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Р Е З Ю М Е 

Основната цел на 3-тото издание на “Метрология – накратко” е да повиши 
осведомеността за метрологията, да създаде един общ източник за справки за 
метрологията. Изданието е предназначено да предостави на потребителите 
ясно и удобно пособие за получаване на информация за метрологията. 
 
Съвременната глобална икономика зависи от надеждни измервания и 
изпитвания, които се ползват с международно доверие и признаване. Те не 
трябва да създават технически бариери  пред търговията, предпоставка за което 
е наличието на широко използвана и силна метрологична инфраструктура. 
 
Това ръководство съдържа описание на научната, индустриална и законова 
метрология. Представени са техническите области, предмет на метрологията, и 
единиците за измерване. Подробно е описана международната метрологична 
инфраструктура, включително регионалните метрологични организации, като 
например EURAMET. Включен е списък на избрани термини в метрологията, 
преди всичко от международно признатите стандарти. Справки за представените 
институции, организации и лаборатории може да получите от посочените уеб-
страници. 
 
Третото издание на “Метрология – накратко” е възложено като проект от iMERA 
“Прилагане на Метрологията в Европейското изследователско пространство”, 
договор номер 16220 по 6-та Рамкова програма, със съвместното финансиране 
от страна на Европейската комисия и участващите институти.  
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Р Е З Ю М Е 

 
Основната цел на 3-то издание на “Метрология – накратко” е да повиши 
осведомеността на обществото за метрологията и да създаде общ източник за 
метрологични справки. Изданието е предназначено да осигури за потребителите 
разбираемо и удобно за ползване пособие, служещо за получаване на 
информация за метрологията. 
 
Съвременната глобална икономика зависи от надеждни измервания и 
изпитвания, които се ползват с доверие и са признати международно. Те не 
трябва да създават технически бариери  пред търговията, предпоставка за което 
е наличието на широко използвана и силна метрологична инфраструктура. 
 
Това ръководство съдържа описание на научната, индустриална и законова 
метрология. Представени са техническите области, предмет на метрологията, и 
единиците за измерване. Подробно е описана международната метрологична 
инфраструктура, включително регионалните метрологични организации, като 
например EURAMET. Включен е списък на избрани термини в метрологията, 
преди всичко от международно признатите стандарти. Справки за представените 
институции, организации и лаборатории може да получите от посочените уеб-
страници. 
 
Третото издание на “Метрология – накратко” е възложено от iMERA по проекта 
“Прилагане на Метрологията в Европейското изследователско пространство”, 
договор номер 16220 под 6-та Рамкова програма, със съвместното финансиране 
от страна на Европейската комисия и участващите институти.  
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П Р Е Д Г О В О Р  
С удоволствие ви представяме това 3-то издание на лесния за използване 
наръчник “Метрология – накратко”. То е предназначено да осигури за 
потребителите на метрологията и широката общественост един все още малък 
по обем, но изчерпателен източник за справки. То е насочено към тези, които не 
са запознати отблизо с темата и които се нуждаят от въвеждане, също така и за 
тези, които се занимават с метрология и са запознати с метрологията на 
различни нива, но искат да узнаят нещо повече по темата или просто да получат 
специфична информация. Ние се надяваме, че “Метрология – накратко” ще 
направи по-лесно разбирането и дейността, свързана с техническите и 
организационни аспекти на метрологията. Първото издание на справочника, 
публикувано през 1998 г. се оказа много успешна и широкоизползвана 
публикация в областта на метрологията, също както и второто издание, 
публикувано през 2004 г. Това 3-то издание цели да заздрави този успех чрез 
осигуряването на по-широк обхват на информация за една по-голяма аудитория. 
  
Основната цел на “Метрология – накратко” е да разшири осведомеността за 
метрологията и да създаде всеобщо разбиране за метрологията и една 
справочна рамка, както за Европа, така и между Европа и другите региони в 
света. Това е особено важно с нарасналия акцент върху еквивалентността на 
услугите, свързани с измерванията и изпитванията за качеството на живота, за 
защитата на околната среда и търговията, особено там, където техническите 
бариери се дължат на метрологични пречки.   
 
Тъй като метрологията се развива едновременно с напредъка на науката и 
технологиите “Метрология – накратко” трябва да се осъвременява и 
усъвършенства като отчита този напредък. Съдържанието на това 3-то издание 
е разширено и осъвременено, за да отрази развитието на Споразумението за 
взаимно признаване (MRA) на CIPM и на регионалната метрология, включително 
създаването на юридическото лице EURAMET e.V., през януари 2007 г., като 
новата Европейска регионална метрологична организация. То съдържа също и 
повече информация за измерванията в химията и биологията и предлага някои 
специфични примери за това, как напредъкът в метрологията е повлиял върху 
целия свят. 
 
Аз се надявам, че това ново издание ще се окаже дори по-популярно и по-
широко използвано от предишните две издания и по този начин ще допринесе за 
един общ международен метрологичен критерий, което безусловно ще 
подпомогне търговията между различните региони на света и ще подобри 
качеството на живота на гражданите им. 
 
Михаел Кюне 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на EURAMET 
 
Юни, 2008 г. 



8 

 

1.  В Ъ В Е Д Е Н И Е 

1.1 Ч О В Е Ч Е С Т В О Т О  И   И З М Е Р В А Н И Я Т А  
“Смъртно наказание очаква тези, които забравят или пренебрегват 
задълженията си да калибрират еталонните си мерки за дължина на всяка пълна 
луна”. Такава опасност от съдебно преследване е заплашвала архитектите, 
отговорни за строежа на храмовете и пирамидите на фараоните в древен 
Египет, 3000 години преди новата ера. Първата царска мярка е определена като 
дължината на изпънатата ръка от лакътя до върха на средния пръст на 
управляващия фараон, плюс педята му. Оригиналната мярка е пренесена и 
издълбана върху черен гранит. На строителите са раздавани гранитни или 
дървени копия на мярката, а архитектите са отговаряли за поддържането им.  
 
Въпреки, че си мислим, че сме далеч във времето и пространството от това 
начало, виждаме, че още от тогава хората са отдавали огромно значение на 
точните измервания. В едно по-близко до нашето време, през 1799 г., в Париж 
чрез депозиране на два еталона от платина, представляващи метъра и 
килограма, е създадена Метричната система – предшественицата на 
настоящата Международна система единици за измерване – системата SI. 
 
В днешна Европа извършваме измервания на стойност, равна на 6% от общия 
брутен национален продукт, така че метрологията се е превърнала в истинска и 
жизнена част от нашето ежедневие: и кафето, и дървеният материал се 
закупуват по маса или размер;  водата, електрическата и топлинната енергия се 
измерват и това се отразява на семейните ни разходи. Везните в банята влияят 
на нашето настроение – по същия начин, както засадите на полицията за 
скоростта и възможните финансови последствия. Количеството на активно 
вещество в медицината, измерванията на кръвни проби и действието на 
хирургическия лазер трябва също да са прецизни, за да не се подлага на риск 
здравето на пациента. Също така считаме за невъзможно да опишем, каквото и 
да било без да се позоваваме на измервания. Часовете слънчево греене,  
измерването на гръдния кош, процентното съдържание на алкохол, масата на 
писмата, стайната температура, налягането в автомобилната гума и....... т.н. 
Само за забавление, опитайте се просто да проведете разговор, без да 
използвате думи, свързани с измервания. 
 
Освен това на лице са търговия на едро и дребно и законодателство, които 
пряко зависят от мерките и теглилките.  Пилотът внимателно наблюдава 
височината на полета, курса, консумацията на гориво и скоростта; санитарните 
инспекции измерват съдържанието на бактерии в храните; морската 
администрация измерва дълбочината на газене на съдовете, компаниите 
закупуват суровини чрез измерване на маса и дават спецификации за 
продукцията си,  като използват същите единици за измерване. Регулирането на 
процесите и задействането на алармите се базира на измервания. 
Систематичното измерване с известна неопределеност е основа на контрола на 
качеството в индустрията и общо казано в повечето модерни индустрии делът 
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на разходите, свързан с измервания, представлява 10 -15 % от общата стойност 
на производствените разходи. Качествените измервания могат значително да 
повишат стойността, ефективността и качеството на продукта. 
 
В заключение науката изцяло зависи от измерванията. Геолозите измерват 
ударните вълни, когато гигантски сили причиняват разрушителни земетресения, 
астрономите внимателно измерват бледата светлина на отдалечените звезди, 
за да определят възрастта им, атомните физици скачат от радост, когато 
извършвайки измервания в милионни части от секундата са в състояние най-
после да потвърдят наличието на почти безкрайно малка частица. Наличието на 
измервателно оборудване и способността то да се използва ефективно са 
съществени, за да могат учените обективно да документират постигнатите 
резултати. Науката за измерванията – метрология – е може би най-старата 
наука в света и знанието как тя се прилага е основна необходимост на практика 
за всички научни професии.  
 
Измерването изисква обширно познание  
 
Метрологията представлява една привидно спокойна повърхност,  покриваща 
дълбини от знания, с които са запознати малцина, но с които боравят повечето 
хора - убедени, че споделят общо разбиране за това, какво означават думи като 
метър, килограм, литър, ват и т.н. Доверието е от жизнена важност поради 
възможността на метрологията да свързва човешката дейност без оглед на 
географските и професионални граници. 
  
Това доверие се повишава с нарастващата употреба на световната спътникова 
транслационна мрежа, общите единици и процедури за измерване, както и с 
признаването, акредитацията и взаимното признаване на изпитванията на 
еталони и на лаборатории в различните страни. Човечеството притежава 
вековен опит, потвърждаващ че животът наистина става по-лесен, когато хората 
си сътрудничат в метрологията. 
 
Метрологията е наука за измерванията 
 
Метрологията обхваща три основни дейности: 

1. Определението на международно признати единици за измерване, 
например метъра. 

2. Реализирането на единици за измерване чрез научни методи, така 
например възпроизвеждането на метъра чрез използване на лазери. 

3. Изграждането на верига за проследимост чрез определяне и 
документиране на стойността и точността на измерване и 
разпространението на това знание, например: документираната връзка 
между микрометричния винт в една цех за прецизни инженерни 
разработки и една еталонна лаборатория за измерване на дължина по 
определението за метъра. 
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Метрологията развива... 
Метрологията има съществено значение за научните изследвания, а научните 
изследвания са в основата на нейното развитие. Науката непрекъснато 
разширява границите на възможното, а фундаменталната метрология следва 
метрологичните аспекти на новите открития. Това предоставя на разположение 
на изследователите по-добри метрологични похвати за продължаване на 
изследователската им дейност – само онези области на метрологията, които 
наистина се развиват,  могат да продължат да бъдат партньор за индустрията и 
научно-изследвателската работа.   
Научната, индустриалната и законовата метрология трябва също да се 
развиват, за да остават полезни, адекватни и да вървят в крак с нуждите на 
индустрията и обществото. 
 
Предвижда се “Метрология – накратко” да продължи непрекъснато да се 
развива. Най-добрият начин за това е да обобщи опита на тези, които я 
използват и издателите ще бъдат признателни за коментари, било то критични 
или похвални. Авторите ще са благодарни също и за получени отзиви. 

1.2 КАТЕГОРИИ В МЕТРОЛОГИЯТА 
Метрологията се подразделя на три категории с различни нива на сложност и 
точност:  
 
1. Научната метрология има за цел организацията и развитието на 
националните еталони и тяхното поддържане (на най-високо ниво). 
 
2. Индустриалната метрология трябва да осигури правилното функциониране на 
средствата за измерване, използвани в индустрията, в производствените 
процеси и при изпитване, за осигуряване на качеството на живота на гражданите 
и за научните изследвания. 
 
3. Законовата метрология се занимава с измервания, в случаите когато те 
влияят върху прозрачността на икономическите сделки, в частност когато има 
нормативни изисквания за проверка на средствата за измерване. 
 
За фундаменталната метрология няма международно определение, но като 
цяло означава най-високото ниво на точност в определена област. 
Следователно, фундаменталната метрология може да бъде описана и като 
онази част от научната метрология, която е на най-високото ниво. 



11 

 

 

1.3 НАЦИОНАЛНИ ИЗДАНИЯ НА “МЕТРОЛОГИЯ – НАКРАТКО” 
“Метрология – накратко” е публикувана в голям брой национални и регионални 
издания, всяко от които адаптирано и описващо метрологията в съответните 
страни и следващо същата концепция, която има справочника. Международните 
издания са на английски език. 
До 2008 г. са налице издания на следните езици: 
Албански: Metrologjia – shkurt 
Публикувана през 2006 г., за контакт metrology@san.com.al 
 
Чешки: Metrologie v kostce 
Публикувана  през 2002 г., в 2 000 копия, за контакт  jtesar@cmi.cz 
 
Хърватски: Metrologija ukratko 
Публикувана през 2000 г. като електронна версия. 
 
Датски: Metrologi – kort og godt 
Първото издание, публикувано през 1998 г. в 1 000 копия, за контакт  
pho@dfm.dtu.dk 
Второто издание, публикувано през 1999 г. в 2 000 копия, за контакт 
pho@dfm.dtu.dk 
 
Английски: Metrology – in short (международно издание) 
1-во издание, публикувано през 2000 г. в 10 000 копия, за контакт  
pho@dfm.dtu.dk 
2 –ро издание, публикувано през 2003 г. в 10 000 копия 
3-то издание, публикувано през 2008 г. в 8 000 копия и като електронна версия. 
за контакт pho@dfm.dtu.dk или fiona.redgrave@npl.co.uk 
 
 
Финландски: Metrology – in short 
Първо издание, публикувано през 2001 г. в 5 000 копия, за контакт 
mikes@mikes.fi 
Второ издание, публикувано през 2002 г., за контакт  mikes@mikes.fi 
 
Индонезийски: Metrologi – sebuah pengantar 
Публикувано 2005 г., за контакт  probo@kim.libi.go.id 
 
Исландски: Agrip af Mælifrædi 
Публикувано през 2006 г., за контакт postur@neytendastofa.is 

mailto:probo@kim.libi.go.id�
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Японски: японски йероглифи 
Публикувано през 2005 г. 
 
Ливански: ABC-guide Metrology (На английски и арабски езици) 
Публикувано през 2007 г., в 1500 копия 
 
Литовски: Metrologija trumpai 
Първо издание, публикувано през 2000 г. в 100 копия, за контакт 
rimvydas.zilinskas@ktu.lt  
Второ издание, публикувано през 2004 г.  2 000 копия, за контакт vz@lvmt.lt 
 
MEDA*(средиземноморски) регион: Metrology – in short, MEDA version 
публикувана през 2007 г. в 1200 копия 
MEDA регион: Métrologie – en bref, édition MEDA 
Публикувано през 2007 г. в 1200 копия 
 
Португалски: Metrologia – em sintese 
Публикувано през 2001 г. в 2 500 копия, за контакт ipq@mail.ipq.pt 
 
Турски: Kisaca Metroloji – ikinci baski 
Публикувано през 2006 г. 

mailto:rimvydas.zilinskas@ktu.lt�
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2. М Е Т Р О Л О Г И Я 

2.1  ИНДУСТРИАЛНА И НАУЧНА МЕТРОЛОГИЯ 
Индустриалната и научната метрология са две от трите категории на 
метрологията, както е описано в глава 1.2.  
 
Метрологичните дейности, калибрирането, изпитването и измерванията, имат 
значителен принос за осигуряване на качеството на много промишлени 
производства и на свързаните с качеството на живота  дейности и процеси. Това 
включва необходимостта да се демонстрира проследимост, която е точно 
толкова важна, колкото и самото измерване. Признаването на метрологична 
компетентност на всяко ниво от веригата на проследимост може да бъде 
постигнато чрез споразумения или съглашения за взаимно признаване, 
например CIPM MRA и ILAC MRA, и чрез акредитация и партньорски преглед. 

2.1.1 ОБЛАСТИ 
Международното бюро по мерки и теглилки, BIPM, разделя научната метрология 
на 9 технически области според предмета им: акустика, количество вещество, 
електричество и магнетизъм, йонизиращи лъчения и активности, дължина, маса, 
фотометрия и радиометрия, термометрия, време и честота. 
В рамките на EURAMET има още три допълнителни области: разход, 
интердисциплинарна метрология и качество. 
За подобластите няма приети официални международни определения. 
Таблица 1: Области, подобласти и важни еталони 
Включени са само техническите области 
 

ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТ ВАЖНИ ЕТАЛОНИ 

МАСА И СВЪРЗАНИ 
ВЕЛИЧИНИ Измерване на маса Еталонни теглилки, еталонни везни, 

компаратори за маса 

 Сила и налягане 

Измервателни преобразуватели, 
устройства за статично налягане, 
преобразуватели за момент на сила и на 
усукване, бутални манометри, работещи с 
масло или газ 
Комплекти бутало-цилиндър, силомерни 
машини, капацитивни манометри, 
йонизационни манометри  

 Обем и плътност 
Вискозитет 

Стъклени ареометри, лабораторна 
стъклария, вибрационни денситометри, 
стъклени капилярни вискозиметри, 
ротационни вискозиметри 
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ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТ ВАЖНИ ЕТАЛОНИ 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 
И МАГНЕТИЗЪМ  Постоянен ток 

Криогенни токови компаратори, ефект на 
Джозефсон и квантов ефект на Хол, изходни 
ценерови диоди, потенциометрични методи, 
мост-компаратори  

 Променлив ток 
AC/DC преобразуватели, еталонни мерки за 
капацитет, въздушни кондензатори, 
еталонни мерки за индуктивност,  
компенсатори, ватметри 

 Високи честоти Термични преобразуватели, калориметри, 
болометри 

 Ток и напрежение при 
високи честоти   

Измервателни токови и напрежителни 
трансформатори, изходни високоволтови 
източници 

ДЪЛЖИНА Дължина на вълната и 
интерферометрия 

Стабилизирани лазери, интерферометри, 
лазерни интерферометрични измервателни 
системи, интерферометрични компаратори 

 Геометрични 
измервания 

Краищни мерки, линейни скали, стъпкови 
мерки, установъчни гривни, калибри, 
еталонни високомери, индикатори 
часовников тип, измервателни микроскопи, 
стъклени плочки за отклонение от 
равнинност, координатни измервателни 
машини, лазерни сканиращи микрометри, 
дълбокомери, геодезични уреди за 
измерване на дължина 

 Ъглови измервания Автоколиматори, въртящи маси, ъглови 
мерки, призми, нивомери 

 Форма 
Еталони за: праволинейност, равнинност, 
успоредност, площи, кръглост, 
цилиндричност 

 Качество на 
повърхнина 

Стъпкови еталони за височина и еталони за 
резби, еталони за грапавост, уреди за 
измерване на грапавост 

ВРЕМЕ И ЧЕСТОТА Измерване на време Цезиев атомен часовник, оборудване за 
измерване на интервали от време 

 Честота 
Атомен часовник и източници, кварцови 
осцилатори, лазери, електронни броячи и 
синтезатори, оптични комб-генератори. 

