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Jan Norwisz, Wojciech Sokolski1)

Anglosaski system jednostek miar
we wspó³czesnym �wiecie

Spo³eczeñstwo polskie, wyra¿aj¹c wielko�ci fizyczne
zgodnie z tzw. miêdzynarodowym uk³adem jednostek miar
(SI), powoli zapomina, ¿e te jednostki nie s¹ ani �natural-
ne�, ani �najlepsze�. Poza Polsk¹ czy krajami Europy s¹
równie¿ takie pañstwa, gdzie u¿ywa siê odmiennych uk³a-
dów jednostek i niekonieczne s¹ to kraje egzotyczne czy
technicznie zacofane. Nawet w Wielkiej Brytanii, kraju Unii
Europejskiej, wprowadzenie uk³adu Sl wci¹¿ napotyka sil-
ny opór spo³eczny. A i w Polsce �rednicê rur wodoci¹go-
wych podaje siê w calach.

Istnieje niewielkie zrozumienie tego, na czym polega
odmienno�æ tzw. anglosaskiego (anglosaksoñskiego) sys-
temu jednostek i jakie s¹ relacje miêdzy nim a obowi¹zuj¹-
cym w Polsce. Nie chodzi tu tylko o znajomo�æ przeliczni-
ków odpowiednich jednostek, lecz bardziej o zrozumienie
rozwoju i wspó³istnienia obu tych systemów jednostek we
wspó³czesnym �wiecie Ocena przebiegu zmian systemów
metrologicznych, stanowi¹ca przedmiot tzw. metrologii hi-
storycznej, ujawnia nie tylko zmiany poziomu cywilizacyj-
nego, kszta³towania lokalnych i ogólnokrajowych rynków
handlowych, lecz tak¿e zmieniaj¹cych siê relacji politycz-
nych. Wprowadzanie jednostek pomiarowych jest oczywi-
stym atrybutem w³adzy pañstwa. Pocz¹tkowo ingeruj¹c w
sprawy miar artyku³ów najkosztowniejszych pañstwo roz-
ci¹ga swe w³adztwo na coraz szerszy zakres czynno�ci
zwi¹zanych z mierzeniem. Najpe³niejszym wyrazem s¹ ten-
dencje unifikacyjne, zmierzaj¹ce do narzucenia ca³emu spo-
³eczeñstwu jednolitego systemu metrologicznego. To za�
wywo³uje opór spo³eczny wobec zmian, odczuwanych jako
próba zagarniêcia dodatkowej korzy�ci.

Historia miar, siêgaj¹ca pocz¹tków wymiany handlo-
wej, w swej nowoczesnej formie jest stosunkowo krótka,
obejmuj¹c w zasadzie tylko ostatnie dwie�cie lat, kiedy to
zmiany generowane przez narastaj¹ce wymagania techno-
logii co do precyzji pomiarowej by³y szczególnie du¿e.

Wszystkie te zjawiska mo¿na spostrzec analizuj¹c zmia-
ny systemu anglosaskiego.

System anglosaski, którego angielska wersja nazywa-
na jest systemem imperialnym, jako ¿e stosowany by³ (jest?)
w ca³ym imperium brytyjskim w celu unifikacji gospodarek

ró¿nych systemów gospodarczych, rozwija³ siê w sposób
naturalny przez setki lat, a¿ w osiemnastym wieku stan¹³
wobec konkurencji nowego, rewolucyjnego systemu me-
trycznego. Historia tych kontaktów to dobry przyk³ad zmian
postaw spo³ecznych wobec potrzeb metrologicznych na-
rzuconych przez rozwój nauki i technologii. Odzwierciedla
okre�lone potrzeby spo³eczeñstwa jak te¿ przywi¹zanie do
tradycyjnych rozwi¹zañ metrologicznych.

Powstanie systemu metrycznego

System metryczny powsta³ jako konsekwencja racjo-
nalizmu O�wiecenia, gdy istniej¹ce wówczas lokalne czy
krajowe, ró¿norodne, niejasne i niedok³adne systemy okre-
�lania d³ugo�ci czy ilo�ci substancji przesta³y wystarczaæ
na potrzeby wymiany towarowej, zw³aszcza miêdzynaro-
dowej. Klimat rewolucji francuskiej sprzyja³ inicjowaniu
zmian, równie¿ metrologicznych. Wydawa³o siê mo¿liwe
stworzenie systemu jednostek miar jednakowych dla ca³e-
go cywilizowanego �wiata. Proponuj¹c miêdzynarodowy
system metrologiczny stosowano wiêc nazwy odwo³uj¹ce
siê do �ród³os³owu greckiego, dla podkre�lenie wspólnoty
cywilizacyjnej pañstw rozwiniêtych technologicznie. Nazwa
nowej jednostki d³ugo�ci � metr i systemu wykorzystuj¹-
cego tê jednostkê � metryczny, odwo³uje siê do greckiego
okre�lenia metrikos � odnosz¹cy siê do miary. Inne nazwy
jednostek systemu metrycznego równie¿ czêsto odwo³uj¹
siê do �ród³os³owu greckiego, np. gramma � drobna miara
wagi dla nazwy jednostki wagi czy litron � dawna miara
cia³ sypkich � dla nazwy jednostki pojemno�ci.

Podejmuj¹c stosowne dzia³ania francuskie Zgromadze-
nie Narodowe podjê³o w 1790 r. prace nad propozycj¹ bi-
skupa Autun Ch. M. Talleyranda. Nowy system jednostek
zosta³ og³oszony stosownymi ustawami z 1791 r. i 1799 r.
Tworz¹c nowe jednostki przyjêto, ¿e powinny byæ one ³a-
twe do odtworzenia na podstawie pomiaru wielko�ci natu-
ralnej, dostêpnej wszystkim zainteresowanym w ka¿dym
punkcie globu ziemskiego. Podpisana 20 maja 1875 r. Kon-
wencja Metryczna za jednostkê d³ugo�ci, nazwan¹ metrem,
przyjê³a jedn¹ dziesiêciomilionow¹ czê�æ æwiartki po³udni-
ka ziemskiego. Jednostki mniejsze i wiêksze miano two-
rzyæ przez zastosowanie krotno�ci liczby dziesiêæ.

1) Katedra Teorii i In¿ynierii Procesów Metalurgicznych, Akademia Górni-
czo-Hutnicza, Kraków
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Logicznym krokiem by³o przyjêcie jako jednostki objê-
to�ci sze�cianu o boku równym jednej dziesi¹tej metra,
a ciê¿aru � ciê¿ar sze�cianu o boku równym jednej setnej
jednostki d³ugo�ci wype³nionego najbardziej dostêpnym
medium, jakim jest woda. Nie podjêto jednak decyzji co do
zmiany jednostki czasu. Widocznie wcze�niejsze ekspery-
menty, zwi¹zane z tzw. kalendarzem rewolucyjnym, nie
zachêca³y, ujawniaj¹c chocia¿by tak oczywiste trudno�ci,
jakimi s¹ np. niemo¿no�æ uzgodnienia kalendarza s³onecz-
nego i ksiê¿ycowego. Tak wiêc, mimo ¿e system metrycz-
ny wi¹¿e siê ze stosowaniem zunifikowanych krotno�ci licz-
by dziesiêæ dla tworzenia jednostek mniejszych lub wiêk-
szych od podstawowych, to jednak jednostka podstawowa
czasu � sekunda i wielko�ci wiêksze: godzina, doba itd.
� nie s¹ powi¹zane ze sob¹ w ten sam sposób, pomijaj¹c
nawet sprawê roku kalendarzowego o zmiennej d³ugo�ci.

