Aanwijzingenvoordegebruiker

Voorhetdirectegebruikwordtaanbevolentezoekenonderdenamenvaneenhedenengroothedeninhet register (p.110e.v.).Vandaaruitwordtverwezennaardeartikelenvan
tabel 14 (p.46e.v.)ofnaardepaginanummers (voorafgegaandoorp)vandeinleidende
hoofdstukken.Tabel 14issystematischopgebouwd,beginnendmetdelengte,eenheidm,
3
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gevolgddoortoenemendemachtenvanlengte,totdeeenhedenm enm .Vervolgenskomen
eenhedenengroothedenvanmassa inkg,waarnahetsysteemwordtuitgebouwdtotbijvoorbeeldlineïkemassa inkg/m.Daarnavolgengroothedeneneenhedenvano.a.tijd,temperatuurenhoeveelheid stofmethuneenhedeninallepraktischecombinaties.
HetgebruikvanhetSi-stelselendeterminologievoorgroothedeniseeninternationale
aangelegenheid.Hetgebruikervanisvoorgeschrevenennietvrijblijvend.Doelisondermeeromdecommunicatieteverbeterenenmisverstandentevoorkomen.Tabel 14geeftmet
eenzwartblokjeaanwelkeeenhedennaastdevoorgeschreveneenheid zijntoegestaan,en
meteenopenblokjewanneerdithetgevalisbinnenalleeneenbepaaldvakgebied.
Voordeachtergrondenvanhet systeem,entot-stand-komingvanSIengroothedenwordtaanbevolende inleidendehoofdstukkentebestuderen.Naasteenregistervaneenhedenengroothedenbevindt zichachter indeuitgaveo.a.eenalfabetische lijstvansymbolenenafkortingen,waarindebetekeniswordtverklaard.
Voordeuitvoering isbijdeeerstedrukgekozenvooreengetyptevorm.Gevolg isdatcursievelettershieronderlijnd zijnaangegeven,hetgeendeduidelijkheidtengoedekomt.
Voorzovernodig isdezeuitgavevan 1991 indetailsbijgewerkt.
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Per1januari1980isdeovergangnaarhetInternationaalStelselvanEenhedenindeEuropeseGemeenschapwettelijkeenfeit.Officieelishetgebruik
vaneenhedengeharmoniseerd.
DecirculaireJ1302vanhetMinisterievanLandbouwenVisserijvan18
mei1977inzakedemeeteenhedenheeftbijveelonderzoekerseenzekereongerustheidopgeroepen.Deoudevertrouwdeeenhedenmoetenverdwijnen,maarhetis
nietsteedsduidelijkwelkeeenhedenervoorindeplaatsmoetenkomen.Voor
hetbredeterreinvanhetlandbouwkundigonderzoek,metnamedebiologie
geeftdebijlagevandecirculairemaartendeleeenantwoord.
OmdezelacuneoptevullenheeftdeDirectieLandbouwkundigOnderzoekde
dienstverlenendeinstitutenophetgebiedvanmeettechniek (TFDL)enpublikaties (Pudoc)uitgenodigdeennaderuitgewerktehandleidingoptestellen
voorgebruikinallegeledingenvanhetlandbouwkundigonderzoek.
DitboekjeisbedoeldalseenhulpomhetjuistgebruikvanhetSIte
stimuleren,omdevoordelenvanzijneenvoudinhetbredegebiedvandelandbouwtotzijnrechttelatenkomenenomonnodigebegripsverwarringteverminderen.HetgaatinopdegevolgenvanhetSIvoorhetrapporterenvan
gegevensuithetlandbouwkundigonderzoek.
Ikdankdeschrijversvoorallemoeitediezijhebbengedaanomvoor
medewerkersinhetlandbouwkundigenbiologischonderzoekeenoverzichtelijke
handleidingsamentestellen.
dr.ir.D.deZeeuw
algemeendirecteurlandbouwkundigonderzoek

Tengeleide

Naeenovergangsperiodevanenkelejarenishetgebruikvanuitsluitend
erkendeeenhedenvanaf1978wettelijkvoorgeschrevenvoormeetmiddelen,
metingenenaanduidingeninheteconomischverkeer,indegebiedenvanvolksgezondheidenveiligheid,envoorallehandelingenvanbestuursrechtelijke
aard.Voorenkeleeenhedengoldeenietslangereovergangsperiodetot1
januari1980.OokvoorhetambtelijkverkeerinNederlandzijndeerkende
eenhedenverplicht,zelfsinhetonderzoek.
Ditbetekentdatveleoudereeenhedeninofficieelverkeernietmeer
zijntoegelaten.Helaaskuntuzenuooknietzondermeervergeten.Bijhet
raadplegenvanbestaandeliteratuurheeftuomrekenfactorennodig.Misschien
gebruikteuzelftotnutoeweloudereeenheden.
Inonsboekjezijntweegedeeltenteonderscheiden.Eéngedeeltegeeft
directeaanwijzingenvooreenjuistehanteringvaneenhedenengrootheden
(hoofdstuk1-7);hetwordtaangevuldmeteentabelvanomrekenfactoren
(hoofdstuk12).Hetresterendegedeelte(hoofdstuk8-11)gaatwatverderin
opachtergronden.Eenkeuzeuitdeliteratuurisopgenomenindeliteratuurlijst.
Indezeuitgavezijnlettersymbolenvanvariabelenonderstreeptendievan
vectorenonderstreeptmeteenpijlerboven.Indrukwerkzietmendezemeestal
respectievelijkincursieveenvettecursieveletters.Deuitgeverheeftvoor
deeerstevormgekozenalsvoorbeeldwaaropiedereenmeteenmoderneschrijfmachinetekstenkanmakenvolgensdegeldenderegels (paragraaf7.1).
Dezeuitgaveisgerichtophetonderzoekindelandbouwendebiologie
enophetdaarmeeverwanteonderwijs(WOenHBO).
Omeenindruktekrijgenvandebestaandegebruikenenbehoeftenhebben
wijeenontwerpvandezepublikatietoegestuurdaanveleinstitutenenaan
enkelevakgroepenvandeLandbouwhogeschool.Oponzeverzoekomcommentaar,aanvullingenenopgavevangebruikteeenhedenisinverheugendemategereageerd.
Wijzijninhetbijzonderdankverschuldigdaandevolgendepersonenvoorhun
raadinzakegroothedeneneenheden,hunattenderingopallerleizakenenhun
kritischecommentaaropdepresentatie:

R.J.P.Aalpol,afdelingPublikaties,CentrumvoorLandbouwpublikatiesen
Landbouwdocumentatie (Pudoc),Wageningen
dr.ir.C.vandenBerg,SectieProceskunde,VakgroepLevensmiddelentechnologie,
Landbouwhogeschool,Wageningen
ir.F.deBoer,InstituutvoorVeevoedingsonderzoek"Hoorn"(IWO),Lelystad;
ooksprekendnamenshetProefstationvoordeRundveehouderij,Lelystad,het
InstituutvoorVeeteeltkundigOnderzoek"Schoonoord" (IVO),Zeistenhet
InstituutvoorPluimveeonderzoek"hetSpelderholt"(IPS),Beekbergen
dr.P.H.Bool,CentraalDiergeneeskundigInstituut (CDI),Lelystad
ir.S.Bouman,NederlandsInstituutvoorZuivelonderzoek (NIZO),Ede
dr.ir.A.J.H,vanEs,IWO,Lelystad
dr.ir.P.Gaastra,CentrumvoorAgrobiologischOnderzoek (CABO),Wageningen
dr.ir.J.Goudriaan,CABO,Wageningen
dr.P.Hagel,RijksinstituutvoorVisserijonderzoek (RIVO),IJmuiden
dr.ir.M.J.H.Keijbets,InstituutvoorBewaringenVerwerkingvanLandbouwproducten (IBVL),Wageningen

f

ir.R.Koppe,StichtingTechnischeenFysischeDienstvoordeLandbouw (TFDL),
Wageningen
dr.R.Muijlwijk,VanSwindenLaboratorium (VSL),Delft
dr.ir.G.A.Pieters,VakgroepPlantenfysiologischOnderzoek,Landbouwhogeschool,Wageningen
ir.J.W.Rudolphij,SprengerInstituut,Wageningen
prof.dr.P.K.Schenk,voorheenStichtingLaboratoriumvoorBloembollenonderzoek (LBO),Lisse
ir.G.N.Spaink,InstituutvoorMechanisatie,ArbeidenGebouwen (IMAG),
Wageningen
ir.J.F.Stoutjesdijk,InstituutvoorToepassingvanAtoomenergieindeLandbouw (ITAL),Wageningen
ir.G.L.StrangvanHees,afd.Geodesie,TechnischeHogeschoolDelft
ing.C E . Talma,TFDL,Wageningen
G.J.W.Visscher,TFDL,Wageningen
dr.B.F.Visser,RijksuniversiteitLimburg,Maastricht
dr.ir.J.Wesseling,InstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding (ICW),
Wageningen
Devormvandezepublikatie,dekeuzevanonderwerpeneneventuele
overgenomenofzelfgemaaktefoutenblijvenvanzelfsprekendvoorrekening
vandeauteurs.
Wageningen,januari1980

