
 
 

Bevezető az SI újra-meghatározásához 
 
A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (rövid nevén: az SI) egységei több mint félszáz éve 
törvényesek Magyarországon, sőt a törvényes mértékegységek túlnyomó részét ezek teszik ki. 
Az SI egységeket a társadalom életének számos csaknem minden területén, így a tudományos 
tevékenységben, a gazdaságban, a kereskedelemben, az oktatásban, a környezet- és 
egészségvédelemben kiterjedten alkalmazzák. Az SI megváltoztatása, újra-meghatározása a 
teljesség nélkül felsorolt területek valamennyi szereplőjét érinti, kivételes esetekben érdekeket 
is sérthet, és ezért mindenfajta reformot csak indokolt esetben szabad és célszerű 
kezdeményezni. 
 
Az elmúlt év végén, 2011. októberében ilyen kezdeményezésre került sor. Az SI újra-
meghatározását többéves előkészítő munka előzte meg. A metrológiai ajánlások kidolgozását 
a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság (CIPM) és a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi 
Hivatal (BIPM) koordinálta, és elfogadásukról, az ajánlások alapján, 2011. október 23-i 
ülésén a 24. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet (CGPM) hozott határozatot. 
 
A következőkben, közzétételük időrendjét követve, az SI újra-meghatározáshoz kapcsolódó 
két közleményt ismertetünk. A közlemények a BIPM honlapján, angol nyelven, 
hozzáférhetők. A magyar szövegfordítás közzétételét az indokolja, hogy az SI szakszókincse 
magyarul csak korlátozottan áll rendelkezésre. 
 
Az első közlemény, amely „Az Új SI” címen a metrológus közösségből érkezett, gyakran 
feltett kérdéseket foglalja össze, a 24. CGPM előtt jelent meg. Szövege a következő:  
 
Az Új SI 
 
Az Új SI bevezetése kapcsán számos kérdés merül fel. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a 
leggyakrabban felvetett kérdéseket.  
 
A jelenleg érvényes SI hét alapmennyisége és alapegysége megváltozik-e az Új SI-ben? 
Megváltozik-e a 22 önálló nevű, koherens származtatott egység és azok jelölése? 
Megváltoznak-e a prefixumok az Új SI-ben? És végül: megváltozik-e bármelyik egység 
nagysága az új SI-ben? 
 
Ezekre a kérdésekre egyöntetűen „nem” a válasz. Akkor feltehető a kérdés:  
 
Mi változik?   
 
Új meghatározása lesz a kilogrammnak, az ampernek, a kelvinnek és a mólnak, de ezeket úgy 
fogalmazzák meg, hogy a változtatás bevezetésének pillanatában az új egységek nagysága 
ugyanakkora legyen, mint a régi egységeké. 
 
Ha így van, akkor mi értelme van az új meghatározásokra való áttérésnek? 
 
A kilogrammnak az alapvető fizikai állandókkal való meghatározása biztosítani fogja az 
egység hosszú idejű stabilitását és - jelenleg kétségbe vonható - megbízhatóságát. Az amper 



és a kelvin új meghatározása jelentősen megnöveli a tömeg-, az elektromos és a radiometriai 
hőmérsékletmérésekben elérhető pontosságot.  Azonnal érezhetővé válik a változásnak az 
elektromos mérésekre gyakorolt hatása, mivel a legpontosabb elektromos méréseket ma már a 
Josephson effektus és a kvantumos Hall effektus alkalmazásával végzik, és a h és az e 
számértékének az új egységekben való rögzítése a Josephson állandó és a Klitzing állandó 
pontosan ismert értékeire vezet. Ez kiküszöböli a most még fennálló igényt, hogy az 
elektromos mérések eredményének kifejezésére az SI egységek helyett megállapodásos 
elektromos egységeket használjanak. A kisugárzott felületi teljesítmény és a termodinamikai 
hőmérséklet közötti átszámítási tényező - azaz a Stefan-Boltzmann állandó – a kelvin és a 
kilogramm új meghatározását használva pontos lesz, ami a technológia fejlődésével a 
hőmérsékletmérések metrológiájának tökéletesítését eredményezi. A mól új meghatározása 
egyszerűbb, mint a jelenlegi meghatározás, és segíti az SI használóit abban, hogy jobban 
megértsék az „anyagmennyiség” mennyiséget, és annak egységét, a mólt. 
 
