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Pisanje veličin, enot in simbolov 

Avtorica: mag. Maja Gerkšič Lah 

 
Ekonomsko ledeno dobo, ki smo ji priča v zadnjem času, so modra podjetja izkoristila za 
študij in razvoj novih izdelkov ali vsaj za dodelave in izdelave obstoječih. Vendar je v 
današnjih časih že tako, da je z izdelavo izdelka za razvojnika opravljenega komaj pol dela. 
Drugo polovico dela namreč predstavlja priprava ustrezne tehnične dokumentacije, od 
poročil o opravljenih preskusih do tehničnih listov, certifikatov in raznih drugih tehničnih 
promocijskih gradiv. V tovrstni literaturi pa so seveda najpomembnejši številski podatki o 
delovanju naprave. 
 
S tem, kako zapisati veličine, njihove enote in simbole, smo se seznanili v času šolanja, a za 
večino je to že zelo dolgo nazaj. Za mnoge je bilo to tudi še pred časom množične uvedbe 
računalnikov v vse pore našega življenja. Ne glede na to, da so imeli matematiki in fiziki ta 
pravila okvirno zastavljena že dolgo, je namreč ravno široka raba računalnikov omogočila (in 
kmalu za tem tudi zahtevala) tovrstno pismenost od širokega kroga strokovnjakov po vsem 
svetu. 
 
Kadar želimo, da bi se določeno znanje enako uporabljalo po vsem svetu, je seveda najboljša 
pot priprava mednarodnega standarda. Mednarodne standarde na področju elektrotehnike 
že dobro stoletje pripravlja organizacija IEC (International Electrotehnical Commission). Za 
področje veličin in enot so leta 1935 ustanovili poseben tehnični odbor, in sicer IEC/TC 25. 
Izšel je iz temeljnega tehničnega odbora IEC/TC 1 Terminologija, s katerim še vedno tesno 
sodeluje. Pisanje veličin in enot pa je tako temeljno za vsa področja znanosti, da so po 
ustanovitvi mlajše sestre, splošne mednarodne organizacije za standardizacijo ISO 
(International Organization for Standardization), temeljna poglavja prenesli v tamkajšnji 
istoimenski tehnični odbor ISO/TC 12, s katerim še vedno delujejo z roko v roki. Njihov 
skupni projekt je, denimo, priprava skupine standardov ISO/IEC 80000, Veličine in enote. 
 
Skupina standardov ISO/IEC 80000 obsega 14 delov, ki so bili dokončani med letoma 2006 in 
2009. Vendar pa znanje, zapisano v teh standardih, ni od včeraj, saj je skupina 80000 samo 
zbrala znanje skupin standardov ISO 31 in IEC 60027. 
 
Temeljna skupina standardov, ki je opredeljevala pisanje veličin in enot, je torej nosila 
oznako ISO 31. Do dokončanja ISO 80000 je bila veljavna tretja izdaja osnovnega standarda 
ISO 31-0, Veličine in enote – 0. del: Splošna načela, iz leta 1992. Ta je v Sloveniji še vedno 
veljaven, saj je bil privzet kot slovenski nacionalni standard in je bil v letu 1999 tudi prvič 
preveden. Novi prevod, izdan leta 2007, pa vsebuje tudi obe izdani dopolnili tega standarda z 

oznakama A1 in A2 in nosi enotno oznako: SIST ISO 31-0+A1+A2:2007. 

 
Osnovni standard ISO 80000-1, Veličine in enote – 1. del: Splošna načela, vsebuje torej 
načela, ki so namenjena za splošno uporabo na različnih področjih znanosti. Predstavi 
splošno veličine in enote ter poda napotke in priporočila za njihovo tiskanje. Pa si ga skupaj 
poglejmo. 
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Veličine in enote 
 
V tem delu niso predstavljene posamezne definicije fizikalnih veličin za opis posameznih 
fizikalnih pojavov ali pojasnjene njihove enote, kot bi človek pomislil »na prvo žogo«. 
Obravnava pretežno terminologijo področja ter osnovne splošne pojme matematičnih 
lastnosti veličin in enot, s tem da se omeji le na pojave, ki jih je moč kvantitativno opisati. 
Predstavi matematične znake in simbole, mednarodni sistem enot SI in simbole za kemijske 
elemente. Glede na naravo revije bom tretji del izpustila. 
 