K.Schurer
J-C.Rigg

1 Iets uit de historie

Alheelvroegvoeldendemensendebehoeftedemaatvandingente
bepalen.Zodrahetdanomdingengingdienietdirectnaastelkaartezetten
waren,kwamdenoodzaakvaneenreferentiemaatop.Geleidelijkaanis
daaruiteen-vanstreektotstreekverschillend-eenhedenstelselgegroeid,
d.w.z.eenstelselvanêênheidsmaten,diealsbasisvoordevergelijkingvan
gelijksoortigegroothedenwerdengebruikt.Deonderlingeverschillentussen
ponden,voeten,ellenenmorgenswerdenechteralinde18eeeuweensteeds
ernstigerbelemmeringvoordeinternationalehandel.DeFranserevolutie
heeftdestootgegeventotdeontwikkelingvaneennieuweenhedenstelsel,
datvoorallelandenenalletijdenbedoeldwas.Deeenhedenmeteren
kilogram (kracht)zijninde19eeeuwinderdaadgemeengoedgeworden,behalve
indeengelssprekendelanden.
In1875heefteengrootaantallandenzichverenigdindemeterconventie,
methetdoelervoortezorgendatdooreengoededefinitievandeeenheden
endoorhetverspreidenengeregeldcontrolerenvanstandaardenoveralterwereld
matenengewichtengebaseerdzoudenzijnopdezelfdeeenheden.Hethoogsteorgaan,
deAlgemeneVergaderingvoorMatenenGewichten (CGPM),bestaatuitvertegenwoordigersvanalle45deelnemendelanden.DeAlgemeneVergaderingkomteenmaalpervierjaarbijeenensteltdandefinitiesvaneenhedenvast.Het
InternationaleComité (CIPM)vergadertiedertweejaarenhoudttoezichtop
verschillendecommissies.HetComitébereidtdebesluitenvandeAlgemene
Vergaderingvoorenziettoeopdeuitvoering.HetInternationaleBureau(BIPM)
beschiktovereenadministratiefapparaatenovereenlaboratorium.Hetis
gevestigdinSèvresbijParijs.Hetdraagtdezorgvoorhetin-stand-houden,
hetverspreidenenhetvergelijkenvanstandaarden.Daartoewordenonder
anderenationalestandaardenregelmatigvergelekenmetdievanhetInternationaleBureau.
Destormachtigeontwikkelingvanwetenschapentechniekinde19eeeuw
heeftechtertoteengescheidenontwikkelingvandeeenhedengeleid,nietper
streekmaarmeerpervakgebied.Zokonhetgebeuren,datdeééneenvermogen
inwattuitdrukte,eenanderinkilocalorieperuurofinpaardekracht,en
1

nogandereninergperseconde,Britishthermalunitperuurofcalorieper
minuut.Voorgroothedenalsdruk,krachtenarbeidwaserevenveelverwarring,
envoorgroothedenalsmassa,dichtheidenviscositeitwerdenvaakschalen
gebruiktdienietvanandereeenhedenwarenafgeleid,maardieuitdegekozen
meetmethodevoortvloeiden(zoalsgradenSoxhlet,gradenBaumé,gradenEngler
ensecondenRedwood).
Eengevolgwas,datveeltijdwerdverdaanmethetomrekenenvangetalwaarden,enwaternstigerwas,datonduidelijkheidoverdegebruikteeenheden
vaaktotmisverstandenleidde.
Deenigeeenheidwaarovergeendiscussievanbetekenisisgevoerdisde
seconde.Pogingenomdetijddecimaalteverdelenzijnsteedsgestrandopde
moeilijkeverhoudingenvanjaarendag.
Rond1900steldeGiorgieensamenhangendstelselvaneenhedenvoor,gebaseerdopdemeter,hetkilogram (massa),desecondeenéénvandepraktische
elektrischeeenhedenampère,ohmofvolt.Ineendergelijkstelselstaateen
vermogensteedsinwatt,onverschilligofhetnuomelektriciteit,warmteof
beweginggaat.Langzaamaanwonditeenhedenstelselveldonderdenamen
mksA-stelselofGiorgi-stelsel.Sedert1945isdealgemeneinvoeringdoorde
landenvandemeterconventiesterkbevorderd.Daarbijblekennoggrondeenheden
toegevoegdtemoetenwordenvoortemperatuur,lichtsterkteenhoeveelheidstof.
Indezeuitgebreidevormheethetstelselsedert1960hetInternationale
StelselvanEenheden.Hetinternationaalgebruikteletterwoord,afkomstigvan
SystemeInternationald'Unités',isSI.

2 Grootheid - eenheid - getalwaarde - dimensie - coherentie

Eenmeetbareeigenschap,zoalslengteofmassavaneenobjectnoemenwe
eengrootheid.Hetobjectzelfisdusgeengrootheid.Metenishetbepalen
van'deverhoudingtusseneengrootheideneenreferentiegrootheid,deeenheid.
Dezeverhoudingnoemenwedegetalwaarde.
Bijvoorbeeld,heefteenboomeenhoogtevan8meterdanishoogtede
grootheid,meterdeeenheiden8degetalwaarde.
Dus:
grootheid
=getalwaarde,
eenheid
of
grootheid = getalwaardexeenheid
Deonderzochtegrootheidendeeenheidmoetenvandezelfdesoortzijn:
bijvoorbeeldlengteenmassakunnennietzomaarmetelkaarvergelekenworden.
Binnenééngrootheidsoortkunnenwelgroothedenmetzeeruiteenlopendegrootte
voorkomen:deafstandaarde-zon,debreedtevaneenblocnoteendelengte
vaneeneiwitmoleculezijnalledriegroothedenvandegrootheidsoort'lengte'.
Bijiederegrootheidsoorthoortééneenheid.
Tussengrootheidsoortenbestaanvelerleibetrekkingen,bijvoorbeeld
snelheid=weggedeelddoortijd
Hebbenwenuvoorlengte (weg)entijdaleeneenheid,danzijnwenietmeer
vrijindekeuzevandeeenheidvoorsnelheid.Bijiedereanderekeuzedande
verhoudingvandeeenhedenvoorlengteentijdmoetenweindevergelijking
eennumeriekefactorinvoerenomdegelijkheidoptelatengaan.
Indekinematica(bewegingsleer)blijktiederegrootheidgeschrevente
kunnenwordenalseenproduktvanmachtenvantweebasisgrootheden.Welke
groothedenalsbasisgrootheidenwelkealsafgeleidegrootheidwordenbeschouwd
isbetrekkelijkwillekeurig.Inonsvoorbeeldkunnenwelengteentijdals
basisgrootheidkiezen,maarooklengteensnelheid.Inheteerstegevalis
snelheideenafgeleidegrootheid,inhettweedetijd.

Hetproduktdatderelatietusseneengrootheidendebasisgrootheden
aangeeft,noemenwededimensievandiegrootheid.Dedimensievaneenbasisgrootheidheeteengronddimensie.Dedimensievaneenafgeleidegrootheidis
dusookteschrijvenalshetproduktvanmachtenvangronddimensies.Alsin
hetproduktallegronddimensiesvoorkomentotdemachtnul,heeftdegrootheid
dedimensieéén.Wesprekendanvaneendimensielozegrootheid.
Bijiederebasisgrootheidhoorteengrondeenheid.Voorafgeleidegroothedenkrijgenwedaneenhedendiebestaanuithetovereenkomstigeproduktvan
grondeenheden.Opdezewijzekrijgenweafgeleideeenhedendiezondernumerieke
factorenindegrondeenhedenzijnuittedrukken.Dezeeigenschapheet
coherentie.Eenstelselvaneenhedendatdezeeigenschapbezit,heeteen
coherentstelsel.
Wehebbenhierbovengeziendatdekinematicazichlaatbeschrijvendoor
eenstelselmettweebasisgrootheden.Omookanderegebiedenvanwetenschapte
kunnendienenmoetenmeerbasisgroothedenwordeningevoerd.HetGiorgi-stelsel
vormdemetdebasisgroothedenlengte,tijd,massaenelektrischestroomeen
coherentstelselvoormechanicaendeelektrischeenmagnetischeverschijnselen.
Uitgebreidmetbasisgroothedenvoordethermodynamica,defotometrieende
chemie(temperatuur,lichtsterkteenhoeveelheidstof)ishetstelsel-nuals
SI-uitgegroeidtoteencoherentstelselvoorhethelegebiedvandenatuurwetenschappenendetechniek.Bijuitbreidingtotnoganderegebiedenvan
wetenschapzullenookmeerbasisgroothedennodigzijn,zoalsgeldswaardevoor
deeconomie.
Alsillustratievandevereenvoudiging,dieeencoherentstelseloplevert,
kanhetvolgende,bekendevoorbeelddienen.Wanneergedurendeeentijdteen
elektrischestroomIdooreenweerstandRvloeit,wordtdeontwikkeldewarmte
QbijgebruikvanSI-eenheden (of,algemener,vancoherenteeenheden)beschreven
2
doorQ = I'R-'t.Degrootheidsoortenwarmteenelektrischeenergiebehoren
beidetotdegrootheidsoortenergie.ZehebbendezelfdedimensieenookdezelfdeSI-eenheid :joule.Vroegerwashetgebruikelijkwarmteuittedrukken
incalorieën,enalleenelektrischeenergieinjoule.Dezelfdevergelijking
luiddetoenQ =0,24I-R-t.De 'natuurconstante'0,24bestonduitsluitend
alsgevolgvanhetnaastelkaarvoorkomenvantweeverschillendeenergieeenheden.Decalorieiseenniet-coherenteeenheid.
Groothedendietotdezelfdegrootheidsoortbehorenhebbendezelfde
dimensie.Hetomgekeerdehoeftechterniettegelden.Arbeidenmomenthebben
beidededimensiekrachtxweg,maarzebehorentotverschillendegrootheidsoorten:hetisfysischnietzinvolarbeidenmomentoptetellenofafte

trekken.
Eenbelangrijkverschil tussenbeidegroothedenis,datarbeidvolledig
bepaald isdoor zijngrootte,terwijlmomenteengrootteeneenrichtingheeft.
Arbeidheeteenscalarofscalairegrootheid,momenteenvectorofvectoriële
grootheid.Anderevectoriëlegrootheden zijnbijvoorbeeld kracht,elektrische
veldsterkte enmagnetische inductie.Voorhetbepalenvandedimensiemaken
wegeenverschil tusseneenscalareneenvector.

