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Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă
PREVEDERI GENERALE
Prezentul document este elaborat în scopul implementării Anexei 5 „Unităţi de măsură
folosite în operaţiuni în zbor şi la sol” la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională
(Chicago1944).
Prezentul document „Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă”
conţine cerinţe privind utilizarea unui sistem standardizat al unităţilor de măsură în operaţiunile de
zbor şi de sol în aviaţia civilă.
Baza acestui sistem standardizat o constituie unităţile de măsură ale Sistemul Internaţional
(SI) şi unele unităţi de măsură din afara SI, dar care sunt considerate necesare pentru a face faţă
unor cerinţe ale aviaţiei civile internaţionale.
Documentul „Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă” se aplică
pentru toate activităţile specifice aviaţiei civile, atât în cazul operaţiunilor de zbor cât şi în cele de
sol şi este obligatoriu pentru agenţii aeronautici care desfăşoară activităţi aeronautice civile în
Republica Moldova.
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CAPITOLUL 1. DEFINIŢII
Termenii de mai jos folosite în operaţiuni în zbor şi la sol au următoarele semnificaţii:
Amper (А) - Acel curent electric constant care, menţinut între două conductoare paralele, rectilinii,
cu lungimea infinită şi secţiunea circulară neglijabilă, aşezate în vid la distanţa de un metru unul de
altul, produce între aceste două conductoare o forţă egală cu 2 x 10-7 newtoni pe o lungime de un
metru;
Becquerel (Bq) - activitatea unei radionuclide având o tranziţie nucleară spontană pe secundă;
Candela (Cd) - intensitatea luminoasă, pe direcţie perpendiculară, a unei suprafeţe egale cu
1/600000 dintr-un metru pătrat de corp absolut negru la temperatura de solidificare a platinei, la o
presiune de 101325 newtoni pe metru pătrat;
Celsius (toC) - temperatura Celsius este egală cu diferenţa toC= T-T0 dintre două temperaturi
termodinamice, unde To este egală cu 273.15 Kelvin;
Coulomb (C) - cantitatea de electricitate transportată intr-o secundă de un curent de 1 amper;
Farad (F) - capacitatea unui condensator electric între armăturile căruia apare o diferenţă de
potenţial de 1 volt atunci când este încărcat cu o cantitate de electricitate egală cu 1 coulomb;
Gray (Gy) - energia cedată de radiaţia ionizantă unei mase de materie corespunzătoare unui joule
per kilogram;
Grad Celsius (oC) - denumire specială a unităţii kelvin utilizată la exprimarea temperaturilor pe
scara Celsius;
Henry (H) - inductanţa unui circuit închis în care o forţă electromotoare de 1 volt este produsă
atunci când curentul electric din circuit variază uniform cu o rată de 1 amper pe secundă;
Hertz (Hz) - frecvenţa unui fenomen periodic a cărui perioadă este de 1 secundă;
Joule (J) - lucrul mecanic efectuat atunci când punctul de aplicare a unei forţe de 1 newton este
deplasat pe o distanţă de 1 metru pe direcţia de aplicare a forţei;
Kelvin (K) - unitate de temperatură termodinamică care reprezintă 1/273.16 părţi din temperatura
termodinamică a punctului triplu al apei;
Kilogram (Kg) - unitate de masă egală cu masa kilogramului prototip internaţional.
Litru (L) - unitate de volum utilizată doar pentru măsurarea lichidelor şi gazelor, egală cu 1
decimetru cub;
Lumen (lm) - fluxul luminos emis într-un unghi solid de 1 steradian de o sursă punctiformă având o
intensitate uniformă de 1 candelă;
Lux (lx) - iluminarea produsă de un flux luminos de 1 lumen uniform distribuit pe o suprafaţă de 1
metru pătrat;
Metru (m) - distanţa parcursă de lumină în vid în timp de 1/299792458 secundă;
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Mol (mol) - cantitatea de substanţă a unui sistem care conţine atâtea entităţi elementare, câţi
atomi există în 0.012 kilograme de carbon 12;
Atunci când se utilizează molul, trebuie specificate entităţile elementare, care pot fi atomi,
molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specifice de astfel de particule.
Milă nautică (NM) - lungimea egală cu exact 1852 metri;
Newton (N) - unitate de măsură a forţei, egală cu forţa necesară pentru a imprima o acceleraţie de
1m/s2 unui corp cu masa de 1 kg;
Nod (kt) - viteza egală cu 1 milă nautică pe oră;
Ohm (Ω) - rezistenţa electrică dintre două puncte ale unui conductor atunci când o diferenţă
constantă de potenţial de 1 volt, aplicată între aceste două puncte, produce un curent de 1 amper,
acest conductor nefiind sursa nici unei forţe electromagnetice;
Pascal (Pa) - presiunea sau tensiunea dezvoltă de o forţă de 1 newton egal distribuită într-o
suprafaţă de 1 metru pătrat, perpendiculară pe direcţia de acţiune a forţei;
Picior (ft) - unitate de lungime egală cu 0.3048 metri;
Performanţa umană - capacităţile şi limitele umane care au impact asupra siguranţei şi eficienţei
operaţiilor aeriene;
Radian (rad) - unghiul plan cu vârful în centrul unui cerc care delimitează pe circumferinţa cercului
un arc a cărui lungime este egală cu raza cercului;
Secundă (s) - durata a 9192631770 de perioade ale radiaţiei ce corespunde tranziţiei dintre cele
două niveluri hiperfine ale stării fundamentale ale atomului de cesiu 133;
Siemens (S) - conductivitatea electrică a unui conductor în care un curent de 1 amper este produs
de o diferenţă de potenţial de 1 volt;
Sievert (Sv) - unitatea unei doze de radiaţie echivalentă care corespunde unui joule per kilogram;
Steradian (Sr) - unghiul solid care, având vârful în centrul unei sfere, delimitează pe aceasta o arie
egală cu aceea a unui pătrat având laturile egale cu raza sferei;
Tesla (T) - densitatea fluxului magnetic dată de un flux magnetic de 1 weber pe metru pătrat;
Tonă (t) - unitate de masă egală cu 1000 de kilograme;
Volt (V) - unitatea de măsură a diferenţei de potenţial electric şi a forţei electromotoare
reprezentând diferenţa de potenţial electric dintre două puncte ale unui conductor parcurs de un
curent constant de 1 amper, atunci când puterea disipată între aceste două puncte este egală cu 1
watt;
Watt (W) - unitate de măsură a puterii, care corespunde cantităţii de energie transferată de 1 Joule
pe secundă;
Weber (Wb) - unitate de măsură a fluxului magnetic egală cu fluxul care, străbătând circuitul unei
singure spire, produce in acea spiră o forţă electromotoare de 1 volt, când este redus la zero cu o
rată uniformă într-o secundă.
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CAPITOLUUL 2. UTILIZAREA STANDARDIZATĂ A UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ
2.1 Unităţi de măsură ale Sistemului Internaţional (SI)
2.1.1 Sistemul Internaţional de unităţi de măsură dezvoltat şi menţinut de către Conferinţa
generală pentru măsuri şi greutăţi (CGPM), este utilizat ca sistem standardizat al unităţilor de
măsură care se conţin în prevederile punctelor 2.2 şi 2.3 pentru toate activităţile specifice aviaţiei
civile, atât în cazul operaţiunilor de zbor cât şi în cele de sol.
Termenul „unitate de măsură al SI” utilizat în prezentul document include atât unităţile primare cât
şi derivate, precum şi multiplii şi submultiplii lor.
2.1.2 Prefixele
Prefixele şi simbolurile menţionate în tabelul 1 sunt utilizate pentru a forma nume şi simboluri ale
multiplilor zecimali şi submultiplilor unităţilor de măsură ale sistemului internaţional.
Tabelul 1. Prefixul unităţilor de măsură din SI
Factor de multiplicare
1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000
1 000
100
10
0,1
0,01
0,001
0,000 001
0,000 000 001
0,000 000 000 001
0,000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 001

Prefix
exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca
deci
centi
mili
micro
nano
pico
femto
atto

18

= 10
= 1015
= 1012
= 109
= 106
= 103
= 102
= 101
= 10–1
= 10–2
= 10–3
= 10–6
= 10–9
= 10–12
= 10–15
= 10–18

Simbol
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
µ
n
p
f
a

2.2 Unităţi de măsură din afara SI
2.2.1 Unităţile de măsură din afara SI menţionate în tabelul 2 pot fi utilizate în locul sau împreună
cu unităţile de măsură din cadrul SI, ca unităţi primare de măsură şi numai în cazurile menţionate
în tabelul 4.
Tabelul 2. Unităţi de măsură din afara SI
utilizate împreună cu unităţile de măsură din SI
Cantităţi specifice
din tabelul 4
în legătură cu:
masa
unghiul plan
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(unităţi ale SI)
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t

1 t = 103 kg

grad

°

10 = ( /180) rad
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minut
secundă

'
"

1' = (1/60)0 = ( /10 800) rad
1" = (1/60)' = ( /648 000) rad

temperatura

grad Celsius

°C

1 0С = 1 Ka)

timpul

minut
oră
zi
săptămână, lună, an

min
h
d
–

1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3 600 s
1 d = 24 h = 86 400 s

volumul

litru

L

1 L = 1 dm3 = 10–3m3

a)

Vezi tabelul de conversie 10, Capitolul 5.