Przeprowadzone pomiary geodezyjne wykaza³y, ¿e nowo
zaproponowana jednostka d³ugo�ci by³aby jednak ró¿na w
zale¿no�ci od wyboru okre�lonego po³udnika. Sporz¹dzo-
ny na podstawie pomiarów triangulacyjnych d³ugo�ci po³u-
dnika przechodz¹cego przez Pary¿, wzorzec metra wyko-
nany ze stopu platyny i irydu PtIr10 w postaci prêta o prze-
kroju w kszta³cie litery X wpisanego w kwadrat o boku
20 mm, zosta³ wykorzystany przez I Generaln¹ Konferen-
cjê Miar w 1889 r. do zdefiniowania podstawowej jednost-
ki d³ugo�ci dla potrzeb spo³eczno�ci miêdzynarodowej. Po-
dobnie odesz³o siê od �naturalnego� wzorca jednostki ciê-
¿aru na rzecz fizykalnego etalonu (wzorca) o masie zbli¿o-
nej do masy 1 dm3 wody. Masa wzorca platynowego znaj-
duj¹cego siê w Sevres pod Pary¿em stanowi obecnie pod-
stawê do sporz¹dzenia odpowiednich wzorców dla poszcze-
gólnych pañstw wprowadzaj¹cych system metryczny.

Konieczna jest w tym miejscu pewna dygresja na te-
mat odmienno�ci pojêcia systemu i uk³adu jednostek. Mimo
¿e czêsto u¿ywa siê ich zamiennie, to s¹ to jednak ró¿ne
pojêcia. System, jako definiuj¹cy metody wyznaczania
podstawowych jednostek metrologicznych i relacje miêdzy
nimi a pozosta³ymi jednostkami, jest pojêciem szerszym.
W ramach danego systemu mo¿na utworzyæ okre�lony uk³ad
jednostek miar w postaci zbioru wybranych jednostek pod-
stawowych i pochodnych. Dlatego te¿ mówi siê o syste-
mie metrologicznym i w jego obrêbie np. o uk³adzie Sl (Sys-
teme Internationale) czy CGS (centymetr � gram � se-
kunda). Gdy wiêc w 1832 r. K. Gauss zdefiniowa³, praw-
dopodobnie jako pierwszy, pojêcie uk³adu jednostek miar
w dzisiejszym zrozumieniu, to podstawowe jednostki sys-
temu metrycznego by³y ju¿ zdefiniowane (1795 r.). K. Gauss
zaproponowa³ uporz¹dkowanie zbioru jednostek poprzez
utworzenie tzw. uk³adu absolutnego, czyli wybór okre�lo-
nych jednostek miary wielko�ci podstawowych.

Uk³ad miar zawiera równie¿ zbiór równañ definiuj¹cych
jednostki wielko�ci pochodnych. Aczkolwiek taki wybór jest
w pewnym stopniu dowolny, a liczba mo¿liwych uk³adów
miar opartych na tym samym systemie miar jest du¿a, cho-
cia¿ ograniczona, to stosowane by³y, lub wci¹¿ s¹, tylko
nieliczne z mo¿liwych kombinacji. Tak skonstruowany uk³ad
miar nazywa siê jednorodnym, je¿eli wspó³czynniki liczbo-
we równañ definicyjnych wielko�ci pochodnych s¹ dok³ad-
nie równe jeden. Obecnie dominuj¹c¹ pozycjê zajmuje tzw.
miêdzynarodowy uk³ad miar SI oparty na systemie metrycz-
nym. Uk³ad SI charakteryzuje siê wysokim stopniem jed-
norodno�ci, d¹¿¹c do wyra¿enia wszystkich wielko�ci po-
przez równania jednorodne i usuwaj¹c ze stosowania jed-
nostki pochodne nie odpowiadaj¹ce tym wymoganiom.

Sevres pod Pary¿em
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Jednostki podstawowe systemu
anglosaskiego

System anglosaski powsta³ w wyniku naturalnej ewo-
lucji jednostek miar stosowanych w Anglii przez stulecia.
Podobnie jak w przypadku systemu metrycznego istniej¹
tu okre�lone jednostki, zastosowanie których w odpowied-
nich równaniach fizyki prowadzi do powstawania jedno-
stek pochodnych. Standardowymi jednostkami sytemu
angielskiego s¹ jard, funt i galon angielski Dok³adne ich
warto�ci w uk³adzie metrycznym s¹ nastêpuj¹ce: 1 jard=
=0,9144 m (obecnie identycznie jak amerykañski), 1 funt=
=0,45359237 kg (identyczny z amerykañskim), 1 galon
angielski =4,54609 I (ró¿ny od amerykañskiego). Amery-
kanie za podstawê systemu uwa¿aj¹ jard, funt, galon ame-
rykañski jako jednostka pojemno�ci do p³ynów (liquid) oraz
buszel jako jednostka pojemno�ci do materia³ów sypkich
(dry). Dok³adne warto�ci tych dwóch ostatnich to: 1 galon
amerykañski �mokry� (liquid) = 3,785411784 l, a 1 buszel
�suchy� (dry) = 35,23907016688 l.

Podstawow¹ jednostk¹ d³ugo�ci jest jard (yard � yd).
Prawdopodobnie najstarsz¹ definicjê jarda zawiera dekret
króla Henryka I (1100�1135), w którym okre�lono go jako
� �the distance from the tip of the King�s nose to the end
of his outstretched thumb� � czyli �odleg³o�æ od czubka
królewskiego nosa do koñca jego wyprostowanego kciu-
ka�. Jednostki wielokrotne czy podwielokrotne tworzy siê
zgodnie z regu³ami ustalonymi historycznie. I tak, jeden jard
to odpowiednio 3 stopy (foot � ft. lub �), z których ka¿da
liczy po 12 cali (inch � in. lub �). Dwa jardy to s¹¿eñ
(fathom).

1 jard (yard) = 3 stopy (feet) = 36 cali (inches) =
= 1/2 s¹¿nia (fathom).

Wymiary mniejsze ni¿ cal wyra¿a siê g³ównie w postaci
u³amków zwyk³ych (3/4", 1/2", 1/4", 1/32", 1/64", ...)
niekiedy � dziesiêtnych. Odleg³o�ci wiêksze mierzy siê w
milach l¹dowych (statute mile), które s¹ równe 5280 stóp,
czyli 1760 jardów (oko³o 1,609344 km). Stosowana w
¿egludze mila morska (nautical mile � n.mil) jest równa
6080,27 stóp (oko³o 1,85318 km) co wynika z definicji,
jako ¿e jest to �rednia odleg³o�æ równa jednej sze�ædziesi¹-
tej stopnia szeroko�ci geograficznej, mierzona na równiku.

Tu kolejna dygresja; Anglosasi do oddzielenia miejsc
dziesiêtnych u¿ywaj¹ kropki, a nie przecinka. Mo¿na te¿
pomin¹æ zero przed kropk¹ dziesiêtn¹. Przecinka u¿ywa siê
do rozdzielenia wielokrotno�ci tysi¹ca. Tak wiêc jeden (do-
k³adnie) milion dolarów to bêdzie $1,000,000.00 (sym-
bol dolara przed liczb¹), a pó³ cala w zapisie dziesiêtnym
to 0.5" lub .5".