ТЕРМОМЕТРИЯ  
Измерване на 
температура по 
контактен метод 

Газови термометри, реперни точки от 
Международната температурна скала 1990 
(ITS 90), съпротивителни термометри, 
термодвойки 

 
Безконтакти 
температурни 
измервания 

Високотемпературни черни тела, криогенни 
радиометри, пирометри, силициеви 
фотодиоди 

 Влажност 
Хигрометри по точка на оросяване или 
електронни хигрометри, генератори за 
влажност на принципа налягане/температура 
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ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТ ВАЖНИ ЕТАЛОНИ 

ТЕРМОМЕТРИЯ КАЛОРИМЕТРИЯ Калориметри 

Йонизиращи 
лъчения и 
активности 

Погълната доза – 
Медицински 
продукти 

Йонизационни камери  

 Радиационна 
защита  

Ionisation chambers, reference radiation 
beams/fields, proportional and other counters, 
TEPC, Bonner neutron spectrometers  
Йонизационни камери, еталонни 
радиоактивни източници 
точкови/широкоплощни, пропорционални и 
други броячи, TEPC, Bonner неутронни 
спектрометри 

 Радиоактивност 
Йонизационни камери от кладенчов тип, 
сертифицирани радиоактивни източници, 
гама и алфа спектроскопи, 4 Π детектори 

ФОТОМЕТРИЯ И 
РАДИОМЕТРИЯ 

Оптична 
радиометрия  

Криогенен радиометър, оптични детектори, 
стабилизирани лазерни източници 
(стабилизирани лазери), сравнителни 
материали 

 Фотометрия Детектори за видимата област,  силициеви 
фотодиоди, трап-детектори 

 Колориметрия Спектрофотометър 

 Оптични влакна Сравнителни материали 

РАЗХОД Разход на газ (обем) 
Прувър тип камбана, ротационни 
разходомери за газ, турбинни разходомери 
за газ, преносими разходомери с критични 
дюзи 

 
Разход на течности 
(обем, маса и 
енергия) 

Еталонни мерници за обем, кориолисови 
еталонни масови разходомери, нивомери, 
индуктивни разходомери, ултразвукови 
разходомери 

 Анемометрия  Анемометри 

АКУСТИКА, 
УЛТРАЗВУК И 
ВИБРАЦИЯ 

Акустични 
измервания във 
въздушна среда 

Еталонни микрофони, пистофони, 
кондензаторни микрофони, звукови 
калибратори 

 Ускорение Акселерометри, преобразуватели на сила, 
вибратори, лазерни интерферометри  

 

Акустични 
измервания в течна 
среда - 
хидроакустика 

Хидрофони 

 Ултразвук 
Измерители на ултразвукова мощност 
Измерители на утразвуково налягане,   
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ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТ ВАЖНИ ЕТАЛОНИ 

ХИМИЯ 
Химия в околната 
среда, клинична 
химия 

Сертифицирани сравнителни материали, 
масс-спектрометри, хроматографи, 
гравиметрични еталони 

 Химия на 
материалите 

Чисти вещества, Сертифицирани 
сравнителни материали 

 
Химия в храните, 
Биохимия, 
Микробиология 

Сертифицирани сравнителни материали 

 Измерване на pH Сертифицирани сравнителни материали, 
еталонни електроди 

 

2.1.2  ЕТАЛОНИ 
Еталон е материална мярка, средство за измерване, сравнителен материал или 
измервателна система предназначени за определяне, реализиране, 
съхраняване или възпроизвеждане на единица или на една или повече 
стойности на величина, които служат като изходни. 
 
Пример: Метърът е определен като дължината на пътя, изминат от 

светлина във вакуум за интервал от време 1/299 792 458 от 
секундата. Метърът се реализира на първично ниво като 
дължина на вълната на йодно стабилизиран хелий-неонов 
лазер. На по-ниско ниво  се използват материални мерки, 
такива като краищни мерки, чиято проследимост е осигурена 
чрез използване на оптични лазерни интерферометри за 
определяне дължината на краищната мярка, по отношение на 
споменатата вече дължина на вълната на лазера. 

 
Различните нива еталони са показани на фиг.1. Метрологичните области, 
подобласти и важните еталони са посочени в таблица 1 в глава 2.1.1. 
 
Няма списък на всички еталони на международно ниво. Определенията за 
различните еталони са посочени в краткия речник,  в глава 6. 

2.1.3  СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 
Сертифициран сравнителен материал (CСM) е сравнителен материал, за който 
една или няколко стойности на характеристиките му са сертифицирани по 
процедура, установяваща проследимостта при реализиране на единицата, в 
която е изразена стойността на характеристиката. Всяка сертифицирана 
стойност е с придружена с неопределеност при обявено ниво на доверителна 
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вероятност. В някой части на света се използва също терминът еталонен 
сравнителен материал (SRM), който е синоним на сертифициран сравнителен 
материал, CСM. 
 
Сертифицираните сравнителни материали обикновено се приготвят на партиди. 
Стойностите на характеристиките се обявяват в определени граници на 
неопределеността чрез измервания на проби, които са представителни за 
цялата партида.  

2.1.4  ПРОСЛЕДИМОСТ И КАЛИБРИРАНЕ 
Проследимост до SI 
 
Верига на проследимост, виж Фиг.1, е непрекъсната верига от сравнения, всяко с 
обявена неопределеност. Това гарантира, че резултатът от измерване или 
стойност на еталон са свързани към еталони от по-високи нива и завършва до 
първичен еталон. 
 
В химията и биологията проследимост често се постига чрез използване на 
сертифицирани сравнителни материали и референтни методи, виж глави 2.1.3 и 
2.1.6. 
 
Един краен потребител може да получи проследимост до най-високото 
международно ниво, както директно от Национален метрологичен институт, така 
и от лаборатория на вторично ниво (лаборатория за калибриране), обикновено 
акредитирана. В резултат на различни споразумения за взаимно признаване, 
международно призната проследимост може да бъде получена от лаборатории 
извън собствената страна на потребителя.  
 
Калибриране 
 
Основен инструмент за осигуряване на проследимост на едно измерване е 
калибрирането на средство за измерване, измервателна система или 
сравнителен материал. Калибрирането определя  характеристиките на средство 
за измерване, на система или сравнителен материал. Това  обикновено се 
постига чрез пряко сравнение с еталони или със сертифицирани сравнителни 
материали. За извършеното калибриране се издава свидетелство (сертификат) 
за калибриране и в повечето случаи се предвижда стикер за калибрираното 
средство.  
 
Четири са основните причини, за да калибрирараме средство за измерване: 
1. Да се установи и демонстрира проследимост. 
2. Да се осигури, че отчетените от средството за измерване стойности са в 
съответствие с други измервания. 
3. Да се определи точността на отчитане на средството за измерване. 
4. Да се установи надеждността на средството за измерване, т.е. да имаме 
доверие в получения резултат. 
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2.1.5  МЕТРОЛОГИЯ В ХИМИЯТА 
Метрологията се е развила от физичните измервания и слага ударение на 
резултати, проследими до определени изходни еталони, обикновено до 
Международната система единици за измерване (SI), с напълно анализиран 
бюджет на неопределеностите, на основата на GUM [6]. По отношение на 
химичните измервания ситуацията е по-сложна, тъй като химичните измервания 
често не се извършват при такива контролирани и дефинирани условия, виж 
Табл.2. 
 
Таблица 2: Сравнение между метрология във физиката и  химията 
 
МЕТРОЛОГИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА  
И ХИМИЯТА 

 Физика Химия 
Измерване Сравняване на величина, 

напр. температура 
Сравняване на величина напр. 
Съдържание на DDT в мляко 

Единици  m, s, K  mol/kg, mg/kg  

Зависими от .... Често осланящи се на 
преки измервания 

Различни фактори влияят върху 
качеството на резултатите от 
измерване 

Основен принос Оборудването, обект на 
калибриране 

Химична обработка (напр. 
екстракция, смилане) използвани 
сравнителни материали ..... и 
оборудването, обект на калибриране 

Зависи от До голяма степен не 
зависи от образеца  

Силно зависи от пробата 
(матрицата) 

Пример  Дължина на една маса Концентрация на олово в: морска 
вода, почви, кръв и пр. 

 
Често първоначалната цел на химичните измервания е да се определи 
съдържанието на интересуващите ни компоненти, а не общия състав на 
пробата. Общият състав почти винаги остава неизвестен и следователно 
условията на заобикаляща среда, в която се извършват измерванията, не могат 
да се дефинират и контролират. 
  
Много химични измервания са проследими до еталон или до референтни 
методи. В други случаи измерванията могат да бъдат приети като проследими 
до един (сертифициран) сравнителен материал, или под формата на чисто 
вещество или като матричен сравнителен материал, в който концентрацията на 
определяемото вещество (аналита) е сертифицирана. Степента, до която 
сравнителните материали осигуряват една обща база (и особено проследимост 
до SI), зависи от качеството на връзката на стойностите, получени чрез 
референтни измервания или чрез връзките до стойностите, поддържани от 
сравнителни еталони. 
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pH 
 
Водородният показател - pH е мярка за степента на киселинността или 
алкалността на воден разтвор, определена като брой  водородни йони т.е. 
активността (ефективната концентрация) на водородните йони. Водородният 
показател е важно понятие, тъй като много химични процеси и повечето 
биологични процеси зависят критично от степента на киселинност на средата, в 
която се извършва реакцията. Големината на активността на водородните йони 
при биологичните процеси, протичащи в кръговрата на природата, обхваща най-
малко дванайсет степени, но за всеки специфичен процес, обикновено зависим 
от средата, активността на водородните йони е само  няколко степени.  
 

2.1.6  РЕФЕРЕНТНИ ПРОЦЕДУРИ 
 
Референтните процедури или методи могат да бъдат определени като 
процедури за: 
• изпитване, измерване или анализи,  
 
напълно охарактеризирани,  доказано  контролирани и  предназначени за: 
• оценка на качеството на други процедури за цел сравняването им,  или 
• охарактеризиране на сравнителни материали, включително сравнителни 
образци, или 
• определяне на референтни стойности. 
 
 
Неопределеността на резултатите на една референтна процедура трябва да 
бъде адекватно оценена и подходяща за предвидената употреба. 
 
Съгласно това определение референтните процедури могат да се използват за: 
• валидиране на други процедури за измерване или изпитване, които се 
използват за подобни цели и за оценяване на тяхната неопределеност. 
• определяне на референтни стойности на характеристиките на материали, 
които могат да бъдат събирани в справочници или бази данни, или референтни 
стойности, които са включени като сравнителен материал или сравнителен 
образец. 
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Фигура 1: Веригата на проследимост 
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институти или  
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калибриране, често 
акредитирани 

Индустрия, наука, 
държ.органи, болници 

Крайни потребители 

Националната метрологична инфраструктура 
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2.1.7  НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 
Неопределеността е количествена мярка за качеството на резултат от 
измерване, даваща възможност резултатите от измерванията да бъдат сравнени 
с други резултати, справочни данни, спецификации или стандарти. 
 
Всички измервания са предмет на грешки, така че резултатът от едно измерване 
се различава от истинската стойност на измерваната величина. С влагане на 
време и ресурси повечето източници на грешки при измерването могат да бъдат 
идентифицирани, грешките от измерване могат да бъдат оценени и съответно 
коригирани, например чрез калибриране. Рядко, обаче, са налице време и 
ресурси за определяне и пълно коригиране на грешките от измерване. 
 
Неопределеността на измерване може да бъде определена по различни начини. 
Един широко използван и приет, например от органите за акредитация метод, е 
препоръчваният от ISO метод GUM, описан в “Ръководство за изразяване на 
неопределеността при измерване” [6]. Основните стъпки на метода на  GUM и 
неговата основна философия са изложени по-долу. 
 
Пример: Резултатът от едно измерване се обявява в свидетелство 
(сертификат) като 
 

Y = y ± U 
 
където неопределеността U е представена с не повече от две 
значещи цифри и  y е съответно закръглена до същия брой 
цифри, в този пример седем цифри.  
 
С омметър е измерено съпротивление 1.000 052 7 
Ω. Омметърът съгласно спецификацията на производителя има 
неопределеност 0.081 mΩ. Резултатът, обявен в сертификата, е  

R = (1.000 053 ± 0.000 081) Ω  
Коефициент на доверителна вероятност k = 2 
 

 
Неопределеността, обявявана в резултата от измерване, обикновено е 
разширена неопределеност, изчислена  чрез умножаване на комбинираната 
стандартна неопределеност  с числен коефициент на доверителна 
вероятност k (най-често  k = 2, който съответства приблизително на ниво на 
доверителна вероятност 95%). 
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Философия на неопределеността съгласно GUM 
1) Измервана величина Х, чиято стойност не е известна с точност, се разглежда като случайна 

величина с вероятностна функция. 
2) Резултатът от измерване х е оценка на математическо очакване Е(Х). 
3) Стандартната (средноквадратичната) неопределеност u(x) е равна на квадратния корен от 

оценката на дисперсията V(X). 
4) Оценяване от тип А 

Математическото очакване и дисперсията се оценяват чрез статистическа обработка на 
повторни измервания. 

5) Оценяване от тип В 
Математическото очакване и дисперсията се оценяват чрез други методи. Най-често 
използваният метод е въз основа на натрупан опит или друга информация да се приеме 
вероятностно разпределение, например: правоъгълно разпределение. 

Методът на GUM 
Основан на философията на GUM 

1) Идентифицирайте всички важни съставящи на неопределеността на измерване 
Съществуват много източници, които биха могли да допринесат към неопределеността на 
измерване. Приложете модела на действителния процес на измерване, за да 
идентифицирате източниците. Използвайте измерваните величини в математическия модел. 

2) Изчислете стандартната неопределеност на всяка съставяща на неопределеността на 
измерване 
Всяка съставяща на неопределеността на измерване се изразява посредством 
стандартната си неопределеност, чрез оценяване от тип А или тип В. 

3) Изчислете комбинираната неопределеност 
Принцип: 
Комбинираната неопределеност се изчислява чрез комбиниране на отделните 
неопределености на съставящите съгласно закона за разпространение на неопределеността. 
На практика: 
 При събиране или изваждане на съставящите в математическия модел, комбинираната 

неопределеност се изчислява като квадратен корен от сбора на квадратите на 
стандартните неопределености на съставящите. 

 При умножение или деление на съставящите в математическия модел, комбинираната 
неопределеност се изчислява като квадратен корен от сбора на квадратите на 
относителните стандартни неопределености на съставящите. 

4) Изчислете разширената неопределеност 
Умножете комбинираната неопределеност с коефициента на доверителния интервал, k. 

5) Представете резултата от измерване във формата: 
Y = y ± U 
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2.1.8  ИЗПИТВАНЕ 
Изпитването е установяване на характеристиките на продукт, процес или услуга съгласно 
определени процедури, методологии или изисквания. Целта на изпитването може да бъде да се 
провери дали даден продукт изпълнява спецификации, такива като изисквания за безопасност или 
характеристики, свързани с търговия на едро и дребно. Изпитването се извършва в широки 
граници, обхваща различни области, състои се на различни нива и при различни изисквания за 
точност. Изпитването се извършва от лаборатории, които могат да бъдат лаборатории от първа, 
втора или трета страна. Лабораториите от първа страна са тези на производителя, лаборатории 
от втора страна са тези на клиента, докато лаборатории от трета страна са независими, както от 
производителя, така и от клиента. 

Метрологията осигурява основа за сравнимост на резултатите от изпитване, например чрез 
определяне на единиците за измерване и осигуряване на проследимост и свързаната 
неопределеност на резултатите от измерване. 

2.2  ЗАКОНОВА МЕТРОЛОГИЯ 
Законовата метрология е третата метрологична категория (виж глава 1.2. Законова метрология), 
възникнала от необходимостта за осигуряване на честна търговия, по-конкретно в областта на 
мерките и теглилките. Законовата метрология се занимава предимно със средства за измерване, 
които подлежат на законов контрол, а основната цел на законовата метрология е да гарантира на 
гражданите точни резултати от измервания, когато те се използват за официални и търговски 
сделки. 

OIML е Международната организация по законова метрология (виж глава 3.1.8.). Съществуват 
също и много други области на законодателството, извън законовата метрология, където се 
изисква измерванията да бъдат оценени за съответствие със закони и нормативни актове, 
например: авиация, здравеопазване, строителни материали, контрол на околната среда и 
замърсяванията. 

2.2.1 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ 
Не е необходимо хората, използващи резултати от измервания в приложната област на 
законовата метрология, да бъдат експерти по метрология. Отговорността за достоверността на 
тези измервания се поема от правителството. Средствата за измерване, подлежащи на законов 
контрол би следвало да гарантират точни резултати от измервания: 

• при работни условия; 
• по време на целия период на използването им; 
• в границите на определени допустими грешки. 
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Поради тази причина в националното или регионално законодателство се залагат изисквания към 
средствата за измерване, измерванията и методите на изпитване, включително и към 
предварително опакованите продукти. 

2.2.2 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) ЗА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
Средства за измерване, контролирани в ЕС 
Понастоящем Директива 71/316/ЕЕС хармонизира законодателството по отношение на средства 
за измерване в Европа. Тя съдържа хоризонтални изисквания към всички категории средства за 
измерване. След 1971 г. са публикувани и специфични директиви, обхващащи отделни категории 
средства за измерване. 

Страните-членки, към които е насочено действието на тези директиви, не бяха длъжни да отменят 
съществуващото национално законодателство. Средства за измерване, на които са извършени ЕС 
одобряване на типа и ЕС първоначална проверка, могат да бъдат пускани на пазара и използвани 
във всички страни-членки, без каквито и да било последващи изпитвания или одобрявания на 
типа. 

По исторически причини обхватът на законовата метрология е различен във всяка страна. С 
влизането в сила на Директивата за везни с неавтоматично действие (NAWI) на 1 януари 1993 г. и 
Директивата за средствата за измерване (MID) на 30 октомври 2006 г., много от съществуващите 
директиви, свързани със средствата за измерване, бяха отменени. 

Директива на Европейския съюз за везни с неавтоматично действие (NAWI) 

Директива 90/384/ЕЕС (изменена с Директива 93/68/ЕЕС) премахва техническите бариери пред 
търговията, като по този начин създава „единен” пазар и регулира употребата на широка 
категория везни: от везни, използвани в магазините до промишлени платформени везни за 
търговски, законови и медицински цели. 

Директива на Европейския съюз за средствата за измерване (MID) 

Директивата 2004/22/ЕЕС за средствата за измерване продължава процеса по премахването на 
техническите бариери пред търговията, като по този начин регулира продажбата и използването 
на следните средства за измерване: 

MI-001 водомери 
MI-002  разходомери за газ 
MI-003 електромери 
MI-004  топломери 
MI-005 измервателни системи за течности, различни от вода 
MI-006  везни с автоматично действие 
MI-007  таксиметрови апарати 
MI-008  материални мерки 
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MI-009  системи за измерване на геометрични размери 
MI-010  газоанализатори на отработени газове от МПС 
 
Страните-членки имат възможността да решат кои видове средства за измерване желаят да 
регулират. Действащите национални законодателства, обект на преходни периоди, спират да 
действат за новите средства за измерване. 

Електронните средства за измерване не са включени в съществуващите директиви, но са 
обхванати в Директивата за везните с неавтоматично действие и Директивата за средствата за 
измерване. 