2.2.2 Unităţi de măsură din afara SI utilizate temporar împreună cu unităţile de măsură din Sl
Unităţile menţionate în tabelul 3 din afara SI, sunt permise numai pentru o utilizare temporară şi
numai pentru anumite cantităţi menţionate în tabelul 4.
Utilizarea unităţilor de măsură din afara SI enumerate în tabelul 3 şi aplicate conform tabelului 4 va
înceta în conformitate cu data limită de utilizare a unităţii de măsură stabilită de către Consiliul
OACI. Data limită de utilizare stabilită va fi indicată în Capitolul 3, Tabelul 5, prin amendarea
prezentului document.
2.3 Utilizarea unităţilor de măsură specifice
2.3.1 Unităţile de măsură pentru cantităţile determinate utilizate în cadrul activităţilor de aviaţie
civilă atât în operaţiuni de zbor cât şi în cele de sol se aplică în conformitate cu tabelul 4.
Tabelul 4 are drept scop prezentarea unităţilor standardizate (inclusiv prefixe) pentru acele cantităţi
utilizate în general în operaţiunile în zbor şi la sol.
2.3.2 Mijloacele şi prevederile pentru proiectare, proceduri şi instruire vor fi stabilite pentru
operaţiunile în mediile care presupun utilizarea unităţilor de măsură standard şi unităţilor de măsură
alternative din afara SI, sau tranziţia între medii utilizând diferite unităţi, luând în consideraţie
performanţa umană.
Tabelul 3. Unităţi de măsură din afara SI utilizate temporar
împreună cu unităţile de măsură din SI
Cantităţi specifice
din tabelul 4 în
legătură cu:

Unitate

Simbol

Definiţie
(în unităţi ale SI)

distanţa (lungimea)

milă nautică

NM

1 NM = 1852 m

distanţa (verticală)а)

picior

ft

1 ft = 0.304 8 m

viteza

nod

kt

1 kt = 0.514 444 m/s

a)

altitudine, cotă, înălţime, viteză verticală.
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Tabelul 4. Utilizarea standardizată
a unităţilor de măsură din SI

Nr. crt.

Unitatea de
Unitatea de măsură
măsură primară alternativă din
afara SI (simbol)
(simbol)

Cantitatea

1. Direcţie/spaţiu/timp
1.1
altitudine
1.2
suprafaţă
1.3
distanţă (lungă)a)
1.4
distanţă (scurtă)
1.5
cotă
1.6
durată
1.7
înălţime
1.8
latitudine
1.9
lungime
1.10
longitudine
unghiul plan (când este necesar pot fi utilizate
1.11
subdiviziunile zecimale ale gradului)
1.12
lungimea pistei
1.13
raza vizuală pe pistă
capacitatea rezervoarelor
1.14
(aeronavei)b)
1.15
timp

vizibilitatea с)
volum
direcţia vântului (direcţia vântului în alte cazuri
decât la decolare şi aterizare se poate exprima
1.18
în grade reale; pentru aterizare şi decolare
direcţia se exprimă numai în grade magnetice)
2. Referitor la masă
2.1
densitatea aerului
2.2
densitatea pe suprafaţă
2.3
capacitatea cargo
2.4
densitatea cargo
2.5
densitatea (densitatea masei)
2.6
capacitatea de combustibil (gravimetrică)
2.7
densitatea gazoasă
2.8
masa totală sau încărcătura utilă
1.16
1.17
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m
m2
km
m
m
h şi min
m
о
' ''
m
о
' ''

ft
NM
ft
ft

о

m
m
L
s
min
h
d
săptămână
lună
an
km
m3
о

kg/m3
kg/m2
kg
kg/m3
kg/m3
kg
kg/m3
kg
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Nr. crt.

Cantitatea

2.9
măsuri pentru ridicare
2.10
densitatea liniară
2.11
densitatea lichidă
2.12
masa
2.13
momentul de inerţie
2.14
momentul impulsului
2.15
impulsul
3. Referitor la forţă
3.1
presiunea aerului (general)
3.2
setarea altimetrului
3.3
presiunea atmosferică
3.4
momentul de îndoire
3.5
forţa
3.6
presiunea la alimentarea cu combustibil
3.7
presiunea hidraulică
3.8
modulul de elasticitate
3.9
presiunea
3.10
tensiunea
3.11
tensiunea (pe suprafaţă)
3.12
tracţiunea
3.13
cuplul
3.14
vacuum
4. Mecanică
4.1
viteza aeriană d)
4.2
acceleraţia unghiulară
4.3
viteza unghiulară
4.4
energia sau lucrul mecanic
4.5
putere pe arbore echivalent
4.6
frecvenţa
4.7
viteza la sol
4.8
la impact
4.9
energia cinetică absorbită de frâne
4.10
acceleraţia liniară
4.11
puterea
4.12
viteza de compensare (rata compensării)
4.13
puterea la arborele motor
4.14
viteza
4.15
viteza verticală
4.16
viteza vântului е)
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Unitatea de
Unitatea de măsură
măsură primară alternativă din
afara SI (simbol)
(simbol)
t
kg
kg/m
kg/m3
kg
kg • m2
kg • m2/s
kg • m2/s
kPa
hPa
hPa
kN • m
N
kPa
kPa
MPa
kPa
MPa
mN/mм
kN
N•M
Pa
km/h
rad/s2
rad/s
J
kW
Hz
km/h
J/m2
MJ
m/s2
kW
0
/s
kW
m/s
m/s
km/h

kt

kt

ft/min
kt
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Nr. crt.

Unitatea de
Unitatea de măsură
măsură primară alternativă din
afara SI (simbol)
(simbol)

Cantitatea

5. Referitor la debite
5.1
debitul de aer în motor
5.2
debitul de apă în motor
5.3
consumul de combustibil (specific) la: motor
cu piston
motor cu turbină cu transmiterea puterii la
arbore –turbopropulsor motor turboreactor
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

debitul de combustibil
rata de umplere a rezervorului (gravimetric)
debitul de gaz
debitul de lichid (gravimetric))
debitul de lichid (volumetric)
debitul de masă
consumul de ulei
turbine cu gaze
motor cu piston (specific)
5.11
debitul de ulei
5.12
capacitate pompă
5.13
debitul aerului de ventilaţie
5.14
vâscozitatea (dinamică)
5.15
vâscozitatea (cinematică)
6. Termodinamică
6.1
coeficientul de transfer de căldură
6.2
debitul de căldură pe unitatea de suprafaţă
6.3
rata fluxului de căldură
6.4
umiditatea (absolută)
6.5
coeficientul de expansiune liniară
6.6
cantitatea de căldură
6.7
temperatura
7. Electricitate şi magnetism
7.1
capacitate
7.2
conductanţa
7.3
conductivitate
7.4
densitatea curentului
7.5
curentul electric
7.6
puterea câmpului electric
7.7
potenţialul electric
7.8
forţa electromotoare
7.9
puterea câmpului magnetic
7.10
fluxul magnetic
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kg/s
kg/h
kg/(kW • h)
kg/(kW • h)
kg/(kW • h)
kg/h
kg/min
kg/s
g/s
L/s
kg/s
kg/h
g/(kW • h)
g/s
L/min
m3/min
Pa • s
m2/s
W/(m2 • K)
J/m2
W
g/kg
0 -1
С
J
0
С
F
S
S/m
А/m2
А
C/m2
V
V
А/m
Wb
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Nr. crt.

Unitatea de
Unitatea de măsură
măsură primară alternativă din
afara SI (simbol)
(simbol)
Т
W
C

Cantitatea

7.11
densitatea fluxului magnetic
7.12
puterea
7.13
cantitatea de electricitate
rezistenţa
7.14
8. Lumina şi radiaţia electromagnetică
8.1
iluminarea
8.2
luminozitatea
8.3
densitatea luminoasă
8.4
fluxul luminos
8.5
intensitatea luminoasă
8.6
cantitatea de lumină
8.7
energia radiantă
8.8
lungimea de undă
9. Acustică
9.1
frecvenţa
9.2
densitatea masei
9.3
nivelul de zgomot
9.4
perioada, periodicitatea
9.5
intensitatea sunetului
9.6
puterea sunetului
9.7
presiunea acustică
9.8
nivelul acustic
9.9
presiunea statică (instantanee)
9.10
viteza sunetului
9.11
viteza volumului (instantanee)
9.12
lungimea de undă
10. Fizica nucleară şi radiaţia ionizantă
10.1
doza absorbită
10.2
rata dozei absorbite
10.3
activitatea radionuclidelor
10.4
doza echivalentă
10.5
expunerea la radiaţii
10.6
rata de expunere

Ω

lx
cd/m2
lm/m2
km
cd
lm • s
J
m
Hz
kg/m3
dBe)
s
W/m2
W
Pa
dB f)
Pa
m/s
m3/s
m
Gy
Gy/s
Bq
Sv
C/kg
C/kg • s

a)

