
 
   

 
A metrológia és a fizikai állandók 

 
 
Bevezetés 
 
1976-ban, az olaszországi Varennában rendezett, Enrico Fermi metrológiai nyári iskola neves 
előadói között szerepelt J. Terrien1, aki „A metrológia és a fizikai állandók” címmel tartott 
előadás sorozatot. Ez a cikk az ott elhangzottakon alapul.  Az Általános Súly-és Mértékügyi 
Értekezlet, a CGPM, 1960-ban döntött a Nemzetközi Mértékegység-rendszer, az SI 
bevezetéséről, tehát az előadás időpontjában már rendelkezésre álltak az egységrendszer 
használatának másfél évtizedes tapasztalatai.  
 
Az előadás elhangzása óta napjainkig több mint három évtized telt el, de ma is újszerűnek 
tekinthetjük az előadó egyes megállapításait, amelyeket érdemes egybevetni az SI 
történetében bekövetkezett és várható újabb fejleményekkel és változásokkal. Az egybevetés 
során bepillanthatunk az SI kialakításának hátterébe.  
 
Az előadás szövegéből szó szerint átvett részeket idézőjelbe tettem. Eredeti szövegezésüket 
megtartva, lényeges változtatások nélkül törekedtem az előadó megállapításainak 
tolmácsolására olyan esetekben is, amikor az SI-vel kapcsolatos fejlemények nem mindenben 
igazolták akkori elgondolásait. Kiegészítő megjegyzéseimet lábjegyzet formában közlöm.  
     
Történeti előzmények 
 
A mai értelemben vett metrológia 1875-ben, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal 
(BIPM) létrehozásával kezdődött. Ez volt az első, kizárólag a metrológiával foglalkozó 
nemzetközi laboratórium. A fél tucat fizikusból álló személyzet első feladata a tömeg és a 
hosszúság egysége etalonjainak megalkotása és megőrzése volt. 
  
Az első etalonok, - az „ősméter” és a „kilogramm prototípusa”, - várakozáson felül 
állékonynak bizonyultak. Nem volt elég azonban csupán megőrizni a BIPM-ben az 
etalonokat. Szükség volt arra is, hogy az etalonok megfelelő számú másolatát szétosszák a 
Méteregyezményt aláíró nemzeti laboratóriumok között. A későbbiek folyamán a jól 
felkészült laboratóriumok az egységek definíciójának megfelelő, saját etalonokat hoztak 
létre: az amper, a volt, a méter, a másodperc nemzeti etalonjait. Szükség volt azonban a 
nemzetközi etalonokkal való rendszeres összehasonlításokra, mert a nemzeti etalonok 
értékében rendszeres eltérések mutatkoztak.    
 
Az etalonokra kedvezőtlenül ható, különféle nem kívánt fizikai hatások kiküszöbölése vagy 
mérséklése a metrológiai munkák jelentős részét képezi. Ilyen hatások például: a fém 
hosszúság-etalonok hőtágulása, az elektromos mennyiségek etalonjainak érzékenysége a 
hőmérséklet ingadozásaival szemben, a víz, a levegő sűrűségének változása, stb. Ugyancsak 
nem kívánt hatást gyakorol az etalonokra a légnedvesség és egyes anyagok tulajdonságainak 
változásai (például: a deutérium-tartalom ingadozásai a természetes vizekben, a víz 
hőtágulási együtthatója). 
 

                                                
 

 
1 J. Terrien a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal, a BIPM akkori igazgatója volt. 
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Az SI előtti egységrendszerek áttekintése 
 
A kísérleti folyamatok leírása és bármely mennyiségi eredmény kifejezése céljából minden 
fizikai mennyiségfajtához egy-egy egységre volt szükség. A Britisch Association for the 
Advancement of Science (BAAS) fontos szerepet játszott az egységrendszer koncepciójának 
kialakításában. 1860 körül azt tanulmányozta, hogyan lehet a legkedvezőbben kiválasztani a 
különféle mechanikai és elektromos mennyiségeknek megfelelő egységeket. A hosszúság, a 
tömeg és az idő alapegységeiből kiindulva leszármaztatták a sebesség, a nyomaték, a 
gyorsulás, az erő, az energia és a teljesítmény egységét, valamint az elektromos egységeket. 
Ez volt a CGS egységrendszer megszületésének pillanata: a fizikában használt első 
egységrendszeré, amelynek legfontosabb kedvező tulajdonsága a koherencia volt. Ha 
koherens egységrendszerből vett egységet használunk, akkor a mennyiség-, az egység- vagy 
a számérték-egyenletek ugyanolyanok lesznek, anélkül, hogy bármilyen átszámítási tényezőt 
kellene észben tartani, vagy az egyenletekben alkalmazni.  
 