 

2.2.3 ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС В 
ОБЛАСТТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
Законов контрол 
Преди пускането на пазара на средствата за измерване се предприемат превантивни мерки, т.е. 
много от средствата за измерване трябва да бъдат с одобрен тип, а всички трябва да бъдат 
проверявани. Производителите получават одобряване на типа от компетентен орган, оторизиран 
от страна-членка, веднага след като типът на средството за измерване отговори на всички 
законови изисквания към него. По отношение на серийно произвежданите средства за измерване, 
проверката удостоверява, че всяко средство за измерване отговаря на типа и изпълнява 
изискванията, заложени в процедурата за одобряване. 

Надзорът на пазара е инспекция за установяване дали пуснатите на пазара средства за 
измерване изпълняват законовите изисквания. При средствата в употреба се извършват надзорни 
проверки или периодични последващи проверки с цел да се потвърди, че средствата за измерване 
продължават да съответстват на законовите изисквания. Еталоните, използвани при такива 
надзорни проверки и изпитвания, трябва да бъдат проследими до национални или международни 
еталони. Задължителният законов контрол на обхванатите в директивите средства за измерване 
се определя от всяка страна-членка. Периодите на валидност на последващите проверки, 
надзорните проверки и проверките не са хармонизирани и се залагат допълнително от страните-
членки съгласно законодателството им. Страните-членки могат да заложат законови изисквания 
към средства за измерване, които не са изброени в директивата за везни с неавтоматично 
действие или директивата за средствата за измерване. 

Модулите за различните етапи на оценяване на съответствието, посочени в MID и NAWI, 
съответстват на тези от Директива 93/465/ЕЕС, прилагана при всички технически директиви за 
хармонизация. 
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Отговорности по прилагане на законодателството 
Директивите определят: 

 Отговорността на производителя: Продуктът трябва да съответства на изискванията 
от директивите. 

 Отговорността на правителствата: Несъответстващи продукти не трябва да бъдат 
пускани на пазара или в употреба. 

Отговорност на производителя 
Съгласно директивите за везни с неавтоматично действие и средствата за измерване 
производителят е отговорен за поставянето върху продукта на маркировката СЕ и 
допълнителната метрологична маркировка, както и на номера на нотифицирания орган, който 
гарантира валидността на процеса по оценяване на съответствието. Маркировката е декларация, 
че продуктът е в съответствие с изискванията на директивите. Както NAWI, така и MID са 
задължителни директиви.  
Лицата, които опаковат или внасят предварително опаковани продукти, трябва да осигурят, че 
техните продукти са опаковани в съответствие с трите правила за лицата, опаковащи продукти. 
Лицата, опаковащи продукти, са свободни да използват какъвто и да е контрол на количествата и 
процедури за проверка, при условие че са достатъчно стриктни при осигуряването на 
съответствие с правилата. Когато е необходимо, съответствието с трите правила може да се 
докаже чрез съответни проверки, включително референтна проверка, които  се извършват от 
служители на местните власти. Директивата за предварително опакованите продукти не е 
задължителна директива. 

Отговорност на правителството 
Правителството е задължено да предотврати пускането на пазара и/или в употреба на подлежащи 
на законов контрол средства за измерване, които не съответстват на приложимите изисквания на 
директивите. Например: при определени обстоятелства правителството трябва да осигури 
изтеглянето от пазара на средство за измерване с неправомерно поставена маркировка. 

Правителството трябва да гарантира, че предварително опакованите продукти, които са 
маркирани със знак „е” или обърнат епсилон, отговарят на изискванията на съответните 
директиви. 

Правителството изпълнява задълженията си по директива чрез надзор на пазара. За да извършва 
надзор на пазара, правителството използва инспектори за мерки и теглилки на местно ниво или 
други лица, с цел да: 

• инспектират пазара; 
• откриват всеки несъответстващ продукт; 
• информират собственика или производителя на продукта за несъответствието; 
• докладват на правителството за несъответстващи продукти. 
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2.2.4  ИЗМЕРВАНЕ И ИЗПИТВАНЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
Световната икономика и качеството на ежедневния ни живот зависят от надеждни измервания и 
изпитвания, които са достоверни и международно признати и които не създават бариери пред 
търговията. В допълнение към законодателството, изискващо проверени средства за измерване, 
за много регулирани области като например авиация, изпитване на автомобилите за безопасност, 
здравеопазване, контрол на околната среда и замърсяванията и безопасност на детските играчки, 
чрез наредби или задължителни стандарти се изисква и изпитване за оценяване на 
съответствието. Следователно качеството на данните, измерванията и изпитванията са важна 
част от различните регулирани области. 

 
Регулативно ръководство за най-добри практики за измерване 
Измерването може да се изисква на всеки етап от регулативния процес. Добрата регулация 
изисква подходящ подход за измерване/изпитване, при създаването на: 

• логична рамка на законодателството; 
• законодателство или предписания и установяване на технически граници; 
• надзор на пазара. 

За да се подпомогне регулативния процес по отношение на измерванията е разработено 
ръководство, със сътрудничеството на европейски национални метрологични институти. 
Информацията, в обобщен вид, е представена по-долу. 

 

Логична основа на 
законодателството 

• Идентификация на 
движещите 
механизми 

• Събиране и 
съпоставяне на 
съществуващите 
данни 

• Възлагане на 
научноизследователс
ка дейност в 
подкрепа на 
логическата основа 

Разработване на 
законодателството 

• Оценка на текущото 
състояние на нещата 

• Залагане на 
устойчиви технически 
граници 

• Възлагане на 
научноизследователс
ка дейност за 
намиране на решения 

• Определяне на 
степента на  
подробност на  
описанието 

Надзор на пазара 

 
• Ефективни разходи 

за измерване и 
изпитване 

• Обратна връзка 
• Адаптиране към нова 

технология 
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Съществуват най-малко 9 значими метрологични въпроса, които е възможно да бъдат поставени 
на всеки етап: 

1. Кои параметри да бъдат измервани? 
2. Как най-добре да се използва съществуващата метрологична инфраструктура? 
3. Осигуряване на съответната проследимост на измерванията, проследими до SI (където 

е възможно) чрез непрекъсната верига от измервания, с възможност за одитирането й? 
4. Налице ли са всички необходими методи и процедури за всички изпитвания и 

калибрирания? 
5. Възможно ли е установяването на техническите граници чрез анализ на риска, въз 

основа на устойчиви данни – наличните данни подкрепят ли логическата основа, 
изискват ли се нови, или допълнителни данни? 

6. Как най-добре да се използват действащите международни стандарти – допълнени с 
изисквания, ако е необходимо? 

7. Каква е подходящата неопределеност на измерване – в какво съотношение е с 
техническите граници, какво е въздействието върху възможността за оценяване на 
съответствието? 

8. Избор на извадка данни – било то случайна или подбрана, съществува ли научна 
основа за изискванията, свързани с честотата, какво е въздействието на времето, 
сезонните или географски промени? 
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9. Налична ли е подходяща измервателна технология за съответните параметри? 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕТРОЛОГИЯТА 

3.1  МЕЖДУНАРОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1.1  КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕТЪРА 
Нуждата от универсална десетична метрична система става очевидна в средата на 19 век, 
особено по време на първите световни търговски изложения. През 1875 г., в Париж, се провежда 
дипломатическа конференция за метъра, на която 17 правителства подписват дипломатическия 
договор „Конвенция за метъра”. Подписалите страни решават да създадат и финансират 
постоянно действащ научен институт: Международното бюро по мерки и теглилки (Bureau 
International des Poids et Mesures, BIPM). През 1921 г. в Конвенцията за метъра са направени 
незначителни изменения.  

Представители на правителствата на страните-членки се срещат на всеки четири години за 
провеждане на Генералната конференция за мерки и теглилки (Conférence Générale des Poids et 
Mesures, CGPM). CGPM разисква и проучва работата, извършена от националните метрологични 
институти и BIPM и прави препоръки относно нови фундаментални метрологични определения и 
всички съществени въпроси, отнасящи се до BIPM. 

Към 2008 г. в Конвенцията за метъра членуват 51 страни-членки и 27 държави и икономически 
организации със статут на асоциирани членове на CGPM, с право да изпращат наблюдател в 
CGPM. 

CGPM избира до 18 представители в Международния комитет по мерки и теглилки (Comité 
International des Poids et Mesures, CIPM), чийто срещи се организират ежегодно. CIPM ръководи и 
контролира работата на BIPM от името на CGPM и сътрудничи с други международни организации 
по метрология. CIPM извършва подготвителни дейности за техническите решения, приемани на 
CGPM. CIPM се подпомага от 10 консултативни комитета. Председателят на всеки консултативен 
комитет обикновено е член на CIPM. Останалите членове на консултативните комитети са 
представители на националните метрологични институти (виж глава 3.1.3.) и други експерти. 

За специфични задачи са създадени редица Съвместни комитети на BIPM с други международни 
организации, както следва: 

• Съвместен комитет за координация на помощта за развиващите се страни в областта на 
метрологията, акредитацията и стандартизацията (JCDCMAS); 

• Съвместен комитет за ръководства по метрология (JCGM); 
• Съвместен комитет на регионалните метрологични организации и BIPM (JCRB); 
• Съвместен комитет за проследимост в медицинските лаборатории (JCTLM). 
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Фиг. 2: Организация на Конвенцията за метъра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         *) Речник на използваните означения, стр. 69 

3.1.2  СПОРАЗУМЕНИЕ НА CIPM ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ 
Споразумението на CIPM за взаимно признаване (CIPM Mutual Recognition Arrangement, CIPM 
MRA) е споразумение между националните метрологични институти (НМИ, виж глава 3.1.3). 
Подписано през 1999 г. и незначително изменено в някои технически апекти през 2003 г., то се 
състои от две части. Първата част се отнася до установяване на степента на еквивалентност на 
националните еталони, докато втората част касае взаимното признаване на сертификатите от 
калибриране и измерване, издавани от участващите институти. Само един национален 
метрологичен институт от дадена страна може да подпише CIPM MRA, но е възможно чрез НМИ, 

КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕТЪРА (THE METER CONVENTION) 
Международна конвенция, създадена през 1875 г., с 51 страни-членки 
през 2008 г. 

ГЕНЕРАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ (CONFÉRENCE 
GÉNÉRALE DES POIDS ET MESURES, CGPM) 
Комитет с представители от страни-членки на Конвенцията за метъра. 
Първата конференция се състои през 1889 г. и се провежда на всеки 4 
години. Одобрява и осъвременява системата SI с резултатите от 
фундаментални метрологични изследвания. 

МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ ПО МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ (COMITÉ 
INTERNATIONALE DES POIDS ET MESURES, CIPM) 
Комитет с до 18 представители от CGPM. Наблюдава дейността на BIPM 
и излъчва председатели на Консултативните комитети. Сътрудничи с 
другите международни метрологични организации. 

CEN* 

IEC* 

ISO* 

Други 

МЕЖДУНАРОДНО БЮРО ПО 
МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ 
(BUREAU INTERNATIONAL DES 
POIDS ET MESURES, BIPM) 
Международни изследвания в 
областта на физичните единици 
и еталони. Администриране на 
междулабораторните сравнения 
между националните метро-
логични институти и лаборато-
риите с делегирани права. 

КОНСУЛТАТИВНИ КОМИТЕТИ, КК 
(CONSULTATIVE COMMITTEES, СС) 
 
CCAUV КК за акустика, ултразвук и вибрации 
CCEM КК за електричество и магнетизъм 
CCL КК за дължина 
CCM КК за маса и свързани величини 
CCPR КК за фотометрия и радиометрия 
CCQM КК за количество вещество 
CCRI КК за йонизиращи лъчения 
CCT КК за температура 
CCTF КК за време и честота 
CCU КК за единиците 
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подписал споразумението, да бъдат делегирани права и на други институти от конкретната страна, 
които притежават признати национални еталони и те да участват в CIPM MRA. Такива институти 
се обозначават като институти с делегирани права, ИДП (designated institutes). НМИ може да 
избере да се включи само в първата или и в двете части на CIPM MRA. НМИ на асоциирани 
членки на Конвенцията за метъра могат да се присъединят към CIPM MRA само чрез тяхната 
регионална метрологична организация. Към CIPM MRA могат също да се присъединят и 
международни и междуправителствени организации, официално определени от CIPM. CIPM MRA 
не разширява и не заменя която и да е част от Конвенцията за метъра и е техническо 
споразумение между директорите на НМИ, без да е дипломатически договор. 

Целите на CIPM MRA са: 

• Да установи степента на еквивалентност на националните еталони, съхранявани и 
поддържани в НМИ; 

• Да осигури взаимно признаване на сертификатите за калибриране и измерване, 
издавани от НМИ; 

• По такъв начин, да осигури на правителствата и други страни сигурна техническа основа 
за по-широк кръг споразумения, свързани с международната търговия, търговските и 
регулаторни дейности. 

Тези цели се постигат чрез следния процес: 

• Партньорски преглед на декларираните възможности за калибриране и измерване 
(СМС) на участващите НМИ и ИДП; 

• Участие на НМИ и ИДП в международни сравнения на еталони (ключови сравнения или 
допълнителни сравнения), създаващо доверие във възможностите на института; 

• Партньорски преглед на системите по качество и демонстриране на компетентност от 
участващите НМИ и ИДП. 

Изходните резултати от гореспоменатите процеси са: официално обявяване на възможностите за 
измерване (СМС) на всеки НМИ или ИДП и публикуване на резултатите от сравненията в база 
данни, поддържана от BIPM и обществено достъпна в интернет. 

Директорите на НМИ подписват MRA с одобрението на съответните държавни власти, като по този 
начин: 

• приемат процеса по създаването на базата данни, определен в CIPM MRA; 
• признават резултатите от ключови и допълнителни сравнения, обявени в базата данни; 
• признават публикуваните в базата данни възможностите за калибриране и измерване 

на другите участващи НМИ и ИДП. 
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Участието на НМИ в CIPM MRA предоставя възможност на националните органи за акредитация и 
други органи да се убедят в международното доверие и приемане на измерванията за 
разпространяване на единиците, извършвани от НМИ. Следователно това участие осигурява и 
основа за международно признаване на измерванията, извършвани от акредитирани лаборатории 
за изпитване и/или калибриране, при условие че тези лаборатории могат да докажат компетентно 
проследимост на своите измервания до участващ НМИ или ИДП. 

Подписването на CIPM MRA ангажира подписалите го НМИ, но не непременно и някоя друга 
агенция в техните страни. Отговорността за калибриранията и измерванията, извършвани от 
даден НМИ, е изцяло негова. CIPM MRA не прехвърля отговорността за тези измервания върху 
който и да е друг НМИ. 

CIPM MRA се координира от BIPM. Консултативните комитети, регионалните метрологични 
организации и BIPM са отговорни за провеждането на гореописания процес, а Съвместният 
комитет на регионалните метрологични организации и BIPM е отговорен за анализирането и 
одобряването на записите в базата данни. През 2008 г. CIPM MRA е подписано от представители 
на 73 института от 45 страни-членки, 26 асоциирани членки на CGPM и 2 международни 
организации и обхваща още 117 ИДП чрез подписалите го органи. Понастоящем около 90 % от 
световния пазар на износ на стоки е между нации, участващи в CIPM MRA. 

База данни с ключови сравнения на BIPM 

Базата данни с ключови сравнения на BIPM се състои от четири части, разглеждани като 
приложения на CIPM MRA: 

Приложение А: Списък на участващите НМИ и ИДП 

Приложение В: Резултати от ключови и допълнителни сравнения 

Приложение С: Възможности за калибриране и измерване (СМС) на НМИ и ИДП 

Приложение D: Списък на ключовите сравнения 

Към 2008 г. в базата данни са регистрирани 620 ключови и 179 допълнителни сравнения. Броят на 
регистрираните СМС е 20 000, всяка от които е преминала процеса на партньорска оценка от 
експерти на НМИ под наблюдението на регионалните метрологични организации и е координирана 
на международно ниво от JCRB. 

3.1.3  НАЦИОНАЛНИ МЕТРОЛОГИЧНИ ИНСТИТУТИ 
Национален метрологичен институт, НМИ, е институт, определен чрез национално решение да 
развива и поддържа националните еталони за една или повече величини. 
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НМИ представя страната пред националните метрологични институти на другите страни, пред 
регионалните метрологични организации и пред BIPM. НМИ са гръбнака на международната 
организация по метрология, както е показано на фиг. 2. 

Списък с НМИ и ИДП може да се намери на електронните страници на BIPM и на регионалните 
метрологични организации, например: на уебсайта на ЕВРАМЕТ могат да бъдат открити НМИ и 
ИДП, членуващи в ЕВРАМЕТ. Много НМИ реализират основните и производните единици за 
измерване на най-високо международно ниво по първични методи, докато други реализират някои 
единици чрез използване на  вторични еталони, проследими до други НМИ.  

В допълнение на гореописаните дейности, обикновено НМИ са отговорни за : 

• Разпространение на единиците от SI до акредитирани лаборатории, промишлеността, 
висши учебни заведения, законотворци и др. 

• Изследвания в метрологията и създаване на нови или усъвършенствани еталони 
(първични или вторични) и методи на измерване; 

• Участие в сравнения на най-високо международно ниво; 
• Непрекъснато поддържане на националната йерархична системa за калибриране и 

проследимост (Националната система за измерване). 

3.1.4  ИНСТИТУТИ С ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВА 

НМИ или съответното национално правителство могат да делегират права за поддържане на 
специфични национални еталони на други институти в страната. Тези лаборатории често се 
наричат „институти с делегирани права”, особено ако участват в работата на CIPM MRA. В някои 
страни функционира централизирана метрологична организация с един НМИ. В други действа 
децентрализирана организация с водещ НМИ и множество институти с делегирани права, които 
могат да имат или да нямат статус на НМИ на страната си в зависимост от националното виждане. 

Лабораториите с делегирани права се номинират съгласно метрологичния план за действие за 
различни приложни области и съгласно политиката по метрология на страната. Тъй като 
значимостта на метрологията в нетрадиционни области като химия, медицина и храни нараства, 
все по-малко са страните с НМИ, покриващ всички приложни области. Ето защо понастоящем 
нараства броят на институтите с делегирани права. 
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3.1.5  АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ 
Акредитацията е признаване от трета страна на техническата компетентност, системата по 
качество и безпристрастността на лабораторията. 

Могат да бъдат акредитирани както обществени, така и частни лаборатории. Акредитацията е 
доброволна, но редица международни, европейски и национални органи осигуряват качеството на 
лабораториите за калибриране и изпитване в сферата на тяхната компетентност чрез изискване 
за акредитация от акредитиращ орган. В някои страни, например, се изисква акредитация за 
лабораториите, работещи в хранителния сектор или за калибриране на теглилки, използвани в 
магазините за продажба на дребно. 

Акредитацията се предоставя въз основа на оценка и постоянен надзор на лабораторията. Като 
цяло акредитацията се базира на регионални и международни стандарти, например ISO/IEC 17025 
“Общи изисквания относно компететността на лаборатории за изпитване и калибриране”, както и 
на технически спецификации и ръководства, приложими за дадената лаборатория. Целта е 
изпитванията и калибриранията, извършвани от акредитираните лаборатории в една страна-
членка, да бъдат приемани от съответните власти и индустрията на всички останали страни-
членки. Ето защо органите по акредитация сключват международни и регионални многостранни 
споразумения с цел взаимно признаване и равнопоставеност на акредитационните им системи и 
на сертификатите и протоколите от изпитване, издавани от акредитираните организации. 