Aşa cum se utilizează în navigaţie, în general peste 4000 de metri.
Cum ar fi: combustibilul de aviaţie, fluidele hidraulice, apa, uleiul şi recipientele pentru oxigen sub presiune.
c)
Vizibilitatea mai mică de 5 km poate fi dată în metri.
d)
Uneori în timpul activităţilor de zbor, viteza aeronavei este raportată în funcţie de numărul MACH.
e)
În Anexele OACI, pentru exprimarea vitezei vântului se utilizează raportul de 1 kt = 0,5 m/s.
f)
Decibelul (dB) este un raport care poate fi utilizat ca unitate de exprimare a nivelului presiunii sunetului şi a nivelului
puterii sunetului. Atunci când este utilizat, nivelul de referinţă trebuie să fie specificat.
b)
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CAPITOLUL 3. DATA LIMITĂ DE UTILIZARE A UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ ALTERNATIVE DIN
AFARA SISTEMULUI INTERNAŢIONAL
3.1 Unităţile de măsură din afara SI menţionate în tabelul 3 sunt utilizate temporar în calitate de
unităţi de măsură alternative, deoarece sunt pe larg utilizate şi pentru a evita eventuale probleme
de siguranţă care ar putea să apară din cauza lipsei unei coordonări la nivel internaţional
referitoare la data limită de utilizare a acestora.
3.2 Utilizarea în cadrul activităţilor specifice aviaţiei civile internaţionale, atât în operaţiunile de zbor
cât şi în cele de sol, a unităţilor de măsură alternative din afara SI enumerate în tabelul 3, va
înceta la data menţionată în tabelul 5.
Tabelul 5. Data limită de utilizate a
unităţilor de măsură alternative din afara SI
Unitatea de măsură
alternativă din afara SI
Nod

Data limită de utilizare
Nu a fost stabilită а)

}
Milă nautică

Nu a fost stabilită b)

Picior
a)
b)

Nu a fost stabilită încă o dată limită pentru utilizarea milei nautice şi a nodului.
Nu a fost stabilită încă o dată limită pentru utilizarea piciorului.
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CAPITOLUL 4. REGULI DE APLICARE A SI AL UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ
4.1 Introducere
4.1.1 Sistemul internaţional al unităţilor de măsură este un sistem complet şi coerent care include
trei clase de unităţi de măsură:
а) unităţi fundamentale,
b) unităţi suplimentare;
с) unităţi derivate.
4.1.2 Sistemul internaţional al unităţilor de măsură are la bază şapte unităţi fundamentale care sunt
independente dimensional. Acestea sunt enumerate în tabelul 6.
4.1.3 Unităţile de măsură suplimentare ale SI care pot fi utilizate atât de sine stătător, ca unităţi
fundamentale cât şi ca unităţi derivate. Acestea sunt enumerate în tabelul 7.
Tabelul 6. Unităţi de bază ale SI
Cantitatea
cantitatea de substanţă
curent electric
lungimea
Intensitatea luminoasă
masă
temperatura termodinamică
timp

Unitatea
mol
amper
metru
candelă
kilogram
kelvin
secundă

Simbol
mol
A
m
cd
kg
K
s

Tabelul 7. Unităţi suplimentare ale SI
Cantitatea
unghiul plan
unghiul solid

Unitatea
radian
steradian

Simbol
rad
sr

4.1.4 Unităţile de măsură derivate ale SI sunt formate prin combinarea unităţilor fundamentale, a
unităţilor de măsură suplimentare şi a altor unităţi derivate, în conformitate cu relaţiile algebrice ce
leagă cantităţile respective. Simbolurile unităţilor derivate se obţin cu ajutorul semnelor matematice
de înmulţire, împărţire şi prin utilizarea exponentului. Unităţile de măsură derivate ale SI care au o
denumire şi un simbol special sunt enumerate în tabelul 8.
4.1.5 Utilizarea specifică a unităţilor de măsură derivate enumerate în tabelul 8 şi alte unităţi
comune aviaţiei civile internaţionale este prezentată în tabelul 4.
Tabelul 8. Unităţi derivate ale SI
cu denumire specială
Cantitatea

Unitatea

Simbol

Doza absorbită (radiaţie)
Activitatea radionuclidelor

gray
becquerel

Gy
Bq
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Capacitatea
Conductanţa
Doza echivalentă (radiaţie)
Potenţialul electric, diferenţa de
potenţial, forţa electromotoare
Rezistenţa electrică

farad
siemens
sievert
volt

F
S
Sv
V

C/V
A/V
J/kg
W/A

ohm

V/A

Energia, lucrul, cantitatea de
căldură
Forţa
Frecvenţa (unui fenomen periodic)
Iluminarea
Inductanţa
Fluxul luminos
Fluxul magnetic
Densitatea fluxului magnetic
Puterea, fluxul radiant
Presiunea, tensiunea
Cantitatea de electricitate,
încărcătura electrică

joule

Ω
J

newton
hertz

N
Hz

kg • m/s2
l/s

lux
henry
lumen
weber
tesla
watt
pascal
coulomb

lx
H
lm
Wb
T
W
Pa
C

lm/m2
Wb/A
cd sr
V•s
Wb/m2
J/s
N/m2
A• s

N•m

4.1.6 Sistemul internaţional reprezintă o selecţie raţionalizată a unităţilor sistemului metric care
individual nu sunt noi. Marele avantaj al Sistemului internaţional este acela că există o singură
unitate pentru fiecare cantitate fizică - metru pentru lungime, kilogram (în locul gramului) pentru
masă, secunda pentru timp, etc.
Plecând de la aceste unităţi elementare sau de bază, unităţile pentru toate celelalte cantităţi
mecanice sunt derivate. Aceste unităţi derivate sunt definite prin relaţii simple precum viteza egală
cu rata de modificare a distanţei, acceleraţia egală cu rata de modificare a vitezei, forţa este
produsul dintre masă şi acceleraţie, lucrul sau energia este produsul dintre masă şi distanţă,
puterea este lucrul efectuat în unitatea de timp, etc.
Unele dintre aceste unităţi au numai un nume generic, cum ar fi m/s pentru viteză, altele au nume
speciale, precum newton (N) pentru forţă, joule (J) pentru lucru sau energie, watt (W) pentru
putere.
Unităţile de măsură din cadrul Sistemului Internaţional pentru forţă, energie şi putere sunt aceleaşi
indiferent dacă este vorba de un proces mecanic, electric, chimic sau nuclear. O forţă de 1 newton
aplicată pe o distanţă de 1 metru poate produce 1 joule de căldură, ceea ce este identic cu ceea ce
poate produce 1 watt de putere electrică într-o secundă.
4.1.7 Avantajele rezultate din utilizarea unui set unic şi bine definit de simboluri şi abrevieri sunt că
aceste simboluri şi abrevieri elimină confuziile care pot apărea în practica curentă în diferitele
discipline, ca de exemplu utilizarea literei „b" atât pentru bar (unitate de presiune) şi pentru barn (o
unitatea de suprafaţă).
4.1.8 Un alt avantaj al Sistemului Internaţional este reprezentat de posibilitatea de a stabili o relaţie
zecimală între multiplii şi submultiplii unităţilor de bază pentru fiecare cantitate fizică. Prefixul este