Ustalenie podzia³u jarda na stopy i cale nast¹pi³o za
panowania króla Edwarda I (1272�1307). Oficjalne wzor-
ce jarda, zatwierdzone przez Henryka VII (1485�1509 r.),
a nastêpnie w 1588 r. przez El¿bietê I, by³y kopi¹ wcze-
�niejszych. Pierwszy, tzw. Imperia³ Standard Yard zosta³
wykonany i zatwierdzony przez parlament w 1824 r. za
panowania Jerzego IV. Zosta³ jednak zniszczony nieca³e 10
lat pó�niej, podczas po¿aru obu Izb parlamentu w 1834 r.

Nowy wzorzec, bêd¹cy kopi¹ poprzedniego, zosta³ zatwier-
dzony w 1855 r. i obecnie znajduje siê w muzeum nale¿¹-
cym do Królewskiego Obserwatorium w Greenwich.

Do 1898 r. jard angielski by³ definiowany jako odleg-
³o�æ pomiêdzy dwoma z³otymi liniami na tym, wykonanym
z br¹zu wzorcu, zmierzona w temperaturze 62 stopni
Fahrenheita (16 i 2/3°C). W trakcie �metryzacji� systemu
anglosaskiego w 1898 r. warto�æ jarda zosta³a okre�lona
na podstawie pomiaru wzorca jako równa 914,399 mm.

Adaptacja standaryzowanych jednostek angielskich dla
potrzeb USA zapocz¹tkowana zosta³a w 1836 r. Ró¿nica
miêdzy jardem imperialnym a amerykañskim, nieca³e 3 setne
milimetra, wynika³a z niedok³adno�ci kopii wzorca d³ugo�ci
przekazanej do Stanów. Oparcie definicji jarda amerykañ-
skiego na systemie metrycznym pozwoli³o na okre�lenie
jego d³ugo�ci jako wynosz¹cej dok³adnie 914,40183 mm.
Ró¿nica miêdzy jardem imperialnym i amerykañskim utrzy-
ma³a siê do 1959 r. gdy narodowe laboratoria Australii,
Kanady, USA, Nowej Zelandii, Zjednoczonego Królestwa
i RPA przyjê³y jego warto�æ zunifikowan¹ jako równ¹ do-
k³adnie 914,4 mm. Mimo tych ustaleñ, Amerykanie jesz-
cze przez wiele lat u¿ywali �swojego� jarda.

Podstawow¹ jednostk¹ masy jest funt, który do 1898 r.
by³ zdefiniowany jako masa platynowego wzorca �Imperial
Standard Pound�, który podobnie jak wzorzec jarda znaj-
duje siê obecnie w muzeum Królewskiego Obserwatorium
w Greenwich. W trakcje �metryzacji� jego warto�æ ustalo-
no na 0,45359 kg. Funt (pounds � lbs) dzieli siê na 16
uncji (ounce � oz), a ka¿da z kolei uncja to 16 drachm
(drachm � dr). Wiêksz¹ jednostk¹ jest tona angielska �
d³uga tona (long ton � l.t) równa 2240 lb czyli mniej wiê-
cej tyle co tona metryczna, oraz tona amerykañska � krót-
ka tona (short ton � sh.t) równa 2000 lb.

W systemie anglosaskim rozró¿nia siê jednostki pojem-
no�ci (capacity) i jednostki objêto�ci (volume). W uk³adzie
SI, po zrównaniu litra z decymetrem sze�ciennym, ró¿nica
miêdzy pojemno�ci¹ i objêto�ci¹ formalnie zniknê³a, cho-
cia¿ nadal funkcjonuje w �wiadomo�ci spo³ecznej, bo prze-
cie¿ nie kupuje siê mleka na decymetry sze�cienne a objê-
to�ci bry³ geometrycznych nie mierzy siê litrami. Podobnie
w mowie potocznej u¿ywa siê równie¿: �kwart zbo¿a�,
�korców maku� czy �anta³ków miodu� mimo ¿e dzi� ju¿
ma³o kto pamiêta ich znaczenie ilo�ciowe.

W przypadku systemu anglosaskiego jednostki pojem-
no�ci rozwija³y siê niezale¿nie od jednostek d³ugo�ci, st¹d
ich przeliczenie na jednostki objêto�ci s¹ u³amkowe. Pod-
stawow¹ jednostk¹ pojemno�ci jest galon. �Galon� by³ ró¿ny
w zale¿no�ci, co nim mierzono, co mia³o zwi¹zek z ró¿n¹
gêsto�ci¹ produktów. By³ wiêc galon winny, piwny czy
zbo¿owy i wiele innych. Te wszystkie jednostki, zarówno
dla p³ynów jak i materia³ów sypkich, w 1842 r. zosta³y
zast¹pione przez galon angielski (Imperia³ galion � Imp.gal)
równy dok³adnie 277,274 cu.in czyli oko³o 4,54609 litra.
Ten nowy galon angielski sta³ siê jednostk¹ uniwersaln¹ do
p³ynów i materia³ów sypkich. Osiem galonów, to buszel
angielski (Imperia³ bushel � Imp.bu). Galon dzieli siê na
cztery kwarty (quart � qt). Ka¿da kwarta to z kolei dwie
pinty (pt), stosowane g³ównie przy okre�laniu ilo�ci poda-
wanego piwa w pubie.
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Amerykanie adaptuj¹c w 1836 r. system anglosaski
przyjêli do pomiaru pojemno�ci cieczy (liquid) angielski galon
winny, a do materia³ów sypkich (dry) buszel winchester-
ski. Tak wiêc galon amerykañski �mokry� (U.S.gal) jest du¿o
mniejszy od angielskiego i jest równy dok³adnie 231 cu.in,
czyli oko³o 3,78543 litra. Podobnie jak galon angielski
dzieli siê on na cztery kwarty, a ta z kolei na dwie pinty.
Buszel amerykañski �suchy� (U.S. bushel � U.S.bu) to
2150.42 cu.in lub 1,2445 cu.ft., czyli oko³o 35,24 litra.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e galon �suchy�, bêd¹cy ósm¹ czê-
�ci¹ buszla, jest znacznie wiêkszy od �mokrego� i wynosi
nieco ponad 268,8 cu.in., czyli oko³o 4,405 litra.

Je�li chodzi o inne stosowane jednostki pojemno�ci, to
w ¿egludze u¿ywana jest tona rejestrowana (register ton
� reg.ton) równa 100 cu.ft. Natomiast bary³ka (oil barrel),
równa 42 U.S.gal, a zw³aszcza jej cena interesuje szcze-
gólnie szejków arabskich i teksañskich potentatów.

Temperatura jest wyra¿ana za pomoc¹ stopni Fahren-
heita, co stanowi naturalne rozwiniêcie koncepcji przed-
stawionej przez Newtona w 1701 r. w Philosophical Trans-
actions. Dla termometru rozszerzalno�ciowego z cienk¹
kapilar¹ nape³nion¹ olejem lnianym zaproponowa³ on przy-
pisanie temperaturze krzepniêcia wody warto�æ zero, a
normalnej temperaturze cia³a ludzkiego warto�æ 12. W ta-
kiej skali, przy ówczesnej precyzji pomiarowej, temperatu-
ra wrzenia wody wynosi³a 30. Podzia³ka dwunastostopnio-
wa wynika³a z mo¿liwo�ci technicznych precyzyjnego wy-
znaczenia punktów po�rednich jako odpowiedniego wyd³u-
¿enia s³upka rozszerzaj¹cej siê cieczy termometrycznej.