3.1.6  РЕГИОНАЛНИ МЕТРОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Сътрудничеството между НМИ на регионално ниво се координира от регионални метрологични 
организации, РМО (виж фиг. 3). Фокусът на действие на РМО зависи от специфичните нужди на 
региона, но като цяло включва: 

• Координиране на сравненията на националните еталони и други дейности по CIPM 
MRA; 

• Сътрудничество в научно-изследователските дейности в областта на метрологията; 
• Подпомагане на осигуряването на проследимостта до първичните реализации на 

единици SI; 
• Сътрудничество в развитието на метрологичната инфраструктура на страните-членки; 
• Съвместно обучение и консултации; 
• Споделяне на технически възможности и средства. 

РМО играят съществена роля в рамките на CIPM MRA, тъй като върху тях пада отговорността за 
извършването на процеса по прегледа, описан в 3.1.2 и докладването на резултатите до 
Съвместния комитет на регионалните органи (JCRB). 
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3.1.7 ILAC 
Международното сътрудничество за акредитация на лаборатории, ILAC, е сътрудничество 
между различни схеми за акредитация на лабораториите по целия свят. ILAC стартира като 
конференция през 1977 г. и се превръща в официално сътрудничество през 1996 г. През 2000 г. 36 
члена на ILAC подписват Споразумението на ILAC за взаимно признаване, а през 2008 г. броят на 
членовете на ILAC нараства до 60. Чрез оценяване на участващите органи за акредитация се 
ускорява международното приемане на резултатите от изпитване и премахването на техническите 
бариери пред търговията, което се препоръчва от Споразумението за техническите бариери пред 
търговията на Международната търговска организация и е в негова подкрепа. 

ILAC е най-важният световен форум за развитието на практиките и процедурите за акредитация на 
лаборатории. ILAC подпомага акредитацията на лаборатории като средство за улесняване на 
търговията с признаване на възможностите за компетентно калибриране и изпитване по целия 
свят. Като част от глобалния подход, ILAC предоставя също консултации и помощ на страните в 
процес на разработване на свои собствени системи за акредитация на лаборатории. Тези 
развиващи се страни имат възможност да участват в ILAC като асоциирани членове, в резултат на 
което имат достъп до ресурсите на по-развитите членки на ILAC. 

3.1.8  OIML 
Международната организация по законова метрология, OIML, е организация, създадена през 
1955 г. с междуправителствен договор, въз основа на конвенция, която е модифицирана през 1968 
г. Целта на OIML е да подпомага глобалното хармонизиране на процедурите по законова 
метрология. През 2008 г. OIML има 59 страни-членки и 57 член-кореспонденти, участващи като 
наблюдатели. 

От самото си създаване OIML развива световна техническа структура, която предоставя на 
членовете си метрологични ръководства за разработване на национални и регионални изисквания 
относно производството и употребата на средства за измерване с приложения в законовата 
метрология. OIML издава международни рекомендации, които осигуряват на членовете й 
международно призната основа за разработване на национално законодателство за различните 
категории средства за измерване. 

Основните елементи на всяка международна рекомендация са: 

• Обхват, приложение и терминология; 
• Метрологични изисквания; 
• Технически изисквания; 
• Методи и оборудване за изпитване и за проверка на съответствието с изискванията; 
• Форма на протокола от изпитване. 
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Проектите на рекомендации и документи на OIML се разработват от технически комитети или подкомитети, 
съставени от представители на страни-членки. През 2008 г. OIML има 18 технически комитета. 

Сертификационната система на OIML, въведена през 1991 г., предоставя на производителите възможност за 
получаване на сертификат и протокол от изпитване на OIML, в които се посочва, че даден тип средство за 
измерване отговаря на изискванията на съответните международни рекомендации на OIML. Сертификатите се 
издават от страни-членки на OIML, създали един или повече органи по издаване. Те са отговорни за 
обработката на заявленията от производителите, желаещи да сертифицират тип на средство за измерване. 
Приемането на тези сертификати от националните метрологични служби е на доброволна основа. 

През 2005 г. започна прилагането на Споразумението на OIML за взаимно приемане (OIML Mutual Acceptance 
Arrangement, OIML MAA). OIML MAA е свързано с оценяването на типа съгласно изискванията на OIML. Целта 
е за всяка област да се подпише Декларация за взаимно доверие (Declaration of Mutual Confidence, DoMC). 
Споразумението е в процес на изпълнение. 

3.1.9  IUPAP 
Международният съюз по чиста и приложна физика (IUPAP) е създаден през 1923 г. През 2008 г. 
в съюза членуват 48 физични общности, а работата в IUPAP е организирана в 20 комисии. Една от 
тях е Комисията по стандарти, единици, номенклатура, атомни маси и фундаментални константи, 
която като първи член на мандата си е заложила: 

Да подпомага обмена на информация и становища между членовете на международната научна 
общност в общата област „Фундаментални константи”, включително: 

а) физични измервания; 
б) научна и приложна метрология; 
в) номенклатура и означения на физичните величини и единици; 
г) насърчаване на работата, допринасяща за подобряване на препоръчителните стойности на 
атомните маси и фундаменталните физични константи и подпомагане на тяхното универсално 
въвеждане. 
 
IUPAP издава „червена книга” за „Означения, единици и номенклатура във физиката”. 
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3.1.10  IUPAC 
Международният съюз по чиста и приложна химия, IUPAC, е неправителствен орган, който има 
за цел да осъществи прогрес в световните аспекти на химичните науки и да допринесе за 
разрешаване на въпроси, свързани с прилагане на химията. 
IUPAC е създаден през 1919 г. IUPAC е асоциация на присъедините национални организации, 50 
на брой през 2008 г., и още 17 организации като асоциирани национални организации. IUPAC има 
8 секции. IUPAC се занимава и е признат като международна организация за химична 
номенклатура, терминология, стандартизирани методи за измерване, атомни маси и много други 
данни, оценени като критични. 
IUPAC публикува редица книги за номенклатурата в различните области на химията. 
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Фиг. 3: Регионални метрологични организации по света 
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3.2  ЕВРОПЕЙСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
Географското покритие на регионалните метрологични организации (РМО) е посочено на картата 
на РМО, (виж фиг. 3). 

3.2.1  МЕТРОЛОГИЯ – ЕВРАМЕТ (EURAMET) 
Почти 20 години европейската метрология бе координирана от EUROMET – Европейско 
сътрудничество в областта на националните еталони, основано на меморандум за 
разбирателство. Новите предизвикателства пред европейската метрология, такива като 
повишаване на степента на интеграция и координация на изследванията и развитието в областта 
на метрологията, подчертаха необходимостта от създаването на юридическо лице за координация 
на европейската метрология. През януари 2007 г. бе поставено началото на Европейската 
асоциация на националните метрологични институти (European Association of National 
Metrology Institutes, EURAMET e.V.) като асоциация с общественополезна дейност, регистрирана 
по немското законодателство. На 1 юли 2007 г. EURAMET замени EUROMET като европейска 
регионална метрологична организация. 

Структурата на EURAMET е показана на фиг. 4. EURAMET има 12 технически комитета, 10 от 
които обхващат областите на измервания, описани в таблица 1, а останалите 2 се занимават с 
интердисциплинарна метрология и партньорски преглед на системите по качество на НМИ и ИДП 
съгласно CIPM MRA. През 2008 г. в EURAMET членуват 32 европейски НМИ, IRMM от 
Европейската комисия и 4 кандидатстващи НМИ като асоциирани членове. Институтите с 
делегирани права от страни, които имат НМИ – член на организацията, участват в работата на 
EURAMET като асоциирани членове. Една от целите на EURAMET е да натрупа “критична маса” и 
по-голямо влияние чрез координирани европейски изследвания в областта на метрологията. Това 
включва анализ на общите бъдещи нужди в метрологията, дефинирането на общи цели и 
програми и планирането и изпълнението на съвместни изследователски проекти чрез 
обединяване на специалистите от участващите НМИ. В рамките на проект на iMERA (Прилагане 
на Метрологията в Европейското изследователско пространство”) бе разработена Европейска 
програма за метрологични изследвания (European Metrology Research Programme, EMRP) и в 
EURAMET бяха създадени процедури и инфраструктура за нейното изпълнение. През 2008 г. 
стартира първата фаза на EMRP - изпълнението на тригодишна програма, на стойност 64 милиона 
евро, финансирана съвместно от 20 участващи страни и Европейската комисия в рамките на 
програмата ERANET Plus. 



43 

 

 

Фиг. 4: Структура на EURAMET e.V. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  АКРЕДИТАЦИЯ - ЕА 
Европейското сътрудничество за акредитация (European Co-operation for Accreditation, EA) е 
организация с нестопанска цел, създадена през ноември 1997 г. и регистрирана като асоциация в 
Холандия през юни 2000 г. ЕА е формирана в резултат на обединяването на Европейската 
организация за акредитация на сертификацията (European Accreditation of Certification) и 
Европейското сътрудничество за акредитация на лаборатории (European co-operation for 
Accreditation of Laboratories). ЕА е европейска мрежа от национално признати органи по 
акредитация. Като регионална организация, ЕА е член на Международното сътрудничество за 
акредитация на лаборатории (ILAC) и Международния форум по акредитация (International 
Accreditation Forum, IAF). 

Членовете на ЕА, преминали успешно партньорска оценка, могат да подпишат съответното 
многостранно споразумение за акредитация (EA MLA) на: 

• Лаборатории (за изпитване и калибриране) 
• Органи за контрол; 
• Органи по сертификация (системи за управление на качеството, системи за управление 

на околната среда, продукти и услуги, проверители по околната среда), 
с което те взаимно признават равнопоставеността на системите си и на сертификатите и 
протоколите, издавани от акредитираните от тях органи. 

Назначава 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ База „Оценители” 

НМИ 

Министерства 

Европейска 
комисия 

Заинтересувани 
лица 

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ 

Зам. председател 
(EMRP) 

Зам. председател 
(GA) 

Председател 

 
 

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ КОМИТЕТ ЗА EMRP 

ПОДКОМИТЕТИ ПОДКОМИТЕТИ ПОДКОМИТЕТИ СЕКРЕТАРИАТ 

ТЕХНИЧЕСКИ 
 

ТЕХНИЧЕСКИ 
 

ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТИ НАУЧЕН СЪВЕТ  

ВЪНШНИ 

Взаимодейства 



44 

 

През 2008 г. в ЕА членуват пълноправно 35 органа за акредитация, а EA MLA е подписано от 
организации от 27 европейски страни. 
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През юни 2005 г. ЕА и EUROMET подписват двустранен меморандум за разбирателство, който 
има за цел да подпомага непрекъснатото сътрудничество между двете организации. След 
създаването на EURAMET като европейска регионална метрологична организация, между ЕА и 
EURAMET ще бъде преподписан нов меморандум. Управлението на документи, свързани с 
калибрирането, е пренасочено от ЕА към EURAMET. Също така EURAMET подпомага ЕА в 
областта на междулабораторните сравнения, свързани с калибриране. 

Метрологичната инфраструктура в повечето страни се състои от национални метрологични 
институти, НМИ, лаборатории с делегирани права, ЛДП и акредитирани лаборатории. В много от 
страните тенденцията е НМИ и ЛДП да получават оценка на системите си по качество от трета 
независима страна чрез акредитация, сертификация или партньорска оценка. 

3.2.3  ЗАКОНОВА МЕТРОЛОГИЯ - WELMEC 
Организацията за сътрудничество в областта на законовата метрология на страните от 
Западна Европа (Western European Legal Metrology Co-operation, WELMEC) е създадена през 1990 
г. с меморандум за разбирателство, подписан от 15 страни-членки на Европейския съюз и 3 страни 
от EFTA, във връзка с подготовката и практическото прилагане на директивите от “Нов подход”. 
През 1995 г. организацията е преименувана на Европейска организация за сътрудничество в 
областта на законовата метрология (European Co-operation in Legal Metrology), но запазва 
предишната си абревиатура - WELMEC. От този период WELMEC приема за асоциирано членство 
страни, подписали споразумения с Европейския съюз. Членове на WELMEC са националните 
органи по законова метрология в страните-членки на ЕС и ЕFTA , докато националните органи по 
законова метрология на страните в преход към членство в ЕС, са асоциирани членове. През 2008 
г. в WELMEC членуват 33 пълноправни и 3 асоциирани члена. 

Основните цели на WELMEC са: 
• Да изгради взаимно доверие между органите по законова метрология в Европа; 
• Да хармонизира дейностите по законова метрология; 
• Да насърчи обмена на информация между всички заинтересувани органи. 

Комитетът на WELMEC се състои от делегати на страните-членки и асоциирани членки и 
наблюдатели от EURAMET, EA, OIML и други регионални организации, имащи отношение към 
законовата метрология. Комитетът организира срещи най-малко веднъж годишно и се подпомага 
от редица работни групи. Малка работна група към председателя го подпомага по стратегически 
въпроси. 

WELMEC консултира Европейската комисия и Съвета на Европа по отношение на прилагането и 
по-нататъшно разработване на директиви в областта на законовата метрология, например 
Директивата за средства за измерване и Директивата за везни с неавтоматично действие. 
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3.2.4  ЕВРОЛАБ (EUROLAB) 
EUROLAB е Европейската федерация на национални асоциации на лаборатории 
за измерване, изпитване и аналитични, обхващаща около 2000 европейски 
лаборатории. EUROLAB е доброволно сътрудничество, представляващо и 
популяризиращо техническите и политически възгледи на лабораторната 
общност чрез координиращи действия по важни международни въпроси, 
свързани например с Европейската комисия и Европейската стандартизация. 
EUROLAB организира семинари и симпозиуми и изготвя подробни становища по 
важни въпроси и технически отчети. Много метрологични лаборатории, също 
членуват в EUROLAB. 

3.2.5  ЕВРАХЕМ (EURACHEM) 
EURACHEM, създадена през 1989 г., е мрежа от организации в 33 страни плюс 
Европейската комисия, която има за цел да се установи система за 
международна проследимост на химичните измервания и популяризиране на 
добрите практики по отношение на качеството. Повечето страни-членки имат 
създадени национални EURACHEM мрежи. 
EURACHEM и EURAMET си сътрудничат по отношение на създаването на 
лаборатории с делегирани права, използването на сравнителни материали и 
проследимостта до единицата от системата SI за количество вещесво, mol. 
Техническите въпроси сe разглеждат от общия Технически комитет по 
метрология в химията (MetChem). 

3.2.6  КООМЕТ (СООМЕТ) 
СООМЕТ, Евро-азиатското сътрудничество на Националните метрологични 
институти, е създадено през 1991 г. и е сътрудничество между 17 НМИ на страни 
от Централна и Източна Европа и Централна Азия. СООМЕТ е регионална 
метрологична организация за Евразия и нейните членове си сътрудничат в 
областите на научната и законова метрология и на услугите за калибриране. 
 

3.3   АМЕРИКАНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.3.1 МЕТРОЛОГИЯ – SIM 
Американската метрологична система, SIM е формирана чрез споразумение 
между националните метрологични организации на 34 нации - членове на 
Организацията на американските държави (ОAS). SIM е регионалната 
метрологична организация за Америка към CIPM MRA, виж глава 3.1.2. 
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Създадена да поддържа международното, в частност междуамериканскато и 
регионално сътрудничество по метрология, SIM ръководи прилагането на 
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глобалната система за измерване в Америка, в която всички потребители могат 
да имат доверие. Работеща за създаването на устойчива регионална система за 
измерване, SIM е организирана в пет подрегиона: 

• NORAMET за Северна Америка 
• CARIMET  за страни в региона на Карибите 
• CAMET   за Централна Америка 
• ANDIMET   за страни в региона на Андите 
• SURAMET  за другите южноамерикански страни. 
 

SIM обхваща и законовата метрология в Америка. Целта на работната група по 
законова метрология е хармонизиране на изискванията и дейностите в Америка 
в съответствие с препоръките и документите на OIML. 

3.3.2  АКРЕДИТАЦИЯ - IААС 
Американското сътрудничество за акредитация (ІААС) е асоциация на органите 
за акредитация и други организации, имащи отношение към оценяване на 
съответствието в Америка. 
Неговата мисия е да установи международно приети споразумения за взаимно 
признаване между органите за акредитация в Америка. То също съдейства за 
сътрудничеството между органите за акредитация и заинтересованите страни в 
Америка, като цели чрез развитието на структурите за оценяване на 
съответствието да се постигне подобряване на продукти, процеси и услуги. 
Органите за акредитация, както на лаборатории, така и на системи за 
управление, могат да бъдат членове на ІААС. ІААС осигурява широка програма 
за обучение на своите членове. 
ІААС има 20 пълноправни членове, 7 асоциирани и 22 членове от 
заинтересовани страни. ILAC и IAF признават ІААС като представителен 
регионален орган за Америка. 

3.4  АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.4.1  МЕТРОЛОГИЯ - АРМР 
Азиатско-тихоокеанската програма АРМР е регионалната метрологична 
организация за Азиатско-тихоокеанския регион, както е описано в глава 3.1.3. Тя 
е създадена през 1977 г. и е най-старата непрекъснато действаща регионална 
метрологична групировка в света. 
АРМР създава комитет за развитие на икономиката (DEC), спомагащ за 
определяне на нуждите на НМИ от развиващите се страни и за ръководене и 
координиране на асоциирана работна програма. 
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3.4.2  АКРЕДИТАЦИЯ – APLAC 
Азиатско-тихоокеанското сътрудничество за акредитация на лаборатории, 
APLAC е сътрудничество между организации в Азиатско-Тихоокеанския регион, 
отговорни за акредитация на услуги за калибриране, изпитване и органи за 
контрол. 
Членове са международно признатите органи за акредитация, които обикновено 
са държавни или одобрени от техните правителства. 
Членовете на APLAC оценяват лабораториите и органите за контрол съгласно 
международните стандарти и ги акредитират като компетентни да извършват 
специфични изпитвания или контрол. 
APLAC е създадена през 1992 г. като форум, даващ възможност на органите за 
акредитация да обменят информация, да хармонизират процедури и да 
създават Споразумения за взаимно признаване, позволяващи резултатите от 
изпитване и контрол да бъдат признати отвъд националните граници. 
APLAC има действаща програма за: 

• обмяна на информация между членовете; 
• разработване на технически ръководства; 
• междулабораторни сравнения/изпитвания за пригодност; 
• обучение на оценители на лаборатории и 
• разработване на процедури и правила за споразумения за взаимно 

признаване. 