Mi történik a másodperc, a méter és a kandela meghatározásával? 
 
A másodperc, a méter és a kandela meghatározása nem változik. Változik viszont a 
kifejezésük módja, azzal a céllal, hogy formájukat tekintve ezek a kifejezések összhangban 
legyenek a kilogramm, az amper, a kelvin és a mól új meghatározásával. 
 
Hogyan lehet a h fizikai állandó értékét rögzíteni a kilogramm, e értékét az amper 
meghatározásához, és így tovább? Honnan lehet tudni, hogy milyen értéket lehet rögzíteni? 
Mi van akkor, ha kiderül, hogy a rögzített érték nem jó? 
 
Nincs szó arról, hogy az egységek meghatározásához használt bármelyik állandó értékét 
rögzítenék, vagy megváltoztatnák. A fizikai állandók a természet állandói, és az Új SI 
egységekben történő kifejezésükkor a fizikai állandóknak csak a számértékét rögzítik. A 
számérték rögzítésével a nagyságát határozzák meg annak az egységnek, amelyben az 
állandót mérik. 
  
Egy példa: Ha c a vákuumbeli fénysebesség értéke, {c} a számértéke és [c] az egysége, úgy 
hogy  
 
 c = {c} [c]=299 792 458 m/s 
 
akkor a c értéke a {c}szám és a [c] egység szorzata, és az érték sohasem változik. A {c} és a  
[c] tényezők azonban különbözőképpen választhatók meg, úgy, hogy a c szorzatuk 
változatlan maradjon. 
 
1983-ban született meg az elhatározás, hogy {c} értékét pontosan 299 792 458-cal egyenlőnek 
kell rögzíteni, ami ezután meghatározta a sebesség [c] = m/s egységét. Tekintettel arra, hogy 
az s másodpercet már korábban meghatározták, ebből következett az m méter meghatározása. 
A {c}számot az új meghatározásban úgy választották ki, hogy az m/s egység nagysága 
változatlan maradt, ezzel biztosítva a folytonosságot az új és a régi egységek között.   
 
Rendben van. Tulajdonképpen az új egységben kifejezett állandó számértékét rögzítették 
csupán. Példa kedvéért, úgy döntöttek, hogy az új [h] = kg m2 s-1 egységben kifejezett Planck 
állandó {h} számértékét rögzítik. Fennmarad viszont a kérdés: tételezzük fel, hogy rövid 
idővel a meghatározás megváltoztatása után, új kísérletekből az következik, hogy {h}-ra rossz 
értéket választottak ki, akkor mi történik? 



 
A változtatás után a tömeg nemzetközi prototípusának, a kilogrammnak (IPK) a tömegét, ami 
a jelenlegi kilogrammot meghatározza, méréssel kell meghatározni. Ha „rossz értéket” 
választottak volna ki, ez csak azt jelentené, hogy az IPK tömege az Új SI-ben nem pontosan 1 
kilogramm.  
 
Bár ez a helyzet problematikusnak tűnhet, a változtatás csak a makroszkópikus 
tömegméréseket befolyásolná; az atomtömegeket és a kvantumfizikához kapcsolódó más 
fizikai állandókat nem érintené.  Ha viszont fenntartanák a kilogramm jelenlegi 
meghatározását, akkor folytatódna az a kedvezőtlen gyakorlat, hogy egy referenciatömeget 
kell alkalmazni (az IPK tömegét), amelyről kétségtelen bizonyíték alapján állítható, hogy 
időben változik, szemben az olyan igazi invariánsokkal, mint amilyen az atom tömege vagy a 
Planck-állandó.  Bár ennek a megváltozásnak a nagyságát pontosan nem ismerjük, az IPK 
kilogramm-meghatározásként való, 1889. évi elfogadása óta elérheti a 10-7-t. 
 