3 Basisgrootheden en grondeenheden van het SI

Tabel 1.Debasisgrootheden engrondeenhedenvanhetSI.
Basisgrootheid

Grondeenheid

Dimensie

naam

symbool

naam

symbool

lengte

1

meter

m

massa

m

kilogram

tijd

t

seconde

kg
s

elektrische stroom

I

ampère

A

temperatuur

1

keivin

K

6

lichtsterkte

I
-v
n

candela

cd

mol2>

mol

J
N

hoeveelheidstof

Aanvullendegroothe id

L
M
T
I

Aanvullendeeenheid

vlakkehoek

a

radiaal

rad

ruimtehoek

ft

steradiaal

sr

1
1

1.Uitspraak: kan-dee'-la.
2.Bijgebruikvandeeenheidmolmoet steedsworden opgegevenopwelke
elementaire entiteiten deeenheid betrokken is.Dezekunnen atomen,moleculen,
ionenofanderedeeltjes zijn,ofbepaalde groeperingen offractiesvan
dergelijke deeltjes.Zoisineenoplossing inwatermet98gram zwavelzuur
perkubiekemeterdestofconcentratie vanH-2SO41mol/m-*,maardestofconcentratievanH +ofvan5H2SO4indezelfde oplossing bedraagt 2mol/m3.
3.Uitspraak: stee'-radiaal.

Dewijzewaaropdegrondeenhedenwordenvastgelegd isindeloopvande
jarenmetdeontwikkelingvandemeettechniek meegegroeid. Geleidelijkaan
wordendaarbijdedefinities losgemaaktvanmateriële standaardenengebaseerd
opnatuurconstanten.Eennieuwedefinitiebetekentoverigensniet,datde
grondeenheidverandert.Erwordt zorgvuldigopgelet,datdeeenheid volgens
deoudeendenieuwedefinitie dezelfdeisbinnendetolerantiesvandeoude
definitie.
Dehuidige definitiesvandegrondeenhedenendeaanvullende eenheden
luiden:

ra

kg

De meter is de afstand die het licht aflegt in het luchtledige in 1/299 792 458 van
een seconde.
Het kilogram i s de eenheid van massa; h e t i s g e l i j k aan de massa van
h e t i n t e r n a t i o n a l e p r o t o t y p e van h e t kilogram.
Opmerking:
Het internationale prototypevanhetkilogram isvervaardigdvan
platina-iridiumenwordtbewaard inhetInternationaleBureauvoor
MatenenGewichten (BIPM)teSèvresbijParijs.

s

Desecondeisdetijdsduurvan9192631770periodenvandestraling,
overeenkomendmetdeovergang tussendetweehyperfijnniveausvande
grondtoestandvanhetatoom cesium-133.

A

Deampèreisdeconstantestroomdie,indienhijgeleidwordtdoortwee
evenwijdige,rechtlijnigeenoneindig langegeleidersvanteverwaarlozencirkelvormige doorsnede,welkegeplaatst zijninhetluchtledige
opeenonderlinge afstandvan1meter,tussendezetweegeleiderseen
_7
krachtveroorzaakt gelijkaan2 x 1 0 newtonvoor iederemeterlengte.

K

Dekeivin,eenheidvanthermodynamische temperatuur,isgelijkaanhet
1/273,16gedeeltevandethermodynamische temperatuurvanhettripelpuntvanwater.

mol Demolisdehoeveelheidstofvaneensysteemdatevenveel elementaire
entiteitenbevatalseratomen zijnin0,012kgkoolstof-12.
cd

Decandelaisdelichtsterkte (steradieke lichtstroom),inbepaalde
richting,vaneenbron,dieeenmonochromatische stralingvanfrequentie
12
540 x10 hertzuitzendtenwaarvandestralingssterkte (steradieke
stralingsstroom)indierichting 1/683wattpersteradiaalis.
Bijdevaststellingvandeaanvullende eenhedenheeftdeAlgemeneConfe-

rentievoorMatenenGewichten zichuitdrukkelijk onthoudenvaneenuitspraak
ofdezeeenhedenvandeaardvangrondeenhedenofafgeleideeenhedenzijn.
Andere instanties (bijvoorbeeld ISOenNNI)beschouwenderadiaalensteradiaalalsafgeleideeenhedenmetdedimensie1 (paragraaf 11.6).Voorde
radiaalsluitdezeafspraak zeergoedbijhetpraktische gebruik aan.De
steradiaalwordt echtervaak formeelalseenapartedimensiebehandeldom
hetverschilaantegeventussenbijvoorbeeld stralings(energie)stroom$
inWenstralingsintensiteit d$/dninW/sr.
Dedefinitiesvandeaanvullende eenhedenluiden:
rad Deradiaal isdevlakkehoek tussen tweestralenvaneencirkel,die
opdeomtrekeenboogafsnijdenwaarvandelengtegelijkisaande
straal.

7

sr

Desteradiaalisderuimtehoekdie,wanneer zijntopsamenvaltmethet
middelpuntvaneenbol,opdieboleenoppervlakteuitsnijdtgelijkaan
dievaneenvierkantmetdestraalvandebolalszijde.

4 Afgeleide grootheden eneenheden

4.1

SAMENSTELLINGEN

Voorgroothedendiegeenbasisgroothedenzijnbestaatdeeenheiduit
eenproduktofquotiëntvangrondeenheden.Sommigeafgeleideeenhedenhebben
eeneigennaameneensymboolgekregen.Ookmetdezeafgeleideeenhedenkunnen
weersamenstellingengemaaktworden.
Tabel 2.Voorbeeldenvansamenstellingenvangrondeenheden.
Grootheid

Eenheid

Dimensie

naam

symbool

naam

symbool

oppervlakte

A

vierkantemeter

m

2

volume

V

kubieke meter

m

snelheid

v

meterperseconde

m/s

L2
L3
LT" 1

kinematische
viscositeit

V

meterkwadraatper
seconde

2,
m/s

LV 1

temperatuurvereffeningscoëfficiënt

a

meterkwadraatper
seconde

2.
m/s

LV 1

traagheidsmoment

I

kilogram meterkwadraat

kg-m

magnetisatie

M

ampèrepermeter

A/m

L" 1 !

stroomdichtheid

J

ampèreper
vierkante meter

A/m 2

L"2I

temperatuurgradient

dT/dx

keivinpermeter

K/m

L^e

L
-v

candelapervierkante meter

cd/m

JL- 2

%

molperkubieke
meter

1/
mol/m

luminantie
stofconcentratievancomponentB

3

2

3

L

Ô

N

2
3
1.Volgens NEN999wordenm enm alsafgeleide eenhedenbeschouwdmeteen
eigennaamalshetgaatomeenoppervlakte ofeenvolume.Deuitspraak isdan
'vierkantemeter', respectievelijk 'kubiekemeter'.Inalle andere gevallen
zijnhetsamengesteld eenhedenmetalsuitspraak 'meterkwadraat' respectievelijk 'meterderde'.

Tabel3.DeafgeleideSI-eenhedenmeteeneigennaam.
Grootheid

Eenheid

naam

symbool naam

druk
kracht

E
F

Dimensie
symbool

pascal

Pa =N-m2

newton

N

=kg-m's

joule

J

=N-m

=J.s"1
-1
Hz =s

energie

E

arbeid

W

hoeveelheidwarmte

2

vermogen

P

watt

frequentie

f

hertz

Uitspraak

-2

W

L-V"2

pas-kal'

-2
LMT

njoe'-ten

2 -2
LMT c

dzjoel

2 -3
LMTJ

wot

T-1

herts

elektr.lading

Q

coulomb

C =A-s

TI

koe-lom'

elektr.spanning

u

volt

V

L 2 MT" 3 I -1
2 -3-2

volt

elektr.weerstand

R

ohm

=W-A~'

ft =VA"

1

1

-n"
=cv"1

2

L-VVI
L-^-MI2

elektr.geleiding

G

siemens

S

elektr.capaciteit

C

farad

F

B

tesla

. -2 A"' MT" 2 I _ 1
T =kg-s
Wb =T-m2

inductantie

$
L

weber
henry

H

temperatuur

t

graad
Celsius

°C =K

magn.inductie
magn.flux

lichtstroom
-v
verliehtingssterkte E
-v
(radio)activiteit
A

=Wb-A-1

lumen

lm =cd-sr
,
-2
lx =cd-sr-m
-1
becquerel Bq =s
lux

i2m'2\~l
L2MT'2r2

oom
sie'-mens
fa'-rat
tes'-la
we'-ber
hen'-rie

e

sel-si-us

j
L"2J

lu'-men
luks

1

T"
2

bek-ke-rel
2

geabsorbeerdedosis

D

gray

Gy =J-kg_1

L T~

equivalentegeabsorbeerde
dosis

H

sievert

Sv =J-kg"1

L 2 T- 2

gree
sie'-vert

Coherenteeenheidmetbeperkteinternationaleerkenning
katalytische
activiteit

-1
z

katal

kat =mol/s

TN

Opmerkingenbijtabel3:
-Metuitzonderingvandehertzendebecquerelkunnendeafgeleideeenheden
meteeneigennaamookvooranderedandeinTabel3aangegevengrootheidsoortenwordengebruikt,mitszedezelfdedimensiehebben.Eendruk,een
schuifspanning,maarookeenelasticiteitsmodulusofeendraagvermogenkunnen
inpascalwordenuitgedrukt.Omhetonderscheidtussenverschillendegroot-