3.4.3  ЗАКОНОВА МЕТРОЛОГИЯ – APLMF 
 
Азиатско-Тихоокеанският форум по законова метрология, APLMF е обединение 
на органите по законова метрология, чиято цел е да развива законовата 
метрология и да насърчава свободната и отворена търговия в региона чрез 
хармонизиране на изискванията и премахване на техническите и 
административни бариери пред търговията. Като една от регионалните 
организации, работещи в близка връзка с OIML, APLMF подкрепя комуникацията 
и взаимодействието между организациите по законова метрология и се стреми 
към хармонизация на законовата метрология в Азиатско-Тихоокеанския регион. 
APMP, APLAC и APLMF са признати от Азиатско-Тихоокеанското икономическо 
сътрудничество, APEC, като специализирани регионални органи. Тези органи 
подпомагат подкомитета на APEC по стандарти и съответствие да достигне 
целта за премахване на техническите бариери за търговията в региона. 
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3.5   АФРИКАНСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.5.1  МЕТРОЛОГИЯ – AFRIMETS 
Метрологичната система на държавите в Африка, AFRIMETS e основана чрез 
учредяване на Генерална Асамблея през м. юли 2007 г., под ръководството на 
SADCMET (виж глава 3.5.2) и с покровителството на Африканските съюзи (AU) – 
Ново икономическо сътрудничество за Африканско развитие (NEPAD). За да се 
представи ефективно и ефикасно целият континент са създадени подрегионални 
метрологични сътрудничества, предимно под ръководството на Регионалните 
икономически общности (такива като ADC, EAC, CEMAC, ECOWAS, UEMOA) 
като основни членове. AFRIMETS обхваща научната, индустриалната и законова 
метрология. Очаква се AFRIMETS да замени SADCMET като Африканска 
регионална метрологична организация по споразумението CIPM MRA до края на 
2008 г., за да покрие целия африкански континент. 
AFRIMETS има като основни членове пет подрегионални организации: 

• CEMACMET – метрологично сътрудничество за централните 
африкански страни; 

• EACMET – метрологично сътрудничество за източните африкански 
страни; 

• MAGMET – метрологично сътрудничество страни от МАГРЕБ; 
• SADCMET – метрологично сътрудничество за южноафрикански страни, 

включващо SADCMEL за законовата метрология; 
• SOAMET – метрологично сътрудничество за западните африкански 

страни. 
Страните, които не са част от подрегионалните организации, могат да се 
присъединят към AFRIMETS като редовни членове. През 2008 г. са 
присъединени 3 редовни члена. 
 
SADC 
Договорът за развитие на Южно-африкански общности (SADC) е подписан от 
14 страни. SADC е регистрирана най-отдавна в подрегионалното 
сътрудничество под мандата на протокола за търговия на SADC и Меморандума 
за разбирателство за сътрудничество в стандартизацията, осигуряване на 
качеството, акредитацията и метрологията (SQAM). Програмите на SQAM 
учредяват структурите SADCSTAN (SADC – сътрудничество в 
стандартизацията), SADCA, SADCMET и SADCMEL, които се стремят към 
премахване на техническите бариери в търговията. 

3.5.2  МЕТРОЛОГИЯ – SADCMET 
SADCMET е сътрудничество в рамките на SADC за проследимост на 
измерванията на 14 страни - членки и 5 асоциирани членове. На практика 
членове са националните метрологични институти. SADCMET изпълнява ролята 
на РМО за Африка по споразумението CIPM MRA, но обхваща само част от 
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континента. Планира се AFRIMETS да замени SADCMET като РМО по CIPM MRA 
за целия африкански континент. Когато AFRIMETS поеме ролята на РМО, 
SADCMET ще продължи да действа като един от подрегионалните членове на 
AFRIMETS. 

3.5.3  АКРЕДИТАЦИЯ - SADCA 
SADCA е сътрудничество за акредитация в рамките на SADC, което улеснява 
създаването на обща основа за международно признаване на акредитираните 
лаборатории и сертификационни органи (за персонал, продукти и системи, 
включително системи по качество и за управление на околната среда) в региона. 
SADCA осигурява на страните членки акредитация, както в доброволната, така и 
в регулираната област, като средство за премахване на техническите бариери в 
търговията. Задачата на SADCA е да дефинира подходяща инфраструктура на 
акредитация, позволяваща на организациите в страните членки на SADC достъп 
до акредитационите услуги от международно признатите национални органи за 
акредитация в техните страни или да формира регионални услуги по 
акредитация, SADCAS. 

3.5.4  ЗАКОНОВА МЕТРОЛОГИЯ – SADCMEL 
SADCMEL е сътрудничество в законовата метрология в рамките на SADC, 
което подпомага хармонизацията на националните законодателства по 
метрология на страните-членки и между SADC и други регионални и 
международни търговски обединения. Нейни постояни членове са органите за 
законовата метрология в страните–членки на SADC. 

3.5.5  ДРУГИ ПОДРЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ 
Източно-африканската общност (ЕАС) подписва заключителен протокол през 
2001 г., а през 2006 г. и закон за стандартизация, осигуряване на качество, 
метрология и изпитване, подкрепящ регионалното сътрудничество по 
метрология чрез подкомитет по метрология към ЕАС. Главните цели са 
изграждане на институциите и международно признаване на възможностите за 
измерване и доказаването им чрез сравнения. Подобни структури съществуват в 
Западно-африканския икономически и валутен съюз (UEMOA), където 
Западно-африканската метрологична система SOAMET и системата за 
акредитация SOAC подпомагат и координират регионалните дейности по 
метрология, респективно - по акредитация. Подобно сътрудничество се подготвя 
в рамките на други африкански регионални икономически общности, такива като 
ECOWAS и COMESA. 
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4.  ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА – НЯКОИ ПРИМЕРИ 

4.1  ПРИРОДЕН ГАЗ 
Природният газ струва милиарди евро – колко? 
Измерването на стойностите на природния газ трябва да бъде еднакво и 
надеждно навсякъде в Европа, за да се защитят потребителите и 
фискалните постъпления. 
В ЕС има 210 милиона потребители на природен газ, доставян по тръбопроводи 
с дължина 1,4 милиона километра. Годишната консумация е 500 милиарда 
кубични метри, на стойност стотици милиарди евро. 
Газът е една от скъпите стоки за широко потребление, която е търгувана в 
Европа и е обект на фискални такси, така че е важно потребителите, страните, 
осъществяващи внос/износ и властите, определящи таксите, да могат да имат 
доверие, че направените измервания са безпристрастни, верни и надеждни. 
Плащанията на газ се извършват въз основа на комплексни измервания на 
обема и калоричността му, която се определя по състава на газа чрез газова 
хроматография. Измерванията се правят на много места по газопреносната 
мрежа на дневна, седмична, месечна и годишна база, с използване на 
газхроматографски метод. Изчисляването на калоричността се извършва 
автоматично от газхроматографа в съотвествие с международни технически 
стандарти. 
При калибрирането на газхроматографа се използват сертифицирани 
сравнителни материали (ССМ), които са проследими до ССМ, калибрирани в 
НМИ. В съответствие със Споразумението за взаимно признаване (CIPM-MRA) 
(виж глава 3.1.2) всички участващи НМИ и ИДП са задължени да представят 
своите възможности за калибриране и измерване и системи по качеството за 
партньорски прегледи и да участват в подходящи ключови сравнения 
(резултатите от международно CIPM сравнение за природен газ са показани на 
фиг. 6). По същия начин, акредитираните лаборатории, покриващи ILAC 
споразумението за взаимно признаване вземат участие в техните мрежи от 
сравнения. Споразуменията на CIPM и ILAC за взаимно признаване осигуряват 
международно признаване на сертификатите за калибриране, издавани от 
участващите институти. 
Споразуменията, прегледите, практическите измервания и сравненията, които ги 
подкрепят, осигуряват доверие в тези стоки за широко използване, търгувани 
през границите. 
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Фигура 5: Резултати от международно сравнение за природен газ  

 
 
Фигура 6: Мрежа на европейските газопроводи за природен газ 
 

 

CCQM–K1.g, природен газ 
Степен на еквивалентност за метан при номинална стойност 824 mmol/mol 
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4.2   БЪБРЕЧНА ДИАЛИЗА 
Диализа – точните измервания, подобряват качеството на живот и 
намаляват разходите за здравеопазване. 
Фундаменталните изследвания в измерването на електрична проводимост 
на електролити имат пряко въздействие върху качеството на живот на 
пациентите, нуждаещи се от диализа. 
Качеството на живот на приблизително четвърт милион пациенти на диализа в 
ЕС критично зависи от диализното лечение, което обикновено продължава 
четири до пет часа два или три пъти всяка седмица и без което, изходът за тях е 
фатален - смърт. Манипулацията е болезнена за пациентите и скъпа за 
системата на здравеопазването. Описаните условия повлияват социалния живот 
на пациентите и възможността да упражняват професиите си. Следователно 
важно е да се постигне възможно най-ефективно лечение. 
Броят на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност нараства с около 7 % 
до 9 % годишно, т.е. на всеки десет години той се удвоява, а очакването е, че 
броят на хората, нуждаещи се от диализа ще нараства с около 4 % годишно. 
Около 75 % от пациентите на диализа в Дания се подлагат на хемодиализа, при 
която кръвта на пациента се изпомпва посредством диализна машина, която 
отстранява отпадъчните продукти чрез осмоза. Процесът се контролира чрез 
измерване на електричната проводимост на солен разтвор, който също се 
изпомпва от машината до извличане на отпадъчния продукт. Електричната 
проводимост може да се измери по-точно, процесът да се оптимизира още 
повече, оттук да се намали продължителността на манипулацията, както и 
страданието, преживявано от пациента по време на диализа. 
Фундаменталното изследване при измерването на електрична проводимост 
подобрява качеството на измерването й, следователно има директно 
въздействие върху качеството на живот на пациентите на хемодиализа и върху 
разходите за лечението им. 
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4.3  НАНОЧАСТИЦИ 
Измерване на наночастици за защита на здравето. 
Измерването на наночастици в околната среда и на работното място може 
да помогне за подобряване на качеството на въздуха и на здравето. 
Въздействието на наночастиците във въздуха върху човешкото здраве е област 
с нарастващо значение. Наночастиците могат да проникнат в тялото чрез 
инхалация, поглъщане или абсорбция през кожата и както е известно могат да 
причинят дихателни проблеми. Наночастиците са продукт, както от природни, 
така и от човешки дейности, такива като изгаряне, трафик, производство на 
материали, прах, сажди и полени. Пазарът, свързан с нанотехнологиите се 
разраства бързо. За 2001 г. са установени разходи около 38 милиарда евро. 
Очаква се до 2010 г. те да достигнат 152 милиарда евро, 40 % от които са за 
отчитане на наночастици. 
Последните изследвания на частиците във въздуха предполагат, че 
увреждането на човешките гени може да е свързано с размера на частиците и 
потенциално с площта на повърхността им. Нарастването на  токсичността на 
частиците е свързано с намаляването на размера им. 
Изследването е извършено в три направления за определяне на: количеството 
на наночастиците в атмосферата, на работното място и ефекта им върху 
човешкото здраве. В бъдеще това изследване ще позволи създаването на 
законодателство, свързано със здравето и безопасността, нормите за околната 
среда и разработването на устойчиви нови стандарти, които могат да защитят 
човешкото здраве: 
1. Оборудване за измерване на наночастици има навсякъде от няколко години, 
но все още се установяват надеждността и еквивалентността на измерванията 
между различните типове измервателно оборудване, както и техните технически 
характеристики. Настоящото метрологично изследване представлява проучване 
на техническите данни на различните средства за измерване, и също има за цел 
да разреши някои фундаментални въпроси, свързани с измерването на 
наночастици. Ключови параметри на наночастиците, които се изследват 
включват: плътността (концентрацията), размера на частиците, повърхността и 
състава им. 
2. Прецизно синтезиране на наночастици, със стабилно регулиран и проследим 
диаметър и известна концентрация. Такива генератори на частици ще позволят 
калибрирането на измервателните устройства и изследването на артефактите за 
газовата фаза чрез измерване на концентрацията на праховите частици (РМ) 
(широко използвана за остатъчен анализ от изгаряне на двигателите). 
3. Подобряване на методите за охарактеризиране и разбиране на 
взаимодействието между човека и наночастиците. Това ще позволи 
наночастиците да бъдат класифицирани по токсичност, което е важна стъпка в 
създаването на законодателство за защита от наночастиците. 
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4.4  ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ 
Прецизните измервания могат да спестят 700 000 тона торове всяка година. 
Оптималното наторяване с изкуствени торове намалява вредното им 
въздействие върху околната среда и подобрява селскостопанската 
икономика. 
Свръхконсумацията на торове е скъпа за земеделците и повишава 
замърсяването на околната среда като нанася вреда, дължаща се на 
връщащите се обратно замърсявания от полетата в потоците, реките и 
съседните земи. Тази свръхконсумация често е неумишлена и се дължи на типа 
на торовете и неточната преценка за използваните количества торове при 
наторяване на обработваемите земи. 
Новаторски, използващи метрологията решения, допринасят значително за 
развитие на интелигентни приспособления за наторяване. Решението включва 
измерване на масата на изкуствения тор, разхвърлян на хектар и разработване и 
валидиране на метода за измерване. Измерването на количеството тор, което се 
разпръсква от приспособлението е комбинирано с GPS позициониране на това 
приспособление в полето. Количеството при наторяване може да се регулирана 
в зависимост от различните изисквания към тора и специфичните особености на 
обработваемата земя. Нуждата от тор се оценява от годишната карта за добив 
на реколта от полето през предишни години. 
Тези разработки впоследствие намаляват неопределеността на количествата 
при наторяване за хектар от 5 % до 1 %. Това може да не изглежда много, но ако 
се отчете, че през 2001 г. в 15 страни на ЕС са консумирани 15,6 милиона тона 
търговски земеделски торове, използването на нови приспособления за 
наторяване по това време би могло да намали консумацията на торове от 15,6 
милиона тона до 14,9 милиона тона – намаление от 4,4 % и да спести стотици 
милиона евро. 
От приспособленията за наторяване имат полза, както земеделците, така и 
цялото общество. Земеделците печелят по-високи приходи, отколкото преди, а 
върху околната среда се нанасят по-малко вреди. 
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4.5   ТОПЛОМЕРИ 
Интелигентен контрол на топломерите. 
Едно интелигентно решение за топломерите може да намали разходите за 
стотици милиони хора в северна Европа и други студени части на света. 
Изискванията на ЕС и процедурите за оценяване на съответствието за 
топломерите са регулирани в Директивата за средства за измерване (MID) 
2004/22/EC приложение MI-004, докато контролът на топломерите в употреба е 
предмет на национално законодателство. За да се измери консумацията на 
топлина, топломерите изискват три измервания: на разхода на водата и на 
нейната температура на входа и изхода. В Дания, например, за да се контролира 
съответствието на топломерите в употреба, се калибрира 10 % извадка от тях на 
всеки 3 или 6 години, в зависимост от резултатите от предишното калибриране. 
Страната е с пет милиона жители, а разходите за тези измервания се оценяват 
на 1.5 милиона евро.  
Чрез прибавяне на допълнителен температурен сензор и разходомер на изхода 
е възможно непрекъснато да се наблюдават разликите на температурата и 
измерването на разхода. Тези допълнителни измервания и непрекъснатия 
надзор намаляват неопределеността на отчетената и изчислена консумация на 
топлина. Вземайки под внимание тези по-надеждни топлинни измервания, 
извадката от топломери в употреба, взета за оценка на съответствието, се 
намалява от 10 % на 0,3 % с използването на модерен вероятностен модел, 
осигуряващ същото ниво на надеждност за контрол на топломери. 
Намаляването на разходите за оценяване на съответствието при 100 милиона 
население е оценено на 30 милиона евро годишно. Другите ползи от 
интелигентното решение са по-малкият брой повреди, дължащи се на 
демонтиране/монтиране на по-малък брой топломери, по-малко безпокойства за 
потребителите, а оттам и по-добра защита на потребителя. 
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4.6  БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ 
Безопасни ли са скаридите за ядене? 
Разбирането на измерванията е важно. 
Две страни членки на ЕС внасят замразени скариди от трета страна като част от 
една и съща пратка. Преди влизането в ЕС скаридите са били инспектирани за 
остатъчния антибиотик хлорамфеникол, който може да причини рак и алергични 
реакции. След съответна инспекция на всяко входно пристанище в двете страни 
членки, замразените скариди официално влизат в първата страна, докато във 
втората страна членка достъпът е отказан. Пратката от скариди е евентуално 
унищожена, като цената й е около 1 милион евро. 
В пристанището на първата страна членка за инспекция на храната е използвана 
течна газова хроматография (LC) с граница на откриване от 6 μg/kg. В 
пристанището на втората членка инспекцията на храната е направена на по-
модерен течен хроматограф с масспектрометър (LCMS), с граница на откриване 
0,3 μg/kg. 
В същото време няма изисквана максимална граница (RML), определена в 
предписанието EU 2377/90 за контрол на остатъци на храни, което означава, че 
е използван «нулев толеранс» като граница от инспектиращите власти – на 
практика остатъците биха могли да не бъдат открити с използвания метод. 
Очевидно при използване на различни методи, при по-чувствителните по 
отношение на границата на откриване, има по-голяма вероятност остатъците да 
бъдат открити и обратно, апаратите с по-ниска разделителна способност няма 
вероятност да открият остатъци с изключение на големи количества и 
следователно няма абсолютна скала/граница за оценяване на съответствие. 
Това илюстрира, че при безопасността на храните и някои други области са 
важни, както методът, така и използваната технология на измерване и че във 
всички случаи точно определената максимална граница е основа за осигуряване 
на ефективен, честен и еднакъв подход за защита на потребителя. 
Следователно, измерването трябва да бъде ефективно прилагано, както към 
оценяване на съответствието, така и към процеса на разработване на 
законодателството. 
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4.7  ЛЕЧЕНИЕ НА РАК 
Критичната роля на измерванията при лечение на рак 
Приблизително 25 % до 30 % от гражданите на Европа боледуват от рак в 
определен етап от живота си. Лъчевата терапия се използва за лечение при 
една трета от всички болни от рак пациенти. Ключът за ефикасно лечение е 
облъчването на тумора с подходящата доза йонизиращо лъчение: ако дозата е 
твърде ниска лечението е неефикасно, при твърде висока доза или неточно 
позиционирано облъчване, пациентът страда ненужно и ефектът е обратен. 
Следователно точното измерване на дозата йонизиращо лъчение, излъчено от 
болничното оборудване, подобрява този тип лечение. 
Постигнат е значителен технически напредък в оборудването, използвано за 
генериране на йонизиращо лъчение за лечение на рака, така че лъчението може 
да бъде получено в тесни снопове лъчи, които прецизно се фокусират върху 
тумора, а от там се подобрява и лечението на рака. Новите типове апарати за 
лечение, обаче, не могат да се калибрират в съответствие с действащите във 
Великобритания практически ръководства, тъй като апаратите не са в състояние 
да създадат нормалното, изисквано за калибриране референтно поле от 10 cm x 
10 cm.  
Ето защо възниква необходимостта от нови проследими методи за 
охарактеризиране на изходния сноп на новото оборудване, такова като 
спираловидни машини за томотерапия, които позволяват изпълнението на 
изискванията на стандартите за конвенционалното оборудване за лъчева 
терапия. 
 
Учените от НМИ на Великобритания са създали и валидирали нов метод за 
калибриране на лъчевия сноп на апаратите за томотерапия. Аланиновата 
дозиметрия в лъчевата терапия, първоначално въведена за измерване на 
дозата йонизиращо лъчение в производствени предприятия, постига по-голяма 
точност и по-фина пространствена разделителна способност, отколкото е 
възможно със стандартното оборудване. По този начин пациентите и медиците 
могат да използват новото оборудване с все по-голямо доверие в безопасността, 
надеждността и ефикасността на предоставяното лечение. 
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4.8  ЕМИСИИ ОТ САМОЛЕТИ 
Подобреният мониторинг на обработката на топлината от компонентите на 
реактивните двигатели може да доведе до намаляване на емисиите от 
самолети. 
 