Ediţia 01

14

August 2014

Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă
utilizat pentru a desemna multiplii şi submultiplii unităţii de măsură de la „exa" (1018) la „atto" (10-18)
asigurând o uşurinţă în scriere şi vorbire.
4.1.9 Alt avantaj major al Sistemului Internaţional este acela al coerenţei. Unităţile de măsură pot fi
alese arbitrar, dar făcând o alegere independentă a unei unităţi pentru fiecare categorie de unităţi
reciproce compatibile conduce în general la apariţia mai multor factori numerici adiţionali în
ecuaţiile dintre valorile numerice. Este posibil, iar în practică foarte util, să se aleagă un sistem de
unităţi de măsură în aşa fel încât ecuaţiile dintre valorile numerice, inclusiv factorii numerici, să aibă
exact aceeaşi formă ca şi ecuaţiile între cantităţi. Un sistem al unităţilor de măsură astfel definit se
numeşte coerent, în ceea ce priveşte sistemul de cantităţi şi ecuaţii respectiv. Ecuaţiile dintre
unităţile unui sistem de unităţi coerent conţin, ca factori numerici, numai cifra 1. În cadrul unui
sistem coerent, produsul sau modulul oricăror două unităţi este unitatea cantităţii rezultante. De
exemplu, în orice sistem coerent, suprafaţa unităţii rezultă când lungimea unităţii este înmulţită cu
lungimea unităţii, viteza unităţii când lungimea unităţii este împărţită la timpul, iar forţa unităţii când
masa unităţii este înmulţită cu acceleraţia unităţii.
4.2 Masă, forţă şi greutate
4.2.1 Principala diferenţă dintre Sistemul Internaţional şi sistemul gravimetric al unităţilor metrice
este aceea a utilizării unităţilor explicit distincte pentru masă şi forţă. În Sistemul Internaţional
numele de kilogram se limitează numai la unitatea de masă, iar termenul de kilogram-forţă (termen
din care sufixul forţă a fost deseori în mod greşit evitat în practică) nu mai este utilizat. În locul său
este utilizat newtonul, unitatea de măsură a forţei în cadrul SI. După cum se vede, newtonul este
utilizat în locul kilogram-forţă, pentru a forma unitatea de măsură derivată pentru forţă, aceeaşi
situaţie fiind regăsită în cazul presiunii/tensiunii (N/m2 = Pa), energiei (N • m = J) şi puterii (N • m/s
= W).
4.2.2 Există o confuzie considerabilă privind utilizarea termenului „greutate" ca şi cantitate care
înseamnă forţă sau masă. În utilizarea obişnuită, termenul „greutate" înseamnă aproape
întotdeauna „masă"; prin urmare, când se vorbeşte de greutatea cuiva, cantitatea referită este
masa. În ştiinţă şi tehnologie, termenul „greutate a unui corp" înseamnă, de obicei, forţa care, dacă
este aplicată acelui corp, îi imprimă acestuia o acceleraţie egală cu acceleraţia locală în cădere
liberă. Adjectivul „local" din expresia „acceleraţie locală în cădere liberă" înseamnă, de obicei, o
locaţie de pe suprafaţa pământului; în acest context, „acceleraţia locală în cădere liberă" are
simbolul g (fiind câteodată referită ca „acceleraţie gravitaţională"), având valori care diferă cu până
la peste 0.5% în diferite puncte de pe suprafaţa pământului şi descrescând pe măsură ce distanţa
faţă de pământ creşte. Prin urmare, întrucât greutatea este o forţă = masa x acceleraţia
gravitaţională, greutatea unei persoane depinde de amplasarea acesteia, însă masa nu depinde. O
persoană având masa de 70 kg poate resimţi o forţă (greutate) pe Pământ de 686 newtoni (~ 155
lbf) şi o forţă (greutate) de numai 113 newtoni (~ 22 lbf) pe Lună. Datorită utilizării termenului
'greutate' ca şi cantitate, termenul „greutate" trebuie evitat în practica tehnică, cu excepţia situaţiilor
în care sensul său este complet clar. La utilizarea termenului, este important să se ştie dacă este
vorba despre masă sau forţă şi să se utilizeze corespunzător unităţile de măsură din Sistemul
Internaţional, kilogramele pentru masă şi newtonii pentru forţă.
4.2.3 Gravitaţia este implicată în stabilirea masei cu un cântar sau cu o scală. Când este utilizată o
masă standard pentru echilibrarea masei măsurate, efectul direct al gravitaţiei asupra celor două
mase este anulat, însă efectul indirect prin forţa ascensională a aerului sau a altui fluid nu este, în
general, anulat. Prin utilizarea unei scale cu arc, masa este măsurată indirect, întrucât instrumentul
răspunde la forţa gravitaţională. Asemenea scale pot fi calibrate în unităţi de masă dacă variaţia
acceleraţiei gravitaţionale şi corecţiilor de forţă ascensională nu sunt semnificative în utilizarea lor.
4.3 Energie şi cuplu
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4.3.1 Produsul vectorial dintre forţă şi braţul forţei este desemnat, pe scară largă, prin unitatea
newton metru. Această unitate pentru momentul de încovoiere sau cuplu duce la confuzia cu
unitatea pentru energie, care de asemenea este newton metru. Dacă cuplul este exprimat prin
newton metru per radian, relaţia cu energia este clarificată, întrucât produsul dintre cuplu şi rotaţie
unghiulară este energie:
(N • m /rad) • rad = N • m
4.3.2 Dacă ar fi arătaţi vectorii, distincţia dintre energie şi cuplu ar fi clară, întrucât orientarea forţei
şi a lungimii este diferită în cele două cazuri. Este important să se recunoască această diferenţă în
utilizarea cuplului şi a energiei, iar joule-ul nu va trebui niciodată folosit pentru cuplu.
4.4 Prefixele utilizate pentru unităţile de măsură din cadrul SI
4.4.1 Selecţia prefixelor
4.4.1.1 În general, prefixele Sistemului Internaţional trebuie utilizate pentru a indica ordinele de
mărime, prin urmare eliminându-se cifrele nesemnificative şi ducând zerourile în fracţii zecimale, şi
oferind o alternativă convenabilă la notaţii utilizând puterile cifrei zece, preferată în calcule. De
exemplu:
12300 mm devine 12.3 m
12,3 x 103 m devine 12.3 km
0,00123 μA devine 1.23 nA
4.4.1.2 Atunci când se exprimă o cantitate printr-o valoare numerică şi o unitate, prefixele trebuie
să fie preferabil alese încât valoarea numerică să varieze între 0.1 şi 1000. Pentru a minimiza
posibilităţile este recomandat să fie utilizate prefixele reprezentând puteri ale lui 1000. Totuşi, în
următoarele cazuri, abaterea de la cele de mai sus poate fi indicată:
a) în exprimarea suprafeţei şi a volumului, prefixele hecto, deca, deci şi centi pot fi necesare;
de exemplu: hectometru pătrat, centimetru cubic;
b) în tabelele de valori ale aceleiaşi cantităţi sau în discuţii privind aceleaşi valori în contexte
date, este, în general preferabil, să se utilizeze peste tot acelaşi multiplu al unităţilor de
măsură; şi
c) pentru anumite cantităţi din aplicaţii particulare, un multiplu particular este utilizat în mod
obişnuit. De exemplu, hectopascalul este utilizat pentru setarea altimetrelor, iar milimetrul
este utilizat pentru dimensiunile liniare din planşele tehnologice chiar şi în cazul în care
valorile sunt în afara intervalului 0.1 - 1000.
4.4.2 Prefixele din unităţile de măsură compuse
Se recomandă ca un singur prefix să fie utilizat în formarea unui multiplu al unei unităţi de măsură
compuse. În general prefixul se ataşează unei unităţi din numărător. O excepţie de la această
regulă este situaţia în care kilogramul este una dintre unităţi. De exemplu:
V/m şi nu mV/mm; MJ/kg şi nu kJ/g.
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4.4.3 Prefixe compuse
Prefixele compuse, formate prin juxtapunere a două sau mai multe prefixe ale Sistemului
Internaţional să nu fie utilizate. De exemplu:
1 nm şi nu 1 mμm; 1 pF şi nu 1 μμF.
Dacă valorile necesare sunt în afara zonei acoperite de către prefixe, atunci acestea vor fi
exprimate utilizându-se puterile lui zece aplicate unităţii de măsură de bază.
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4.4.4 Puterile unităţilor de măsură
Un exponent ataşat unui simbol ce conţine un prefix indică că multiplul sau submultiplul unităţii de
măsură (unitatea cu prefixul său) este ridicat la puterea exprimată de către exponent. De exemplu:
1 cm3 = (10–2m)3 = 10–6m3;
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1 ns–1 = (10-9s)–1 = 109s–1;
1 mm2/s = (10–3m)2/с = 10–6m2/s.
4.5 Stilul şi utilizarea
4.5.1 Reguli pentru scrierea simbolurilor unităţilor de măsură
4.5.1.1 Simbolurile unităţilor de măsură trebuie scrise utilizând stilul roman fără a ţine cont de stilul
textului utilizat până atunci.
4.5.1.2 Simbolurile unităţilor de măsură rămân nemodificate la plural.
4.5.1.3 Simbolurile unităţilor de măsură nu sunt urmate de punct decât atunci când sunt utilizate la
sfârşitul propoziţiei.
4.5.1.4 Simbolurile unităţilor de măsură sunt scrise cu litere mici (cd), mai puţin în cazul în care
numele unităţii provine dintr-un nume propriu, caz în care prima literă a simbolului este literă mare
(W, Pa). Prefixul şi simbolurile unităţilor de măsură îşi păstrează forma prevăzută, indiferent de
semnele tipografice din jur.
4.5.1.5 În cazul exprimării complete a unei cantităţi, trebuie lăsat un spaţiu între valoarea numerică
şi simbolul unităţii de măsură. De exemplu: se scrie 35 mm şi nu 35mm, sau 2.37 lm şi nu 2.37lm.
Când cantitatea este utilizată într-un sens adjectival, cratima este adesea folosită, de exemplu,
pelicula de 35-mm.
Excepţie. Nu se lasă nici un spaţiu între valoarea numerică şi simbolurile pentru grad, minut şi
secundă ale unui unghi plan şi grade Celsius.
4.5.1.6 Nu se utilizează nici un spaţiu între prefix şi simbolurile unităţilor de măsură.
4.5.1.7 Simbolurile, nu abrevierile, vor fi utilizate pentru unităţile de măsură. De exemplu: utilizăm
„A" şi nu „amp" pentru amper.
4.5.2 Reguli de scriere a numelor unităţilor de măsură
4.5.2.1 Numele unităţilor de măsură sunt tratate ca substantive comune. Prin urmare prima literă a
numelui unităţii de măsură nu este scrisă cu majusculă decât în cazul în care aceasta este
poziţionată la începutul propoziţiei sau în cadrul unui titlu, chiar şi dacă numele unităţii de măsură
derivă dintr-un nume propriu şi deci este reprezentat printr-o majusculă. (vezi 4.5.1.4). De exemplu:
în general scriem „newton" şi nu „Newton" chiar dacă simbolul unităţii este N.
4.5.2.2 Pluralul este utilizat atunci când este cerut de către regulile gramaticale şi se formează în
mod normal, regulat.
Singular