Brez ustrezne enotne terminologije si vsak lahko predstavlja vsako stvar po svoje, kar močno 
oteži medsebojno sporazumevanje. Zato tudi tu za začetek povzemimo bistvene pojme. 
Enota je izbrana referenčna veličina za neko kategorijo istovrstnih veličin (npr. dolžina, širina, 
višina, premer, obseg, razdalja …); druge veličine iz iste kategorije izrazimo z merskim 
številom, ki je zmnožek izbrane enote in števila. 
 
Povezavo med veličino in njeno enoto zapišemo v obliki 

A = {A} · [A] 
kjer je A simbol fizikalne veličine, [A] simbol enote in {A} številska vrednost veličine A, 
izražene z enoto [A]. Primer: U = 230 V. 
 
Za simbolom fizikalne veličine ali njeno enoto ne pišemo pike (razen, če se le-ta pojavi na 
koncu stavka). 
 
Za fizikalne veličine veljajo vsa matematična pravila algebre; med seboj smemo seštevati in 
odštevati le veličine iste kategorije, ob množenju in deljenju pa upoštevamo tako številsko 
vrednost veličine kot njeno enoto: 

AB = {A}{B} · [A] [B] 
 

V empiričnih zvezah fizikalnih veličin pogosto nastopajo tudi empirične konstante, ki jih prav 
tako izrazimo z merskim številom: 
 E = m c2   
kjer je c = 299 792 458 m/s ≈ 3 · 109 m/s. 
 
Kadar je taka konstanta brez enote, govorimo o številskih množiteljih. Ploščino trikotnika na 
primer izračunamo po naslednji enačbi: 
 p = 0,5 · a va, 
ploščino kroga pa: 
 p = π · r2   
kjer je π = 3,141 592 653 589 793 238 462 ... 
 
Za definicijo sistema enot je primerno, da izberemo nekaj medsebojno neodvisnih veličin, ki 
jih imenujemo osnovne veličine. Ostale lahko z njimi izrazimo in jih imenujemo izpeljane 
veličine. 
 
Sistem enot imenujemo koherenten, kadar so osnovne veličine izbrane tako, da imajo 
številske enačbe natanko tako obliko kot ustrezne veličinske enačbe (skupaj s številskimi 
množitelji). 
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V standardu ISO 80000-1 oziroma v sistemu enot SI, ki je koherenten, vse fizikalne veličine 
temeljijo na sedmih osnovnih veličinah, ki so: dolžina [m], masa [kg], čas [s], električni tok 
[A], termodinamična temperatura [K], množina snovi [mol] in svetilnost [cd]. Področje 
elektrotehnike podrobneje opredeljuje šesti del standarda IEC 80000-6, ki temelji na štirih 
osnovnih veličinah: dolžini, masi, času in električnem toku. 
 
Pri pisanju številskih vrednosti se zaradi manjše verjetnosti napak izogibamo pisanju zelo 
velikih ali zelo majhnih vrednosti tako, da uporabljamo desetiške mnogokratnike, ki imajo 
svoja imena oziroma predpone. Imena in predpone, ki so prav tako standardizirane, 
prikazuje preglednica 1. Vse predpone, ki predstavljajo vrednosti 106 ali več, se po dogovoru 
označujejo z velikimi črkami. 
 
Preglednica 1: Standardne predpone enot SI 

Množilnik  deka- hekto- kilo- mega- giga- tera- peta- eksa- zeta- jota- 

Simbol  da h k M G T P E Z Y 

Faktor 100 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024 

 

Deljitelj  deci- centi- mili- mikro- nano- piko- femto- ato- zepto- jokto- 

Simbol  d c m μ n p f a z y 

Faktor 100 10−1 10−2 10−3 10−6 10−9 10−12 10−15 10−18 10−21 10−24 

 
Standard ISO 80000-1 seveda navaja tudi izpeljane veličine in nekatere pogostejše druge 
sisteme enot; ker pa glede na naslov tokratnega članka ti podatki niso bistveni, jih prepustim 
bralcem v lastno obdelavo. 
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Priporočila za tiskanje znakov in števil 
 

Osnovne izraze smo s tem dogovorili in se končno po dolgem in vijugastem uvodu lahko 
posvetimo kratki vsebini današnjega članka. 
 