Метрологията на високите температури се затруднява от липсата на еталони 
над 1100 °C, което води до по-високи неопределености, отколкото могат рутинно 
да бъдат достигнати при ниските температури. 
 
Много индустриални процеси и машини работят при високи температури. Тъй 
като енергийната ефективност става все по-важна и поради въвеждането на 
нови производствени процеси, изискващи по-тесни производствени допуски, все 
повече нараства необходимостта от по-точни измервания на високите 
температури. Самолетните двигатели работят най-ефективно и произвеждат по-
малко емисии при високи температури, но това изисква термична обработка на 
техните компоненти при температури по-високи от 1300 °C. Ако температурата 
на обработка се отклонява твърде много от оптималната, това може да доведе 
до разрушаване на компонента. Процесът на обработка се контролира чрез 
температурни сензори - термодвойки, които са калибрирани, чрез използване на 
материали с известна точка на топене или замръзване, т.нар. реперни точки. За 
сега проблемът е, че няма надеждни реперни точки с ниски неопределености 
във високотемпературния обхват. 
Редица НМИ в света си сътрудничат при разработването и охарактеризирането 
на нов тип референтна реперна точка, използвайки като материал смес на метал 
и графит, известна като евтектичен металовъглерод. С употребата на различни 
материали за реперните точки се очаква, че могат да се разработят нови 
референтни реперни точки над 2500 °C. Изпитванията при 1300 °C вече показват 
намаляване до по-малко от 1 °C на неопределеността на температурните 
сензорни термодвойки, използвани за следене на топлинните обработки. В 
момента НМИ работят съвместно с индустрията, за да докажат концепцията в 
условията на индустриални термични процеси. 
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4.9  ДИРЕКТИВА ЗА ИНВИТРОДИАГНОСТИКА 
Прилагането на директивата за инвитродиагностика (IVD) ще доведе до 
значителни икономии. 
Директивата за инвитродиагностика изисква всички анализи, извършвани от 
лабораториите в болниците и медицинските клиники да бъдат „проследими до 
референтен метод или референтен (сравнителен) материал от високо ниво”. 
Една от ползите от пълното прилагане на тази директива е, че анализите не се 
повтарят излишно и това ще доведе до спестяване на разходи за защита на 
здравето от най-малко 25 евро на човек или 125 милиона евро за страна с 
население от 5 милиона души. 
Разходите за излишни медицински анализи се оценяват като 15 % до 33 % от 
общите разходи на медицинските лаборатории. В съвременното общество 
разходите за лабораторната медицинска дейност са обикновено до 7,9 % от 
разходите за медицинско лечение. Разходите за медицинските лечения 
възлизат на една трета от общата сума за здравеопазване. Общите здравни 
разходи са значителни за много страни, например в Дания те достигат до 8,3 % 
от брутния национален продукт. 
В случая на Дания, прилагането на Директивата за инвитродиагностика е довело 
до намаляване на броя на излишните анализи. Обаче, когато IVD влиза в сила 
на 1 ноември 2003 г. липсват необходимите метрологични знания и възможност, 
за да се установи проследимост дори за такава значителна част от около 800-те 
анализа, които се извършват в клиничната химия. За да се насочат световните 
усилия към подкрепа на необходимите изследвания, CIPM създава Общ комитет 
за лаборатории в медицината, включвайки всички заинтересовани страни от 
индустрията, науката и националните метрологични институти. Резултатите от 
неговата дейност са регистрирани в специална база данни на KCDB. 
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5.  ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
Идеята за Метричната система – система от единици, основаваща се на метъра 
и килограма – възниква по време на Френската революция, когато са изработени 
два платинови артефакта - референтни еталони за метъра и килограма и са 
оставени на съхранение във Френския национален архив в Париж през 1799 г. 
По-късно те са известни като „Архивен Метър ” и „ Архивен Килограм”. Френската 
академия на науките е упълномощена от парламента да създаде нова система 
от единици за използване в целия свят. През 1946 г. страните, членки на 
Конвенцията на метъра приемат системата MKSA (метър, килограм, секунда, 
ампер). През 1954 г. MKSA е разширена като са включени келвин и кандела. От 
тогава системата приема името Международна система от единици, SI.  
Системата SI е въведена през 1960 г. от 11 -тата Генерална конференция по 
мерки и теглилки, CGPM:  

„Международната система единици, SI, е кохерентна система от 
единици, приета и препоръчвана от CGPM”. 

На 14-тата CGPM през 1971 г. SI отново е разширена чрез добавяне на мол „mol” 
като основна единица за количество вещество. 
Понастоящем системата SI включва седем основни единици, които заедно с 
производните единици съставят една кохерентна система. В допълнение, някои 
други единици, извън системата, са приети за използване заедно с единиците SI. 
В таблиците по-долу (Таблица 3 до Таблица 9) са посочени както следва: 

Единици SI 
Таблица 3 Основни единици SI 
Таблица 4 Производни единици SI, изразени в основни единици SI 
Таблица 5 Производни единици SI със специални наименования и означения 
Таблица 6 Производни единици SI, чиито наименования и означения включват 
производни единици SI със специални наименования и означения 
 
Единици извън SI 
Таблица 7 Единици, приети, защото са широко използвани 
Таблица 8 Единици, които се използват в специфични области 
Таблица 9 Единици, които се използват в специфични области и чиито 
стойности са експериментално установени 
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Таблица 3: Основни единици SI [2] 
 

ВЕЛИЧИНА ОСНОВНА ЕДИНИЦА  СИМВОЛ  

дължина метър  m  

маса  килограм kg  

време  секунда  s  

електричен ток  ампер  A  

термодинамична температура  келвин K  

количество вещество  мол  mol  

интензитет на светлината  кандела cd  

 
Таблица 4: Примери за производни единици SI, изразени в основни 
единици SI [2] 
 

ПРОИЗВОДНА ВЕЛИЧИНА  ПРОИЗВОДНА ЕДИНИЦА  СИМВОЛ  

площ квадратен метър  m2  

обем  кубичен метър m3 

скорост   метър за секунда  m.s-1  

ускорение   метър за секунда на квадрат  m.s-2  

ъглова скорост   радиан за секунда  rad.s-1  

ъглово ускорение  радиан за секунда на квадрат rad.s-2  

плътност килограм на кубичен метър  kg.m-3  

интензитет на магнитно поле  ампер на метър  A.m-1  

плътност на тока (линейна 
плътност на електричен ток) ампер на кубичен метър A.m-3  

момент на сила   нютон - метър  N.m  
интензитет на електрично 
поле  волт на метър  V.m-1  

магнитна проницаемост  хенри на метър  H.m-1  

електрична проницаемост  фарад на метър  F.m-1  
специфичен топлинен 
капацитет  джаул на килограм - келвин  J.kg-1·K-1  

концентрация на количество 
вещество мол на кубичен метър  mol.m-3 

яркост кандела на квадратен метър  cd.m-2  
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5.1  ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ SI 
Основна единица е единица за измерване на основна величина в дадена 
система от величини [4]. Определението и реализирането на всяка основна 
единица SI се променя когато метрологично изследване прави възможно 
постигането на по-прецизно дефиниране и реализиране на единицата. 
 
Например: Дефиницията за метъра от 1889 г. се основава на 

международния прототип от платина-иридий, намиращ се в 
Париж. През 1960 г. метърът е предефиниран като 1 650 763 73 
дължина на вълната на специфична спектрална линия на 
криптон-86. През 1983 г. тази дефиниция става 
незадоволителна и е решено метърът да се предефинира като 
дължина на пътя, изминат от светлината във вакуум за 
интервал от време 1/299 792 458 от секундата и представен 
чрез дължина на вълната на лъчение от йодно стабилизиран 
хелий-неонов лазер. Новите дефиниции намаляват 
относителната неопределеност от  
10-7 m  до 10-11 m. 

 
 
Определения на основните единици SI 
Метър е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от 
време 1/299 792 458 от секундата. 
 
Килограмът е равен на масата на международния прототип на килограма. 
 
Секунда е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, 
съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното 
състояние на атома на Цезий-133. 
 
Ампер е постоянен електричен ток, който при протичане по два успоредни 
праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово 
напречно сечение, поставени на разстояние един метър един от друг във 
вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10-7 
нютона на всеки метър от тяхната дължина. 
 
Келвин представлява 1/273,15 част от термодинамичната температура на 
тройната точка на водата. 
 
Мол е количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни 
единици (елементи) колкото атома се съдържат в 0,012 килограма въглерод 12. 
При използване на „мол” видът на структурните единици (елементи) трябва да 
бъде определен и те могат да бъдат атоми, молекули, йони, електрони, други 
частици или определени групи от тях. 
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Кандела е интензитетът на светлината в дадена посока на източник, излъчващ 
монохроматично лъчение с честота 540.1012 херца и интензитет в тази посока 
1/683 вата на стерадиан. 
 
Таблица 5: Производни единици SI със специални наименования и 
означения 
 

ПРОИЗВОДНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОИЗВОДНА 
ЕДИНИЦА SI, 
Специално 
наименование 

ОЗНАЧЕНИЕ, 
Специално 
означение 

В ЕДИНИЦИ 
SI  

В ОСНОВНИ 
ЕДИНИЦИ SI 

равнинен ъгъл радиан  rad  - m.m-1= 1 

пространствен ъгъл стерадиан  sr  - m2.m-2= 1 

честота херц  Hz  - s-1 

сила  нютон  N  - m.kg.s-2 

налягане, механично напрежение  паскал  Pa  N/m2  m-1.kg.s-2 

енергия, работа, количество топлина  джаул  J  N.m  m2.kg.s-2 

мощност, поток енергия  ват  W  J/s  m2.kg.s-3 

количество електричество, електричен 
заряд  кулон  C  - s.A  

електричен потенциал, потенциална 
разлика, електродвижещо напрежение  волт  V  V/A  m2.kg.s-3.A-1  

електричен капацитет  фарад F  C/V m-2.kg-1.s4.A2 

електрично съпротивление  ом  Ω  V/A m2.kg.s-3.A-2 

електрична проводимост  сименс  S  A/V m-2.kg-1.s3.A2 

магнитен поток  вебер  Wb  V.s m2.kg.s-2.A-1 

магнитна индукция  тесла  T  Wb/m2  kg.s-2.A-1 

индуктивност  хенри  H Wb/A  m2.kg.s-2.A-2 

температура по целзий  градус Целзий  °C   K  

светлинен поток  лумен  lm  cd.sr  m2.m-2.cd = cd  

осветеност  лукс  lx  lm/m2  m2.m-4.cd =  
m-2.cd 

активност (на радионуклид)  бекерел  Bq   s-1 
погълната доза, специфична енергия 
на предаване, керма, индекс на 
погълната доза  

грей  Gy  J/kg  m2.s-2 

еквивалентна доза  сиверт  Sv  J/kg  m2.s-2 
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каталитична активност катал kat s-1.mol  
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5.2  ПРОИЗВОДНИ ЕДИНИЦИ 
Производна единица е единица за измерване на производна величина в дадена 
система от величини [4]. 
Производните единици SI се получават от основните единици SI в съответствие 
с физическата връка между величините. 
 
Пример: От физическата връзка между 
  величината дължина, измерена в единицата m и  
  величината време, измерена в единицата s,  
се получава величината скорост, измерена в единицата m/s. 
 
Производните единици се изразяват в основни единици чрез използване на 
математическите символи за умножение и деление. Примери са дадени в 
таблица 4. 
CGPM е приела специални наименования и означения за някои производни 
единици, както е показано в таблица 5. 
Някои основни единици се използват за различни величини, както е показано в 
таблица 6. Една производна единица често може да бъде изразена чрез 
различни комбинации от 1) основни единици и 2) производни единици със 
специални наименования. На практика се предпочита използването на  
специални наименования на единиците и комбинации на единици, за да се прави 
разграничение между различните величини с еднакви размерности. По тази 
причина едно средство за измерване би следвало да показва както единицата, 
така и измерваната величина. 
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Таблица 6: Примери за производни единици SI, чиито наименования и 
означения включват производни единици SI със специални наименования 
и означения 
 

ПРОИЗВОДНИ ВЕЛИЧИНИ  ПРОИЗВОДНИ ЕДИНИЦИ  ОЗНАЧЕНИЕ В ОСНОВНИ 
ЕДИНИЦИ SI 

динамичен вискозитет  паскал - секунда  Pa.s  m-1.kg.s-1 

момент на сила   нютон - метър  N.m  m2.kg.s-2 

повърхностно напрежение  нютон на метър  N/m  kg.s-2  

ъглова скорост  радиан за секунда  rad/s  m.m-1.s-1= s-1 

ъглово ускорение  радиан за секунда на квадрат  rad/s2 m.m-1.s-2= s-2 

плътност на топлинен поток,  ват на квадратен метър  W/m2  kg.s-3  

топлинен капацитет/ентропия  джаул на келвин  J/K  m2.kg.s-2.K-1  
специфичен топлинен 
капацитет, специфична 
ентропия  

джаул на килограм - келвин  J/(kg.K)  m2.s-2.K-1  

специфична енергия  джаул на килограм   J/kg  m2.s-2 
коефициент на 
топлопроводност 
топлинна проводимост  

ват на метър - келвин  W/(m·K)  m.kg.s-3.K-1 

плътност на енергия  джаул на кубичен метър  J/m3 m-1.kg.s-2 
интензитет на електрично 
поле  волт на метър  V/m  m.kg.s-3.A-1 

обемна плътност, обемна 
плътност на електричен заряд  кулон на кубичен метър  C/m3 m-3.s.A 

електрична поляризация 
повърхностна плътност, 
повърхностна плътност на 
заряда  

кулон на квадратен метър  C/m2  m-2.s.A  

електрична проницаемост  фарад на метър  F/m  m-3.kg-1.s4.A2  

магнитна проницаемост  хенри на метър  H/m  m.kg.s-2.A-2  
моларна термодинамична 
енергия  джаул на мол  J/mol  m2.kg.s-2.mol-1 

моларен топлинен капацитет  джаул на мол - келвин  J/(mol·K)  m2.kg.s-2.K-1.mol-1 

експозиция (χ и γ лъчи)  кулон на килограм  C/kg  kg-1.s.A  

мощност на погълнатата доза  грей на секунда  Gy/s  m2.s-3 

интензитет на лъчение  ват на стерадиан W/sr  m4.m-2.kg.s-3= 
m2.kg.s-3 

концентрация на каталитична 
активност  катал на кубичен метър  kat/m3 m-3.s-1.mol 
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5.3 ЕДИНИЦИ ИЗВЪН СИСТЕМАТА SI 
 
Таблица 7 съдържа единиците извън системата SI, приети за използване заедно 
с единиците от системата SI, тъй като са широко разпространени или се 
използват в специфични области. 
 
Таблица 8 представя примери за единици извън системата SI, които се 
използват в специфични области. 
 
Таблица 9 съдържа единиците извън системата SI, които се използват в 
специфични области и чиито стойности са определени експериментално. 
 
Последните една или две цифри на числото в единици SI, поставени в скоби са 
комбинираната неопределеност (коефициент на доверителна вероятност k=1). 
 
Таблица 7: Единици извън системата SI, приети за използване [2] 
 

ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ОЗНАЧЕНИЕ СТОЙНОСТ В 
ЕДИНИЦИ SI 

време 
 минута min  1 min = 60 s  

 час h  1 h = 60 min = 3 
600 s  

 ден d  1 d = 24 h  
равнинен ъгъл градус °  1° = (π/180) rad  
 минута ’  1’ = (1/60)° = (π/10 

800) rad  
 секунда ”  1” = (1/60)’ = (π/648 

000) rad  
 град/гон gon  1 gon = (π/200) rad  

площ хектар ha  1 ha = 1 hm2= 104 
m2  

обем литър l, L  1 l = dm3 
 = 10-3 m3 

маса тон t  1 t = 103 kg  
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Таблица 8: Единици извън системата SI, приети за използване в 
специфични области [2] 
 

ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ОЗНАЧЕНИЕ СТОЙНОСТ В 
ЕДИНИЦИ SI 

налягане бар bar  1 bar = 100 kPa = 
105 Pa  

налягане на флуиди 
в човешкото тяло 

милиметър 
живачен стълб mmHg  1 mmHg ≈1 33 322 

Pa  

дължина  ангстрьом Å  1 Å = 0,1 nm = 10-

10 m  
растояние морска миля M  1 M = 1852 m  
площ (сечение на 
взаимодействие) барн b  1 b = 10-28 m2  

скорост възел kn  1 kn = (1852/ 3 
600) m/s  

 
 
Таблица 9: Единици извън системата SI, приети за използване в 
специфични области, чиито стойности са определени експериментално [2] 
 

ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ОЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТОЙНОСТ 
В ЕДИНИЦИ 
SI 

енергия електрон-волт eV  

1 eV е 
кинетичната 
енергия на 
електрон 
преминаващ 
през 
потенциална 
разлика 1 V във 
вакуум 

1 eV = 
1.60217653 
(14) 10-19 J  

маса единица за 
атомна маса u  

1 u е равна на 
1/12 от масата в 
покой на един 
неутрален  
атом на нуклида 
12C на земната 
повърхност 

1 u = 1.660 
538 86 (28) 
10-27 kg  

дължина астрономическа 
единица ua   

1 ua = 1.495 
978 706 91 
(6) 1011 m 

 



73 

 

 

5.4  ПРЕДСТАВКИ SI 
 
Международната конференция по мерки и теглилки е приела и препоръчва за 
използване представките и техните означения, показани в таблица 10. 
 
Правила за правилно използване на представките. 
1. Представките се отнасят само за степенни показатели на числото 10 
(например – няма показател на числото 2). 
Пример:  Един килобит се представя  като  1000 bits не 
като 1024 bits 
 
2. Представките трябва да бъдат изписани без разстояние пред означението на 
единицата. 
Пример:  Сантиметър се записва като  cm  не като c m 
 
3. Не се използват комбинирани представки 
Пример:  10-6

 kg трябва да се запише като  1 mg  не като 1 μkg 
 
4. Представката не трябва да се използват самостоятелно 
Пример:  109/m3

  не трябва   да се записва като G/m3  
 
Таблица 10: Представки SI [2] 
 

МНОЖИТЕЛ  
НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 
ПРЕДСТАВКАТА  

ОЗНАЧЕНИЕ МНОЖИТЕЛ 
НАИМЕНОВАНИЕ 
НА 
ПРЕДСТАВКАТА 

ОЗНАЧЕНИЕ 

101  дека da  10-1  деци d  
102  хекто  h  10-2  санти c  
103 кило k  10-3  мили m  
106  мега M  10-6  микро µ  
109  гига G  10-9  нано n  
1012  тера T  10-12  пико p  
1015  пета P  10-15  фемто f  
1018  екса E  10-18  ато a  
1021  сета Z  10-21  септо z  
1024  йота Y  10-24  йокто y  
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5.5  НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯТА И 
ОЗНАЧЕНИЯТА НА ЕДИНИЦИТЕ SI  
1. Означенията не се изписват с главни букви, но първата буква на означението 
е главна, ако: 
1) Наименованието на единицата произхожда от собствено име или 
2) Наименованието на единицата е началото на изречение 
 
Пример: Единицата келвин има означение K 
 
2. Означенията не трябва да се изменят в множествено число. 
 