10

ka-tal'

r
heidsoortentebewarenwordtechtersomsaaneensamengesteldeeenheidde
voorkeurgegeven:bijvoorbeeldarbeidinjoulemaarmomentvankrachtin
newtonmeter.
-Eêngedeelddoorsecondeheetbijperiodiekeverschijnselenhertz,bij
kernactiviteitbecquerel.Inanderegevallenmoetmensteedss gebruiken.
-NaastdethermodynamischetemperatuurTmetdeeenheidkeivinkenthetSI
ookdecelsiustemperatuurtmetdeeenheidgraadCelsius (°C).Voordegrootte
vandeeenheidgeldt1 C=1K;voordetemperatuurgeldtt=T-T„met
T 0 =273,15K.
-CandelaenlumenhebbeninhetSIdezelfdedimensie,omdatinhetSIde
steradiaalalseendimensielozeeenheidwordtbeschouwd.Bijeenhedenvoor
lichtenstralingwordtinfeitedesteradiaalstilzwijgendalseenextra
dimensiegehanteerd.
2
Delux(=lm/m)wordtalleen
'ordtalleen
gebruikt
gebruikt
voorverlichtingssterkte.
voorverlichtings: Licht2
emittantie (metdezelfdedimensie)wordtuitgedruktinlm/m
-Debecquerel,degrayendesievertmogenalleengebruiktwordenvoorioniserendestraling,datwilzeggenelektromagnetischestralingmeteenfrequentie
groterdan30PHz,eengolflengteinvacuokleinerdan10nmofeenenergieper
quantumgroterdan19,9aJ. (DevoorvoegselsP,nenabijrespectievelijk
PHz,nmenaJwordenverklaardintabel7.)
-Geabsorbeerdedosisvanelektromagnetischestralingmeteenfrequentie
kleinerdan30PHzwordtsteedsuitgedruktinJ-kg
-Desievertwordterkendvoorgebruikinderadiologievoorequivalente
stralingsdosis.Dedimensieisdezelfdealsvanstralingsdosis;hetgaat
echternietomdedosiszelf,maaromdeuitwerking.ErgeldtH=D-Q-N,
waarinQeenkwaliteitsfactoris,enNhetproductvananderemodificerende
factoren.VoorlopigheeftICRPaanNdewaarde1toegekend.DewaardevanQ
is1voorelektromagnetischestralingenelektronen,10voorprotonenen
neutronen,en20voora-deeltjes.DezelfderelatiealstussenGyenSvbestaat
uiteraardooktussendeoudereeenhedenradenrem (tabel10).
-DekatalwordtaanbevolendoorIUPAC,IFCCenIUBvoorgebruikindebiochemieendeklinischechemievoordeactiviteitvanenzymen.Dedimensieis
dezelfdealsvanreactiesnelheid;hetgaathierechteromeeneigenschapvan
eenenzym.

11

Tabel 4.Voorbeelden van-samenstellingenmet afgeleide eenheden.
Grootheid

Eenheid
symbool

moment vankracht

naam

M

oppervlaktespanning

Dimensie
symbool

newtonmeter
a

LV2

N-m

MT" 2
-3-1
LMT e x

newton permeter N/m

warmtegeleiding

watt permeter
keivin

dosistempo

gray per seconde Gy/s

elektrische veldsterkte

volt permeter

molaire geleiding

Siemensmeter„
kwadraat permol S-m/mol M
H
-v

beliehtingsdosis

W/m-K

2 -3
-3 -1
LMTJ I 1

V/m

lux seconde

_i i?_i
TIN
L"2TJ

lx'S

Tabel 5.Voorbeeldenvangroothedenwaarvoor inoude stelsels wel
naambestond.Omrekeningsfactorenvan eenoude eenheid naarde SI
staanvermeld in tabel14.
SI-eenheid

Grootheid

naam

Dimensie
symbool

naam

symbool

sterktevan het
zwaarteveld

g

,2
m/s

dynamische viscositeit

Pa-s

reynolds
poise

Reyn

n

magnetische
veldsterkte

H

A/m

oersted

Oe

kinematische
viscositeit

V

/
m /s

stokes

St

Pa•s/m

rayleigh

Rayl

luminantie

Z
-s
L

cd/m

stilb
foot-lambert

sb
fLa

bestralingsdosis

H

J/m2

langley

Ly

1/3
mol/m

molair

M

-2
MT
LJ N

mol/m

gradenDuits

°D

LJ N

normaal

N

L~3N

specifieke
acoustische
impedantie

stofconcentratie

Gal

2

%

hardheid van
water

3

LT" 2
-1 x-1

LV

P

v-£ B

1/
mol/m

osmotisch
equivalent

ir

!/3
mol/m

osmolair

osM

stofconcentratie
van titreerbaar
zuur

c(H + )

1/3
mol/m

gradennormaal

°N

normaliteit

'l

Oude eenheid

een eigen
-eenheid

L-h
L 2 T -1

-2 -1
L MT
L"2J

-7

-3
L N

.

4.2 OUDE EENHEDEN
VolgensuitspraakvandeAlgemeneVergaderingishetdebedoelingde
lijstvanafgeleideeenhedenmeteeneigennaamnietverdertelatengroeien.
Andereafgeleideeenhedenzullendussteedsalseensamenstellingworden
geschreven,ookbijgroothedenwaarvoorinouderestelselsweleeneenheidmet
eeneigennaambestond.Tabel5geefteenaantalvoorbeelden.
4.3 NIEUWE EENHEDEN
Vantijdtottijdzullennieuwegroothedeningebruikkomen.Ineen
dergelijkgevalisdwingendvoorgeschrevendatvoorhetvormenvandenieuwe
eenheiduitsluitendgrondeenhedenofafgeleideeenhedenvanhetSIgebruikt
worden.Daarbijheeftdiesamenstellingdevoorkeur,die,zonderaande
betekenistekorttedoen,hetkortstesymbooloplevert.
Tabel6.Enkelegroothedenmetdezelfdedimensiemaarverschillendeeenheid.
Dimensie

LMT"

1

LV1
2 -?
LMT
L"2J
MT" 2

Grootheid

Afleiding

naam

symbool

hoeveelheid beweging

E

kg-m/s

p =m # v

stoot, impuls

I

N-s

I=jf'dt

impulsmoment
draaistoot

%
->

2
/
kg'm /s
N*m"s

arbeid

w

J

moment van kracht

M

N'm

T*

-*

->->
W =F's
M = rxF

E

lx

d$/dA.

liehternittantie

M

lm/m

d$/dA
- -e

oppervlaktespanning

a

N/m

a= F/l
2

-*

L = r xp
D =JM'dt

verliehtingssterkte

H
-e

J/m

frequentie

f

Hz

f = l/T

radioactiviteit

A

Bq

A= N / T

bestralingsdosis

T'1

Eenheid

S e=Q/A
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5 Decimale voorvoegsels

Ineenaantalgevallenzaldeverhoudingtussengroothedenindepraktijk
endeSI-eenheideenerggrootofkleingetalopleveren.Omdezegetallentot
eenhanteerbaarformaattereducerenkanmentweewegenvolgen:
-hetgetalschrijvenalseengetaltussen0,1 en1000,vermenigvuldigdmet
eenmachtvan10,bijvoorkeuropklimmendinstappenvan10,
-hetweeralseengetaltussen0,1 en1000schrijven,maarnumeteeneenheid
dieeenpassendefactor10-groterofkleinerisdandeovereenkomstige
SI-eenheid.DecimaleveelvoudenvanSI-eenhedenwordendooreenvoorvoegsel
voordeeenheidaangeduid (tabel 7).Ookhierbestaateenvoorkeurvoor
factoren10.Deeerstemanierwordtbijberekeningensteedsaanbevolen,de
tweedezalbijhetweergevenvanresultatenvaakdevoorkeurverdienen.

Tabel 7.Erkende voorvoegsels voor gebruik bijeenhedenvan het Internationale Stelsel.

Naam

Symbool

Macht van

yotta
zetta
exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca

Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da

+24
+21
+18
+15
+12
+9
+6
+3
+2
+1

10

Naam

Symbool

Machtvan 10

yocto
zepto
atto
femto
pico
nano
micro
mili
centi
deci

y
z
a
f

-24
-21
-18
-15
-12
-9
-6
-3
-2
-1

P
n
u
n
c
d

Opmerkingenbijtabel7:
-Voorvoegselswordenzonderspatiedirectvoorhetsymboolvandeeenheid
geschreven.Zevormensamenéénnieuwsymbool,datookinsamenstellingenen
machtenbehoudenblijft,bijvoorbeeld:
2mm=2*10 m,
2mm3 =2-(0,001 m ) 3
-2 -1
-3
-2 -1
en2mmol-m -s =2*10 mol-m s