Prvi so seveda na vrsti simboli za veličine. Zanje so uporabljene črke latinske ali grške 
abecede; ne glede na to, kako je pisano ostalo besedilo, pa se zanje vedno uporablja ležeča 
(kurzivna) pisava. 
 
Tipi pisave sicer niso določeni, a za pisanje matematičnih izrazov se najpogosteje uporablja 
»Times« ali kakšna sorodna pisava s serifi, seveda spet ne glede na ostalo besedilo. V 
standardih je splošno besedilo tipično pisano z gladko pisavo »Arial«, matematični izrazi pa s 
pisavo »Times«. S tem se doseže, da je besedilo z vključenimi izrazi bolj razumljivo. 
 
Pogosto se v izrazih pri opisu nekega fizikalnega stanja pojavi neka fizikalna veličina v več 
oblikah ali pomenih. Ker mora biti simbol veličine vedno enak, si za ločevanje pomagamo z 
indeksi. Kar se tiče pisanja, ločimo dve vrsti indeksov: 

− indeksi, ki pomenijo simbol fizikalne veličine, so tiskani ležeče, 
− vsi ostali pa pokončno. 

 
Prav tako so kot indeksi pokončno pisane številke, za razliko od črkovnih simbolov, ki 
pomenijo številke in jih pišemo ležeče. 
Nekaj primerov pravilne pisave indeksov: 

Pokončni indeksi Ležeči indeksi 
Cg (g: plin) Cp (p: tlak) 

Umax (max: največja) Iλ (λ: valovna dolžina) 

μr (r: relativna) px (x: koordinata x) 

T1/2 (1/2: polovica) in (n: tekoča številka) 

 
Množenje smemo zapisati na naslednje načine: 
 ab, a b, a · b, a × b 
 
Izjemoma, če ni boljših tehničnih možnosti, smemo za znak množenja uporabiti tudi navadno 
piko. Kadar operator uporabimo, je le-ta vedno od sosednjih veličin, empiričnih konstant, 
faktorjev ali številskih množiteljev na obeh straneh ločen s presledkom. Enako velja tudi za 
znake primerjave =, >, ≤ in podobne. 
 
Pri deljenju je na voljo več možnosti, smiselno se uporabljajo pravila zapisovanja množenja: 

        =   a/b, a / b, ab–1, a · b–1…  
 

Neprimerno je pisanje več zaporednih operatorjev deljenja, ker je tak izraz nejasen. 
           = (a/b) / c = ab-1c-1  in ne a/b/c 
 

Izraze je vedno treba pisati tako, da se nedvoumno ohrani pravi algebrajski pomen in da je 
zapis pregleden. 
 
Pri pisanju enot je vedno treba točno upoštevati vse določene mednarodne simbole za 
enote. Praviloma so napisane z malimi črkami (m, s, g). Izjeme so enote, ki izhajajo iz 

a 

b 
 

a/b 

c     
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lastnega imena in jih pišemo z veliko začetnico (V, A). Vedno jih tiskamo pokončno, in to ne 
glede na vrsto tiska v ostalem besedilu. Vedno se pišejo v ednini in enako kot pri simbolih za 
veličine tudi za simboli za enote ni pike (razen na koncu stavka). 
 
Enote nikoli nimajo indeksov. 
 
Tudi za pisanje sestavljenih enot veljajo algebraična pravila, enako kot za veličine. Dodatno je 
treba še posebej paziti pri pisanju predpon enot, da se npr. Vm (volt krat meter) ne zapiše 
kot mV, ker to pomeni milivolt ali 10–3 V. 
 
Simboli za predpone so namreč napisani s pokončnimi črkami, in sicer brez presledka med 
simbolom predpone in simbolom enote. 
 
Zgornji primer Vm bi torej nedvoumno lahko zapisali tudi m · V ali celo m V. 
 
Sestavljene predpone se ne smejo uporabljati: 10–3g = mg, in ne: μkg. 
 
Števila se tiskajo s pokončno pisavo. 
 
Branje velikih števil se olajša, če se števke zberejo v skupine po 3, šteto od decimalne vejice. 
Skupine se ločijo le s kratkim presledkom, nikoli pa z vejicami, pikami ali kakšnimi drugimi 
znaki. Glej zgoraj primera za c in π. 
 
Decimalni znak je vejica, ki je v višini črte. 
 
Če je absolutna vrednost števila manjša od ena, mora pred decimalno vejico obvezno stati 
ničla: I = 0,05 A. 
 