3. Означенията на единиците се пишат без точка накрая, освен когато са в края 
на изречение. 
 
4. Когато единицата е образувана чрез умножаване на две или повече единици, 
тя се изразява с означения на единиците разделени с точка на средната линия 
на реда или на разстояние. 
Пример:  N·m  или N m 
 
5. Когато единицата е образувана чрез деление на две или повече единици, тя 
се изразява с означенията на единиците, разделени с наклонена черта или чрез 
отрицателни степени. 
Пример:  m/s  или m·s-1 
 
6. Комбинираните единици трябва да се изразяват само с една наклонена черта. 
Разрешава се използването на скоби или отрицателни степени за комплекси 
комбинации. 
Пример:   m/s2

   или m·s-2
   но не  

 m/s/s 
Пример:  m·kg/(s3·A)  или m·kg·s-3·A-1

  но никога  m·kg/s3/A  
нито   m·kg/s3·A 

 
7. За да се отделят означенията от цифровата стойност между тях трябва да се 
остави интервал. 
Пример:  5 kg  не 5kg 
 
8. Означенията и наименованията на единиците не трябва да се смесват. 
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Означаване на числовите стойности 
 
1. Между групи от по три знака от лявата или дясната страна на десетичната 
запетайка трябва да се оставя разстояние (15 739.012 53). При четиризначни 
числа това разстояние може да не се остави. Не трябва да се използват 
запетайки за отделяне на хилядните. 
 
2. Математични действия се извършват само с означенията на единиците 
(kg/m3), а не с наименованията им (килограм/кубичен метър). 
 
3. Трябва да е ясно към означението на коя единица принадлежи цифровата 
стойност и какво математическо действие е извършено със стойността на 
величината. 
Пример:  35 cm x 48 cm     не      35 x 48 cm    

     100 g ± 2 g     не      100 ± 2 g 
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6.  РЕЧНИК 
 [x] номера на публикацията под № [x] в глава 8. 
Accredited laboratory Акредитирана лаборатория Лаборатория, чиято 
техническа компетентност, прилагана система за осигуряване на качеството и 
безпристрастност са оценени от трета страна. Виж глава 3.1.5. 
Accuracy class Клас на точност Клас на средства за измерване, които 
удовлетворяват обявени метрологични изисквания и които са предназначени да 
поддържат грешки в определени граници при определени условия. [4] 
Accuracy of a measuring instrument Точност на средството за измерване 
Способността на средството за измерване да дава показания близки до 
истинската стойност. [ 4] 
Accuracy of measurement Точност на измерване Степен на съвпадане на 
измерената стойност на величината с истинската стойност на измерваната 
величина. [5] 
Adjustment of a measuring instrument Настройване на средството за 
измерване Предприетите действия, извършвани на система за измерване, 
които й дават възможност да осигурява предписаните показания, съответстващи 
на дадени стойности на измерваната величина. [4] 
AFRIMETS Метрологична система на държавите в Африка, виж глава 3.5.1. 
APEC Азиатско тихоокеанско икономическо сътрудничество. 
APLAC Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, see chapter 3.4.2. 
APLAC Азиатско тихоокеанско сътрудничество за акредитация на лаборатории, 
виж глава 3.4.2. 
APLMF Азиатско тихоокеански форум по законова метрология, виж глава 3.4.3. 
APMP Азиатско тихоокеанска метрологична програма, виж глава 3.4.1. 
Artefact Артефакт Обект, изработен от човешка ръка. Примери за артифакти, 
изработени за целите на измерването, са теглилка и жалон.  
 
Base quantity Основна величина Величина, в избрано със спогодба 
подмножество на дадена система от величини, която няма подмножество, което 
да може да се изрази чрез другите. [4] 
Base unit Основна единица Единицата за измерване на основната величина, 
приета със спогодба. [4] 
BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Национален метрологичен 
институт на Австрия. 
BIM Bulgarian Institute for Metrology, Национален метрологичен институт на 
България. 
BIPM Международно бюро за мерки и теглилки, виж глава 3.1.1. 
BIPM key comparison database BIPM база данни за ключови сравнения (също 
причислявани към KCDB) виж глава 3.1.2. 
BOM, Национален метрологичен институт на FYR Македония. 
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Calibration certificate Свидетелство за калибриране Резултатът(тите) от 
калибрирането могат да бъдат вписани в документ, наричан понякога 
сертификат/свидетелство/ доклад от калибриране. [5] 
Calibration history, measuring equipment История на калибрирането, 
измервателно оборудване Пълното записване на резултатите от калибриране 
на една част от измервателното оборудване или измервателния артефакт за 
дълъг период от време, което прави възможна оценката на дълговременната 
стабилност на средството за измерване, артефакта или измервателната 
система.  
Calibration interval Интервал за рекалибране Интервал от време между две 
последователни калибрирания на средство за измерване. 
Calibration report Доклад от калибриране Резултатът(тите) от калибрирането 
могат да бъдат вписани в документ, наричан понякога сертификат/ 
свидетелство/ доклад от калибриране [5] 
Calibration Калибриране Съвкупност от действия, които при определени 
условия установяват зависимостта между стойностите на величината с 
неопределеностите на измерване, получени от еталони или сертифицирани 
сравнителни материали и съответните показания с присъединените им 
неопределености на средствата за измерване, измервателните системи или 
сравнителните материали, които се калибрират. [4] 
CCAUV Консултативен комитет за акустика, ултразвук и вибрации, създаден 
през 1998. 
CCEM Консултативен комитет за електричество и магнетизъм, създаден през 
1927. 
CCL Консултативен комитет за дължина, създаден през 1952. 
CCM Консултативен комитет за маса и свързани величини, създаден през 1980. 
CCPR Консултативен комитет за фотометрия и радиометрия, създаден през 
1933. 
CCQM Консултативен комитет за количество вещество, създаден през 1993. 
CCRI Консултативен комитет за йонизиращи лъчения, създаден през 1958. 
CCT Консултативен комитет за температура, създаден през 1937. 
CCTF Консултативен комитет за време и честота, създаден през 1956. 
CCU Консултативен комитет за единиците, създаден през 1964. 
CEM Centro Español de Metrologia, Национален метрологичен институт на 
Испания. 
СЕ маркировка виж глава 2.2.3. 
CEN Comité Européene de Normalisation, Европейска организация по 
стандартизация. 
CGPM Conférence Générale des Poids et Mesures. Генерална конференция за 
мерки и теглилки. Свикана за първи път през 1889, провежда се на всеки 4-ри 
години. Виж глава 3.1.1. 
CIPM Comité International des Poids et Mesures. Международен комитет за мерки 
и теглилки, виж глава 3.1.1. 
CIPM MRA виж Международно споразумение на CIPM за взаимно признаване. 
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CMC възможности за калибриране и измерване, виж глава 3.1.2. 
CMI Czech Metrology Institute, Национален метрологичен институт на Република 
Чехия. 
Compound standard Съставен еталон Съвкупност от материални мерки или 
средства за измерване от един и същи вид, които при комбинираното им 
използване съставят един еталон. 
Conformity assessment Оценка на съответствието Дейност, която 
демонстрира, че специфичните изисквания към продукт, процес, система, 
персонал или организация са изпълнени (например изпитване, контрол, 
сертификация на продукти, персонал и системи за управление).  
Conventional value of a quantity Общоприета (конвенционална) стойност 
Стойност на дадена величина, приписана чрез споразумение за дадена цел, 
например „стандартно ускорение при свободно падане” [4] 
Correction factor Корекционен коефициент Множител, с който се умножава 
некоригирания резултат от измерване, за да се компенсира систематична 
грешка. [5] 
Correction value Коригираща стойност Стойност, която се добавя алгебрично 
към некоригирания резултат от измерване, за да се компенсира систематична 
грешка. . [5] 
Coverage factor Коефициент на доверителна вероятност Число по-голямо от 
1, с което се умножава комбинираната стандартна (средноквадратична) 
неопределеност, за да се получи разширената неопределеност, виж глава 2.1.7. 
CRM ССМ Сертифициран сравнителен материал. Сравнителен материал, 
придружен със сертификат, издаден от компетентен орган, който осигурява една 
или повече определени стойности на характеристиката му с присъединените им 
неопределености и с демонстрирана проследимост, установена чрез използване 
на валидна процедура. [4] 
 
Dead band Зона на нечувствителност Максималният интервал, в който 
стойността на измерваната величината може да се променя в двете посоки, без 
да предизвиква видими изменения на съответстващото показание на средството 
за измерване. [4] 
Derived quantity Производна величина Величина в една система от величини, 
определена на базата на основните величини на тази система. Виж глава 5.2. [4] 
Derived unit Производна единица Единицата за измерване на производната 
величина. Виж глава 5.2. [4] 
Designated institute Институт с делегирани права Институт, определен 
(посочен) от националния метрологичен институт или правителството да 
поддържа специфични национални еталони и обикновено участва в CIPM MRA, 
виж глава 3.1.4. 
Detector Индикатор/сигнализатор/детектор Устройство или вещество, които 
показват наличие на явление, тяло или вещество, при надвишаване на 
определен праг, без да определя стойността на свързаната величина, например 
лакмусова хартия [4] 
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Deviation Отклонение Стойността на величината минус 
изходната/референтната й стойност  [5] 
DFM Danish Fundamental Metrology, Национален метрологичен институт на 
Дания. 
Drift Дрейф Непрекъснато или постепенно изменение на показанието с времето 
поради изменение на метрологичните характеристики на средството за 
измерване, измервателната система или сравнителния материал [4]  
DMDM Directorate of Measures and Precious Metals, Национален метрологичен 
институт на Сърбия. 
DPM General Directorate of Metrology, Национален метрологичен институт на 
Албания. 
DZM State Office for Metrology, Национален метрологичен институт на Република 
Хърватска. 
 
EA Европейско сътрудничество за акредитация, учредено чрез обединяване на 
Европейското сътрудничество за акредитация на лаборатории EAL и 
Европейската акредитация за сертификация EAC, през ноември 1997. Виж глава 
3.2.2. 
EAC виж EA. 
EAL виж EA. 
EC първоначална проверка Виж глава 2.2.2. 
EC одобряване на типа Виж глава 2.2.2. 
EIM Hellenic Institute of Metrology, Национален метрологичен институт на Гърция. 
e- маркировка Виж глава 2.2.3. 
EPTIS Европейска информационна система за изпитване за пригодност, виж 
връзката в глава 7. 
Error (for a measuring instrument) Грешка (на средство за измерване), 
максимална допустима Максималните стойности на грешката на измерване по 
отношение на известна изходна стойност на величината, посочена в 
спецификации, нормативни документи и т.н. за дадено измерване, средство за 
измерване или измервателна система. [4] 
Error, systematic Грешка, систематична Компонент на грешката на измерване, 
който при повторяеми измервания остава постоянен или се променя по точно 
определен начин. [4] 
Eurachem Виж глава 3.2.5. 
EURAMET European Association of National Metrology Institutes. Европейска 
асоциация на националните метрологични институти виж глава 3.2.1. 
EUROLAB Voluntary co-operation between testing and calibration laboratories in 
Europe. Доброволно сътрудничество на лабораториите за изпитване и 
калибриране в Европа Виж глава 3.2.4. 
 
Fundamental Metrology Фундаментална метрология виж Метрология, 
фундаментална 
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General Conference on weights and measures Генерална конференция за мерки 
и теглилки виж CGPM. 
GLP Добра лабораторна практика. Органите за акредитация, одобряват 
лабораториите в съответствие с правилата на добрата лабораторна практика на 
OECD 
GUM Central Office of Measures, Национален метрологичен институт на Полша. 
GUM Ръководство за изразяване на неопределеността на измерване, 
публикувано от BIPM, IEC,  
IFCC (Международна федерация по клинична химия), ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP и 
OIML. [6] 
GUM метод Виж глава 2.1.7. 
 
Henri Tudor CRP Henri Tudor, Национален метрологичен институт на 
Люксембург. 
History, measuring equipment История, измервателно оборудване, виж 
история на калибрирането 
 
IEC International Electrotechnical Commission Международна електротехническа 
комисия. 
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation, Международно 
сътрудничество за акредитация на лаборатории виж глава 3.1.7. 
IMBiH Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina, Национален метрологичен 
институт на Босна и Херцеговина. 
Indication (of a measuring instrument) Показание (за средство за измерване) 
Стойност на величина, получена от средство за измерване или измервателна 
система. [4] 
Influence quantity Влияеща величина Величина, която при пряко измерване не 
въздейства върху величината, която  действително се измерва (измервана 
величина), но влияе на зависимостта между показанието и резултата от 
измерване [4] 
INM National Institute of Metrology, Национален метрологичен институт на 
Румъния. 
INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Национален метрологичен 
институт на Италия. 
Instrument constant Константа на уреда Коефициент, с който прякото 
показание на средството за измерване се умножава, за да се получи показание 
на измерваната величина или да се използва за изчисляване на стойността на 
измерваната величина. [5] 
International measurement standard Международен еталон Еталон, признат от 
страните, подписали международно споразумение и предназначен да служи на 
целия свят например международния прототип на килограма [4] 
IPQ Instituto Portuguкs da Qualidade, Национален метрологичен институт на 
Португалия. 
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IRMM Institute for Reference Materials and Measurements, Институт за сравнителни 
материали и измервания, институт към Съвместния изследователски център на 
Европейската комисия. 
ISO International Organisation for Standardisation. Международна организация за 
стандартизация 
IUPAC The International Union of Pure and Applied Chemistry, Международен съюз 
за чиста и приложна химия, виж глава 3.1.10. 
IUPAP The International Union of Pure and Applied Physics, Международен съюз за 
чиста и приложна физика виж глава 3.1.9. 
 
Joint Committees Съвместни комитети на BIPM, виж глава 3.1.1. 
JV Justervesenet, the Norwegian Metrology Service, Национален метрологичен 
институт на Норвегия. 
KCDB База данни за ключови сравнения на BIPM, виж глава 3.1.2. 
 
Legal metrology Законова метрология, виж Метрология, законова,  
LNE Laboratoire national de métrologie et d’essais, Национален метрологичен 
институт на Франция. 
LNMC State Agency Latvian National Metrology Centre, Национален метрологичен 
институт на Латвия. 
 
Maintenance of a measurement standard Поддържане на еталон Съвкупност от 
необходими мерки за съхраняване на метрологичните характеристики на еталон 
в посочените граници. [4] 
Market surveillance Надзор на пазара Подход, използван за осигуряване на 
съотвествие със законодателството, виж глава 2.2.3. 
Material measure Материална мярка Средство, предназначено да 
възпроизвежда или да дава непрекъснато по време на използването му една 
или повече известни стойности на дадена величина, например еталонна 
теглилка, мярка за обем, краищна мярка или сертифициран сравнителен 
материал. [4] 
Maximum permissible error Максимална допустима грешка (на средство за 
измерване) Максималните стойности на грешката на измерване по отношение 
на известна изходна стойност на величината, посочена в спецификации, 
нормативни документи и т.н. за дадено измерване, средство за измерване или 
измервателна система. [4] 
MBM Montenegrin Bureau of Metrology, Национален метрологичен институт на 
Черна гора. 
Measurand Измервана величина Величината, която е обект на измерване [4] 
Measure, material  Мярка, материална виж материална мярка [4] 
Measurement Измерване Процес на експериментално получени една или 
повече стойности на величината, които могат разумно да бъдат приписани на 
величината. Съвкупност от действия с цел определяне на стойността на 
величината . [4] 
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Measurement error Грешка на измерване Измерената стойност на величината 
минус изходната й стойност [4] 
Measurement error, absolute Измервателна грешка, абсолютна Когато е 
необходимо да се разграничи „грешка” от „относителна грешка”, първата 
понякога се нарича „абсолютна грешка на измерване”. [5] 
Measurement procedure Процедура на измерване Подробно описание на 
измерването, съгласно един или повече принципи на измерване и дадени 
методи за измерване, въз основа на модел за измерване и включващо всяко 
изчисление за получаване на резултат от измерване. [4] 
Measurement result Резултат от измерване Съвкупността от стойности, 
приписани на измерваната величина съвместно с цялата налична свързана с тях 
информация. [4] 
Measurement standard, etalon Еталон за измерване Реализиране на 
дефиницията на дадена величина, с определена стойност и присъединена 
неопределеност на измерване, използвана като изходна. Реализирането може 
да се осъществи чрез материална мярка, средство за измерване, сравнителен 
материал или измервателна система. [4] 
Measurement standard, international Еталон, международен Еталон, признат 
от страните, подписали международно споразумение и предназначен да служи 
на целия свят например международния прототип на килограма [4] 
Measurement standard, maintenance Еталон за измерване, поддържане 
Съвкупност от необходими мерки за съхраняване на метрологичните 
характеристики на еталоните в посочените граници. [4] 
Measurement standard, national Еталон, национален Еталон, признат от 
националните органи на управление да служи на държавата или икономиката 
като основа за предаване на стойностите на величината към други еталони на 
същата величина [4] 
Measurement unit Единица за измерване Действителна скаларна величина, 
определена и приета със спогодба, чрез която всяка величина от същия вид 
може да се сравнява, за да се изрази числово отношението на двете величини 
[4] 
Measuring chain Верига на измерване Последователност от елементи на 
измервателната система, която представлява единственият път на сигнала от 
чувствителния до изходния елемент [4] 
Measuring instrument Средство за измерване Устройство, предназначено да 
се използва за извършване на измервания, самостоятелно или свързано с едно 
или повече допълнителни устройства [4]  
Measuring range Измервателен обхват Съвкупност от стойности на 
измерваната величина, за които е предвидено грешката на средството за 
измерване да се намира в определени граници. [5] 
Measuring system Измервателна система Съвкупност от едно или повече 
средства за измерване, често и други устройства, включително всякакви 
реагенти и захранване, монтирана и пригодена да дава информация, която да се 
използва за определяне в определени интервали на стойностите за величини от 
определен вид. [4] 
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Measuring unit, off-system Измервателна единица, извънсистемана Единица 
за измерване, която не принадлежи на дадена система от единици. [4] 
MEDA Mеsures D’Accompagnement, MEDA страни: Алжир, Египет, Йсрдания, 
Израел, Ливан, Малта, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция. 
METAS Federal Office of Metrology, Национален метрологичен институт на 
Швейцария. 
Method of measurement Метод на измерване Основно описание на логичната 
последователност от действия, използвани при измерването [4] 
Metre Convention Конвенция за метъра Международен дипломатичен договор, 
подписан през 1875 г., с цел да се осигури уеднаквяване на системата единици 
за измерване в световен мащаб. През 2008 г. Конвенцията е подписана от 51 
страни. Виж глава 3.1.1. 
Metric system Метрична система Система за измерване, основаваща се на 
метър, килограм и други основни единици. Впоследствие се развива в 
Международна система единици, SI. Виж глава 4. 
Metrological subject field Област на измерване Метрологията се разделя на 11 
области на измерване. Виж глава 2.1.1. 
Metrology Метрология От гръцката дума „метрон” = измерване. Наука за 
измерванията и тяхното приложение [4]. 
Metrology, fundamental Метрология, фундаментална За фундаменталната 
метрология няма международно определение, но като цяло означава най-
високото ниво на точност в определена област. Виж глава 1.2.  
Metrology, industrial Метрология, индустриална Осигурява подходящо 
функциониране на средствата за измерване, използвани в индустрията, а също 
така в производствените процеси и при изпитване. 
Metrology, legal Метрология, законова Осигурява точност и надеждност на 
измерванията, в случаите, когато измерените стойности могат да въздействат на 
здравето, безопасността или прозрачността на финансовите сделки, например 
теглилките и мерките. Виж глава 2.2. 
Metrology, scientific Метрология, научна Усилията да се организират, развият 
и поддържат еталоните. Виж глава 1.2. 
Metrosert AS Metrosert, Национален метрологичен институт на Естония. 
MID Директива за средствата за измерване, виж глава 2.2.2. 
MIKES Centre for Metrology and Accreditation, Национален метрологичен институт 
на Финландия. 
MIRS Metrology Institute of the Republic of Slovenia, Национален метрологичен 
институт на Словения. 
MKEH Hungarian Trade Licensing Office, Национален метрологичен институт на 
Унгария. 
MKSA Система единици за измерване на основата на метър, килограм, секунда 
и ампер. През 1954 г. системата е била разширена чрез включване на келвин и 
кандела. Тогава е наречена “система SI ”. Виж глава 4. 
MRA виж Споразумение за международно признаване. 
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MSA Malta Standards Authority – National Metrology Services, Национален 
метрологичен институт на Малта. 
Mutual Recognition Arrangement, ILAC виж глава 3.1.7. 
Mutual Recognition Arrangement, CIPM MRA за националните еталони и за 
сертификатите от измерване и калибриране, издадени от националните 
метрологични институти, виж глава 3.1.2. 
 