Plural

lux

lux

hertz

hertz

siemens

siemens

4.5.2.3 Nici un spaţiu sau liniuţă de separare nu se utilizează între prefix şi numele unităţii de
măsură.
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4.5.3 Unităţi de măsură formate prin înmulţire şi împărţire
4.5.3.1 Cu numele unităţii de măsură:
Produsul utilizează un spaţiu (preferabil) sau o cratimă:
newton metru sau newton-metru.
În cazul watt oră spaţiul poate fi omis, astfel:
wattoră.
De asemenea, se utilizează cuvântul „pe" în locul barei:
metri pe secundă în loc de metri/secundă.
Puteri, se utilizează un determinant după numele unităţilor:
metru per secundă la pătrat.
În cazul suprafeţei sau a volumului, un determinant poate fi plasat, de asemenea, după numele
unităţii:
milimetru pătrat, metru cub.
Această excepţie se aplică şi unităţilor derivate ce utilizează suprafeţe sau volume:
watt per metru pătrat.
Pentru evitarea ambiguităţii cu expresii complicate, simbolurile sunt preferate cuvintelor.
4.5.3.2 Cu simbolurile unităţilor:
Produsul poate fi indicat printr-una dintre modalităţile următoare:
Nm sau N • m pentru newton metru
Atunci când, pentru un prefix, se utilizează un simbol care coincide cu simbolul unităţii, trebuie
acordată a atenţie deosebită evitării confuziei. Unitatea newton metru pentru cuplu trebuie scrisă,
de exemplu, Nm sau N • m, pentru evitarea confuziei cu mN, milinewton.
O excepţie de la această practică se face pentru paginile tipărite de calculatoare, lucrările de
dactilografiere automată etc., unde nu este posibilă utilizarea punctului la jumătatea distanţei, şi
unde se poate folosi punctul obişnuit.
Pentru coeficient, se utilizează una dintre următoarele forme:
m/s , m • s-1 sau
În nici un caz nu se va folosi mai mult de o bară în aceeaşi expresie, în afară de cazul în care sunt
inserate paranteze pentru evitarea ambiguităţii. De exemplu se scrie:
J/(mol • K) sau J • mol -1 • K-1 sau (J/mol)/K
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şi nu J/mol/K.
4.5.3.3 Simbolurile şi numele unităţilor nu trebuie amestecate în aceeaşi expresie.
Se scrie:
jouli per kilogram sau J/kg sau J • kg-1
şi nu jouli/kilogram sau jouli/kg sau jouli • kg-1;
4.5.4 Numere
4.5.4.1 Marcher-ul zecimal preferat este un punct (.); totuşi, virgula este de asemenea acceptabilă.
În scrierea numerelor mai mici ca unu, trebuie scris un zero înaintea marcher-ului zecimal.
4.5.4.2 Virgula nu se va utiliza pentru separarea cifrelor. Cifrele trebuie separate în grupuri de câte
trei numărate de la punctul zecimal către stânga şi dreapta, utilizându-se un mic spaţiu pentru
separarea grupurilor. De exemplu:
73 655

7 281

2.567 321

0.133 47

Spaţiul dintre grupuri trebuie să fie aproximativ cât lăţimea literei „i", iar lăţimea spaţiului trebuie să
fie constantă, chiar dacă, aşa cum este adesea cazul în tipărire, este utilizată între cuvinte o
spaţiere de lăţime variabilă.
4.5.4.3 Semnul pentru înmulţirea numerelor este un x sau un punct la jumătatea înălţimii (•). Însă,
dacă punctul de la jumătatea înălţimii este utilizat ca semn al înmulţirii, nu trebuie utilizat şi un
punct obişnuit, ca marcher zecimal, în cadrul aceleiaşi expresii.
4.5.4.4 Ataşarea literelor la simbolul unei unităţi, ca mijloc de a oferi informaţii despre natura
cantităţii considerate, este incorectă. Prin urmare, MWe pentru „megawaţi putere electrică", V ac
pentru „volţi ac" şi kJt pentru „kilojouli energie termică" nu sunt acceptabile. Din acest motiv, nu
trebuie făcută nici o încercare de a construi echivalenţi în Sistemul Internaţional, ai abrevierilor
„psia" şi „psig", atât de des utilizaţi pentru a distinge între presiunea absolută şi cea măsurată.
Dacă contextul oferă îndoieli cu privire la sensul respectiv, cuvântul „presiune" trebuie calificat
corespunzător. De exemplu:
„...la o presiune măsurată de 13 kPa"
sau
„…la o presiune absolută de 13 kPa"
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CAPITOLUL 5. FACTORI DE CONVERSIE
5.1 Introducere
5.1.1 În prezentul Capitol se conţine lista factorilor de conversie necesari pentru facilitarea definirii
diferitelor unităţi de măsură ca submultipli/multipli ai unităţilor de măsură din SI.
5.1.2 Factorii de conversie sunt prezentaţi astfel încât să fie utilizaţi în aplicaţii electronice sau în
transferul electronic de date. Factorii sunt scrişi ca numere mai mari decât 1 dar mai mici decât 10
cu şase sau mai puţin locuri zecimale. Acest număr este urmat de litera E (de la exponent), cu
simbol de plus sau minus, şi două cifre indicând puterea lui 10 la care trebuie ridicat numărul
pentru a obţine valoarea corectă. De exemplu:
3.523 907 E – 02 este 3,523 907 x 10-2 sau 0.035 239 07
Similar,
3.386 389 E + 03 este 3,386 389 x 103 sau 3 386.389
5.1.3 Un asterisc (*) după cea de a şasea cifră zecimală indică faptul că factorul de conversie este
exact şi că următoarele cifre sunt zero. Atunci când sunt arătate mai puţin de şase cifre, o precizie
mai mare nu este garantată.
5.1.4 Alte exemple de utilizare a tabelelor:
Conversie de la

la

Factor de multiplicare

pound-forţă per picior pătrat
inch

Pa
m

4.788 026 E + 01
2.540 000*E – 02

prin urmare:
1 lbf/ft2 = 47.880 26 Pa,
1 inch = 0.025 4 m (exact).
5.2 Factori neenumeraţi
5.2.1 Factorii de conversie pentru unităţile compuse care nu sunt enumeraţi aici pot fi uşor
dezvoltaţi din numerele incluse în listă prin înlocuirea unităţilor convertite, după cum urmează.
Exemplu: pentru a găsi factorul de conversie de la lb• ft/s la kg • m/s:
Prima conversie:
1 lb la 0.4535924 kg
1 ft la 0.3048 m
apoi, se înlocuieşte:
(0.4535924 kg) x (0.3048 m)/s = 0.138255 kg• m/s
Deci factorul de conversie este 1.382 55 E – 01.
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Tabelul 9. Factorii de conversie ai unităţilor de măsuri din Sistemul Internaţional
(Simbolul unităţilor de măsură din SI sunt indicate în paranteze)

Conversie de la
abampere
abcoulomb
abfarad
abhenri
abmho
abohm
abvolt
acru (utilizat în SUA)
amper oră
an (calendaristic)
an (sideral)
an (tropical)
an lumină
ar
atmosferă (standard)
atmosferă (tehnic = 1 kgf/cm2)

la
amper (A)
coulomb (C)
farad (F)
henri (H)
siemens (S)
ohm (Ω)
volt (V)
metru pătrat (m2)
coulomb (C)
secundă (s)
secundă (s)
secundă (s)
metru (m)
metru pătrat (m2)
pascal (Pa)
pascal (Pa)

bar
baril (pentru petrol, 42 galoane
lichide SUA)
British thermal unit - unitate
termică britanică (tabel
internaţional)
British thermal unit - unitate
termică britanică (medie)
British thermal unit - unitate
termică britanică (termochimică)
British thermal unit - unitate
termică britanică (39oF)
British thermal unit - unitate
termică britanică (59oF)
British thermal uni - unitate
termică britanică (60oF)
Btu (internaţional) • ft/h • ft2• oF
(k, conductivitate termică)
Btu (termochimic) • ft/h • ft2• oF
(k, conductivitate termică)
Btu (internaţional) •in/h• ft2 • oF
(k, conductivitate termică)
Btu (termochimic) •in/h •ft2 •oF
(k, conductivitate termică)
Btu (internaţional) •in/s• ft2 • oF
(k, conductivitate termică)

pascal (Pa)
metru cub (m3)

1.000 000 * E + 05
1.589 873 * E – 01

joule (J)

1.055 056

E + 03

joule (J)

1.055 87

E + 03

joule (J)

1.054 350

E + 03

joule (J)

1.059 67

E + 03

joule (J)

1.054 80

E + 03

joule (J)

1.054 68

E + 03

watt pe metru kelvin (W/m •k)

1.730 735

E + 00

watt pe metru kelvin (W/m •k)

1.729 577

E + 00

watt pe metru kelvin (W/m •k)

1.442 279

E – 01

watt pe metru kelvin (W/m •k)

1.441 314

E – 01

watt pe metru kelvin (W/m •k)