Az új meghatározás további előnye lehet: tudni fogjuk, hogy a kilogramm meghatározásához 
használt referenciaállandó valódi invariáns. 
 
Az egység meghatározásához használt mindegyik fizikai állandónak van bizonytalansága, 
értéke pontosan nem ismert. Az ajánlás mégis úgy szól, hogy pontosan rögzítsék a 
számértékét. Hogyan lehet ezt megtenni? Mi lesz a bizonytalansággal?   
 
A kilogramm jelenlegi meghatározása úgy rögzíti az IPK tömegét, hogy az pontosan 1 
kilogramm legyen, nulla bizonytalansággal, vagyis ur(mIPK)=0. A Planck állandót jelenleg 
kísérletileg határozzák meg, és a meghatározás relatív standard bizonytalansága 4,4×10-8, 
vagyis ur(h)= 4,4×10-8.  
 
Az új meghatározásban h értéke az új egységben pontosan, ur(h)=0 nulla bizonytalansággal 
ismerhető lesz. Az IPK tömegét azonban kísérletileg (méréssel) kell meghatározni, és annak a 
relatív bizonytalansága körülbelül ur(mIPK)= 4,4×10-8

 lesz. A bizonytalanság tehát nem vész el 
az új meghatározásban, hanem átalakul egy olyan referencia bizonytalanságává, amit már nem 
fognak használni, az alábbi táblázat szerint: 
 
a kilogramm 
meghatározásához használt 
állandó 

bizonytalanság a jelenlegi 
SI-ben 

bizonytalanság az Új SI-ben 

az IPK tömege, m(κ,) pontosan 0 kb. 4,4×10-8 
Planck állandó, h kb. 4,4×10-8 pontosan 0 
 
A Planck-állandó egysége egyenlő a hatáskvantum egységével: J s = kg m2 s-1. A Planck- 
állandó számértékének rögzítése hogyan határozza meg a kilogrammot?   
 
A h számértékének rögzítése ténylegesen a hatáskvantum J s = kg m2 s-1 egységét határozza 
meg. De ha már meghatározták az s másodpercet1, úgy hogy az rögzítse a cézium hiperfinom 
felhasadásának ∆ν(133Cs)hfs 

                                                

frekvenciáját, és a métert, úgy hogy az rögzítse a c vákuumbeli 

 
1 A másodperc az alapállapotú cézium 133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti 
átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának az időtartama. 
 



fénysebesség számértékét, akkor a hatáskvantum J s = kg m2 s-1 egységének rögzítése a kg 
egység meghatározását eredményezi. 
 
Az Új SI-ben az alapegységek ajánlott meghatározásai nem körkörös2  meghatározások, és 
következésképp alkalmatlanok? 
 
Nem, ezek nem körkörös meghatározások. Körkörös az a meghatározás, ami a meghatározás 
eredményét felhasználja a meghatározás megfogalmazásában. Az Új SI-ben az alapegységek 
egyedi meghatározására felhasznált szavak az egyes, kiválasztott referenciaállandó 
számértékét írják elő a megfelelő egység meghatározásához, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
az eredményt felhasználják a meghatározás megfogalmazásához.   
 
Az Új SI-ben a kilogramm referenciaállandója a h Planck állandó, amelynek egysége 
J s = kg m2 s-1. Sokkal könnyebb lenne az értelmezés, ha a referenciaállandó egysége a 
tömegegység, azaz a kg lenne. Akkor azt lehetne mondani, hogy „A kilogramm <valaminek> 
a tömege”, például adott számú szén vagy szilícium atom tömege. Nem lenne jobb ez a 
meghatározás? 
 