National measurement standard Национален еталон Еталон, признат от 
националните органи на управление да служи на държавата или икономиката 
като основа за предаване на стойностите на величината към други еталони на 
същата величина [4] 
National Metrology Institute NMI Национален метрологичен институт НМИ виж 
глава 3.1.3. 
NEST Neytendastofa, Национален метрологичен институт на Исландия. 
NIST National Institute of Standards and Technology, Национален метрологичен 
институт на САЩ. 
NMI Често използвана английска абревиатура за националния метрологичен 
институт на дадена държава. Виж глава 3.1.3. 
NMIA National Measurement Institute of Australia. Национален метрологичен 
институт на Австралия. 
NMISA National Metrology Institute of South Africa, Национален метрологичен 
институт на Южна Африка. 
NMi VSL NMi Van Swinden Laboratorium B.V., Национален метрологичен институт 
на Холандия. 
NML National Metrology Laboratory, Национален метрологичен институт на 
Република Ирландия. 
Nominal value Номинална стойност виж стойност, номинална. 
Notified body Нотифициран орган виж глава 2.2.3. 
NPL National Physical Laboratory, Национален метрологичен институт на 
Великобритания. 
NRC-INMS National Research Council, Institute for National Measurement Standards. 
Национален метрологичен институт на Канада. 
 
OAS Organization of American States. Организация на американските държави 
OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale, International Organisation of 
Legal Metrology. Международна организация по законова метрология 
 
Performance testing (laboratory) Изпитване за компетентност (на лаборатория) 
Определяне на възможностите за изпитване на лаборатория, чрез сравнение на 
извършените изпитвания между лабораториите. 
Preventive measures (opposite repressive measure) Превантивни мерки 
(обратно на административнонаказателни мерки) Превантивните мерки се 
използват за надзор на пазара и се предприемат преди средството за 
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измерване, използвано за целите на законовата метрология, да се пусне на 
пазара, например средството трябва да е преминало през одобряване на типа и 
проверка, виж глава 2.2.3.     
Primary method Първичен метод Метод с най-високо метрологично качество, 
който може да бъде описан и разбран напълно, за който общият бюджет за 
неопределеността може да се изрази в единици SI, и следователно, резултатите 
от метода могат да се приемат без позоваване на еталон за величината, която 
се измерва. 
Primary reference material Първичен сравнителен материал виж сравнителен 
материал, първичен. 
Primary measurement standard Първичен еталон Еталон, създаден чрез 
използване на първичен референтен метод или създаден като артефакт, избран 
чрез спогодба. Еталон, който е определен или общоприет като еталон с най-
добри метрологични качества и чиито резултати от измерване се определят без 
отнасяне към други еталони на същата величина и в същия обхват на 
измерване. [4]. Виж глава 2.1.2. 
Principle of measurement Принцип на измерване Научната основа на метода 
на измерване. Явление, служещо като основа на измерването. [4]  
Proficiency testing schemes Схеми за изпитване за пригодност виж PTS 
Prototype Прототип Артефакт, който дефинира единица за измерване. В наши 
дни единственият прототип в системата SI е международният прототип на 
килограма (теглилка 1 kg), в Париж.  
PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Национален метрологичен институт 
на Германия. 
PTS Схеми за изпитване за пригодност, връзка към глава 7. 
 
Quantity (measurable) Величина (измерима) Свойство на явление, тяло или 
вещество, което има големина, която може да се изрази като число и отношение  
[4]. 
Quantity, derived Величина, производна Величина от система величини, 
определена чрез основните величини в тази система. Виж 5.2. [4] 
Quantity dimension Размерност на величината Изразяване на зависимостта на 
величината от основните величини на система от величини като произведение 
от степенни множители, съответстващи на основните величини, без всякакви 
числови множители [4].  
Quantity, kind of Величина, вид на Общ израз за взаимно сравними величини. 
[4] 
Quantity value Величина, стойност Число и отношение изразяващи съвместно 
големината на величината, например масата на едно тяло. [4] 
 
Random measurement error Случайна грешка на измерване Съставяща на 
грешката на измерване, която при повторяеми измервания, се изменя по 
непредвидим начин. [4]  
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Reference conditions Изходни условия Условия за работа, предписани за 
оценяване на функционалните характеристики на средството за измерване или 
измервателната система, или за сравняване на резултатите от измерване [4].  
Reference material (CRM), certified Сравнителен материал (ССМ), 
сертифициран Сравнителен материал, придружен със сертификат, издаден от 
компетентен орган, който осигурява една или повече определени стойности на 
характеристиката му с присъединените им неопределености и с демонстрирана 
проследимост, установена чрез използване на валидна процедура. [4] 
Reference material (RM) Сравнителен материал (СМ) Материал, достатъчно 
хомогенен и стабилен по отношение на определени характеристики, които са 
установени като подходящи за предвидената употреба при измерване или за 
изследване на номинални характеристики. [4] 
Reference material, primary Сравнителен материал, първичен Сравнителен 
материал с най-добри метрологични качества и чиято стойност е определена 
чрез използване на първичен метод. [3] 
Reference standard Изходен еталон Еталон, предназначен за калибриране на 
други еталони на величините от даден вид в дадена организация или на дадено 
място. [4] Виж глава 2.1.2. 
Reference value Изходна стойност Стойност на величина, използвана като 
основа за сравняването й със стойностите на величините от същия вид. [4] Виж 
също стойности, определени. 
Relative error Относителна грешка Грешката на измерване, разделена на 
истинската стойност на измерваната величина. [5] 
Repeatability (of a measuring instrument) Повторяемост (на средство за 
измерване) Способността на средство за измерване, при определени условия 
на използване и повтаряне на едно и също въздействие, да дава подобни и 
много близки показания. [5] 
Repeatability (of results of measurements) Повторяемост (на резултатите от 
измерване) Степен на съвпадане на резултатите от последователни измервания 
на една и съща величина, извършени при едни и същи условия на измерване. [5] 
Repressive measure (opposite of preventive measure) 
Административнонаказателни мерки (обратно на превантивни) използвани 
при надзор на пазара за разкриване на всяка незаконно използване на средство 
за измерване в областта на законовата метрология, виж глава 2.2.3. 
Reproducibility (of results of measurements) Възпроизводимост (на резултат 
от измерване) Степен на съвпадане на резултати от измервания на една и 
съща измервана величина, извършени при променени условия на измерване. [4]  
Reproducibility condition Условие за възпроизводимост Условие на 
измерване, при което промяната на условията включва различни 
местоположения, оператори, измервателни системи и повторими измервания на 
един и същ или подобен обект. [4]  
Response Отговор Входният сигнал на измервателната система често се 
нарича въздействие, а изходният сигнал - отговор. [5] 
Result, corrected Резултат, коригиран Резултат от измерване след корекция за 
систематичната грешка. [5] 
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RMO Регионална метрологична организация, виж глава 3.2 и следващите 
глави. 
SADCMET Southern African Development Community (SADC) Cooperation in 
Measurement Traceability. Южноафриканска общност за развитие (SADC). 
Сътрудничество за проследимост на измерванията, виж глава 3.5.2. 
 
Scale division Скално деление Част от скалата, между които и да са два 
последователни скални знака. 
Scale range Обхват на скалата Набор от стойности, ограничени от най-
голямото и най-малкото показания на аналогово средство за измерване. [5] 
Scale spacing Скален интервал Разстоянието между два последователни 
съседни скални знака, измерени по същата линия като дължина на скалата. . [5] 
SCSC APEC Подкомитет за еталони и съотвествие към APEC.  
Secondary standard Вторичен еталон Еталон, стойността на който се определя 
чрез калибриране с първичен еталон на същата величина. [4] 
Sensor Сензор/чувствителен елемен Елемент от средството за измерване или 
измервателна система, който се намира под прякото въздействие на 
измерваната величина.   
SI system Система за измерване, SI Международна система единици, която 
официално дефинира всички основни единици SI, приемани от Генералната 
конференция по мерки и теглилки. Виж глава 4. 
SI unit единица SI  Единица от системата SI. Виж глава 4.  
SIM Sistema Interamericano de Metrologia, the Interamerican Metrology System 
Американска метрологична организация, включваща 34 национални члена, 
представени чрез организацията на американските държави OAS. Виж глава 
3.3.1. 
SMD FPS Economy, DG Quality and Safety, Metrology Division, Национален 
метрологичен институт на Белгия. 
SMU Slovak Metrology Institute, Национален метрологичен институт на Република 
Словакия. 
SP SP Technical Research Institute of Sweden, Национален метрологичен институт 
на Швеция. 
Span Измервателен интервал Абсолютната стойност на разликата между две 
граници на номинален обхват. [5] 
Stability Стабилност Свойство на средство за измерване, да съхранява 
метрологичните си характеристики постоянни във времето. [4] 
Standard deviation, experimental Средноквадратично отклонение, 
експериментално Параметърът s за серия от n измервания на една и съща 
измервана величина, характеризиращ разсейването на резултатите и получен 
чрез формулата за средноквадратично отклонение. 
Standard Еталон, виж еталон за измерване 
Standard, compound Еталон, съставен Съвкупност от материални мерки или 
средства за измерване от един и същи вид, които при комбинираното им 
използване съставят един еталон. 
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Standard, transfer Трансферен еталон Еталон, използван като посредник за 
сравняване на еталони. [5]  
Standard, travelling Преносим еталон Еталон, понякога със специална 
конструкция, предназначен за транспортиране до различни местоположения. 
Понякога използван за сравнения на еталони на различни местоположения. [4] 
Stimulus Въздействие Входният сигнал на измервателната система често се 
нарича въздействие, а изходният сигнал - отговор. [5] 
System of measurement units Система единици за измерване Набор от 
основни и производни единици, заедно с техните дробни и кратни, определени в 
съотвествие с дадени правила за дадена система от величини. [4]  
System of units Система единици Виж система единици за измерване. 
Systematic error Систематична грешка Компонент на грешката на измерване, 
който при повторяеми измервания остава постоянен или се променя по точно 
определен начин. [4] 
 
TBT Технически бариери пред търговията. 
Testing Изпитване Техническа процедура, състояща се в определяне на една 
или повече характеристики на даден продукт, процес или услуга във 
съотвествие с определена процедура. [5] 
Threshold, discrimination Праг, чувствителност Най-голямото изменение на 
входния сигнал, което не предизвиква различимо изменение на изходния сигнал 
на средство за измерване или система.  
Traceability chain Верига на проследимост Последователност от еталони и 
калибрирания, използвана за свързване на резултата от измерване към 
изходната стойност. [4] 
Traceability, metrological Проследимост, метрологична Свойство на 
измерване, при което резултатът може да бъде свързан с изходната стойност 
чрез една непрекъсната верига от калибрирания, всяко допринасящо за 
неопределеността на измерване. [4] 
Transfer equipment Трансферно оборудване Изразът “трансферно 
оборудване” би следвало да се използва, когато междинната връзка не е еталон. 
[5] 
Transfer standard or device Трансферен еталон или устройство, устройство 
използвано като посредник за сравняване на еталони. [5]  
Transparency Прозрачност Способността на средството за измерване да не 
променя измерваната величина. [5] 
Travelling standard Преносим еталон виж еталон, преносим.  
True value of a quantity Истинска стойност на величината Стойността на 
величината, в съотвествие с нейната дефиниция. [4] 
 
UME Ulusal Metroloji Enstitüsü, Национален метрологичен институт на Турция. 
Uncertainty of measurement Неопределеност на измерването Неотрицателен 
параметър, свързан с резултата от измерване, който характеризира 
разсейването на стойности, които могат да бъдат приписани на измерваната 
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величина, основан на използваната информация. [4] Обичайно се приемат 
оценки на неопределеността в съответствие с Ръководството за оценяване на 
неопределеността на измерванията (GUM).  
Uncertainty, expanded Неопределеност, разширена виж глава 2.1.7. 
Unit of measurement Единица за измерване Действителна скаларна величина, 
определена и приета със спогодба, чрез която всяка величина от същия вид 
може да се сравнява, за да се изрази числово отношението на двете величини 
[4] 
Unit of measurement, derived Единица за измерване, производна 
Производната единица за измерване може да бъде изразена като произведение 
на основните единици по коефициент на пропорционалност 1. [4] 
Value (of a measurand), transformed Стойност на измерваната величина, 
преобразувана Стойност на измервателния сигнал, който представлява дадена 
измервана величина. [5]  
Value, quantity Стойност, величина Големината на отделна величина, 
изразена обикновено като единица за измерване умножена по число. Числото и 
означението заедно изразяват големината на една величина, например масата 
на дадено тяло. [4] 
Value, nominal Стойност, номинална Закръглена или приблизителна стойност 
на величината, характерна за средство за измерване или измервателна система, 
която дава указание за неговото използване, например еталонно съпротивление 
маркирано с номинална стойност 100 Ω . [4] 
VIM Международен речник на основните и общи термини в метрологията. [4], [5] 
VMT State Metrology Service, Национален метрологичен институт на Литва. 
 
WELMEC Западноевропейска организация по законова метрология. Виж 
глава 3.2.3. 
Working range Работен обхват Съвкупност от стойности на измерваната 
величина, за които е предвидено грешката на средството за измерване да се 
намира в определени граници. [5] 
Working standard Работен еталон Еталон, който обикновено се използва за 
калибриране или проверка на средства за измерване или измервателна 
система. [4] 
WTO Световна търговска организация. 
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7.  МЕТРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ – ВРЪЗКИ 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА… ИЗТОЧНИК КОНТАКТИ 

Акредитация в Европа, акредитирани 
лаборатории 
 

EA, Европейско сътрудничество за 
акредитация на лаборатории 

Secretariat at COFRAC 7 rue de 
Lyon, FR-7 012 Paris 
www.european-accreditation.org  

Акредитация в Америка IAAC, Американска организация за 
акредитация www.iaac.org.mx  

Акредитация в Тихоокеанска Азия 
APLAC, Тихоокеанско азиатска 
организация за акредитация на 
лаборатории 

www.aplac.org  

Акредитация в Южна Африка SADCA, Южноафриканска общност 
за акредитация www.sadca.org  

Аналитична химия и количествен анализ 
в Европа  Eurachem  www.eurachem.org  

Сертифицирани сравнителни материали  База данни COMAR  www.comar.bam.de  

Стандарти ISO Международна организация по 
стандартизация www.iso.org  

Европейско сдружение на националните 
метрологични институти технически 
проекти и сравнения  

EURAMET  www.euramet.org  

Право на европейската общност EUR-lex  eur-lex.europa.eu  

Европейски национални органи по 
стандартизация 

CEN, Европейски комитет по 
стандартизация www.cenorm.be  

Международни метрологични 
организации  

BIPM, Международно бюро по мерки 
и теглилки 

Pavillon de Breteuil, F-92 12 Sèvres 
Cedex, France www.bipm.org  

Международен съюз за чиста и приложна 
химия  IUPAC  www.iupac.org  

Международен съюз за чиста и приложна 
физика IUPAP  www.iupap.org  

База данни за ключови сравнения 
Публикувана в базата данни за 
ключови сравнения на BIPM  и в 
списание “Метрология” 

BIPM kcdb.bipm.org  
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Законова метрология в тижоокеанска 
азия 

APLMF Азиатско-тихоокеански 
азиатски съюз по законова 
метрология 

www.aplmf.org  

Законова метрология в Европа WELMEC  WELMEC Secretariat United 
Kingdom www.welmec.org  

Международна законова метрология OIML  OIML secretariat at BIML, Paris 
www.oiml.org  

Лаборатории за измерване, изпитване и 
аналитични лаборатории в Европа EUROLAB  www.eurolab.org  

Национални метрологични институти BIPM  www.bipm.org ...goto “practical 
information” ...goto “useful links”  

Физични и химични константи CODATA Kaye and Laby online  physics.nist.gov/cuu/Constants 
www.kayelaby.npl.co.uk  

Схеми за изпитване за пригодност PTS в 
Европа, Америка и Австралия и Азия 

EPTIS, База данни на европейската 
система за изпитване за пригодност www.eptis.bam.de  

Регионални метрологични организации, 
RMO 

BIPM, Международно бюро за мерки 
и теглилки 

www.bipm.org ...go to “practical 
information” ...go to “useful links”  

Регионална метрологична организация 
за Америка 

SIM, Американска метрологична 
система  www.sim-metrologia.org.br  

Регионална метрологична организация 
за Азия и Тихоокеания 

APMP, Азиатско тихоокеанска 
програма по метрология  www.apmpweb.org  

Регионална метрологична организация 
за Евразия 

COOMET, Евроазиатска организация 
на националните метрологични 
институти 

www.coomet.org  

Регионална метрологична организация 
за Европа 

EURAMET e.V. Европейска 
асоциация на националните 
метрологични институти 

www.euramet.org  

Регионална метрологична организация 
за Южна Африка 

Южноафриканска организация за 
сътрудничество за проследимостта 
на измерванията 

www.sadcmet.org  

Регионална метрологична организация 
за Африка (бъдеща) Африканска метрологична система www.afrimets.org  
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Технически бариери пред търговията EC DG, Достъп до базата данни на 
търговския пазар madb.europa.eu  

Международната система единици SI BIPM  www.bipm.org  
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Човечеството и измерванията  

Метрологията представлява една привидно спокойна повърхност,  
покриваща дълбини от знания, с които са запознати малцина, но 
боравят повечето хора - убедени, че споделят общо разбиране за това, 
какво означават думи като метър, килограм, ват и секунда. 

 
ЧОВЕЧЕСТВОТО И ИЗМЕРВАНИЯТА 

Метрологията представлява една привидно спокойна 
повърхност,  покриваща дълбини от знания, с които са 
запознати малцина, но с които боравят повечето хора - 
убедени, че споделят общо разбиране за това, какво означават 
думи като метър, килограм, литър, ват и т.н.  
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