V izrazu za veličino stoji simbol enote za merskim številom, med njima pa mora biti 
presledek: tmax = 20 °C. 
 
Izjeme tega pravila so samo enote za ravninski kot: stopinja, minuta in sekunda, kjer ne sme 
biti presledka med merskim številom in simbolom enote: α + β + γ = 180°. 
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Pisanje izrazov z računalnikom 
 

Pri pisanju izrazov z računalnikom si do kakovostnega zapisa izrazov pomagamo s posebnimi 
znaki. Urejevalnik Word ima nabor tovrstnih znakov spravljen pod spustnim menijem 
Vstavi/Simbol (Insert/Symbol v angleški različici urejevalnika). Za osnovne pisave ta nabor obsega 
razširjene nabore črk z okraski iz vseh mogočih evropskih jezikov, naglasna znamenja, ločila, 
grške, cirilične, hebrejske in arabske črke, matematične operatorje in simbole, znake za 
denarne enote ter mnogo drugih uporabnih znakov. 
 
Poleg teh »navadnih« simbolov, pa obstaja še drugi zavihek, ki nosi naslov Posebni znaki (Special 

characters). 
 
Med temi je najbolj uporaben tako imenovani »trdi« presledek. To je presledek, ki ga 
mehanizmi za oblikovanje besedila ne spreminjajo po širini ter pri njem ne delijo vrste. Ko se 
v besedilu pojavi normalno pisan izraz, na primer c = 299 792 458 m/s, se njegovi presledki 
obnašajo tako kot vsi ostali presledki med besedami in dinamično prilagajajo širino za lepšo 
zapolnjenost vrstice in obojestransko poravnavo. Če pa namesto vseh navadnih presledkov v 
številki uporabimo trdi presledek, pa dobi isti izraz naslednjo obliko: c = 299 792 458 m/s. V 
tem primeru je celoten izraz v isti vrsti, pa čeprav bi se morda dalo vsaj del zapisati v prejšnjo 
vrsto, vsi presledki med znaki so enako dolgi in celoten izraz ima videz celote. Če razkrijemo 
znake za oblikovanje besedila (gumb ¶ v Word), se tak presledek namesto kot »·« pojavi kot 
»°«, vnesemo pa ga s hkratnim pritiskom Ctrl+Shift+presledek. 
 
To bližnjico in bližnjice do mnogih drugih uporabnih posebnih znakov najdete na opisanem 
drugem zavihku. Splača se jih spoznati, tako posebne znake kot njihove bližnjice. 
 
Vendar pa še tako spreten uporabnik posebnih znakov ne pride daleč pri malo zahtevnejših 
matematičnih ali fizikalnih izrazih. V tem primeru se občasni uporabniki največkrat obrnejo 
na Microsoftov urejevalnik formul (Formula Editor). Je učinkovit in »pameten« ter ne preveč 
zahteven za uporabo, vendar pa je namenjen pretežno pisanju matematičnih izrazov. Iz tega 
sledi, da ne zna ločevati, kaj so veličine ter kaj enote ter kaj predstavlja posamezni indeks. 
Zatorej sta pri njegovi uporabi (kot pri veliko drugih tehničnih igračkah) potrebna precejšnja 
pazljivost in dobro strokovno znanje uporabnika. 
 
Dodatno moramo biti pozorni, ker je videz izraza, napisanega z urejevalnikom formul, precej 
drugačen od izraza, napisanega z navadnim urejevalnikom besedila, tudi, če smo se potrudili 
in izbrali isto vrsto črk. Kombiniranje obeh sistemov znotraj istega dokumenta se zato ne 
obnese. 
 
Matematiki in drugi zelo resni znanstveniki pa že desetletja prisegajo na urejevalnik TeX, ki 
pa je čisto svoj svet. 
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Novi standardi o veličinah in enotah 
 

Glede na letnico izdaje standarda ISO 31-0 ne preseneča, da so se pri današnjem tempu 
razvoja tehnologij odločili, da je čas za obsežnejšo reorganizacijo področja. Vsa poglavja, ki 
so bila do sedaj zajeta v tem standardu in v standardih skupine IEC 60027, so posodobili in na 
novo organizirali v novo skupino standardov ISO 80000. Na strokovno zrelih področjih pa ni 
bilo bistvenih vsebinskih sprememb, so le manjše dopolnitve. 
 