Ez bizonyos mértékig egyéni megítélés kérdése. Jegyezzük meg azonban, hogy az egység 
meghatározásához használt referenciaállandónak nem kell dimenzionálisan ugyanolyannak 
lennie, mint az egységnek (még akkor sem, ha az az eset áll fenn, hogy elvileg egyszerűbb). A 
jelenlegi SI-ben is több olyan referenciaállandó van, amelynek más az egysége, mint amit 
meg kell határozni. A méter például az m/s egységű fénysebesség, mint referenciaállandó 
segítségével van meghatározva, nem pedig egy m-ben megadott, előírt hosszúsággal. Ez a 
meghatározás nem bizonyult alkalmatlannak. 
 
Jóllehet, egyszerűbbnek látszhat a kilogrammot egy tömeggel, mint referenciaállandóval 
meghatározni, a Planck állandó felhasználásának más előnyei is vannak. Ha például, amint azt 
az Új SI ajánlja, a h és az e pontosan ismertek, akkor a KJ Josephson állandó és az RK Klitzing 
állandó is pontosan ismert lesz, ami komoly előnyökkel jár az elektromos mérések 
metrológiájában. 
 
Egyesek még mindig úgy gondolják, hogy nem bölcs dolog a kilogrammot referenciaként az 
m(12C) helyett a h-val  meghatározni. Az egyik érv, hogy a wattmérleges kísérletek a h 
meghatározására bonyolult berendezést igényelnek, amit nehéz használni és költséges 
megépíteni, szemben a szilícium 28 atom tömegének, és abból a szén 12 atom tömegének 
meghatározására szolgáló XRCD (röntgensugaras kristálysűrűség) mérésekkel. Mi az elvi oka 
annak, hogy a h-t választották ki az m(12C) helyett a kilogramm referenciaállandójaként? 
 
Ez voltaképpen két különálló kérdés: (I) Miért a h-t választották ki az m(12C) helyett a 
kilogramm referenciaállandójaként? (II) A kérdés feltételezi, hogy a h vagy az m(12C

                                                

) 
kiválasztását az határozza meg, hogy a kilogramm gyakorlati megvalósítása a wattmérleges 
méréssel vagy az XRCD méréssel történik.  
 
(I): Ha egy állandó számértékének egyszer már egy rögzített értéket tulajdonítottak, akkor ezt 
az állandót, ezt követően, nem szükséges, és igazából nem is lehet megmérni. Például, amikor 
1983-ban az SI-t úgy módosították, hogy referenciaállandóként a vákuumbeli fénysebességet 

 
2 A „körkörös” szó az angol szövegben „circular”, ami önmagára visszautalóként, zsákutcába 
vezetőként értelmezhető. 



választották, a c mérésének hosszú története hirtelen véget ért. Ez hatalmas haszonnal járt a 
tudomány és a technológia számára, részben azért, mert a c olyan sok területen jelentkezik a 
tudományban és a technológiában, hogy mindannyiszor, amikor a c ajánlott SI-beli értékét 
megváltoztatták, egész sor állandót és átszámítási tényezőt kellett frissíteni. Nyilvánvalóan 
helyes volt az a döntés, hogy a c-nek egy pontos számértéket kell tulajdonítani. 
 
Hasonlóképpen, h a kvantumfizika alapvető fizikai állandója, és ennek megfelelően SI-beli 
értékét a modern tudomány és technológia szerteágazó területein használják. A h ajánlott 
értékének a kísérleti technika fejlődésével járó változtatásai legjobb esetben bosszantóak, 
legrosszabb esetben zavaróak. Annak az indokolása, hogy a h-nak pontos értéket 
tulajdonítsanak, ugyanaz, mint a c esetében, de különösen előnyös az elektromos mérések 
metrológiájának már említett területein. 
 
Az m(12C) természetesen kétségkívül állandó, és kétségkívül fontos, főleg a kémiában és az 
atomfizikában. Ennek az oka az, hogy az atomsúlyok (ha ön vegyész), amelyeket relatív 
atomtömegekként is ismerünk ( ha ön fizikus), mind az  m(12C) –n alapulnak.  Az atomsúlyok 
azonban nem függnek a kilogramm jelenlegi meghatározásától, és így ezeket az új 
meghatározás érintetlenül hagyja. 
 