„ A koherens CGS egységrendszernek azonban voltak komoly hátrányai is. Ezek: 
- A rendszerek sokfélesége. Az elektromosság területén, például az elektrosztatikus és az 
elektromágneses egységrendszer.  
- Törtszám dimenziók. A mágneses pólus egységének dimenziója például az elektromágneses 
CGS rendszerben L3/2M1/2T-1. 
- Alkalmatlan egységméretek. Mivel az elektromos ellenállás és az elektromotoros erő 
egysége az elektromágneses CGS-ben nagyon kicsi volt, szorzókat kellett alkalmazni. Az 
elektromágneses CGS egység 109-nel megszorozva adta a „gyakorlati” ohmot, és 108-nal 
megszorozva adta a „gyakorlati” voltot. 
 - Meglepő dimenzió-hányadosok. Például az elektromos töltés elektromágneses CGS 
egysége cm3/2g1/2s-1 és a dimenziója ugyanazokkal a kitevőkkel L3/2M1/2T-1. Az elektromos 
töltés dimenziója az elektrosztatikus CGS-ben L1/2M1/2, úgyhogy a két, 
elektromágneses/elektrosztatikus, dimenzió hányadosa LT-1, azaz sebesség-dimenziójú!” 
 
A Giorgi-féle vagy MKSA egységrendszer 
 
A CGS egységrendszer felsorolt kedvezőtlen tulajdonságainak kiküszöbölésére Giorgi már 
1901-ben javaslatot tett, de javaslatának elfogadására csak évek multán került sor. Ennek a 
húzódozásnak az oka a mélyen gyökerezett meggyőződés volt, hogy bármilyen 
egységrendszert az L, M és T dimenziójú három alapegységre: a hosszúságra, a tömegre és 
az időre alapozva kell felépíteni. Ez látszat-szabály, nem kísérletileg igazolható törvény, 
hanem kényelmi szempontokra alapozott döntés. Ahogyan azt J. de Boer kifejtette: „Ha 
érdeklődésünket a kinematikára korlátozzuk, akkor célszerű két alapegységet elfogadni: a 
hosszúságét és az időét.  Ha a mechanika egészével foglalkozunk, akkor indokolt egy 
harmadik alapegységet is elfogadni: a tömegét. Az elektromágnesség egy negyedik, 
elektromos természetű alapegységet is igényel, mert különben az elektromos egységeket 
mechanikai egységekkel kellene definiálni, ami a CGS egységrendszer kapcsán már 
bemutatott kellemetlen következményekkel járna. Hasonlóképpen, az egységrendszert két 
újabb alapegység bevezetésével lehet a termodinamikára kiterjeszteni. Ezek: a kelvin a 
termodinamikai hőmérsékletre és a mól az anyagmennyiségre. A fotometriára való 
kiterjesztés esetén el kell fogadni alapegységként a fényerősség egységét, a kandelát.” 
 
Összegzésül megállapíthatjuk, hogy az alapegységek száma emberi döntés kérdése. Az 
elektromágnességet illetően a nemzeti etalonfenntartó szervezetek idővel mindinkább 
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meggyőződtek arról, hogy egy negyedik alapegység, - amely végül is az elektromos 
áramerősség egysége, az amper lett - a gyakorlatban igen jól alkalmazható egységrendszerre 
vezet, különösen akkor, ha az amperhez alapegységekként a métert, a kilogrammot és a 
másodpercet társítják. Így született meg az MKSA rendszer, amely az elektromosság 
területén az amper, a volt, az ohm stb. gyakorlati egységeket tartalmazza a newton, joule, 
watt mechanikai egységekkel koherens módon. Az MKSA rendszerben az összes 
hatványkitevő egész szám, a törtkitevők eltűntek. 
 
Ennek a kiválasztásnak egy további következménye, hogy mind a mágneses, mind az 
elektromos Coulomb törvényben együtthatókat kellett bevezetni. „A µ0-t és ε0-t úgy 
tekinthetjük, mint a vákuum „képességét”, hogy egy mágneses pólus vagy egy elektromos 
töltés körül mágneses, illetve elektromos teret hozzon létre”.  
 