2-10"9m 3

DecimaleveelvoudenvanSI-eenhedenzijnzelfgeenSI-eenheden.Zettenwe
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bijvoorbeeldindewetvanOhmdestroomsterkteinyAendeweerstandinkft,
danstaathetresultaatnietindeSl-eenheidV,maarinmV.Doordedecimale
voorvoegselsvervangentedenkendoorfactoren10-isditresultaatgemakkelijktevinden.Ietsmeernadenkenisvereistbijhetberekenenvandekinetischeenergie (jm-v)vaneenlopendemier.Metdesnelheidinmm/sende
massainmgstaatdeenergieinpJ.Hetoptredenvaneenfactor10-inde
eenhedenvergelijkingenbetekent,datdecimaledelenenveelvoudenvanSIeenhedenzelfgeencoherenteSI-eenhedenzijn.
-Devoorvoegselscenti,deci,decaenhectozijnweltoegelaten,maarhet
gebruikwordtnietaangeraden.Voornieuwintevoerenafgeleideeenheden
moetendezevoorvoegselsnietgebruiktworden.
-Hetisniettoegestaaninééneenheidssymboolmeerdanéénvoorvoegsel
tegebruiken,dusnietmymmaarnm,nietyyFmaarpF,nietkpFmaarnF.Ook
wordtafgeradeninêênuitdrukkingmeerdanéénvoorvoegseltegebruiken,dus
3
3
2
2
nietmmol/cm maarkmol/m;niet10yW/cm maar0,1W/m.
-Voorvoegselsindenoemerblijkenvaaktotvergissingenteleiden,.Zoisin
-1
-1 -1
dereekseenhedeng ,mg ,yg deeerstedekleinste.Ookbijhetvolgende
voorbeeldmoetmenigeenevennadenken:
10 m"1 =10mm"1 ,1cm"1 =100m"1 en10mm"1 =100cm-1.
Vermijddaaromhetgebruikvanvoorvoegselsindenoemer.
-Degrondeenheidkilogramheeftzelfaleenvoorvoegsel.Inditgevalworden
decimaleveelvoudengevormddooruittegaanvanhetgram.Alsindenoemer
vaneeneenheidkgvoorkomtmag-inafwijkingvanhethierbovengesteldeookindetellernogeenvoorvoegselvoorkomen,dusbijvoorbeeldmmol/kgen
nietymol/g.
-Degroottevandeeenheidindenoemergeeftgeenaanwijzingoverdegrootte
vanhetonderzochtemonster.Zowordteenhoeveelheidstofvan5,5mmolin
3

3

25cm nietweergegevenalseenstofconcentratievan5,5mmol/25cm,maar
van220mol/m .Zonodigkandaarbijvermeldworden:'hetvolumevanhet
monsterwas25cm'.
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6 Overige eenheden

Tabel8.DeeenhedendieniettothetSIbehorenmaarwélwettelijkzijn
toegestaan.Eenkruisindekolom 'Decimalen'betekentdatvoorvoegselszijn
toegestaan.Indekolom 'Waarde'betekent*dathetgetalnietisafgerond.
Grootheid

Eenheid

Decimalen Waarde
toegestaan
symbool

zeemijl
parsec 2)

pc

30,857-1015m

lichtjaar

Ij-

9,460529-1015m

astronomische
eenheid 2)
X-eenheid 3)

A.E.

149,60-10 m

X.E.

100,2080-10' •15

fermi

fm

* I0 - 1 5m

sterktevaneen
optischsysteem

dioptrie

dpt5

* 1m

oppervlakte

barn

b

* ,n - 2 8 2
*10 m

lengte

oppervlakte (vanlandbouwgrond)
volume

6)
liter7)

1,L

registerton 1)
massa

ton8)

tijd

11)

snelheid
16

* 100m
3
-3 3
*1dm =10 m
2,83m 3
* 103kg

t

atoommassa-eenheid u
10)
Kt(ct)
metriekkaraat
lineïekemassa(van
textielvezel)

*1852m

1,66057-10"
3

*0,2-10~ kg

tex

tex

*10 kg-m

minuut

min

*60s

uur

h

*3600s

dag

d

*86400s

jaar

a

knoop 1)

•27

31,5569Ms
*Izeemijl-h

-1

kg

Tabel 8. Vervolg.
Grootheid

Eenheid

Decimalen Waarde
toegestaan
symbool

druk

bar

bar

* 10 Pa

vlakkehoek

graad

o

* (ir/180)rad

(boog)minuut

?

(boog)seconde

H

decimale graad

gon

schijnbaar vermogen

volt ampère

VA

reactief vermogen

var

var

1W

energie

watt uur

W-h

3,6 kJ

eV

160,219-10

13)

elektronvolt

*O/10800)rad
* (IT/648 000)

rad

*ir/200rad

21

1.Alleen gebruikt inscheepvaart en luchtvaart;de eenheid knoop ook inde
meteorologie.
2.Alleen gebruikt inde sterrekunde.De afkortingenvoor lichtjaar envoor
astronomische eenheid kunnenper taalvariëren (Enrespectievelijk l.y.en A.U.),
3.Alleen gebruikt inde röntgenspectroscopie;het gebruikwordt ontraden.
4. Denaamvande eenheid isniet erkend;het symbool is correctvoor femtometer (10~'5 m ) . Het gebruikvande termwordt ontraden.
5.Het symbool dpt isniet internationaal erkend.
6. Ookhectarewordt gebruikt.Gebruikvoor de centiare de eraangelijkevierkantemeter. De eenheid are isniet inalle landenbekend.
7.En,Fr litre. Tot 1964was de literhetvolume van éénkilogramwater bij
zijngrootste dichtheid, ergold 11f«1,000 028 dir*.In 1964 is eennieuwe
definitie ingevoerd: de liter is een specialenaamvoor dedm3.Voorzichtigheid bij het gebruikvan oude gegevens isdus geboden.Voorhetweergeven van
nauwkeurige resultatenwordthet gebruikvande literontraden.Bijmogelijke
verwarring vande letter 1enhet cijfer 1mag als symboolvoor literookL
geschrevenworden.
8.En,De,Fr tonne.Van de eenheid tonzijn alleen decimaleveelvouden toegelaten.De tonen zijnveelvouden komen overeenmetMg,Gg ...Erbestaan ook
nog een long ton (<»1,016 t)en eenshort ton (sa0,907 t ) ..„
9. De atoommassa-eenheldu ofm isgedefinieerd als u =m( C)/12.
10.Uitsluitend gebruikt voor demassavan edelstenen.Het symbool isniet
internationaal.
11.Minuut,uur,dag en jaarwordenvooral voor tijdsduur gebruikt.Voor snelheid,debiet, enz.wordt de seconde aanbevolen,maar uurvoor snelheid inhet
verkeer envoor arbeidsstudie is toegelaten.Voor veelbiologische processen
isdag of jaar denatuurlijke tijdmaat: snelheidwaarmee grasland wordt afgegraasd inmm/d ofmelkproduktievan eenkoe inkg/a.
12. Gebruikt alsmbar indemeteorologie (soms ook alsmb geschreven).
13.Uitsluitend gebruiktbij de levering van elektrische energie; gebruikelijk
veelvoud iskW-h.
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Tabel9.DeeenhedendieniétmeergebruiktmogenwordenindeEEG.Eenkruis
indekolom'Decimalen'betekentdatookvoorvoegselsgebruiktzijn.Inde
kolom 'Waarde'betekent dathetgetalnietisafgerond.
Grootheid

Eenheid

Decimalen Waarde
gebruikt
symbool

lengte

o
angstrom

0

* ,n-io

A

micron

X

* 10

X

ym=
.
*1
1cm3=
* Im3

X

* I0~5N
* 9,80665N

m

0_6m
,n -6m 3
10

cc

cc

stère

st

dyne

dyn

kilogramkracht

kgf

sterktevan het
zwaarteveld

gal

Gal

* 10~2N-kg"1

druk

norm.atmosfeer

atm

techn.atmosfeer

at

* 101325 Pa
* 98,0665•10 Pa

millimeterkwik

mmHg

meterwaterkolom

mH„0

X

meterkwikkolom

mHg

X

torr

torr

energie

erg

erg

vermogen

paardekracht

pk,CV,

hoeveelheid warmte

calorie

calIT

volume

kracht

cal

* 133,322 Pa
* 9,80665•10Pa
133322
* 10~7J
735,498 75W

PS
X

th

* 4,1868

J

* 4,1840

J
s
-1
s

dynamischeviscositeit

poise

P

X

* 10-1Pa

kinematische viscositeit

stokes

St

X

* 10"4m 2

Vaakalleenalskgofkilogramvermeld.

Pa

133,322 Pa

r

InveelvakgebiedenwordennaastSI-eenhedenookveeleenhedengebruikt
dieniettothetSIbehoren.Enkeledaarvanblijventoegelaten,maarde
meestemogensedert1januari1978nietmeerwordengebruikt.Tabel8geeft
deeenhedendieniettothetSIbehorenmaarwélzijntoegestaan.
Tabel9en10gevendevoornaamstenietmeerofnogslechtsvoorkorte
tijdtoegelatenmetriekeeenheden,meteenomrekeningnaardeovereenkomstige
SI-eenheden.
Inbepaaldepublikatieskomeneenhedenvoordienooitofficieelerkend
zijn,zoalsdeeenhedenvoorconcentratieM (opgelostestof)enN (H,OH
3
enandereionen),diebeidemol/dm betekenen,ofdeeenheidvoorenzymeactiviteitU,dieumol/minbetekent.Deleidendetijdschrifteneisennu
echtergebruikvanSI-eenheden.Wanneerdooreenredactiegebruikvaneen
verouderdeeenheidverlangdwordt,moethetverbandmetdeSI-eenheid
wordenaangegeven.
Vansommigestoffen,zoalsenzymen,vitaminesenantigenen,ishetgehaltenietinSI-eenhedenuittedrukken,omdatdewerkzamestofnietgeheel
bekendis.Indergelijkegevallenwordtvaakmeteenreferentiestofeneen
standaard-procedureviaeenvergelijkingvandebiologischeactiviteiteen
gehaltebepaald.Hetresultaatwordtineenaantalgevallenuitgedruktineen
internationaleeenheid (IE,En IU),gedefinieerddoordeWHO.Zodraechter
dewerkzamestofgeheelisgeïdentificeerdmoetdedesbetreffendeIEworden
vervangendooreenpassendeSI-eenheid (bijvoorbeeldmol/kg,mol/s).
Omrekenfactorenvooreengrootaantalverouderdeeenhedenzijnopgenomen
intabel14.