5.192 204

E + 02
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Factor de multiplicare
1.000 000 * E + 01
1.000 000 * E + 01
1.000 000 * E + 09
1.000 000 * E – 09
1.000 000 * E + 09
1.000 000 * E – 09
1.000 000 * E – 08
4.046 873
E + 03
3.600 000 * E + 03
3.153 600
E + 07
3.155 815
E + 07
3.155 693
E + 07
9.460 55
E + 15
1.000 000 * E + 02
1.013 250 * E + 05
9.806 650 * E + 04
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Conversie de la
Btu (termochimic) • in/s• ft2 • oF
(k, conductivitate termică)
Btu (internaţional) /h
Btu (termochimic) /h
Btu (termochimic) /min
Btu (termochimic) /s
Btu (internaţional) /ft2
Btu (termochimic) /ft2
Btu (termochimic) /ft2• h
Btu (termochimic) /ft2 •min
Btu (termochimic) /ft2 •s
Btu (termochimic) /in2 •s
Btu (internaţional) / h• ft2• oF
(C, conductanţă termică)
Btu (termochimic) / h• ft2 •oF
(C, conductanţă termică)
Btu (termochimic) / h• ft2 oF
Btu (termochimic) / s• ft2 •oF
Btu (internaţional) / lb
Btu (termochimic) / lb
Btu (internaţional) / lb• oF
(c, capacitatea calorică)
Btu (termochimic) / lb •oF
(c, capacitatea calorică)
calibru (inch)
calorie (internaţional)
calorie (principal)
calorie (termochimic)
calorie (15oC)
calorie (20oC)
calorie (kilogram, internaţional)
calorie (kilogram, principal)
calorie (kilogram, termochimic)
cal (termochimic) / cm2
cal (internaţional) / g
cal (termochimic) / g
cal (internaţional) / g •oC
cal (termochimic) / g • oC
cal (termochimic) / min

Ediţia 01

la
watt pe metru kelvin (W/m• k)
watt (W)
watt (W)
watt (W)
watt (W)
joule pe metru pătrat (J/m2)
joule pe metru pătrat (J/m2)
watt pe metru pătrat (W/m2)
watt pe metru pătrat (W/m2)
watt pe metru pătrat (W/m2)
watt pe metru pătrat (W/m2)
watt pe metru pătrat kelvin (W/m2
•K)
watt pe metru pătrat kelvin (W/m2
•K)
watt pe metru pătrat kelvin (W/m2
•K)
watt pe metru pătrat kelvin (W/m2
•K)
joule pe kilogram (J/kg)
joule pe kilogram (J/kg)
joule pe kilogram Kelvin
(J/kg •K)
joule pe kilogram Kelvin
(J/kg •K)
metru (m)
joule (J)
joule (J)
joule (J)
joule (J)
joule (J)
joule (J)
joule (J)
joule (J)
joule pe metru pătrat (J/m2)
joule pe kilogram (J/kg)
joule pe kilogram (J/kg)
joule pe kilogram Kelvin
(J/kg• K)
joule pe kilogram Kelvin
(J/kg• K)
watt (W)

24

Factor de multiplicare
5.188 732
E + 02
2.930 711
2.928 751
1.757 250
1.054 350
1.135 653
1.134 893
3.152 481
1.891 489
1.134 893
1.634 246
5.678263

E – 01
E – 01
E + 01
E + 03
E + 04
E + 04
E + 00
E + 02
E + 04
E + 06
E + 00

5.674 466

E + 00

2.044 175

E + 04

2.042 808

E + 04

2.326 000 * E + 03
2.324 444
E + 03
4.186 800 * E + 03
4.184 000

E + 03

2.540 000
4.186 800
4.190 02
4.184 000
4.185 80
4.181 90
4.186 800
4.190 02
4.184 000
4.184 000
4.186 800
4.184 000
4.186 800 *

* E – 02
* E + 00
E + 00
* E + 00
E + 00
E + 00
* E + 03
E + 03
* E + 03
* E + 04
* E + 03
* E + 03
E + 03

4.184 000 * E + 03
6,973 333

E – 02
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Conversie de la
cal (termochimic) / s
cal (termochimic) / cm2 •min
cal (termochimic) / cm2 •s
cal (termochimic) / cm s oC

cup
curie

la
watt (W)
watt pe metru pătrat (W/m2)
watt pe metru pătrat (W/m2)
watt pe metru pătrat kelvin
W/m2 K)
watt (W)
watt (W)
watt (W)
watt (W)
watt (W)
metru pe secundă la pătrat (m/s2)
pascal (Pa)
pascal (Pa)
pascal secunde (Pa• s)
metru pătrat pe secundă (m2/s)
kilogram (kg)
kilogram (kg)
kelvin metru pătrat pe watt (K•m2 /
W)
metru cub (m3)
becquerel (Bq)

dyne
dyne • cm
dyne / cm2

newton (N)
newton metru (N • m)
pascal (Pa)

1.000 000 * E – 05
1.000 000 * E – 07
1.000 000 * E – 01

electronvolt
EMU al capacitanţă
EMU al curentului
EMU al potenţialului electric
EMU al inductanţei
EMU al rezistenţei
erg
erg / cm2 •s
erg / s
ESU al capacităţii
ESU al curentului
ESU al potenţialului electric
ESU al inductanţei
ESU al rezistenţei

joule (J)
farad (F)
amper (A)
volt (V)
henri (H)
ohm (Q)
joule (J)
watt pe metru pătrat (W/m2)
watt (W)
farad (F)
amper (A)
volt (V)
henri (H)
ohm (Q)

1.602 19
1.000 000
1.000 000
1.000 000
1.000 000
1.000 000
1.000 000
1.000 000
1.000 000
1.112 650
3.335 6
2.997 9
8.987 554
8.987 554

farad (bazat pe carbon 12)
farad (chimic)

coulomb (C)
coulomb (C)

cal putere (550 ft •lbf/s)
cal putere (electric)
cal putere (metric)
cal putere (apă)
cal putere (englez)
cădere liberă, standard (g)
centimetru de mercur (0 oC)
centimetru de apă (4 oC)
centipoise
centistokes
chintal englez
chintal SUA
clo
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Factor de multiplicare
4.184 000 * E + 00
6.973 333
E + 02
4.184 000 * E + 04
4.184 000 * E + 02
7.456 999
7.460 000
7.354 99
7.460 43
7.457 0
9.806 650
1.333 22
9.806 38
1.000 000
1.000 000
5.080 235
4.535 924
2.003 712

*

*

*
*

E + 02
E + 02
E + 02
E + 02
E + 02
E + 00
E + 03
E + 01
E – 03
E – 06
E + 01
E + 01
E – 01

2.365 882
E – 04
3.700 000 * E + 10

9.648 70
9.649 57

*
*
*
*
*
*
*
*
*

E – 19
E + 09
E + 01
E – 08
E – 09
E – 09
E – 07
E – 03
E – 07
E – 12
E – 10
E + 02
E + 11
E + 11
E + 04
E + 04
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Conversie de la
farad (fizic)
fathom
fermi (femtometre)
o
F• h• ft2/Btu (internaţional) (R,
rezistenţa termică)
o
F• h• ft2/Btu (termochimic) (R,
rezistenţa termică)
ft2
ft2/h (difuziune termică)
ft2/s

la
coulomb (C)
metru (m)
metru (m)
kelvin metru pătrat pe watt (K• m2
/W)
kelvin metru pătrat pe watt (K • m2
/W)
metru pătrat (m2)
metru pătrat pe secundă (m2/s)
metru pătrat pe secundă (m2/s)

ft3 (volum; modulul secţiunii)
ft3 / min
ft3 / s

metru cub (m3)
metru cub pe secundă (m3/s)
metru cub pe secundă (m3/s)

2.831 685
4.719 474
2.831 685

E – 02
E – 04
E – 02

ft4 (momentul secţiunii)

metru la puterea a patra (m4)

8.630 975

E-03

ft • lbf

joule (J)

1.355 818

E + 00

ft •lbf / h

watt (W)

3.766 161

E – 04

ft •lbf / min

watt (W)

2.259 697

E – 02

ft • lbf / s

watt (W)

1.355 818

E + 00

ft •poundal

joule (J)

4.214 011

E – 02

ft / h

metru pe secundă (m/s)

8.466 667

E – 05

ft / min

metru pe secundă (m/s)

5.080 000 * E – 03

ft / s

metru pe secundă (m/s)

3.048 000 * E – 01

ft / s2

metru pe secundă la pătrat (m/s2)

3.048 000 * E – 01

footcandle
footlambert

lux (lx)
candelă pe metru pătrat (cd/m2)

1.076 391
3.426 259

gal

metru pe secundă la pătrat (m/s2)

1.000 000 * E – 02

galon (lichid, canadian)
galon (lichid, englez)
galon (uscat, SUA)
galon (lichid, SUA)
galon (lichid, SUA) / zi
galon (lichid, SUA) / min

metru cub (m3)
metru cub (m3)
metru cub (m3)
metru cub (m3)
metru cub pe secundă (m3/s)
metru cub pe secundă (m3/s)
metru cub pe secundă (m3J)

4.546 090
4.546 092
4.404 884
3.785 412
4.381 264
6.309 020
1.410 089

tesla (T)
tesla (T)

1.000 000 * E – 09
1.00 000 * E – 04

galon (lichid, SUA) / hp h (SFC,
consum specific combustibil)
gama
gauss
Ediţia 01
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Factor de multiplicare
9.652 19
E + 04
1.828 8
E + 00
1.000 000 * E – 15
1.761 102
E – 01
1.762 280