Racionalizálás  
 
Az elektrodinamika egyenleteinek racionalizálása (ésszerűsítése) körül viharos viták dúltak. 
A vitákat az váltotta ki, hogy az eredeti CGS rendszerekben a 4π tényező olyan 
egyenletekben fordul elő, amelyek gömbszimmetriával nem rendelkező fizikai szituációkat 
írnak le, és ugyanakkor nem jelenik meg olyan egyenletekben amelyeknél a gömbszimmetria 
fennáll. Mára ez a vita már feledésbe ment, a racionalizálás tényét elfogadták, és a 4π 
tényező ott fordul elő, ahol a helye leginkább logikus, vagyis a gömbszimmetrikus esetekben. 
Az elektromos töltés körüli elektromos tér fluxusa például a gömbfelületre vett integrál, az 
összefüggés 4πε0Q, ahol Q a teret létrehozó elektromos töltés. 
 
Az SI kialakítása 
 
Az SI-hez vezető legfontosabb „történeti” eseményeket az idő- és frekvenciamérések, 
valamint az elektromos mérések területéről vett példákon szemléltetjük. 
 
Az idő- és frekvenciamérések jelenleg is a legnagyobb pontossággal elvégezhető mérések a 
fizikában. A fejlődés fő iránya az volt, hogy az etalonokat a csillagászati periodikus 
jelenségek helyett az atomokban végbemenő periodikus jelenségekre alapozzák. A 
legnagyobb előrehaladás ezen a területen annak volt köszönhető, hogy az atomi 
sugárnyalábban sikerült az atomokat teljesen elszigetelni a külső hatásoktól, szemben azzal, 
hogy a csillagászati objektumok nem mentesülhetnek a kölcsönös vonzás hatása alól. Az 
infravörös lézersugárzások hullámhosszának és frekvenciájának mérése lehetővé tette, hogy a 
fénysebességet a korábbinál százszor pontosabban határozzák meg. 
 
Az elektromos laboratóriumok többségében normálelemekkel és normálellenállásokkal 
végezték a kalibrálásokat. Ezek értékének meghatározása az ohm és a volt definíciójának 
megfelelő, hosszadalmas és bonyolult méréseken, az úgynevezett abszolút 
meghatározásokon alapult. Ezek a meghatározások abban az értelemben voltak abszolútak, 
hogy az értékeket nem vonatkoztatták semmiféle, ugyanolyan fajtájú, előzetesen kalibrált 
etalonra. Az ohm és a volt világméretű egységessége a múlt század hetvenes éveinek 
közepén mintegy 1×10-6-on belül volt biztosítható.  
 
A Josephson-effektusnak köszönhetően a normálelemek lassú időbeli változása (driftje) 
nagyrészt kiküszöbölhető, és így segítségével a voltot állandó értéken lehet tartani. Nem lehet 
azonban ezzel a volt értékének a pontosságát javítani. Mint Terrien megjegyezte, „az effektus 
nem ad lehetőséget a voltnak a frekvencia egyezményes értékén, valamint az e elemi töltés és 
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a h hatáskvantum (más néven Planck-állandó) fizikai állandók értékén alapuló újra-
meghatározására, mert ez oda vezetne, hogy egymástól függetlenül létezne az elektromos 
watt és joule, illetve a mechanikai watt és joule.” 
 
Az SI-hez vezető út új szakasza 
 
Az SI kialakításának és tökéletesítésének történetében a metrológia és a fizikai állandók 
közötti kapcsolat felismerésével és felhasználásával új szakasz kezdődött.  Amikor fizikai 
állandókról beszélünk, akkor az állandók két fajtáját lehet megkülönböztetni, attól függően, 
hogy értékük megadása milyen módon történik. Eszerint vannak kísérleti úton meghatározott 
fizikai állandók, és vannak olyanok, amelynek egyezményesen elfogadott értéke van.  
 
A vákuum µ0 mágneses permeabilitása a második fajtához sorolható, mert értékét az amper 
definíciójában egyezményesen fogadták el.  
 
A c vákuumbeli fénysebességet, kísérleti úton kellett meghatározni, két önkényesen 
elfogadott, korábbi nemzetközi megállapodás alapján: a méter definíciója a 86Kr sugárzásán, 
a másodperc definíciója, pedig a 133Cs sugárzásán alapult. A c értékének mérése voltaképpen 
a kvantitatív összefüggés kísérleti meghatározását jelentette három természetes fizikai 
mennyiség: a c fénysebesség, egy sugárzás λ hullámhossza, és egy másik sugárzás f 
frekvenciája között. A c = λ⋅f összefüggésben λ és f egyezményesen elfogadott, c pedig 
méréssel meghatározott érték.  
 