Preglednica 2: Povezave med starimi in novimi standardi za veličine in enote 

Del Naslov Prej obravnavano v 

ISO 80000-1 
General 
Splošna načela 

ISO 31-0, IEC 60027-1 in IEC 60027-3 
SIST ISO 31-0+A1+A2:2007 
SIST EN 60027-1:2007  
SIST EN 60027-3:2008  

ISO 80000-2 

Mathematical signs and symbols to be used in the 
natural sciences and technology 
Matematični znaki in simboli za uporabo v 
fizikalnih in tehničnih vedah 

ISO 31-11, IEC 60027-1 
SIST ISO 31-11:1995  
SIST EN 60027-1:2007 

ISO 80000-3 
Space and time 
Prostor in čas 
Periodični in sorodni pojavi 

ISO 31-1 in ISO 31-2 
SIST ISO 31-1+A1:2007  
SIST ISO 31-2+A1:2007  

ISO 80000-4 
Mechanics 
Mehanika 

ISO 31-3 
SIST ISO 31-3+A1:2007  

ISO 80000-5 
Thermodynamics 
Toplota 

ISO 31-4 
SIST ISO 31-4+A1:2007  

IEC 80000-6 
SIST EN  
80000-6:2008 

Electromagnetism 
Elektromagnetizem  

ISO 31-5, IEC 60027-1 
SIST ISO 31-5+A1:2008 
SIST EN 60027-1:2007 

ISO 80000-7 
Light  
Svetloba in sorodna elektromagnetna sevanja 

ISO 31-6 
SIST ISO 31-6+A1:2008  

ISO 80000-8 
SIST EN ISO 
80000-8:2007 

Acoustics 
Akustika 

ISO 31-7 
SIST ISO 31-7+A1:2008 

ISO 80000-9 
Physical chemistry and molecular physics  
Fizikalna kemija in molekulska fizika 

ISO 31-8 
SIST ISO 31-8+A1:2008  

ISO 80000-10 
Atomic and nuclear physics 
Atomika in jedrska fizika  
Jedrske reakcije in ionizirna sevanja 

ISO 31-9 in ISO 31-10 
SIST ISO 31-9+A1:2008  
SIST ISO 31-10+A1:2008  

ISO 80000-11 
Characteristic numbers 
Karakteristična števila 

ISO 31-12 
SIST ISO 31-12+A1:2008  

ISO 80000-12 
Solid state physics 
Fizika trdne snovi 

ISO 31-13 
SIST ISO 31-13+A1:2008 

IEC 80000-13 
SIST EN  
80000-13:2008 

Information science and technology 
Informacijska znanost in tehnologija (IEC 80000-
13:2008) 

točki 3.8 in 3.9 iz IEC 60027-2:2005 in IEC 
60027-3 
SIST EN 60027-2:2008 
SIST EN 60027-3:2008  

IEC 80000-14 
SIST EN  
80000-14:2009 

Telebiometrics related to human physiology 
Telebiometrika v zvezi s človeško fiziologijo (IEC 
80000-14:2008) 

IEC 60027-7 
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V preglednici 2 so z modro in zeleno barvo prikazane tudi slovenske nacionalne 
implementacije standardov. Vidimo, da smo do sedaj v Sloveniji privzeli le tiste standarde iz 
nove skupine ISO/IEC 80000, kjer je bil privzem obvezen, ker so bili obravnavani hkrati tudi v 
ustrezni evropski organizaciji za standardizacijo. 
 
Stara skupina pa je bila privzeta in v celoti tudi prevedena. Prevodi so označeni z zeleno 
barvo. Ne glede na to, da je skupina standardov ISO 31 teoretično že razveljavljena, bo v 
Sloveniji verjetno še kar nekaj časa v uporabi, že zaradi svoje terminološke vrednosti. Vsak 
veljavni mednarodni standard je mogoče tudi brez privzema uporabljati v državah članicah 
mednarodne organizacije, kar Slovenija seveda je, zato je tudi brez nacionalnega privzema 
uporaba standardov skupine ISO/IEC 80000 povsem legalna. Pristojni slovenski tehnični 
odbor SIST/TC TRS se bo za privzem verjetno odločil šele, ko bodo pripravljeni prevodi novih 
izdaj, kar pa je vedno obsežno in strokovno izredno zahtevno delo. 
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