(II): A válasz: nem. Az, hogy melyik referenciaállandót használják a kilogramm 
meghatározására, nem mond semmit arról, hogy milyen módon kell megvalósítani a 
kilogrammot, és erről nincs szó a CGPM határozattervezetében sem. Tudjuk, hogy minden 
megvalósításnak visszavezethetőnek kell lennie a h-ra, mert h lesz az új kilogramm 
referenciaállandója. Azt is tudjuk azonban, hogy h/m(12C) = Q, ahol Q jelöli a pontos 
számtényezők és kísérletileg meghatározott állandók egy gyűjteményét. A Q relatív standard 
bizonytalansága csak 7×10-10, ami a gyűjteménybe foglalt állandók jelenlegi ajánlott értékein 
alapul. Egy olyan berendezés, például a wattmérleg, amely az 1 kg tömegetalont közvetlenül 
h-n keresztül méri, és a kiegészítőleges hosszúság, idő, feszültség és ellenállás mérések 
felhasználhatók a kilogramm meghatározására. Egy olyan berendezés, amely az 1 kg tömeget 
az m(12C)-n keresztül méri, például az XRCD készülék, potenciálisan ugyancsak alkalmas a 
kilogramm meghatározására. Ez azért van így, mert m(12C) = h, és az ár, amit azért kell 
megfizetni, hogy m(12C)-n keresztül jussanak el a h-hoz, a Q bizonytalansága, ami az új 
meghatározás megvalósítása tekintetében elhanyagolható. Korai még azon töprengni, melyik 
megvalósítási mód, vagy valami azokhoz hasonló más mód fog hosszú távon beválni. Jelenleg 
az ilyen fajta kísérletek nagyon bonyolultak és költségesek. 
 
Lehet-e még biztosítani az összhangot a fizikában, ha rögzítjük az összes alapvető fizikai 
állandó értékét? 
 
Mi nem a fizikai állandók értékét rögzítjük, hanem csak az állandók egy szűk készletének és 
összetételeinek a számértékét. Ez hatással van az egységek meghatározásainak 
megváltoztatására, de nem változtatja meg a fizikai egyenleteket, és nem akadályozza a 
kutatókat abban, hogy ellenőrizzék az egyenletek összhangját. 
 
Az Új SI keretében ugyanúgy kalibráltathatom a tömegetalonomat vagy a hőmérőmet, mint 
eddig? 
 



Igen. Kalibrálásra az etalonjait az Nemzeti Metrológiai Intézethez3 (NMI-hez) küldheti, mint 
ahogy jelenleg. Az ön NMI-je eldönti, hogy az Új SI-nek megfelelően hogyan valósítja meg 
az egységet: megfelelő helyi készüléket hoz létre, vagy más módszert alkalmaz, ami 
alkalmasnak bizonyul, mint például az 1 kg-os tömegetalon kalibráltatása a BIPM-ben. A 
BIPM az összes hozzáférhető nemzeti megvalósítás átlaga formájában szándékozik 
fenntartani a kilogramm meghatározására való visszavezetettséget. 
 
Mikor hajthatók végre a változtatások? 
 
Az Egységek Tanácsadó Bizottsága (CCU) a 20. ülésén felismerte, hogy nem túl jelentős, kis 
eltérések mutatkoztak a Planck állandó wattmérleggel megállapított értékeiben, és várható, 
hogy a fennálló eltéréseket az Avogadro állandóval kapcsolatos szilícium 28 mérések a közeli 
jövőben megszüntetik. Korai lenne ezért az egységek új meghatározására javaslatot tenni. A 
CCU azonban nem kívánt sem vitát nyitni, sem javaslatot megfogalmazni arra az időpontra 
vonatkozóan, amikor az újrameghatározás megtörténik, sem azokra a feltételekre 
vonatkozóan, amelyeket az újrameghatározás előtt teljesíteni kell.  
 