Az 1975-ben elfogadott, új definíció szerint a méter az az úthossz, amit a fény vákuumban 
1 / 299 792 458-ad másodperc alatt megtesz. Ebben a meghatározásban a fizikai állandó a 
vákuumbeli fénysebesség egyezményesen elfogadott értéke.   
 
Egy másik példa kapcsán Terrien rámutat egy nagyon jelentős lehetőségre: „Ha úgy döntünk, 
hogy egyezményes értéket fogadunk el a 2e/h-ra, akkor a kísérleti lépések egész sorozatát, 
amellyel a voltot az alapetalonokból származtatjuk, átfordíthatnánk a kilogramm 
meghatározására: a tömeg egységét ezek után nem a prototípus definiálná, hanem fizikai 
állandók. Ez a döntés azonban nem lenne bölcs, mert a tömegmérések pontossága mintegy 
ezerszeresen lecsökkenne2”.  
 
Mint Terrien megjegyzi: „A metrológia és a fizikai állandók között szoros kapcsolat van.  Az 
egységek és a fizikai állandók egymástól való elhatárolásáért olyan elgondolások felelősek, 
amelyeknek nincs fizikai megalapozása. Bizonyos elgondolásokat a nevelés és a 
hagyományok ásnak bele a tudatunkba, különösen akkor, amikor a legjobb egységrendszert 
akarjuk kialakítani.” 
 

                                                 
2 Ez a megállapítás 1976-ban még helytálló volt, mert az e és a h fizikai állandók értéke csak kis 
pontossággal volt ismert. Nagyon figyelemre méltó azonban, hogy J. Terrien – ellenvetése ellenére 
– már ekkor megjósolta, hogy a 2011-ben esedékes CGPM ülésre olyan javaslatot fognak 
előterjeszteni, ami szerint „A kilogramm egy test olyan nyugalmi tömege, amellyel a h Planck-
állandó pontosan 6 626 069 311 × 10-34 joule-szekundum”.  
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Az SI bevezetése és alkalmazása az elérhető legjobb kompromisszumos megoldás a fizika 
jelenlegi állapotában. A fizikai állandók további tanulmányozása azonban módot adhat az SI 
és az alapegységek meghatározásainak további tökéletesítésére.3 
 
Az egységrendszer gyakorlati megvalósítása: a fejlődés a fizikában elért 
haladással párhuzamos 
 
Téves egyeseknek az a felfogása, hogy az egységekkel nem érdemes foglalkozni, mert nem 
gazdagítják a tudományos ismereteket. A mennyiségekre és egységekre vonatkozó 
elgondolásokra, és az azoknak megfelelő nomenklatúrára nemcsak a kölcsönös megértés, 
hanem a haladás eszközeként is szükség van. Mások megpróbálják szigorú logikai 
rendszerbe foglalni a mennyiségeket, az egységeket, a dimenziókat, összhangban a fizikai 
világra vonatkozó, változatos filozófiai értelmezésekkel, és a témáról hosszadalmas és 
bonyolult vitákat kezdeményeznek. 
 
A két szélsőséges álláspont között megegyezésre kell törekedni. Az első tennivaló a 
mennyiségek és az egységek értelmezésének tisztázása. Az egységek elvont fogalmak, nem a 
természetben létező fizikai testek vagy helyzetek. A kilogramm, mint egy mennyiség, vagy 
egy mennyiség egysége, nem egy adott súly, hanem egy, a tömeg-fajtájú mennyiségek közül 
kiválasztott, egyezményesen elfogadott minta. A súlymérték tulajdonságai között több más 
mennyiség is szerepel: van térfogata, sűrűsége, hőmérséklete. A mennyiségeknek két 
alapvető tulajdonságuk van: (1) mérhetők, ami azt jelenti, hogy két ugyanolyan fajtájú 
mennyiség aránya egy kísérletileg meghatározható puszta szám, és (2) beléphetnek egy 
matematikai rendszerbe, amely magába foglalja definíciójukat vagy a rájuk vonatkozó fizikai 
törvényeket. Egy mennyiségfajta egysége tehát az adott mennyiség egy mintája, amelyet 
egyezményesen úgy választanak meg, hogy értéke 1 legyen. Így, amint azt Clark Maxwell 
már megállapította: 
 

(a fizikai mennyiség) = (egy puszta szám) × (egy egység). 
 

