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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen,
který má zájem o předmět, pro který byla zřízena technická komise, má právo být v tomto výboru
zastoupen. Práce se účastní také mezinárodní organizace, vládní i nevládní, ve spolupráci s ISO. ISO
úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace
v elektrotechnice.
Postupy použité k vypracování tohoto dokumentu a postupy určené k jeho další údržbě jsou popsány ve
směrnicích ISO / IEC, část 1. Zejména je třeba uvést různá schvalovací kritéria potřebná pro různé
typy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly směrnic ISO
/ IEC, část 2
(viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 12, Veličiny a jednotky, ve spolupráci
s Technickou komisí IEC/TC 25, Veličiny a jednotky.
Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 80000-10:2009), které bylo technicky
revidováno.
Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou tyto:
– tabulka udávající veličiny a jednotky byla zjednodušena;
– některé definice a poznámky byly uvedeny fyzikálně přesněji;
– definice v tomto dokumentu byly sladěny s jejich ekvivalentními definicemi v ICRU 85a.
Seznam všech součástí souboru ISO 80000 a IEC 80000 lze nalézt na webových stránkách ISO a IEC.
Jakákoli zpětná vazba nebo dotazy k tomuto dokumentu by měly být směrovány na uživatelův státní
orgán pro normalizaci. Kompletní seznam těchto orgánů najdete na www.iso.org/members.html.

Úvod
0 Zvláštní poznámky
0.1 Veličiny
Numerické hodnoty fyzikálních konstant v tomto dokumentu jsou uvedeny v jednotných hodnotách
základních fyzikálních konstant zveřejněných v doporučených hodnotách CODATA. Uvedené hodnoty
jsou poslední známé před zveřejněním. Uživateli se doporučuje, aby se na webové stránce CODATA
dozvěděl nejnovější hodnoty: https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html.
Značka

je redukovaná Planckova konstanta rovná

, kde

je Planckova konstanta.

0.2 Zvláštní jednotky
1 eV je energie získaná elektronem při průchodu potenciálového rozdílu 1 V ve vakuu.

0.3 Veličiny stochastické a nestochastické
Rozdíly mezi výsledky opakovaných pozorování jsou ve fyzice běžné. Mohou vycházet z nedokonalých
měřicích systémů nebo ze skutečnosti, že mnoho fyzikálních jevů podléhá přirozeným fluktuacím.
Kromě kvantověmechanických problémů je často třeba rozlišovat mezi stochastickou veličinou, jejíž hodnoty sledují
rozdělení pravděpodobnosti, a nestochastickou veličinou s jedinečnou očekávanou hodnotou
(očekávání) takových rozdělení. V mnoha případech není rozlišení významné, protože rozdělení
pravděpodobnosti je velmi úzké. Například měření elektrického proudu obvykle zahrnuje tolik
elektronů, že fluktuace přispívají jen zanedbatelně k nepřesnosti měření. Když se však přiblíží hranice
nulového elektrického proudu, mohou se projevit fluktuace. Tento případ samozřejmě vyžaduje
pečlivější postup měření, ale možná ještě důležitější je, že význam stochastických variací veličiny
může záviset na velikosti veličiny. Podobné úvahy platí pro ionizující záření; fluktuace mohou hrát
významnou roli, a v některých případech je třeba ji výslovně uvážit. Byly zavedeny stochastické
veličiny, jako je dodávaná energie a měrná dodávaná energie (položka 10-81.2), ale také počet
průchodů částic oblastmi mikroskopických terčů a jejich rozdělení pravděpodobnosti, protože
popisují nespojitou povahu ionizujícího záření jako determinantu radiochemických
a radiobiologických účinků. V aplikacích záření zahrnujících velká množství ionizujících částic, např.
v lékařství, radiační ochraně a testování a zpracování materiálů, jsou tyto fluktuace adekvátně
reprezentovány očekávanými hodnotami rozdělení pravděpodobnosti. „Nestochastické veličiny“, jako
je fluence částic (položka 10-43), absorbovaná dávka (položka 10-81.1) a kerma (položka 10-86.1),
jsou založeny na těchto očekávaných hodnotách.
Tento dokument obsahuje definice založené na diferenciálním podílu typu , ve kterém je veličina
stochastické povahy, což je situace běžná v metrologii ionizujícího záření. V těchto případech se
veličinou
rozumí očekávaná nebo střední hodnota, jejíž prvekNP1)
odpovídá prvku .
Diferenciální podíl
je limitou rozdílového podílu
pro . V poznámkách k definicím spadajícím
do této kategorie se odkazuje na tento odstavec.

1 Předmět normy
Tato norma uvádí názvy, značky a definice pro veličiny a jednotky užívané v atomové a jaderné
fyzice. Podle potřeby jsou rovněž uvedeny převodní činitele.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Pro takové veličiny
a jejich velikosti zavádí Electropedia (IEV)
položkou 121-11-06 termín a pojem kvazi-infinitezimální. Jde o veličiny zpracovatelné
matematicky jako infinitezimální, tj. s matematicky očekávanou limitou , ale jen v míře,
která respektuje makroskopický popis, a přitom nepřichází do sporu s diskrétní povahou
sledovaného objektu.