E – 01

9.290 304 * E – 02
2.580 640 * E – 05
9.290 304 * E – 02

E + 01
E + 00

E – 03
E – 03
E – 03
E – 03
E – 08
E – 05
E – 09
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Conversie de la
gilbert
grad
grad
gram
g/cm3
gram-forţă/cm2
grad (unghi)
hectar
inch
inch de mercur (32oF)
inch de mercur (60oF)
inch de apă (39,2oF)
inch de apă (60oF)
in2
in3 (volum; modulul secţiunii)
in3 /min
in4 (momentul secţiunii)
in / s
in / s2

la
amper (A)
grad (unghiular)
radian (rad)
kilogram (kg)
kilogram pe metru cub (kg/m3)
pascal (Pa)
radian (rad)
metru pătrat (m2)
metru (m)
pascal (Pa)
pascal (Pa)
pascal (Pa)
pascal (Pa)
metru pătrat (m2)
metru cub (m3)
metru cub pe secundă (m3/s)
metru la puterea a patra (m4)
metru pe secundă (m/s)
metru pe secundă la pătrat (m/s2)

kilocalorie (internaţional)
kilocalorie (principal)
kilocalorie (termochimic)
kilocalorie (termochimic) / min
kilocalorie (termochimic) / s
kilogram-forţă (kgf)
kgf • m
kgf • s2 /m (masă)
kgf / cm2
kgf / m2
kgf /mm2
Km / h
kilopond
kW• h
kip (1000 lbf)
kip/in2 (ksi)

joule (J)
joule (J)
joule (J)
watt (W)
watt (W)
newton (N)
newton metru (N • m)
kilogram (kg)
pascal (Pa)
pascal (Pa)
pascal (Pa)
metru pe secundă (m/s)
newton (N)
joule (J)
newton (N)
pascal (Pa)

4.186 800
4.190 02
4.184 000
6.973 333
4.184 000
9.806 650
9.806 650
9.806 650
9.806 650
9.806 650
9.806 650
2.777 778
9.806 650
3.600 000
4.448 222
6.894 757

lambert
lambert
langley
Ib • ft2 (momentul de inerţie)
lb • in2 (momentul de inerţie)

candela pe metru pătrat (cd/m2)
candela pe metru pătrat (cd/m2)
joule pe metru pătrat (J/m2)
kilogram metru pătrat (kg• m2)

1/ * E + 04
3.183 099
E + 03
4.184 000 * E + 04
4.214 011
E – 02
2.926 397
E – 04

Ediţia 01

kilogram metru pătrat (kg• m2)

27

Factor de multiplicare
7.957 747
E – 01
9.000 000 * E – 01
1.570 796
E – 02
1.000 000 * E – 03
1.000 000 * E + 03
9.806 650 * E + 01
1.745 329
E – 02
1.000 000 * E + 04
2.540 000 * E – 02
3.386 38
E + 03
3.376 85
E + 03
2.490 82
E + 02
2.488 4
E + 02
6.451 600 * E – 04
1.638 706
E – 05
2.731 177
E – 07
4.162 314
E – 07
2.540 000 * E – 02
2.540 000 * E – 02
* E + 03
E + 03
* E + 03
E + 01
* E + 03
E + 00
* E + 00
* E + 00
* E + 04
* E + 00
* E + 06
E – 01
* E + 00
* E + 06
E + 03
E + 06
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Conversie de la
lb / ft• h

la

Factor de multiplicare
4.133 789
E – 04

lb/gal (lichid Marea Britanie)

pascal secundă (Pa • s)
pascal secundă (Pa • s)
kilogram pe metru pătrat (kg/m2)
kilogram pe metru pătrat (kg/m3)
kilogram pe metru cub (kg/m3)

lb/gal (lichid US)

kilogram pe metru cub (kg/m3)

1.198 264

E + 02

lb/h

kilogram pe secundă (kg/s)

1.259 979

E – 04

lb/hp• h (SFC, consum
specific de
combustibil)
lb / in3
lb / min
lb / s
lb / yd3
lbf • ft
lbf • ft/in
lbf• in
lbf • in/in
lbf • s/ft2
lbf / ft
lbf / ft2
lbf / in
lbf / in2 (psi)
lbf / lb (raportul tracţiune/greutate
(masă))
litru
livră (lb avoirdupois)
livră (bijuterie sau farmacie)
livră-forţă (lbf)
lună (calendaristică medie)

kilogram pe joule (kg/J)

1.689 659

E – 07

kilogram pe metru cub (kg/m3)
kilogram pe secundă (kg/s)
kilogram pe secundă (kg/s)
kilogram pe metru cub (kg/m3)
newton metru (N• m)
newton metru pe metru (N • m/m)
metru (N• m)
newton metru pe metru (N • m/m)
pascal secundă (Pa • s)
newton pe metru (N / m)
pascal (Pa)
newton pe metru (N / m)
pascal (Pa)
newton pe kilogram (N / kg)

2.767 990
7.559 873
4.535 924
5.932 764
1.355 818
5.337 866
1.129 848
4.448 222
4788 026
1,459 390
4.788 026
1.751 268
6.894 757
9.806 650

E + 04
E – 03
E – 01
E – 01
E + 00
E + 01
E – 01
E + 00
E + 01
E + 01
E + 01
E + 02
E + 03
E + 00

metru cub (m3)
kilogram (kg)
kilogram (kg)
newton (N)
secundă (s)

1.000 000 * E – 03
4.535 924
E – 01
3.732 417
E – 01
4.448 222
E + 00
2.628 000
E + 06

maxwell
mho
microinch
micron
mil (miime de ţol)
miime de ţol circular
milă (internaţional)
milă (statutară)
milă (topografică, SUA)
milă (navală, internaţională)

weber (Wb)
siemens (S)
metru (m)
metru (m)
metru (m)
metru pătrat (m2)
metru (m)
metru (m)
metru (m)
metru (m)

1.000 000
1.000 000
2.540 000
1.000 000
2.540 000
5.067 075
1.609 344
1.609 3
1.609 347
1.852 000

lb / ft• s
lb / ft2
lb / ft3
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1.488 164
4.882 428
1.601 846
9.977 633

E + 00
E + 00
E + 01
E + 01

E – 08
E + 00
E – 08
E – 06
E – 05
E –10
* E + 03
E + 03
E + 03
* E + 03
*
*
*
*
*
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Conversie de la
milă (navală, engleză)
milă (navală, SUA )
mi2 (internaţional)
mi2 (US)
mi/h (internaţional)
mi/h (internaţional)
mi/min (internaţional)
mi/s (internaţional)
milibar
milimetri de mercur (0oC)
minute (unghiuri)
minute (solare)
minute (siderale)

la
metru (m)
metru (m)
metru pătrat (m2)
metru pătrat (m2)
metru pe secundă (m/s)
kilometru pe oră (km/h)
metru pe secundă (m/s)
metru pe secundă (m/s)
pascal (Pa)
pascal (Pa)
radian (rad)
secundă (s)
secundă (s)

nod (internaţional)

metru pe secundă (m/s)

5.144 444

oersted
ohm centimetru
ohm milimetru pătrat per
metru
oră (solară)
oră (siderală)
ozf• in
oz (avoirdupois) / gal (lichid
englez)
oz (avoirdupois) / in3

amper pe metru (A/m)
ohm metru (Ω • m)
(Ω mm2 / m)

7.957 747
E + 01
1.000 000 * E – 02
1.662 426
E – 03

secundă (s)
secundă (s)
newton metru (N m)
kilogram pe metru cub (kg/m3)

3.600 000
3.590 170
7.061 552
6.236 021

E + 03
E + 03
E – 03
E + 00

kilogram pe metru cub (kg/m3)
kilogram pe metru pătrat (kg/m2)
kilogram pe metru pătrat (kg/m2)

1.729 994

E + 03

3.051 517
3.390 575

E – 01
E – 02

metru (m)
kilogram (kg)
kilogram pe pascal secundă metru
pătrat (kg / Pa • s •m2)
kilogram pe pascal secundă metru
pătrat (kg / Pa• s• m2)
kilogram pe pascal secundă metru
pătrat (kg / Pa• s• m2)

3.085 678
1.555 174
5.721 35

E + 16
E – 03
E – 11

5.745 25

E – 11

5.453 22

E –12

kilogram pe pascal secundă metru
pătrat (kg / Pa• s• m2)

5.459 29

E –12

2

oz (avoirdupois) / ft
oz (avoirdupois) / yd2
parsec
pennyweight
perm (0oC)
perm (23oC)
perm in (0oC)

o

perm in (23 C)
phot
pintă (uscată, SUA)
pintă (lichidă, SUA)

Ediţia 01

lumen pe metru pătrat (lm/m2)
metru cub (m3) metru cub
(m3) pascal secundă (Pa • s)
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Factor de multiplicare
1.853 184 * E + 03
1.852 000 * E + 03
2.589 988
E + 06
2.589 998
E + 06
4.470 400 * E – 01
1.609 344 * E + 00
2.682 240 * E + 01
1.609 344 * E + 03
1.000 000 * E + 02
1.333 22
E + 02
2.908 882
E – 04
6.000 000
E + 01
5.983 617
E + 01
E – 01

1.000 000 * E + 04
5.506 105
E – 04
4.731 765
E – 04
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Conversie de la
poise (vâscozitate absolută)
poundal

la
pascal secundă (Pa •s)

Factor de multiplicare
1.000 000 * E – 01

newton (N)
pascal (Pa)

1.382 550
1.488 164

E – 01
E + 00

poundal s/ft2

pascal secundă (Pa• s)

1.488 164

E + 00

picior

metru (m)

3.048 000 * E – 01

picior (releveu, SUA)
picior de apă (39.2oF)

metru (m)
pascal (Pa)