Egy adott fizikai rendszer entrópiája például a joule-ok számának és a kelvinek számának a 
hányadosa. Ennyit jelent, és semmivel sem többet. Mint Terrien magyarázza: „Ha azt 
mondom például, hogy a testsúlyom 55 kilogramm, ez nem jelenti, hogy a testem azonos a 
platina-irídiumból készült kilogramm prototípus 55-szörösével.” 
 
Egy mennyiségfajta gyakorlati meghatározásának jól bevált módja, ha megadjuk, hogyan kell 
megmérni az adott mennyiségfajta két példányának (mintájának) az arányát. 
 
A legjobb egységrendszer tulajdonságai 
 
Az egységrendszerek fejlődéstörténetének bemutatásával a célunk az, hogy megvilágítsuk e 
rendszerek erősen konvencionális (egyezményes) természetét. A mai felfogás szerint az 
egységrendszer egyfajta matematikai konstrukció, csoport néhány alapelemmel, amelyekből 
más elemek sokasága állítható elő. Az előállítás az alapelemek szorzásával, osztásával vagy 
hatványozásával történik, mindenféle egyéb számtényező bevezetése nélkül, hogy a rendszer 

                                                 
3 Lásd: Ian M Mills, Peter J Mohr, Terry J Quinn, Barry N Taylor and Edwin R Williams: 
Redefinition of the kilogram, ampere, kelvin and mole: a proposed approach to implementing 
CIPM recommendation 1 (CI-2005). Metrologia 43 (2006) 227–246 
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koherenciája biztosított legyen. Az alapegységek azért kapták ezt a nevet, mert a rendszer 
alapelemei, és nem azért, mert alapvetőbbek lennének a származtatott egységeknél. Az 
alapegységeket egymástól függetleneknek tekintjük, mert egyik sem a másikból van 
származtatva. Ez akkor is igaz, ha esetenként az egység etalonnal való megvalósítása 
felhasználja más alapegységek etalonjait. Röviden szólva; az alapegységek dimenzionálisan 
függetlenek. 
 
Az alapegységek száma önkényes. Kezdetben három alapegység volt (CGS rendszer), majd 
az elektrodinamikai rendszerben egy negyediket fogadtak el (MKSA), és javaslatot tettek egy 
ötödikre. Ezzel ellentétben az alapegységek számának csökkentése is elképzelhető. „Ha egy 
fizikai állandónak az 1 értéket tulajdonítjuk, akkor kiküszöbölhetünk egy alapegységet. Így 
például, a kelvin kiküszöbölhető, ha a Boltzmann-állandó 1, és elhagyható a másodperc, ha a 
fénysebesség 1, amit a relativitás-elmélet művelői üdvözölnének. Nem lenne szükség a 
kilogrammra, ha a Planck-állandó értéke 1 lenne, és így végül csak egyetlen egy alapegység 
maradna, vagy egy sem. Ha az alapegységek száma nulla lenne, akkor ez azt jelentené, hogy 
megszűnne az egységrendszer, és minden mérési eredmény a mért mennyiségnek és 
olyasvalaminek a hányadosa lenne, amit fizikai állandónak vagy fizikai állandók 
kombinációjának (tetszőleges társításának) nevezünk”. 
 
Ugyancsak önkényesek az alapegységekből származtatott egységeket összekapcsoló 
összefüggések. Ennek egyik példája a már említett racionalizálás.  Egy másik példa az a 
lehetőség, hogy az erő egysége leszármaztatható a gravitáció Newton-törvényéből, ha a G 
állandó egyezményes értéke 1, de ha ezt tennénk, akkor az erő, az energia, a teljesítmény 
definiálásának pontossága rendkívül alacsony lenne. 
 
Az egységeket természetesen úgy kell megválasztani, hogy a jelenlegi technikákkal elérhető 
legnagyobb kísérleti pontosságot biztosítsák. A jó egységrendszer egyetlen megkövetelt 
tulajdonsága ezen kívül az, hogy gyakorlatilag jól alkalmazható legyen. 
 
Valóban a legjobb egységrendszer az SI? 
 
Terrien szerint a Nemzetközi Mértékegység-rendszer, az SI, a legjobb létező egységrendszer, 
mert kielégíti a pontosság és a jól alkalmazhatóság követelményeit. 
 
