud (položka 6.1) a elektrické napětí (položka 6-11.3) se obecně
značí velkým a malým písmenem, u ostatních veličin se užívají doplňující označení. Jsou uvedeny



v IEC 60027-1.

PŘÍKLAD 1
Sinusoidální časovou změnu elektrického proudu (položka 6-1) lze vyjádřit reálným zápisem jako

.
Komplexním zápisem (zvaným fázor) ji lze vyjádřit jako

kde  je okamžitá hodnota proudu,  je její efektivní hodnota (rms),  je fáze a  je počáteční fáze.
PŘÍKLAD 2
Časovou sinusoidální změnu magnetického toku (položka 6-22.1) lze vyjádřit reálným zápisem jako

kde  je okamžitá hodnota toku,  je její špičková hodnota a  je její efektivní hodnota (rms).
1 Rozsah platnosti

IEC 80000-6 uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z elektromagnetismu. Podle potřeby
jsou uvedeny též převodní činitele.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