A CCU azonban határozottan arra az álláspontra helyezkedett: most időszerű a tudományos és 
felhasználói közösség szélesebb köre elé terjeszteni, hogy pontosan mit javasol, mert 
biztosítani kell a javaslat megfelelő és nyílt megvitatásának lehetőségét. Ebből a célból 
részletes ajánlást fogalmazott meg, határozattervezet formájában a CIPM számára, amit be 
fog terjeszteni a 24. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezletre (2011. októberében). 
 
A határozattervezet felkéri a CIPM-et, hogy terjessze a CGPM elé az SI felülvizsgálatáról 
szóló javaslatot „mihelyt a 23. Általános Értekezlet 12. Határozatának ajánlásai teljesültek”. 
 
 
Sajtóközlemény 
 

Az Új SI 

 

AZ ÁLTALÁNOS SÚLY-ÉS MÉRTÉKÜGYI ÉRTEKEZLET JÓVÁHAGYJA A 
NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER LEHETSÉGES MÓDOSÍTÁSAIT, 

BELEÉRTVE A KILOGRAMM ÚJRAMEGHATÁROZÁSÁT  

2011. október 23. – Sèvres, Franciaország  

Október 23-án, pénteken, a 24. ülésén az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet (General 
Conference on Weights and Measures (CGPM)) elfogadta az 1. Határozatot  „A Nemzetközi 
Mértékegység-rendszer, az SI, jövőbeli felülvizsgálatáról”.  
 
 
Az 1. Határozat most hozzáférhető a 
http://www.bipm.org/utils/en/pdf/24_CGPM_Resolution_1.pdf -en.  
 
Az 1. Határozat tömör és szakértők számára íródott. 
 
                                                 
3 Magyarországon a nemzeti metrológiai intézet az MKEH szakfőosztálya. 

http://www.bipm.org/utils/en/pdf/24_CGPM_Resolution_1.pdf


Az Új SI-t, a bevezetésének a dátumával együtt, a CGPM az előfeltételek teljesítése után 
fogja jóváhagyni, 2014.-nél nem korábban.  
 
Az SI mértékegység-rendszert az egész világon használják. Alapköveit a hét „alap” egység 
képezi: a másodperc, a méter, a kilogramm, az amper, a kelvin a mól és a kandela. Az SI nagy 
előnye, hogy ugyanazokat a mértékegységeket használják a társadalom minden olyan 
tevékenységében, amelyek méréseket foglalnak magukba: a mindennapi életben, a pontos 
mérnöki tevékenységben, a fejlett tudományban, stb. 

A nemzeti metrológiai intézetekben világszerte jelentős haladást értek el ahhoz, hogy 
komolyan napirendre tűzzék a kilogramm, az amper, a kelvin és a mól jelenlegi 
meghatározásának felfrissítését. Különösen a kilogrammnak szenteltek nagy közfigyelmet, 
mert annak a meghatározása 1889-ből keltezett, és ez az utolsó olyan alapegység, amely még 
mindig egy emberi kéz alkotta tárggyal, a kilogramm nemzetközi prototípusával van 
meghatározva, amit a Nemzetközi Súly-és Mértékügyi Hivatalban, (International Bureau of 
Weights and Measures (BIPM)) használnak és őriznek, Sèvres-ben, Franciaországban. Sokkal 
jobb lenne, különösen a tudományos közösség számára, ha az alapegységek a természet 
fizikai állandóival lennének meghatározva, mert ezek az állandók időben változatlanok. Ilyen 
a másodperc és a méter meghatározása, amelyeket már évekkel ezelőtt ilyen állandók révén 
határoztak meg. 