Bár az egységek elvont fogalmak, definíciójuk megszövegezésének olyannak kell lennie, 
hogy a laboratóriumi mérések viszonylag könnyen elvégezhetők legyenek, és a 
laboratóriumok a gyakorlatban jól alkalmazható etalonokat adhassanak a felhasználóknak: 
„Nemcsak annak, aki a piacon burgonyát árul és kilogrammban méri az áru tömegét, hanem a 
tudományos kutatónak is, aki a legmagasabb pontosságot igényli”.  
 
Egy származtatott egység néhány alapegység matematikai összekapcsolása, ezért a 
rendszerben minden egység pontossága az alapegységek pontosságától függ. Az 
alapegységeknek két meghatározó tulajdonsága van: a rendszer felépítésének alapját képezik, 
de ugyanakkor definícióik fizikai tulajdonságokra támaszkodnak. Ilyen fizikai tulajdonság 
lehet egy állandó prototípus tömege (ez a kilogramm nemzetközi prototípusa), egy megadott 
fizikai állandó (ilyen például a hullámhossz és a frekvencia) vagy egy idealizált fizikai 
elrendezés (például az amper esetén). Az SI-ben kiválasztott hét alapegység jól teljesíti a 
pontosság követelményét.  
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Az egységrendszer egy nyelv: szavak készlete a használatukat előíró szabályokkal, amelyek 
gyakran egyezményes megállapodásokat is magukba foglalnak. A jól alkalmazhatóság 
biztosítása érdekében ezt a nagy szabadságot hasznosítani kell. Az alkalmazhatóságot nem 
könnyű értelmezni, mert a felhasználók igényei különbözőek: ami megfelel egy adott 
felhasználói csoportnak, az lehet nem megfelelő egy másik csoport számára. Minden egyes 
döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a felhasználók széles körének a szempontjait. 
A Súlyok és Mértékek Nemzetközi Bizottsága (CIPM) sikeresen oldotta meg az 
egységrendszer ajánlástervezete megszövegezésének kényes feladatát, mert az Általános 
Súly- és Mértékügyi Értekezlet (CGPM) végül elfogadta azt. Nem vitás azonban, hogy a jól 
alkalmazhatóság magába foglalja az egyszerűséget. Az egységrendszer nyelvének 
nemzetközileg elfogadott kevés szóból és jelképből kell állnia. A kisszámú szabálynak - 
kevés kivétellel - az elemi matematika szabályaival kell összhangban lennie, és ha az 
egységrendszer megújul, akkor meg kell tartania minél több olyan elemet, ami már ismert 
abból a rendszerből, amelynek a helyébe lép. 
 
Az alapegységek száma 
 
Ideális esetben az SI szótárában levő szavak száma kilencre korlátozható. Ezek: a hét 
alapegység, és a két tisztán geometriai, nem fizikai egység: a radián és a szteradián4. Ez a 
kilenc név és jel elég lenne arra, hogy helyettesítse a napjainkban felhalmozódott, különféle 
egységneveket és megakadályozza azok elburjánzását. De a kilences szám mellett nem 
szólnak parancsoló érvek, ez változhat annak érdekében, hogy javuljon az alkalmazhatóság 
vagy a pontosság, vagy hogy új mennyiségfajták is bevezethetők legyenek, például az 
akusztika vagy a gyógyászat területéről. Az alapegységek kis száma azonban az első feltétele 
az egyszerűségnek és a könnyű alkalmazhatóságnak. 
 
Külön-nevű származtatott SI egységek 
 
A származtatott egységek az alapegységek és esetenként a két geometriai egység, a radián és 
a szteradián összekapcsolódásai, mely utóbbiakat SI kiegészítő egységeinek neveznek5. A 
származtatott egységek kifejezése néha nehézkes, és ezért azokat nem könnyű használni. Az 
elektromos potenciál egysége például m2kgs-3A-1. A megoldás az lett, hogy külön nevet és 
jelet kapott 17 származtatott egység, köztük a példaként a most említett volt.6 Néhányan 
szóvá teszik, hogy a külön-nevű SI egységek listája túlságosan hosszú, mások viszont éppen 
azt kérik, hogy a speciális szakterületük igényeinek megfelelő, minden nap használt, 
különleges egységeik kifejezésének egyszerűsítése érdekében vezessünk be további külön 
neveket. A már elfogadott 17 külön névvel és a külön-nevű egységeknek az alapegységekkel 
vagy más külön-nevű egységekkel való összekapcsolásával számos származtatott mennyiség 
kifejezése egyszerűsödött. Például az elektromos potenciál kifejezése az m2kgs-3A-1 helyett 
Vm-1

                                                

. 
 