Fahrenheit, prawdopodobnie ¯yd z Gdañska, mieszkaj¹cy
w Holandii, a nastêpnie w Anglii, przyjmuj¹c skalê Newto-
na wprowadzi³ nieco mniejsz¹ jednostkê stosuj¹c konse-
kwentny podzia³ dwójkowy, st¹d w miejsce skali 12-stop-
niowej otrzyma³ �gêstsz¹� skalê, bo 16-stopniow¹. Wyko-
nuj¹c pomiary temperatury wodnych roztworów soli stwier-
dzi³ istnienie temperatury ni¿szej ni¿ krzepniêcia wody.
Dla jej opisu zmieni³ umowne warto�ci punktów charak-
terystycznych, przyjmuj¹c dla wody 8, a dla cia³a ludzkie-
go 24. W tym przypadku temperatura wrzenia wody wy-
nosi³a 53.

W celu zwiêkszenia precyzji pomiarowej zastosowano
dalsze zmniejszenie jednostki temperatury dziel¹c poprzed-
nio stosowan¹ na cztery czê�ci. Tak wiêc ostatecznie otrzy-
mano obecn¹ skalê Fahrenheita, gdzie temperatura krzep-
niêcia wody ma warto�æ 32°F, a temperatura wrzenia wody
212°F. Fahrenheit przyj¹³ za punkty odniesienia tempera-
turê zamarzania i parowania wody i tê ró¿nicê podzieli³ osta-
tecznie na 180 stopni.

Jeden stopieñ Celsjusza równa siê wiêc 1,8°F. Normal-
na temperatura cia³a wynosi 96°F, a 100°F lub wiêcej ozna-
cza stan podgor¹czkowy powoduj¹cy zainteresowanie le-
karza. Fahrenheit chcia³ unikn¹æ ujemnych liczb do opisu
zjawisk w otaczaj¹cym go �wiecie poprzez przesuniêcie
skali o 32 stopnie. (To mu siê nie ca³kiem do koñca powio-
d³o, bo zim¹ w wielu krajach pos³uguj¹cych siê jego skal¹
temperatury spadaj¹ niekiedy jednak znacznie poni¿ej 0°F;
ciekawostka: przy minus 40 nie trzeba precyzowaæ jed-
nostki, bo �40°C = �40°F).

Muzeum nale¿¹ce do Królewskiego Obserwatorium w Greenwich
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Jednostki pochodne systemu
anglosaskiego

Podobnie jak w systemie metrycznym jednostki wy-
miaru pola powierzchni s¹ kwadratami jednostek d³ugo�ci.
Stosuje siê zazwyczaj takie wielko�ci, jak cal kwadratowy
(square inch � sq.in. lub in2), stopê kwadratow¹ (square
foot � sq.ft. lub ft2), jard kwadratowy (square yard �
sq.yd. lub yd2) czy mil¹ kwadratow¹ (square statute mile
� sq.m). Jednostk¹ u¿ywan¹ jesi równie¿ akr (acre � ac)
równy 4840 sq.yd.

Jednostki objêto�ci � nie myliæ z pojemno�ci¹ � two-
rzy siê podobnie jak w systemie SI, to jest jako sze�ciany
jednostek d³ugo�ci. Jest wiêc cal sze�cienny (cubic inch
� cu.in. lub in ), stopa sze�cienna (cubic foot � cu.ft. lub
ft3) i jard sze�cienny (cubic yard � cu.yd. lub yd3).

Jednostki prêdko�ci liniowej stanowi¹ iloraz wielko�ci
liniowej i czasu. Stosowane s¹ tutaj te same jednostki
czasu co w uk³adzie SI, niemniej ze wzglêdu na ró¿ne jed-
nostki liniowe otrzymuje siê inne jednostki dla prêdko�ci
liniowej. Mo¿e to byæ np.: stopa na minutê (foot per minu-
tê � FPM lub ft/min), stopa na sekundê (foot per second
� FPS lub ft/sec) czy mila l¹dowa na godzinê (mile per
hour � MPH lub m/hr). W ¿egludze to oczywi�cie wêze³
(knot � kn), czyli mila morska na godzinê.

Jednostki si³y s¹ definiowane zgodnie z równaniem
Newtona. St¹d pojawia siê funt si³y (pound force � lbf),
czyli masa jednego funta razy przyspieszenie ziemskie, które
wynosi mniej wiêcej 32'�2"/sec2 (my�lnik oddziela stopy
od cali). Poundal (pdl) jest jednostk¹ si³y bazuj¹c¹ na fun-
cie, stopie oraz sekundzie i zdefiniowany jako si³a, która
masie jednego funta nadaje przyspieszenie jednej stopy na
sekundê kwadrat. St¹d:

1 pdl = 1 lb.ftVsq.sec. = 0,1382 N
czyli
1 lbf = 32.174 pdl.

Rolê tej mniejszej jednostki mo¿na przyrównaæ do tej,
jak¹ odgrywa³ niuton (N) w stosunku do kilograma-si³y (kG)
przed wprowadzeniem systemu SI. Jest wiêc poundal u¿y-
wany w opracowaniach naukowych, lecz jego rola w tech-
nice jest raczej niewielka. Dla wskazania warto�ci ci�nienia
stosuje siê zazwyczaj cal (lub stopa) s³upa wody (inch [foot]
of water � in H2O [ft H2O]), albo cal s³upa rtêci (inch of
mercury � in Hg). W technice jest u¿ywany funt si³y na
cal kwadratowy (pound force per square inch � lbf/in2 lub
PSI). 1 bar = 14,5 PSI.

Definicja jednostki pracy wynika bezpo�rednio z rów-
nania definicyjnego jako iloczynu si³y i przesuniêcia. St¹d
jasne jest istnienie takiej wielko�ci jak np. stopofunt si³y
(foot pound force � ft × lbf) lub foot poundal (ft × pdl).
Spotyka siê te¿ jednostki stanowi¹ce iloczyn jednostek
mocy i czasu, np. koniogodzina (HP-hr), gdzie [HP] to jed-
nostka mocy �ród³a pracy mechanicznej.

Podstawow¹ jednostk¹ mocy jest koñ parowy (horse
power � HP). Nazwy koñ parowy u¿yto tutaj, by odró¿niæ
go od metrycznego konia mechanicznego [KM]. Powsta-
nie tej jednostki przypisuje siê szkockiemu wynalazcy

Jamesowi Wattowi, który w 1769 r. zbudowa³ pierwsz¹
maszynê parow¹. W tym okresie do pompowania wody
z kopalñ u¿ywano koni. Watt by zainteresowaæ w³a�cicieli
kopalñ swoim wynalazkiem, chcia³ okre�liæ ile koni jego
maszyna mog³aby zast¹piæ. Za³o¿y³ wiêc, ¿e bardzo silny
koñ mo¿e podnie�æ 150 funtów na wysoko�æ 3 i 2/3 stopy
w ci¹gu sekundy, co dawa³o pracê 550 stopofuntów na
sekundê i nazwa³ tê jednostkê koniem parowym Jak sam
siê pó�niej przekona³ jego za³o¿enie przekracza³o nieco si³y
przeciêtnego konia, ale jednostka pozosta³a.