Tabel10.Eenhedenwaarvanerkenningnaderzalwordenbezien.
Grootheid

Eenheid

Decimalen Waarde
symbool

activiteit (vaneen
radioactievebron)

curie

Ci

X

1Ci=37-10 Bq

geabsorbeerde dosis

rad!)

rad, rd

X

1rad= 10"2Gy

equivalentegeabsorbeerdedosis

rem 1)

rem

X

1rem

exposie

röntgen

R

X

10 Sv

*1R=0,258-103 C k g'

1.Zieopmerkingovergrayensievertbijtabel3(paragraaf4.1).
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7 Schrijfwijze en typografische aanwijzingen

7.1 GROOTHEDEN EN EENHEDEN
-Groothedenwordenvoorgestelddooreensymbool,datbestaatuitéénletter
uithetLatijnseofhetGrieksealfabet.Symbolenwordennietdooreenafkortingspuntgevolgd.
-Hetaantalgroothedenisveelgroterdanhetaantalverschillendeletters.
Desymbolenvoorgroothedenzijninternationaalzoovereengekomen(ISO31)dat
dekansopverwarringgeringis.Debetekenisvangrootheidsymbolenmoetofin
detekstwaarzeheteerstegebruiktworden,ofineenlijstvansymbolen
verklaardworden.
-SymbolenvoorSI-eenhedenzijnondubbelzinnig;zemogenineentekstzonder
verklaringgebruiktworden.
-Symbolenvoordimensieloosgemaaktegrootheden(dimensielozekengrootheden
ofparameters)bestaanuittweeletters,deeersteeenhoofdletter,bijvoorbeeld
parametervanReynolds:Re(paragraaf 11.8).
-Symbolenvoorgroothedenwordencursief(schuin)gezet.Inkopijvoorde
drukkeréénmaalonderstreept.Ineengetyptetekstkanmenonderstrepenof,
indienmogelijk,eencursievelettergebruiken.
-Symbolenvoorgroothedenkunnenverderwordenonderscheidendoorindices,
accentenendergelijke.Alsdeindexzelfeengrootheidvoorstelt,wordtook
deindexcursiefgezet:soortelijkewarmtebijconstantedrukc,maar
potentiëleenergieE enmassavaneenprotonm ofm(p).
-Namenvangroothedeneneenhedenzijngewonezelfstandigenaamwoorden.In
hetDuitsbeginnenzedussteedsmeteenhoofdletter,inanderetalenmeteen
kleineletter,behalveaanhetbeginvaneenzin.Eeneigennaamnahetwoord
'graad'krijgtechtereenhoofdletter,bijvoorbeeldgraadCelsius.
-Meervoudenwordengevormdvolgenshetgewonetaalgebruik.Namenvangroothedenkrijgeneenmeervoudsuitgang.Namenvaneenheden krijgeninhet

I.Devolgendeaanduidingenzijnvoordetalengebruikt:NI,Nederlands;
De,Duits;En,Engels;Fr,Frans.
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r
NederlandsenDuitsmeestalgeenmeervoudsuitgang,inhetEngelsenFranswel,
bijvoorbeeldNIvijfmeter,driekilogram,maartienminuten,negentiggraden,
Enfivemetres,threekilograms,tenminutes,ninetydegrees,DefünfMeter,
dreiKilogramm,zehnMinuten,neunzigGrad,Frcinqmètres,troiskilogrammes,
dixminutes,quatre-vingt-dixdegrés.
-Symbolenvooreenhedenwordenrechtop (romein)gezet.Symbolenvooreenheden
beginnenmeteenkleineletter,uitgezonderddieeenhedenwaarvandenaamvan
eeneigennaamisafgeleid:m,V,cd,Wb,lx,K.
-Ookineentekstvanuitsluitendhoofdlettersofkleineletters (bijvoorbeeld
eenkop)moetensymbolenvooreenhedenwordengeschrevenzoalshiervooris
aangegeven.
-Symbolenvooreenhedenblijvensteedsonveranderd,zekrijgengeenmeervoudsuitgang,geenafkortingspunt,geenindices,accenten,endergelijke,dusook
nietU=220V£ fmaareffectievespanning=220VofU(eff)=220V.
-Desymbolenvoordevoorvoegselsmegatotexawordensteedsmeteenhoofdlettergeschreven,dievoordeoverigevoorvoegselsmeteenkleine/Letter.Het
symboolvoormicroisdekleineGriekselettery(nieteenu).
-Teronderscheidingvanscalaire(gewone)groothedenwordensymbolenvoor
vectorenvetcursiefgezet;ingetyptetekstkunnenzeookonderstreeptworden
envoorzienvaneenpijlbovenhetsymbool: F gezet, respectievelijkFgetypt.
Alsdezetterijgeenvettecursievelettersheeftkanmenvoordrukwerkookde
schrijfwijzevoorgetyptetekstgebruiken.
7.2 ENIGE WISKUNDIGE SYMBOLEN EN BEWERKINGEN
7.2.1 GETALLEN
Getallenkunneninlettersofincijferswordengeschreven.Menmoet
steedsêênvandecombinatiesletterspluseenheidvoluit,ofcijfersplus
symboolvoordeeenheidgebruiken.Dus10moftienmeterenniettienm.
Bijdekeuzevancijfersoflettersvoorgetallenzijnerverschillende
overwegingen:getallenbenedenbijvoorbeeld10inwoorden;langebenamingen
incijfers,bijvoorbeeld 21;getallenmeteenstatistischebetekenisin
cijfers;vergelijkbaregetallenopéénmanier,dus5koeienen21schapen,
nietvijfkoeienen21schapen.
Hetinternationaledecimaaltekeniseenkomma.UitsluitendinEngelse
tekstenisookeengewonepunt(inderegel)toegestaan.Bijgetallenkleiner
dan1wordtsteedseen0voorhetdecimaaltekengeschreven;dusniet,245
maar0,245.
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Grotegetallenmogenvoordeduidelijkheidgeschrevenwordenmetspaties
tussengroepjesvantelkensdriecijfers,gerekendvanafhetdecimaalteken;
dus11564,07407.
Eengetalvanviercijfersvoordekommakannaarkeuzemetofzonder
spatiewordengeschreven;dus1234of1234.
Bewerkingentussengetallenwordenopdegebruikelijkemanieraangeduid:
4,8+1,7
4,8-1,7
4,8 x1,7of4,8-1,7maarmetdecimalepuntalleen4.8 x1.7enniet4.8-1.7
4,8/1,7ofy*f-of4,8-(1,7)~1 ennietmeerals4,8:1,7
Opmerkingen:
-Devermenigvuldigingspuntstaatophalveletterhoogtebovenderegel;ineen
getyptetekstmagdepuntookopderegelstaan.
-Eengetaldateennegatieveexponentkrijgtwordttussenhaakjesgezet,
bijvoorbeeld (273,15+t)•(273,15)~1 =(273,15+t)/273,15.
-Detekens+-xen=wordenvanvoorafgaandeenvolgendesymbolenofgetallen
gescheidendooreenspatie,op+of-indebetekenisvanpositiefofnegatief
volgthetgetalofsymboolzonderspatie.
7.2.2 EENHEDEN
Bewerkingentusseneenhedenwordenaangeduidalsbijgetallen,metuitzonderingvandevermenigvuldiging,waarvooreen(indienmogelijkkleine)
spatieofeenhalfhogepuntgebruiktkanworden:dusNmofN-m.
Opmerkingen:
-Plaats,omverwarringmetdecimalevoorvoegselstevoorkomen,desymbolen
menTvoormeterenteslasteedszovermogelijknaarachteren;immers,
mN (meternewton)geschrevenalsmNwordtgelezenalsmillinewton.
-Kiesbijeendelingbijvoorkeureenschrijfwijze,diemaaréénregelvraagt,
dusniet-maarm/s.
s

-1 -1

-MendientteschrijvenJ-kg -K ofJ/kg-KennietJ/kg/K.
-Inwoordenwordteendelingwelaangegevenmet 'per'(Enper,Depro,
Frpar);dusbijvoorbeeldmeterperseconde.
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7.2.3 GROOTHEDEN

Ookbij groothedenwordendebewerkingenopdezelfdewijze aangeduid als
bijgetallen,metuitzonderingvandevermenigvuldiging.Daarvoorworden drie
mogelijkhedenaangegeven: abof a-b of a *b.Bij tekstenmet grootheidsoorten
diemetmeer letters zijnaangeduidvervalt deeerstemogelijkheid,bijvoorbeeldPe=Re-Pr =Re xPr.

Opmerkingen:
-Gebruikbij eenschuinebreukstreep zonodighaakjes omdevolgordevande
bewerkingenduidelijk aantegeven.Zo isbijvoorbeeld a/b«cgelijk aan a/(b'c),
maara/(b +c)isniethetzelfde alsa/b+c,en (a/b)«lgx iswat anders dan
a/b-lgx.
-Gebruiknooit tweeschuinebreukstrepen inéénuitdrukking:a/b/ckan
zowel (a/b)/c =a/bc alsa/(b/c)=ac/bbetekenen.

7.2.4 TEKENSVOORRELATIES EN OPERATIES

Eenaantaltekensvoor relaties tussengrootheden,getalleneneenheden
isgenormaliseerd. Tabel 11 geeftdemeest gebruikte.Eenuitvoerig overzicht
vanwiskundige symbolenstaatinISO 31/XI-1978.