Az SI a prefixumok egy készletét tartalmazza, amelyekkel kialakíthatók a minden egységgel 
alkalmazható7 tízes többszörösek és törtrészek. Az így előálló egységek azonban többé nem 

 
4 A radián és a szteradián besorolása ma más: ezek az SI különleges származtatott egységei. A 
geometria aligha szakítható ki a fizikából.  
5 Ma már nincs érvényben a kiegészítő egység elnevezés, ami angolul supplementary unit. A 
fordítás nem volt szerencsés, jobb lett volna más megoldást találni, t. i. ez a két egység legfeljebb 
az SI alapegységek körét „egészítette ki”.  
6  Ma már 18 külön nevű egység van: a 18. a katal, a katalitikus aktivitás egysége. 
7 A magyar jogszabály korlátozza egyes prefixumok alkalmazhatóságát! 
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koherensek az SI egységek készletével. Jelenleg 16 prefixum van érvényben, értékük 10-18-
tól 1018-ig terjed.8 
 
Az SI-vel szemben megfogalmazott bírálatok 
 
Néhány elméleti szakember elégedetlen azzal a móddal, ahogyan az elektromágnesség 
egyenleteit az SI-nek megfelelő mennyiségrendszerben elfogadják. Érvelésük nem 
meggyőző, de az elektromágnesség története feltárja, hogy a megfelelő elméleti leírásnak 
többféle módja is lehetséges.  
 
A relativitáselmélet művelői szeretnék úgy tekinteni, hogy a fénysebesség 1-gyel egyenlő, 
úgyhogy ds2 = -dx2-dy2-dz2+dt2; ekkor a hosszúságnak és az időnek ugyanaz az egysége, és a 
tömegnek és az energiának is ugyanaz az egysége. Ez a gyakorlat a számukra elfogadható és 
egyszerűsíti a munkájukat. Mint Terrien mondja: „Emlékszem, hasonló módon én is nagyon 
örültem, amikor a termodinamikában nem kellett többé az 1 cal = 4,18 J összefüggést 
alkalmaznom, mert megmondták, hogy a hő és a munka az energia két fajtája, és mindkettő 
kifejezhető egyetlen energia-egységben, a joule-ban”. 
 
Egyes különleges szakterületeken bizonyos egységeket nagyon általánosan alkalmaznak, 
mert ezek az egységek a szakértők számára jól ismertek, és vonakodnak a használatukról 
lemondani. A példa kedvéért: a geofizikusokon kívül ki tudja, hogy mi a γ? Nos, ez egy 
mágneses egység, ami egyenlő 1 nanoteslával. A különféle tudományos tételek és technikák 
korszerű ismertetésénél az ilyen egységeket SI-egységekkel kell helyettesíteni. Könnyebb az 
átállás, ha már az oktatásban kezdetét veszi az SI gyakorlása, kiszorítva a tananyagból a 
korábbi változatokat. Azoknak, akik ragaszkodnak a maguk sajátos nyelvéhez a nemzetközi 
és az esetek többségében törvényes nemzeti helyett, vállalniuk kell a megnemértés 
kockázatát. 
 
Viták folynak arról, hogy indokolt-e a radiánt és a szteradiánt külön csoportba sorolni.  Egy 
olyan szerkezetű rendszerben, mint amilyen az SI, az egységek vagy alapegységek, vagy 
származtatott egységek. Logikailag nincs szükség egy harmadik kategóriára. Amint azt a 
CIPM megállapította, ez a két egység tisztán geometriai, nem fizikai, és ezért vagy alap-, 
vagy származtatott egységnek tekintendők.  
 