A fentebb felsorolt négy egység meghatározásának frissítése nagy gondosságot igényel. A 
változtatás előfeltétele, hogy a mindennapi életben a kilogramm továbbra is a kilogramm 
legyen, hogy a víz 0C-n fagyjon meg, és így tovább. Úgymond, a javasolt változtatások egyike 
se legyen észrevehető a mindennapi tevékenységekben. A változtatások azonban azonnal 
fejtsék ki hatásukat a különleges szaklaboratóriumokban végzett, különlegesen pontos 
mérésekben. 

A kilogramm újrameghatározása először is a jelenleg a kilogramm pontosan 1 kilogrammal 
egyenlő nemzetközi prototípusa tömegével kifejezett fizikai állandók igen pontos mérését 
igényli. Ezt követően rögzítik a fizikai állandó számértékét, és később ugyanezt a kísérletet 
használják fel a tárgyak tömegének mérésére, beleértve a kilogramm nemzetközi prototípusát 
is. Szerte a világban számos olyan létesítmény van, amely képes azoknak a méréseknek az 
elvégzésére, amelyekre az újrameghatározás után lesz szükség abból a célból, hogy az új 
kilogramm meghatározást a gyakorlatban hasznosítsák. 

A legpontosabb ilyen mérések célul tűzött bizonytalansága 20 mikrogramm per kilogramm, 
vagy másképp 20 per ezermillió. Említendő, hogy legalább két mérés igen közel van ahhoz, 
hogy teljesítse ezt a célt.   

Az egyik megközelítés egy különleges „wattmérleget” használ arra, hogy a kilogrammot a 
Planck állandóban mérje, ami a kvantummechanikai egy alapvető állandója. A második 
technika a kilogrammot a szilícium 28 egy atomja tömegével hasonlítja össze. A fizikusok 
állítása szerint ez a két különböző megközelítés pontosan összehasonlítható egymással, és 
természetesen azoknak egyezniük kell. A jelenlegi helyzetet a CODATA Alapvető Állandók 
munkacsoportja (CODATA Task Group on Fundamental Constants) megvizsgálta a 2010 
végén publikált munka alapján. Arra a következtetésre jutottak, hogy a Planck-állandó 
jelenlegi bizonytalansága az összes alkalmas megközelítésű kísérletből 44 mikrogramm per 
kilogramm. 

A CGPM nem fogja elfogadni az új meghatározásokat mindaddig, amíg a jelenlegi 
nehézségek meg nem oldódnak. 2011. október 21-én, pénteken, azonban az Általános 



Értekezlet az 1. Határozat elfogadásával történelmi jelentőségű lépést tett a felülvizsgálat 
irányában, ezáltal körvonalazva az Új SI-t, és valamint a projekt végső megvalósításához 
szükséges lépéseket. Az 1. Határozat szövege ugyanaz, mint az „A” határozattervezeté, ami 
már néhány hónappal ezelőtt megjelent a BIPM “New SI” honlapján, mert a szövegen az 
Értekezlet csak apró változtatásokat eszközölt.  Ezek egyike felkéri a Nemzetközi Súly- és 
Mértékügyi Bizottságot (International Committee for Weights and Measures (CIPM) hogy 
folytassa a munkát az Új SI nyelvi rendbetételén, hogy az a lehető legnagyobb mértékben 
érthetővé váljon az általános felhasználók számára, megtartva ugyanakkor a tudományos 
szigorúságot és világosságot, anélkül, hogy megváltoztatná Új SI-nek az 1. Határozatban 
rögzített tartalmát és felépítését. 

 A CGPM különböző témákban tíz határozatot hozott a 24. ülésen. Ezek úgyszintén 
hozzáférhetők lesznek a továbbiakban a BIPM honlapján, ahol a CGPM korábbi határozatai is 
hozzáférhetők:  http://www.bipm.org/en/convention/cgpm/resolutions.html 
     
1967. óta a CGPM négyévente ülésezik. A jelenlegi hagyománnyal szakítva a 25. ülésre 
közelítőleg három év múlva kerül sor.  
 

További tájékoztatás kapható: 

 webmaster@bipm.org  

Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)  

F-92312 Sèvres Cedex  

France  
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