1 HP = 550 lb.ft/s = 33,000 lb.ft/min =
= 745,7 W = 1,01139 KM.

Do pomiaru ilo�ci ciep³a stosowana jest powszechnie
brytyjska jednostka cieplna (British Thermal Unit � BTU).
Jest to ilo�æ ciep³a potrzebna do podgrzania jednego funta
wody o jeden stopieñ Fahrenheita przy ci�nieniu atmo-
sferycznym. Ta sama jednostka jest stosowana zarówno
w Wielkiej Brytanii jak i USA. W przybli¿eniu 1 BTU = 252
cal. Moc ciepln¹ podaje siê w BTl na sekundê (BTU per
second � BTU/s).

Przedstawione jednostki pochodne nie s¹ wszystkimi,
jakich u¿ywa siê na co dzieñ w praktyce spo³ecznej czy
technologicznej. Odpowiednie dane mo¿na znale�æ w sto-
sownych opracowaniach literaturowych czy na stronicach
internetowych. Nie mniej, podane powy¿ej informacje po-
kazuj¹ sposób tworzenia takowych, w zale¿no�ci od po-
trzeb pomiarowych lub tradycji.

Metryzacja uk³adu anglosaskiego

Oficjalnie system anglosaski funkcjonuje wci¹¿ w Sta-
nach i pañstwach pozostaj¹cych w strefie ich wp³ywów,
jak np. Panama, Puerto Rico, oraz w wielu krajach Wspól-
noty Brytyjskiej. Wielka Brytania stosuje obecnie system
metryczny, co jednak wci¹¿ dla wielu Brytyjczyków jest
trudno akceptowalna rzeczywisto�ci¹ jako jeden z przeja-
wów �imperializmu� Unii Europejskiej. W rzeczywisto�ci
zadanie metryzacji systemu anglosaskiego by³o podejmo-
wane w Wielkiej Brytanii od ponad dwustu lat.

13 kwietnia 1790 r. parlament brytyjski podj¹³ po raz
pierwszy rozwa¿ania nad mo¿liwo�ci¹) stosowania syste-
mu metrycznego w Wielkiej Brytanii. Sir John Riggs Miller
przedstawi³ propozycjê wprowadzenia jednocze�nie w Wiel-
kiej Brytanii i we Francji nowego, docelowo jednakowego
dla wszystkich pañstw �wiata, systemu metrycznego. Kon-
cepcja ta stanowi³a wynik wzajemnych ustaleñ zaintereso-
wanych; wspomnianego powy¿ej i biskupa Autum, ksiêcia
Talleyranda z Francji. Nie spowodowa³o to jednak zbyt o¿y-
wionej dyskusji w parlamencie, gdy¿ oznacza³oby to nieak-
ceptowalne przez spo³eczeñstwo brytyjskie poparcie dla
inicjatywy strony francuskiej. Sprawa nie powróci³a wiêc
pod obrady parlamentu przez ponad 70 lat, a¿ do po³owy
XIX wieku.

1 lipca 1863 r. Izba Gmin, 110 g³osami przeciw 75,
zaaprobowa³a projekt ustawy dotycz¹cej przymusowego
stosowania systemu metrycznego. Nie podano jednak ¿ad-
nej daty, od której ten obowi¹zek zosta³by wprowadzony.
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Ciekawy jest fakt, ¿e ju¿ wówczas pada³y prawie wszyst-
kie argumenty za i przeciw, takie same jak obecnie. Stwier-
dzano, ¿e nowy system jest logiczny, prosty, u³atwia kszta³-
cenie oraz poszerza mo¿liwo�ci wymiany handlowej Opo-
nenci argumentowali, ¿e jest niepo¿¹dane dla tradycji bry-
tyjskiej na�ladowanie pomys³ów francuskich, a wprowa-
dzenie systemu metrycznego spowoduje znaczne zamie-
szanie przez konieczno�æ stosowania skomplikowanych
przeliczników przy przechodzeniu ze starego do nowego
uk³adu jednostek, co mo¿e byæ trudne dla ludzi o niskich
kwalifikacjach zawodowych. W nastêpnym roku, 9 marca
1864 r., Izba Lordów jednak debatowa³a na projektem usta-
wy dopuszczaj¹cej stosowanie uk³adu metrycznego w han-
dlu. Pada³y tu ró¿ne, niekiedy dziwne argumenty Stwier-
dzono np., ¿e aczkolwiek Anglicy s¹ pe³ni uwielbienia dla
starych wyra¿eñ czy tradycji, to jednak nie ma nic dziwne-
go w s³owie �metryczny� dla cz³owieka, który wcze�niej
nie s³ysza³ tego s³owa, podobnie jak w s³owie �jard� dla
tego, który s³yszy je po raz pierwszy. Mimo du¿ej opozycji
Parlament uchwali³ jednak przedstawion¹ propozycjê, co
obecnie znane jest tzw. ustawa. Wagi i Miary Metryczne
(Metric Weights and Measures Act, 1864).

Jako konsekwencjê podjêtych decyzji prawnych, 24
lutego 1868 r. przedstawiono propozycje parlamentarn¹
ustalenia daty wprowadzenia obowi¹zku stosowania sys-
temu metrycznego na obszarze ca³ego Imperium Brytyj-
skiego. Zamiast jednak uchwaliæ tê propozycjê powo³ano
specjaln¹ Królewsk¹ Komisjê do zbadania skutków wpro-
wadzenia systemu metrycznego. Jej raport wyrazi³ jednak
poparcie dla systemu metrycznego. Niewiele wiêc brako-
wa³o, aby w 1871 r. Wielka Brytania sta³a siê krajem stosu-
j¹cym system metryczny. Propozycja rz¹dowa o wprowa-
dzeniu w ci¹gu dwóch lat od daty stosownej uchwa³y sys-
temu metrycznego zosta³a jednak odrzucona w Izbie Gmin,
aczkolwiek stosunkiem g³osów jedynie 82 do 77. Jednym
z argumentów by³o, ¿e mog³oby to utrudniæ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ Ameryce i koloniom brytyjskim. W tym jed-
nak czasie Kongres USA, rywalizuj¹c z Wielk¹ Brytani¹,
podj¹³ ustawê dopuszczaj¹c¹ stosowanie systemu metrycz-
nego w umowach handlowych.

Mimo negatywnego wyniku g³osowania w Izbie Gmin
sprawa nie zosta³a zamkniêta i dwukrotnie podejmowa-
no jeszcze stosown¹ dyskusjê parlamentarn¹: w 1872 r.
i w 1896 r., aby po szerokiej debacie prowadzonej od 21
czerwca do 6 sierpnia 1897 r., zalegalizowaæ stosowanie
systemu metrycznego we wszystkich obszarach dzia-
³alno�ci gospodarczej i spo³ecznej. Nie by³o juz ¿adnych
g³osów sprzeciwu. Wielu wiêc obecnie uwa¿a tê datê za
pocz¹tek systemu metrycznego w Wielkiej Brytanii. Jak
wspomniano powy¿ej, w 1898 r. jard imperialny zosta³
okre�lony jako dok³adnie równy 914,339 mm. Ale dysku-
sje na ró¿nymi aspektami stosowania systemu metryczne-
go trwa³y jeszcze przez dalsze dziesiêæ lat. W 1904 r. Izba
Lordów jednomy�lnie podjê³a uchwa³ê o obowi¹zkowym
wprowadzeniu i stosowaniu systemu metrycznego w ci¹-
gu dwóch lat od daty uchwa³y. Powo³ywano siê przy tym
na przyk³ady cesarstw austriackiego i niemieckiego, gdzie
okres przej�ciowy miêdzy stosowaniem starych miar krajo-
wych i systemu metrycznego by³ rzêdu jednego tygodnia.