3.048 006
2.988 98

E – 01
E + 03

quart (uscat, SUA)
quart (lichid, SUA)

metru cub (m3)
metru cub (m3)

1.101 221
9.463 529

E – 03
E – 04

rad (doza de radiaţie absorbită)
rem
rhe
roentgen

gray (Gy)
sievert (Sv)
1 per pascal secundă (1/Pa•s)
coulomb per kilogram (C/Kg)

1.000 000 * E – 02
1.000 000 * E – 02
1.000 000 * E + 01
2.58
E–04

secundă (unghi)
secundă (sideral)
slug
slug / ft • s
slug / ft3
statampere
statcoulomb
statfarad
stathenri
statmho
statohm
statvolt
stere
stilb
stokes (vâscozitatea cinematică)

radian (rad)
secundă (s)
kilogram (kg)
pascal secundă (Pa• s)
kilogram pe metru cub (kg/m3)
amper (A)
coulomb (C)
farad (F)
henri (H)
siemens (S)
ohm (Q)
volt (V)
metru cub (m3)
candela pe metru pătrat (cd/m2)
metru pătrat per secundă (m2/s)

4.848 137
E – 06
9.972 696
E – 01
1.459 390
E + 01
4.788 026
E + 01
5.153 788
E + 02
3.335 640
E – 10
3.335 640
E – 10
1.112 650
E – 12
8.987 554
E + 11
1.112 650
E-12
8.987 554
E + 11
2.997 925
E + 02
1.000 000 * E + 00
1.000 000 * E + 04
1.000 000 * E – 04

therm
tonă (test, probă)
tonă (lungă, 2240 lb)
tonă (metrică)
tonă (echivalent nuclear al TNT)
tonă (refrigerare)
tonă (registru)
tonă (scurtă, 2000 lb)
tonă (lungă) / yd3

joule (J)
kilogram (kg)
kilogram (kg)
kilogram (kg)
joule (J)
watt (W)
metru cub (m3)
kilogram (kg)
kilogram pe metru cub (kg/m3)

1.055 056
E + 08
2.916 667
E – 02
1.016 047
E + 03
1.000 000 * E + 03
4.184
E + 09
3.516 800
E + 03
2.831 685
E + 00
9.071 847
E + 02
1.328 939
E + 03

poundal/ft
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Conversie de la
tonă (scurtă) / h
tonă -forţă (2000 lbf)
tonă
torr (mm Hg, 0oC)

la
kilogram pe secundă (kg/s)
newton (N)
kilogram (kg)
pascal (Pa)

Factor de multiplicare
2.519 958
E – 01
8.896 444
E + 03
1.000 000 * E + 03
1.333 22
E + 02

unitate de câmp magnetic
uncie (avoirdupois) - nu metale
preţioase şi produse farmaceutice
uncie (metale preţioase şi
farmacie)
uncie (fluidă, engleză)
uncie (fluidă, SUA)
uncie-forţă

weber (Wb)
kilogram (kg)

1.256 637
2.834 952

E – 07
E – 02

kilogram (kg)

3.110 348

E – 02

metru cub (m3)
metru cub (m3)
newton (N)

2.841 307
2.957 353
2.780 139

E – 05
E – 05
E – 01

W•h
W•s
W / cm2
W / in2

joule (J)
joule (J)
watt pe metru pătrat (W/m2)
watt pe metru pătrat (W/m2)

3.600 000 * E + 03
1.000 000 * E + 00
1.000 000 * E + 04
1.550 003
E + 03

yard
yd2
yd3
yd3 /min

metru (m)
metru pătrat (m2)
metru cub (m3)
metru cub pe secundă (m3/s)

9.144 000 * E – 01
8.361 274
E – 01
7.645 549
E – 01
1.274 258
E – 02

zi (medie solară)
zi (siderală)

secunde (s)
secunde (s)

8.640 000
8.616 409

E + 04
E + 04

Tabelul 10. Formule de conversie a temperaturii
Conversie de la
Temperatura Celsius (toC)
Temperatura Fahrenheit (toF)
Temperatura Fahrenheit (toF)
Temperatura Kelvin (tK)
Temperatura Rankine (toR)
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la
Temperatura Kelvin (tK)
Temperatura Celsius (toC)
Temperatura Kelvin (tK)
Temperatura Celsius (toC)
Temperatura Kelvin (tK)
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Formula utilizată
tK = t°C + 273.15
t°C = (t°F – 32)/1.8
tK = (t°F + 459,67)/1.8
t°C = tK – 273.15
tK = t°R/1.8
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CAPITOLUL 6. ORA UNIVERSALĂ COORDONATĂ
6.1. Ora universală coordonată (UTC) a înlocuit de curând ora locală după Greenwich şi constituie
standardul internaţional acceptat pentru indicarea orei. UTC reprezintă baza pentru ora civilă în
multe state şi este utilizată la indicarea orei la nivel internaţional, utilizat şi în aviaţie. Utilizarea UTC
este recomandată de către Conferinţa generală pentru măsuri şi greutăţi, Comitetul consultativ
internaţional radio, Conferinţa internaţională administrativă de radiocomunicaţie.
6.2. Baza pentru indicarea orei tuturor ceasurilor îl reprezintă timpul de rotaţie aparentă a soarelui.
Totuşi, aceasta reprezintă o valoare variabilă care depinde, printre altele, de locul unde este
efectuată măsurătoarea. Valoarea medie a orei respective, bazată pe măsurătorile efectuate într-un
număr de locuri pe pământ este cunoscută ca Ora Universală. O altă scară a timpului bazată pe
determinarea secundei, se numeşte Timpul Atomic. Combinarea acestor două scări formează ora
universală coordonată (UTC). Aceasta constă din timpul atomic, ajustat, dacă este cazul prin
utilizarea unei secunde suplimentare pentru a obţine o aproximaţie cât mai mare (întotdeauna în
limita a 0.5 secunde) din ora universală.
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CAPITOLUL 7. REPREZENTAREA DATEI ŞI OREI ÎN TOATE FORMATELE NUMERICE
7.1 Introducere
Standardele ISO 2014 şi 3307 ale Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) stabilesc
procedurile de scriere a datei şi orei în toate formatele numerice şi OACI utilizează aceste
proceduri în documentele sale.
7.2 Reprezentarea datei
În cazul reprezentării datei în toate formatele numerice, ISO 2014 specifică utilizarea
consecutivităţii an-lună-zi. Elementele care indică data vor fi constituite din:
patru cifre, care stabilesc anul, cu excepţia cazului în care pot fi omise cifrele care indică
secolul şi nu pot apărea careva confuzii ca urmare a omiterii acestora. Este important de a
utiliza cifrele care denumesc secolul în perioada familiarizării cu noul format pentru a se
clarifica cu faptul că este utilizat o nouă consecutivitate de reprezentare a elementelor;
două cifre care denumesc luna;
două cifre care denumesc ziua.
Dacă se doreşte separarea elementelor pentru a face o distincţie vizuală mai clară, se poate de
utilizat în calitate de semn separat doar spaţiul sau o liniuţă. Exemplu: 25 august 1983 poate fi scris
astfel:
19830825 sau 830825,
sau 1983-08-25 sau 83-08-25,
sau 1983 08 25 sau 83 08 25.
Este de reţinut faptul că consecutivitatea ISO trebuie utilizată doar atunci când este necesară
pentru reprezentarea în format numeric. Reprezentarea datei poate fi la fel redată utilizându-se o
combinaţie de cifre şi litere, dacă este cazul (de exemplu, 25 august 1983).
7.3 Reprezentarea orei
7.3.1 În cazul în care este necesar scrierea orei în format numeric, standardul ISO 3307 stabileşte
utilizarea consecutivităţii "ora – minute – secunde".
7.3.2 Ora trebuie indicată prin două cifre de la 00 până la 23 în sistemul de măsurare a timpului de
24 de ore, după care urmează fracţiunile zecimale ale orei sau minutei şi secundei. În cazul utilizării
fracţiunilor zecimale se va utiliza un semn obişnuit de separare zecimală urmat de un şir de cifre
pentru a asigura o exactitate necesară.
7.3.3 Minutele vor fi şi ele reprezentate prin două cifre de la 00 până la 59, după care urmează
fracţiunile zecimale ale minutei sau secundei.
7.3.4 Secundele vor fi reprezentate prin două cifre de la 00 până la 59, după care urmează, după
caz, fracţiunile zecimale ale secundei.
7.3.5 În cazul în care este necesar de a face o distincţie vizuală, se vor utiliza două puncte pentru a
separa ora de minute, precum şi minutele de secunde. De exemplu, ora 3, 20 minute, 18 secunde
de zi poate fi reprezentată, după cum urmează:
152018 sau 15:20:18 în ore, minute şi secunde;
Ediţia 01
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sau 1520.3 sau 15:20.3 în ore, minute şi fracţiuni zecimale a minutei;
sau 15.338 în ore şi fracţiuni zecimale a orei.
7.4 Combinarea datei şi orei
Reprezentarea respectivă se face conform unei metode unificate de scriere a datei şi orei. În
aceste cazuri se va utiliza consecutivitatea elementelor an-lună-zi-oră-minută-secundă. Nu este
necesar de utilizat toate elementele în fiecare caz aparte. Un exemplu tipic îl reprezintă cazul în
care este utilizat doar elementele zi-oră-minută.
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