Tabel 11.Wiskundigetekens.
gelijk aan

ongeveer gelijk aan

ongelijk aan

asymptotisch gelijk aan

kleiner dan

nadert tot

niet kleiner dan
groter dan
niet groter dan

oneindig

>

plus ofmin
tot enmet

komt overeenmet

decimale logaritmevanx

lgx; log ] 0 x

identiek aan

natuurlijke logaritmevanx

Inx; log ex

evenredig met

exponentiële functievanx

expx; e

x

1. 'Ongeveer is circaof ca.,De ca.,En roughly, circa,approx. ofca,
Fr environ;hetmoetniet als± aangegevenworden.Het teken±gaat onder
anderevooraf aaneen foutenmarge. Daarbijbehoort aangegeven teworden om
welk soort statistische parameterhet gaat,bijvoorbeeld 12,41 ± 0,12
(standaardafwijking).Voor de oplossingvanx 2 =4schrijftmenookx =±2.
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7.3 COMPUTERTEKSTEN
Hetisnietdebedoelinghieralleincomputertekstenvoorkomendeafwijkingenvandehiervóórgegevenregelsoptesommen,maarslechtsenkele
belangrijkepuntenaantestippen.Verschillendecomputershebbenwatde
tekstweergavebetreftzeeruiteenlopendemogelijkheden.Vaakverschijntde
heletekstinhoofdlettersofjuistinkleineletters.Voorditgevalisvoor
eenaantaleenhedenenvoorvoegselseenafwijkendsymboolvastgelegd(ISO
2955;NEN2955).Tabel12geefthiereenoverzichtvan.VoordeoverigeSIeenhedenenvoorvoegselswordendegebruikelijkelettersinhetbeschikbare
lettertypegezet,dusofallesinhoofdletter,ofallesinkleineletter.•
Decomputerzetexponentennietbovenderegelmaarinderegel.Hetzal
vaaknodigzijnomgetalenmachtvan10dooreenletterofeenspatiete
scheiden.Incomputertekstenwordtvoorhetdecimaaltekenmeestaldegewone
punt(.) gebruikt.
Tabel12.Eenhedenenvoorvoegselsmetafwijkendesymbolenbijbeperkte
keuzevanlettertype.
Naam

Gebruikelijksymbool

ohm

Symboolbijéën
lettertype
ohm

Siemens

sie

decimalegraad

gon

(boog)graad

deg

(boog)minuut

min

(boog)seconde

sec

are

a

are

uur

h

hr

jaar

a

ann

ton

t

tne

graadCelsius

°C

cel

mega

M

ma

micro

V

u
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8 Namen van eenheden en grootheden

Denamenensymbolenvaneenhedenwordenaltijdzondernaderetoevoegingen
gebruikt.Eventueleverduidelijkingen,bijvoorbeeldinverbandmetdegebruikte
meetmethode,moetenbijdegrootheidwordenomschreven(paragraaf7.1).
Dusniet:demelkopbrengstis20genormaliseerdeliter(nietdeliterishier
3
genormaliseerdmaarhetvetgehaltevandemelk),maar:deopbrengstis0,02m
-3
melk,gecorrigeerdtoteen(massa)concentratievanvetvan40kg-m .Ook
niet:eenluchtdebietvan600Nm/min(deNheeftnietsmetnewtonofmet
stikstoftemakenmaarmetnormaal),maar:eenluchtdebietvan10m/s,
betrokkenopnormaleomstandigheden(vandrukentemperatuur).
Denamenvanveelgroothedenzijnalsindslangingeburgerd.Zijmaken
deeluitvanhettaaieigenvandeverschillendetalen.Despellingisdanook
tevindenineengewoonwoordenboek.Debegripsbepalingisbijeenaantal
ouderetermensomswatinconsequent;'soortelijk'betekentgedeelddoor
volumein'soortelijkemassa',maargedeelddoormassain'soortelijkewarmte',
engedeelddoorlengteenvermenigvuldigdmetoppervlaktein'soortelijke
weerstand'.
Indetegenwoordigenormalisatiewordendezewatvagebenamingenlangzamerhandafgeschaftendoorduidelijkernamenvervangen.Voor'soortelijke
massa'of'dichtheid'gebruikenwedan'volumiekemassa';'soortelijkewarmte'
kunnenwevervangendoor 'massiekewarmte'.Denieuwewoordenlineïek,areïek,
volumiek,massiekbetekenengedeelddoorlengte (perlengte),dooroppervlakte,
doorvolumeendoormassa.Dezelfdewoordenkomen-meteenaanhettaaieigen
aangepasteuitgang-ookinanderetalenvoor.Voornieuwerebegrippenzijnde
benamingenookzogekozen,dathetzelfdewoordmeteenkleineaanrassingin
alletalengebruiktkanworden,bijvoorbeeldNIluminantie(vaneenlichtbron),
Enluminance,DeLuminanz,Frluminance;ofNIenergie,Enenergy,DeEnergie,
Frénergie.
Hetgebruikvanhetwoord 'molair'indenamenvangroothedendientbeperktteblijventotdebetekenis 'perhoeveelheidstof'.Dus
3
3
molairvolume (m/mol)maarstofconcentratie (mol/m)
molairemassa(kg/mol)maarionensterkte (mol/kg).
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"1
EenuitzonderingopdezeinternationaleafsprakenvormthetEngelsewoord
'specific',datnogwordtaanbevolenvoor'gedeelddoormassa',dusvolgens
hetbovenstaandegelijkaanhetNederlandse 'massiek'('massic'komtechter
inhetEngelsookvoor).
DenamenvandeSI-eenhedenverschillenzeerweinigindediversetalen.
Hetismeestalnietmeerdaneenkwestievaneenuitgangofeenaccent.De
belangrijksteverschillenzijnvermeldintabel13.

Tabel13.SI-eenhedenindeviertalen.
Nederlands

Engels

Duits

Frans

meter

metre

dasMeter

lemètre

kilogram

kilogram

dasKilogramm

lekilogramme

seconde

second

dieSekunde

laseconde

ampère

ampere

dasAmpere

1'ampère

keivin

kelvin

dasKelvin

lekelvin

candela

candela

dieCandela

lacandela

mol

mole

dasMol

lamole

radiaal

radian

derRadiant

leradian

steradiaal

steradian

derSteradiant

lesteradian

graadCelsius

degreeCelsius

derGradCelsius

ledegréCelsius
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9 Keuzevan de grootheid

Voorhetweergevenvaneenmeetbareeigenschapmoetenweeenpassende
grootheidkiezen.Somsisdekeuzevanzelfsprekend,maarinanderegevallen
zekerniet.Eenafmetingzullenwemeestalals'lengte'uitdrukken,maarhet
spraakgebruikkentvoorafstandenookurengaans,terwijleenlichtjaarzelfs
eengoedgedefinieerdeeenheidis.Bijeenhoeveelheidkanmenonderanderen
kiezenuit'aantal','massa'of 'volume'.Welkekeuzevooreenbepaaldgeval
optimaalisvaltvaaknietobjectiefvasttestellen,omdatdekeuzehet
resultaatisvanhetafwegenvanzeerongelijksoortigefactoren,zoals:
-aanschouwelijkheidvandegrootheid

/

-bekendheidvandegrootheid
-eenvoudigverbandmetanderegrootheden
-aantalstappenenextraveronderstellingenindeafleidinguitdegemeten
waarden
-schaalvanhetbeschrevenverschijnsel
-onveranderlijkheidbijvariatievanparameters.
Degekozenvolgordehoudtgeenrangordeinomdathetgewichtvaniedere
factorvangevaltotgevalverschillendkanzijn.Voordekeuzevandegrootheidisgeenvastrecepttegeven.lederesituatievraagtopnieuweenzorgvuldigafwegenvandediversefactoren.
Indevolgendevoorbeeldenwordendeverschillendefactorenwatnader
belicht.

9.1 DRUKHOOGTE
Indehydrologieishetgebruikelijkeendrukverschilweertegevenals
dewaterhoogtediedatdrukverschilveroorzaakt.Tegendezepraktijkisweinig
intebrengenzolanghetniveauverschiloorzaakisvanhetdrukverschil,en
mitsdegrootheidwordtomschrevenalswaterhoogteofhoogteverschil.De
directeaanschouwelijkheidmaakthierjuistdezegrootheidaantrekkelijk.
Andersligtdezaakwanneerbijeenstromingsmetingdedrukovereenmeetflens
wordtgemetenmeteenmetalcoholgevuldevloeistofmanometer:inditgevalis
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ergeenmillimeterwaterkolomtezien.Decorrectewegisnumetdevergelijking
p=p'g'hdedrukpuittedrukkeninPametbehulpvandedichtheidvande
manometervloeistofp,deversnellingvandezwaartekrachtg,enhetgemeten
hoogteverschilvandevloeistofspiegelsh.
9.2 ELEKTROMAGNETISCHE STRALING OP EEN PLANT
Dehoeveelheidlichtdieeenplantontvangtwordtopverschillendemanieren
uitgedrukt.Voordehoeveelheidstralingdiewerkzaamisbijdefotosynthese
wordendriewezenlijkverschillendegroothedengebruikt.
Deeerstegeeftdestralingweerzoalsdiedoorhetmenselijkoogwordt
gewaardeerd: 'licht'indestriktezinvanhetwoord.Eenplantisechtergeen
menselijkoog;beidezijnweliswaargevoeligvoorruwweghetzelfdedeelvan
hetspectrum,maarhetoogreageerthetsterkstopgroenlicht,terwijlvoor
defotosyntheseblauweenrodestralingjuistvanhetgrootstebelangzijn.
Datdeverlichtingssterkte (areïekelichtstroom)niettemingebruiktwordt,
enzelfsvaakgebruiktwordt,vindtzijnoorzaakinhetfeitdatsindsjaar
endagdelux-metergemeengoedis.Bekendheidenaanschouwelijkheidzijn
echteronvoldoenderechtvaardigingomeengrootheidtegebruikendiehet
onderzochteprocesnietgoedbeschrijft.
Detweedegrootheidgeeftdestralingalseenenergiestroomweer.Het
golflengtegebiedwordtdaarbijbegrensdtothetgebiedvanca.400tot700nm.
Dezegrootheidisnogtamelijkaanschouwelijk,enookredelijkaanhetonderzochteprocesaangepast.Alsaannemelijkcompromiswordtdebestralingssterkte
(areïekestralingsstroom)danookvaakinW/m uitgedrukt.
Fotosyntheseisechtereenquantumproces,zodatbijdeenergiemetinghet
roodwattelaagenhetblauwwattehooggewaardeerdwordt.Omookdataspect
inrekeningtebrengenmoetdestralingwordenuitgedruktalseenaantalquanta,
eventueelnoggedeelddoorhetgetalvanAvogadroomweertothoeveelheid
stofvanquanta,eenmacroscopischegrootheid,tekomen.Dezoontstane
eenheid-indeplantenfysiologiewelals 'einstein'aangeduid-ishetbeste
aangepastaanhetfotosyntheseproces,zoalsdatopmoleculaireschaalverloopt.Informulekrijgenwedanvoor 'einstein'Np:
700
A-t-EyX-dX
N
'E