Aczkolwiek rz¹d brytyjski nie wniós³ zastrze¿eñ do tej
uchwa³y, nie zosta³a ona jednak zaakceptowana przez
Izbê Gmin. Kolejne debaty parlamentarne w 1907 r. nie
zmieni³y tej sytuacji. Teraz bowiem to Ministerstwo Handlu
wnios³o zaostrzenia wskazuj¹c, ¿e system metryczny nie
znajduje zastosowania w wielu dziedzinach handlu miê-
dzynarodowego. Liczba przeciwników wzros³a w parlamen-
cie do 150 g³osów.

Konflikty wojenne I i II wojny �wiatowej odwróci³y uwa-
gê od omawianej problematyki na d³ugi okres Dopiero tzw.
Bia³a Ksiêga dotycz¹ca stosowania sytemu metrycznego,
opublikowana przez rz¹d brytyjski 10 maja 1950 r., ponow-
nie zwróci³a uwagê spo³eczeñstwa i parlamentarzystów na
to zagadnienie. Nie by³o to jednak pierwsze opracowanie
tego rodzaju. Jak obliczono, w okresie poprzednich stu lat
pojawi³o siê ponad 28 ró¿nego rodzaju opracowañ kiero-
wanych do Parlamentu w tym zakresie. Bia³a Ksiêga by³a
w zasadzie odpowiedzi¹ na zarzuty, tzw. Komisji Hodgso-
na, przedstawione w 1949 r. Jej opublikowanie spowodo-
wa³o ca³¹ seriê interpelacji parlamentarnych kierowanych
po adresem poszczególnych ministerstw czy Federacji Prze-
mys³u Brytyjskiego (Federation of British Industries). To do-
prowadzi³o w koñcu do utworzenia Komisji Metrycznej pod
egid¹ Ministra Technologii. Jej istnienie kreowa³o atmosfe-
rê nacisku na rzecz wprowadzenia systemu metrycznego
w Wielkiej Brytanii oraz u³atwia³o pozyskiwanie poparcia
dla tej koncepcji ze strony ró¿nych grup spo³ecznych.

W 1963 r. przyjêto now¹ ustawê Wagi i Miary (Weights
and Measures Act, 1963) dotycz¹c¹ zgodno�ci systemu
metrycznego i anglosaskiego stosowanego w Wielkiej
Brytanii. Zdefiniowano w niej jednostki podstawowe; jard,
funt i stopieñ Fahrenheita w postaci podania ustalonej
zale¿no�ci liczbowej wi¹¿¹cej je z jednostkami systemu
metrycznego. Jednocze�nie zakazano stosowania pewnych
starych wielko�ci systemu anglosaskiego, jak np. drachm
(drachma), scruple (skrupu³ � oko³o 20 g), minim (oko³o
0,06 ml), chaldron (oko³o 1 tony wêgla), quarter (æwiartka
� oko³o 290,9 l cia³ sypkich), rod (prêt � oko³o 5,0292 m),
pole lub perch (tyka � równa 5.5 jarda) i kilku jeszcze
innych. Jednocze�nie w 1971 r. zdecymalizowano brytyj-
ski system monetarny wprowadzaj¹c jako jednostkê pod-
stawow¹ funt podzielony na sto pensów.

Aczkolwiek zmieni³y siê w tym czasie i usprawni³y me-
tody pakowania, to jednak wci¹¿ dostawcy podnosili argu-
menty przemawiaj¹ce przeciw wprowadzeniu systemu
metrycznego do przemys³u spo¿ywczego. Podstawowym
argumentem by³o, ¿e jednostki systemu anglosaskiego
wygl¹daj¹ �lepiej� ni¿ zbli¿one wielko�ci systemu me-
trycznego. Ceny jednostkowe produktów spo¿ywczych by³y
�tañsze� w systemie anglosaskim. 4 uncje s¹ mniejsze ni¿
125 g, jeden funt wagi to nieco mniej ni¿ pó³ kilograma,
pint piwa to mniej ni¿ pó³ litra itp. Przyk³adem socjolo-
gicznego oddzia³ywania tego efektu mog¹ byæ skutki do-
browolnego wprowadzenia sytemu metrycznego przez
sprzedawców wyk³adzin pod³ogowych. Po dwóch latach
ich stosowania jeden z du¿ych sklepów stwierdzi³ jed-
nak, ¿e mierzenie w jardach sugeruje ni¿sz¹ cenê zakupu.
Mimo i¿ cena 10 funtów za jard kwadratowy, to to samo
co 12 funtów za metr kwadratowy, to jednak kupuj¹cy
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odczuwali rzecz inaczej i preferowali sklepy stosuj¹ce roz-
liczenia w jardach, a nie w metrach. Przedsiêbiorcy, zaan-
ga¿owani ju¿ w system metryczny, wywierali z kolei siln¹
presjê na rz¹d maj¹c¹ na celu ustalenie mo¿liwie bliskiej
daty obowi¹zkowego stosowania systemu metrycznego.
Nie przynosi³o to jednak rezultatów. Trzeba z drugiej strony
dodaæ, ¿e polityka informacyjna wspomnianej powy¿ej
Komisji Metrycznej równie¿ nie by³a zbyt dobra. Jak prze-
konaæ ludno�æ, ¿e np. 1 metr to w przybli¿eniu trzy stopy,
gdy jednocze�nie twierdzono ¿e metr to jard i trochê.

Jednak kierownictwo Ministerstwa Handlu uwa¿a³o, ¿e
ustalenie daty obowi¹zkowego stosowania systemu me-
trycznego jest ju¿ konieczno�ci¹. Mimo up³ywu lat argu-
menty za i przeciw by³y wci¹¿ takie same jak w XIX wieku,
a jednocze�nie liczne kraje Wspólnoty stosowa³y ju¿
system metryczny nie ogl¹daj¹c siê na Wielk¹ Brytanie, co
przerywa³o istniej¹ce wiêzi gospodarcze. Odpowiednia
propozycja Ministerstwa Handlu z 1978 r. zosta³a skon-
sultowana i zaakceptowana przez ogromn¹ liczbê przed-
stawicieli przemys³u, handlu, organizacji konsumenckich,
zwi¹zków zawodowych i innych grup spo³ecznych oraz przez
przewa¿aj¹c¹ grupê parlamentarzystów. Podnoszono jedy-
nie negatywny wyd�wiêk s³owa �obowi¹zkowego� stoso-
wania systemu metrycznego, zw³aszcza w gronie euroscep-
tyków. Ze wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê wybory rz¹d laburzy-
stowski nie mia³ odwagi podaæ odpowiedniej propozycji pod
obrady parlamentu, wybory jednak i tak przegra³, a pre-
mierem zosta³a pani Margaret Thatcher.