Azok a fizikusok, akik kevésbé járatosak a kémiában és a fizikai kémiában, nem szívesen 
fogadják el alapegységként a mólt. A mól az anyagmennyiség egysége. Az anyagmennyiség 
elnevezés nem túl szerencsés, de általánosan ismert és elfogadott a felhasználók részéről. Az 
anyagot három alapvető tulajdonságának megfelelően lehet értelmezni: a tehetetlen tömege, a 
súlyos (gravitációs) tömege - ez a kétféle tömeg kísérletileg igazoltan azonos – és végül 
molekuláris szerkezete alapján, mely lehetővé teszi az anyagmennyiségnek és egységének a 
definiálását. Terrien egyszerű példát mutat be: a hidrogén és az oxigén kémiai egyesülése 
vizet eredményez. Adott számú hidrogén (H2) 

                                                

molekula, feleakkora számú oxigén (O2) 
molekula ugyanakkora adott számú vízmolekulává (H2O) egyesül. Áttérve a mólt használó 
nyelvre, ahol n egy szám: n számú H2 részecske és n/2 számú O2 részecske n molekula H2O 
részecskévé egyesül. A részecskéket vagy elemi részeket meg kell adni, és azok atomok, 
molekulák, ionok vagy más részecskék illetve ilyen részecskék csoportjai lehetnek. Az 
anyagmennyiség olyan mennyiség, amely arányos a szóban forgó elemi részek számával; az 

 
8 A prefixumok száma ma 20, az értéktartomány 10-24-től 1024.ig terjed.  
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arányossági tényező az NA = 6,022 × 1023 mol-1 Avogadro-féle szám,  amelynek az értékét 
kísérletileg nehéz meghatározni, mert az elemi részek megszámlálása nem könnyű feladat.9 
 
Az anyagmennyiség mérésének egyik pontos módszere a mérlegelés. Ismerve a 12C atomi 
részecskékből készített minta tömegét, 1 mól, definíció szerint, pontosan 12 gramm 
tömegnek felel meg. A mól rendszeres használata tiszta helyzetet teremt, ha kiküszöböljük 
vele az olyan rosszul megalapozott egységeket, mint az atomsúly, a molekulasúly, a normál 
oldat stb. A mól bevétele alapegységként az SI-be bölcs döntés volt. 
 
Sokan szóvá tették, hogy a tömeg alapegysége, a kilogramm, egy prefixumot is magába 
foglal. Számos elnevezést javasoltak a kilogramm helyett, de a kilogramm olyan mélyen 
meggyökerezett a műszaki nyelvben, hogy hiba lett volna mással felváltani. E döntés 
következménye, hogy kivételt kellett tenni az egységek többszörösének képzési szabályában. 
Az SI-prefixumokat nem a kilogramm alapegységre, hanem a gramm egységre kell 
alkalmazni, de ez nem okoz különösebb zavart. Nem többet, mint a centiméter 
alapegységként való alkalmazása okozott a CGS-ben. 
 
Az SI-prefixumok alkalmazásának szabályai egyszerűek és világosak. Egy köbdeciméter 
például egy olyan kocka térfogata, amelynek minden oldala 1 deciméter. Általánosabb 
megfogalmazásban: a prefixumot tartalmazó jelöléshez illesztett kitevő azt jelzi, hogy az 
egység többszörösét vagy a törtrészét a kitevő által mutatott hatványra kell emelni. 
  
Sok fizikus nem örül annak, hogy a kandela is alapegység az SI-ben. Ennek az oka 
feltehetően az, hogy olyan tulajdonságokkal ruházzák fel az alapegységeket, mintha azok a 
fizikában a többi egységnél fontosabbak lennének. 
 
Terrien megemlít az SI tökéletesítésére vonatkozó két további javaslatot. Az egyik, hogy a 
voltot egy adott frekvenciával és a 2e/h egyezményes értékével határozzuk meg. Ez szerinte 
azért elfogadhatatlan, mert egy új fizikai állandót kellene bevezetni, a V⋅A/N⋅m arányát. A 
másik javaslat, hogy a métert a fénysebességgel definiáljuk, a c egyezményes értékét 
elfogadva. A döntés már érik, de nincs ok a sietségre.10 
 
 
Végkövetkeztetés 
 

                                                

Végül álljon itt Terrien végkövetkeztetése: „Azt hiszem, hogy az SI a lehető legjobb 
egységrendszer. Más egységrendszerek is lehetnek ugyanilyen jók, de az SI előnye, hogy már 
létezik, és úton van a világméretű elfogadás felé.”  
 
 
Fordította, összeállította, és kiegészítő megjegyzésekkel ellátta: 
 
Bánkuti László 

 
9 Az Avogadro-állandónak a CODATA által elfogadott 2006. évi értéke: NA = 6,022141179(30) × 
1023 mol-1 , relatív bizonytalansága 5 × 10-8. 
10 Ezek a kevésbé sikeres „jóslatok”. A méterdefiníció már a vákuumbeli fénysebességen alapul, és 
2011-re várható az amper újradefiniálásának elfogadása. 