ƒ
A=400nm
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waarinAdebestraaldeoppervlakte,Xdegolflengte,tdeduurvandebestraling,
E.•dXdebestralingssterkteinhetintervaldX,N.hetgetalvanAvogadro,
-X ~
- "A
h"deconstantevanPlanckençdelichtsnelheidvoorstelt.Voordedimensie
van Urvindenwehoeveelheidstof;debetreffendeelementaireentiteitis
'quantum'of 'foton'(Opmerkingbijtabel1).
Analoogaanverlichtingssterkteenbestralingssterktewordtmeestalde
quantumfluxdichtheidof'quantumflux'(areïekestofstroomvanfotonen)
-2 -1
gebruikt,uitgedruktinmol'm -s .Debestaangepastegrootheidis
tegelijkdeminstbekendeendeminstaanschouwelijke.Indepraktijkzal
daaromzoweldetweedealsdederdewijzevanvoorstellenblijvenvoorkomen.
9.3 HARDHEID VAN WATER
DehardheidvanwaterwordtvaakuitgedruktingradenDuits.Dehardheid
is1 DbijeenconcentratievanCa dieovereenkomtmeteenmassaconcentratie
vanCaOvan10mg/l.Naasthetgerekenmetmolairemassa'svanCa enCaO
komterooknoggerekenbijwanneerdehardheiddooranderetweewaardigeanionen
(zoalsMg )wordtveroorzaakt.Doornieteenmassaconcentratiemaarde
stofconcentratievantweewaardigeanionenoptegeven(inmol/m)wordtin

3

ééngetalalleterzakedienendeinformatiegegevenenalleverdergereken
overbodiggemaakt.
9.4 VOCHTIGHEID VAN LUCHT
Indetechniekvandeluchtbehandelingwordtdevochtinhoudvandelucht
vaakuitgedruktalshet 'vochtgehalte'x,indebetekenisvanmassaverhouding
vanwaterdampendrogelucht (kg/kg).Bijveranderingvantemperatuurofluchtdrukverandertxniet,zodatdezegrootheideengoedebeschrijvingvande
vochtinhoudvandeluchtgeeft.
Ineenpraktischetoepassingkanechtereenandereoverwegingsomsde
doorslaggeven.Deteconditionerenruimteheefteengegevenvolume.Inhet
ontwerpvandeinstallatieisvastgelegd,datinderuimteeenzekerehoeveelheidwaterdampaanwezigmoetzijn.Deluchtwordtververstdooreenventilator,
3
diedoorzijndebiet(m/s)wordtgekenmerkt.Inditgevalishetvoordehand
liggendomdevochtinhoudoptegevenals'waterdampconcentratie'c,inde
3
"w
zinvanmassaconcentratievanwaterdamp (kg/m ).(VolgensNEN999zouinplaats
vanc,ggeschrevenmoetenworden.)

29

9.5 ABSORBANTIE, ZWARTING
Eenstralingsflux$„valtopeenvoorwerp.Aandeanderezijdeverlaat
eenflux$hetvoorwerp.Detransmissiefactor$/$„iseenmaatvoordeverzwakkingvaneenophetvoorwerpvallendebundelstraling.Ineenaantalgevallenwordtdesamenhangmetanderegroothedeneenvoudigervoordelogaritme
vandeverhouding.
ZovertoontdecurveindegrafiekwaarindezwartingD=-lg($/$n)van
eenfotografischelaagisuitgezettegendelogaritmevandebelichtingeen
rechtgedeelte.Bijfotografischwerkwordtinderegeldebelichtingindit
trajectgekozen.Dehellingvandecurvewordtcontrastofgammagenoemd.
DeabsorbantieA(A)vaneenbestanddeelBvaneensysteemvoorstraling,
meteengolflengteAisgedefinieerdals:A(A)=-lg($1/$,n ) , waarbij$ „
defluxisdiedoorhetsysteemzonderdecomponentBwordtdoorgelaten
(blanco).
VolgensdewetvanBeergeldt:A(A)=kR(A)-cR'l,waarinkRdemolaire
absorptiecoëfficiënt,c Rdestofconcentratieen1delaagdiktevoorstelt.Het
voordeelvandegrootheidA(A)bovenx(A)(=*,/$•,n )is,datA(A)evenredig
--

--

-A -A,U

--

ismetdemassaof de hoeveelheidstofvanB.Heteenvoudigeverbandbepaalt
hierdusdekeuzevandegrootheid.
9.6 HOEVEELHEID MELK
Dehoeveelheidingeleverdemelkwordtaljarenlangbepaalddoordemelkbussenvaniedereboervolenleegtewegen.Dekwaliteitvandemelkwordt
uitregelmatiggenomenmonstersbepaald.Verrekeninggebeurtopbasisvan
kwaliteitengeleverdemassamelk.
Numeerenmeerwordtovergeschakeldoprijdendemelkontvangst,wordtde
massabepalingooksteedsmeervervangendooreenvolumemeting;hetvolumevan
deopgepomptemelkwordtmeteenvloeistof
metergemeten.Omallemelkopdezelfdewijzeteverrekenenwordthetgemetenvolumemeteenzogoedmogelijk
geschattewaardevoordevolumiekemassavandemelkvermenigvuldigdomweer
opmassauittekomen.Terwillevandeeenvormigheidindeverrekeningwordt
hiereenextraonzekerheidopdekooptoegenomen.Wanneergeheelophet
nieuwesysteemisovergeschakeldzalhiermogelijkhetkilogramvoorde
litermoetenwijken.
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9.7 SNELHEID VAN FOTOSYNTHESE
Fotosynthesemetingenwordengedaanopzeerverschillendeschaal,variërendvaneenkortdurendemetingvanhetCO--verbruikvaneendeelvanéén
enkelbladtoteenbepalingvandetotaledroge-stofproduktievaneenproefveld
overeenheelgroeiseizoen.
Inheteerstegevalkanhetresultaatuitgedruktwordendoordegrootheid
-2 -1
'stofstroomdichtheid'of'areïekestofstroom'(ymol-m -s ) ,inhetlaatste
2
gevaldoordegrootheden 'areïekemassa-opbrengst'(kg/m oft/ha)of'areïek
-2 -1
massadebiet'(kg-m -a ) .Dezegroothedenzijnnietzondermeerinelkaar
omterekenen;dekeuzewordtbepaalddoordegebruiktebepalingswijzeen
doordeschaalvandeproef.
9.8 MASSA - GEWICHT - KRACHT - DRUK
Verschillendegroothedenuitdedynamicawordeninhetspraakgebruikvaak
watslordiggehanteerd.Hetnaastelkaarbestaanvaneenkrachteenheiden
eenmassa-eenheid,beidemetdenaamkilogram,ishierzoweloorzaakals
gevolgvangeweest.
Enkeleteonderscheidengroothedenzijn:
Massa,symboolm,eenheidkg:dehoeveelheidmaterievaneenlichaam.Demassa
iseenintrinsiekeeigenschapvaneenlichaam,dienietafhangtvandeplaats
ofdeomgevingwaarzichhetlichaambevindt.
Kracht,symboolF,eenheidN:eenuitwendigeinvloed.Tengevolgevaneen
krachtondervindteenvoorwerpeenversnellingavolgensF=m-a.
Gewicht,symboolG,eenheidN:dekrachtdieeenrustendlichaamtengevolge
vanhetzwaarteveldopzijnondersteuninguitoefent.Hetgewichtvaneenvoorwerpisanhankelijkvandesterktevanhetzwaarteveld (versnellingvande
vrijeval)gvolgensG=m-g. (Indehandelwordtinderegelhetwoordgewicht
gebruiktalssynoniemvoor'massa'.)
Druk,symboolp,eenheidPa:eenkrachtperoppervlakte.Bijeentotalekracht
F.loodrechtopeenoppervlakA.bedraagtdedrukdusp=F./A.
DeinvoeringvanhetSI,meteenduidelijkonderscheidtussendemassaeenheidkilogramendekrachteenheidnewton,biedteengoedegelegenheidtot
eenjuistergebruikvandeverschillendegroothedentekomen.Devolgendevoorbeeldengevendaarwatsuggestiesvoor.
Wanneermenietsweegt,wilmendehoeveelheidmaterieervanbepalen,
dusdemassa.Deschaalvaneenweegwerktuigdientdanookinkilogramgeijkt
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