Nowe kierownictwo polityczne nie by³o bezpo�rednio
zainteresowane wprowadzeniem obowi¹zkowego systemu
metrycznego i to mimo argumentów Komisji Metrycznej
wskazuj¹cej, ¿e dobrowolne wprowadzanie systemu me-
trycznego nie jest jednak mo¿liwe. Stwierdzaj¹c, ¿e Komi-
sja Metryczna wyczerpa³a swe mo¿liwo�ci, co zreszt¹ by³o
prawd¹, rz¹d j¹ rozwi¹za³. Nadal jednak, rzeczowym, stale
obecnym, argumentem na rzecz wprowadzenia systemu
metrycznego by³o istnienie ogromnego rynku �wiatowego
stosuj¹cego ten system. Oznacza³o to bowiem dla Wielkiej
Brytanii konieczno�æ ponoszenia kosztów dodatkowych
zwi¹zanych z utrzymywaniem równolegle dwóch systemów
metrologicznych. W koñcu podjêto decyzjê o przeprowa-
dzeniu zmian, co znalaz³o wyraz w postaci ustawy Wagi
i Miary z 1985 r. (Weights and Measures Act, 1985).

Od 1 stycznia 2000 r. w Wielkiej Brytanii oficjalnie mo¿-
na u¿ywaæ legalnie tylko takich jednostek uk³adu anglo-
saskiego, jak:
l mile, jardy, stopy i cale w ruchu drogowym na drogo-

wskazach i znakach drogowych dotycz¹cych prêdko�ci
lub odleg³o�ci,

l pinty do piwa beczkowego lub jab³ecznika oraz mleka
w opakowaniach zwrotnych,

l akry w aktach rejestracyjnych w³asno�ci ziemi,
l uncje (troy ounce � nieco wiêksza od uncji zwyk³ych,

równa oko³o 31,1 g) do transakcji w obrocie metalami
szlachetnymi.
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Koegzystencja systemu anglosaskiego
i metrycznego

Zjednoczone Królestwo i kraje Wspólnoty Brytyjskiej
przyjê³y wiêc ju¿ w zasadzie do�æ dawno system metrycz-
ny, lecz jednocze�nie w wielu z nich w praktyce funkcjonu-
je równolegle system anglosaski. Na przyk³ad w Kanadzie
kupuje siê benzynê na litry, ale w technice s¹ u¿ywane
galony amerykañskie (U.S. gal), mimo ¿e Kanada jest pañ-
stwem Wspólnoty Brytyjskiej, bo w tym przypadku jednak
silniejsze s¹ wiêzi ekonomiczne ni¿ prawne. Prognozy po-
gody podaj¹ temperaturê w stopniach Celsjusza, lecz w
szpitalach pielêgniarki czêsto wol¹ Fahrenheita Szybko�æ
jest mierzona w km/godz., ale i tu bywaj¹ niespodzianki.
Mo¿na np. spotkaæ znak ograniczaj¹cy szybko�æ do 88 km/
/godz., co wynika z dok³adnego przeliczenia 55 MPH,
gdzie 55 MPH jest maksymaln¹ szybko�ci¹ w wiêkszo�ci
stanów USA. Na szosie ju¿ od granicy tablice przypomina-
j¹ Amerykanom, ¿e ograniczenie szybko�ci, np. 60 to km/
/godz., a nie MPH. Zu¿ycie paliwa jest czêsto podawane w
milach na galon (MPG), a nie w litrach na 100 kilometrów.
W du¿ych sklepach wa¿y siê w kilogramach, a wywieszo-
ne ceny s¹ czêsto dublowane, przy czym cena funta jest
wypisana wiêkszymi cyframi, bo jest ni¿sza. W ma³ych
sklepikach raczej nale¿y zapomnieæ o systemie SI.

W technice funkcjonuj¹ oba systemy, gdy¿ wprowadze-
nie systemu metrycznego wymaga³oby zmiany wiêkszo�ci
norm i wielu s¹dzi, ¿e w praktyce nie nast¹pi to jeszcze
przez wiele lat.

W Ameryce zakup na przyk³ad �ruby metrycznej M10
jest bardzo trudny i cena jej jest wy¿sza, natomiast 3/8��

znajdzie siê wszêdzie. Podobnie z rurami i kszta³townikami
� wszystko w calach. St¹d dokumentacja w biurach pro-
jektowych jest wykonywana wed³ug ¿yczenia klienta, tzn.
w mm lub calach. Czêsto s¹ to hybrydy; np. ci�nienie po-
dawane jest w PSI, natomiast wydajno�æ pompy w l/min,
a nie w galonach na minutê (GPM). Moce silników elek-
trycznych podawane s¹ w HP, a nie w kW mimo ¿e zasad-
niczo jednostki elektryczne s¹ identyczne w obu systemach.
Majusku³y czy minusku³y w skrótach jednostek nie s¹
sztywno respektowane. Mo¿na wiêc podawaæ ci�nienie
zarówno w PSI jak i psi, obroty RPM lub rpm, wa¿yæ siê w
LB lub lb Aczkolwiek w odczuciu ludzi stosuj¹cych uk³ad
SI taka niespójno�æ wydaje siê trudna do zaakceptowania,
nie mniej wydaje siê czym� oczywistym i przyjaznym dla
³udzi �zanurzonych� w tym �rodowisku metrologicznym
�od zawsze�. Nie mniej nawet dla nich jest oczywiste, ze
zmiany s¹ tutaj nieuniknione.

W Wielkiej Brytanii panuje jednak mniej liberalny stosu-
nek co do dalszej stosowalno�ci systemu anglosaskiego.
Do�wiadczenia z okresu dobrowolnego stosowania uk³adu
Sl wskaza³y na silny aspekt komercyjny jednostek uk³adu
anglosaskiego w handlu detalicznym, st¹d stosunkowo ostra
reakcja w³adz na próby utrzymania np. wa¿enia w funtach
w sklepach detalicznych, a¿ do kierowania takich przypad-
ków do s¹du.

W³adza na systemem miar jest bowiem prerogatyw¹
pañstwa i jako taka musi byæ respektowana w ca³ej rozci¹-
g³o�ci.

Wbrew bowiem potocznemu mniemaniu systemy me-
trologiczne, to nie domena zainteresowania zamkniêtych
w laboratoriach naukowców, lecz wyrazisty aspekt sym-
boliki struktury pañstwowej. Tam gdzie istniej¹ równole-
gle dwa systemy metrologiczne wynika to z racjonalnych
przes³anek gospodarczych konieczno�ci utrzymania wymia-
ny handlowej i wspó³pracy technologicznej z du¿ym, s¹-
siaduj¹cym organizmem pañstwowym, jak w przypadku
Kanady.

Nale¿y siê liczyæ, ¿e przy istotnym wsparciu przez w³a-
dze pañstwowe, jak ma to miejsce w przypadku Wielkiej
Brytanii, opory wobec nowego systemu znikn¹. Podobnie
dla obecnego m³odego polskiego pokolenia zanikaj¹ ju¿ ta-
kie pojêcia, jak morgi i funty czy kwarty lub mendle, które
to elementy tradycyjnego systemu metrologicznego spy-
chane s¹ do ludycznego lamusa tradycji.

Podsumowanie

Inercja miar, czyli zjawisko ich trwania i u¿ywania mimo
zniechêcaj¹cych dzia³añ czynników oficjalnych, jest wci¹¿
ma³o poznanym zjawiskiem. Nie wynika to bowiem jedynie
z oporu wobec przewidywanego wyzysku, stanowi rów-
nie¿ element kszta³towania stabilnego, bezpiecznego �ro-
dowiska spo³ecznego. W³adza pañstwowa wprowadzaj¹c
nowe jednostki musi uznaæ niekiedy wspó³istnienie jedno-
stek niekompatybilnych z nowymi. Czasem zachodzi zja-
wisko adaptacji, gdy stara nazwa przyjmuje now¹ warto�æ
liczbow¹.

W Polsce przelicza siê niekiedy hektary ziemi na morgi
przyjmuj¹c, ¿e hektar to dwie morgi, podczas gdy w rze-
czywisto�ci tzw. morga polska wynosi³a 0,56 ha (w syste-
mie nowopolskim). Podobnie stosuje siê przeliczenie tzw.
metra (100 kg) na dwa cetnary, czy kilogramy na dok³adnie
dwa funty.

Uk³onem w stronê tradycji by³o w 1964 roku nazwa-
nie litrem decymetra sze�ciennego, chocia¿ litr, od zdefi-
niowania go w 1901 r. jako przestrzeni zajmowanej przez
1 kg wody w temperaturze 4°C i ci�nieniu 1 atm, by³
jednostk¹ pojemno�ci równ¹ 1,000028 dm3. Podobnie do
pomiaru ci�nienia utworzono jednostkê zwan¹ barem, równ¹
100 kPa, tylko dlatego, ¿e jego warto�æ jest bliska trady-
cyjnej jednostce zwanej atmosfer¹ techniczn¹ (0.981 bar).

Porównuj¹c mo¿liwo�ci stosowania systemu anglosa-
skiego trudno nie zauwa¿yæ rzeczywistych przewag po
stronie systemu metrycznego. Przeliczenie jednostek jest
³atwiejsze, co u³atwia unikniêcie pomy³ek. Nie mniej, sys-
tem metryczny razi swym dystansem emocjonalnym do
rzeczywisto�ci dnia codziennego. Czym jest, mniej wiêcej,
stopa ³atwo jest ustaliæ ka¿demu, decymetr jest pojêciem
pustym emocjonalnie.

System anglosaski ma wiêc dla jego u¿ytkowników du¿¹
warto�æ wizualizacyjn¹, u³atwiaj¹c¹ orientacyjnie okre�le-
nie wielko�ci definiowanej. Do�wiadczenia europejskie
wskazuj¹ wci¹¿ na pewne trudno�ci zwi¹zane ze stosowa-
niem uk³adu SI w praktyce ¿ycia codziennego. St¹d defi-
nicja litra, legalizacja bara, czy zastêpowanie megagrama
[MG] ton¹ [t].
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Nie mniej, nale¿y siê liczyæ ze stopniowym wypiera-
niem ze �wiadomo�ci obecnych u¿ytkowników uk³adu an-
glosaskiego kolejnych jednostek tego systemu i przecho-
dzeniem do codziennego stosowania jednostek z uk³adu
SI. Prawdopodobnie nast¹pi te¿ spo³eczna modyfikacja
warto�ci stosowanych jednostek uk³adu anglosaskiego do
jednostek uk³adu Sl i wprowadzenie innych ni¿ obecnie re-
lacji, np. okre�lenie jednego pinta jako równego pó³ decy-
metra sze�ciennego.

W praktyce problemy koegzystencji systemów anglo-
saskiego i metrycznego maj¹ jednak mniejsze znaczenie
ni¿ przewidywano uprzednio. Wymiana naukowa zachodzi
g³ównie w systemie metrycznym. Pewne elementy dnia
codziennego wci¹¿ akceptuj¹ istnienie rudymentów syste-
mu anglosaskiego, jak np. wspomniane powy¿ej rury wo-
doci¹gowe w calach. W dodatku, ustalenie jednoznaczne-
go powi¹zania wielko�ci uk³adu anglosaskiego z system
metrycznym powoduje, ¿e ka¿da modyfikacja definicji jed-
nostek uk³adu SI automatycznie przenosi siê na system
anglosaski. Mo¿e siê to wydawaæ nieistotne, jako ¿e w prak-
tyce uk³ad anglosaski stosowany jest w zadaniach dnia
codziennego, gdzie wymagana precyzja jest mniejsza ni¿
w technologii, nie mniej takie ustalenie okre�la jednoznacz-
nie, ze zwi¹zek miêdzy odpowiednikami obu uk³adów jest
�ci�le okre�lony, a czêsto stosowane okre�lenie, ¿e dana
wielko�æ np. 1 pounda to oko³o 0,1382 [N] wynika jedynie
z faktu pominiêcia okre�lonej liczby cyfr warto�ci przelicz-
nika, nie za� z ró¿nych i, mo¿e, zmiennych definicji jedno-
stek podstawowych.

Brak organizacji odpowiedzialnej za stan systemu anglo-
saskiego powoduje wiêksz¹ dowolno�æ w zapisie jednostek.

Powoduje to okre�lone trudno�ci w przypadku przygoto-
wania projektów dla strefy gospodarczej wci¹¿ tego syste-
mu u¿ywaj¹cej. Przed przeliczeniem odpowiednich jedno-
stek nale¿a³oby ustaliæ typy jednostek po¿¹danych przed
zainteresowane strony. Zabawnym przyk³adem b³êdu by³o-
by tu uto¿samianie konia parowego [HP] z koniem mecha-
nicznym [KM]

Przedstawione informacje powinny uczuliæ polskiego
czytelnika na tre�ci przekazywane w literaturze anglojê-
zycznej.

Te same pozornie pojêcia nie zawsze musz¹ oznaczaæ
dok³adnie tego samego i dodatkowa analiza mo¿e byæ przy-
datna w celu unikniêcia ewentualnych pomy³ek. Mówi siê
tutaj g³ównie o jednostkach u¿ywanych w technice, trochê
� ¿egludze, ale s¹ jeszcze jednostki np. aptekarskie czy
jak wspomniana troy uncja � jubilerskie i jeszcze wiele
innych. W praktyce mo¿na udawaæ, ¿e ich nie ma, gdy¿
czêsto maj¹ znaczenie jedynie w bardzo specyficznych
sytuacjach. W razie potrzeby mo¿na natomiast siêgn¹æ po
odpowiedni¹ literaturê.

Aczkolwiek system metryczny wykaza³ sw¹ przewagê
�technologiczn¹� nad innymi uk³adami miar, w tym i impe-
rialnym systemem anglosaskim, niemniej jednak nie nale¿y
siê dziwiæ trwaniu przy nim przez znaczne grupy spo³ecz-
ne. Konserwatyzm postaw mo¿na uznaæ za przejaw zdro-
wia psychicznego danej spo³eczno�ci, gdy¿ daje im poczu-
cie wiêzi i integralno�ci grupowej wobec zmieniaj¹cego siê
�wiata. Tê postawê nale¿y raczej uszanowaæ i w Zjedno-
czonym Królestwie wci¹¿ zamawiaæ piwo na pinty, nawet
je¿eli we w³asnym kraju preferowano by raczej pó³litrowy
kufel.
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