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SOUČASNÁ PODOBA SOUSTAVY SI



VÝVOJ JEDNOTEK DÉLKY

délkové míry - prstový systém: 
prst = 1,87 cm
dlaň (4 prsty), ruka (5), dvojitá dlaň (8), 
malý loket (24), královský loket (28)
délkové míry – unciální systém: 
sáh (18 rukou = 1,8 m), 
posvátný loket (3 ruce = 30 cm)
hůl (7 rukou = 70 cm)
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VÝVOJ METRU V SOUSTAVĚ SI

λ=c / f



1. definice metru (1889, 1. CGPM)
Prototyp metru představuje napříště, při teplotě tání ledu, metrickou jednotku délky.

2. definice metru (1927, 7. CGPM)
Jednotkou délky je metr, definovaný, při 0°C, vzdáleností os dvou středních rysek na platino-iridiové 
tyči uložené v BIPM, prohlášené za Prototyp metru 1.CGPM, přičemž toto pravidlo platí za 
normálního atmosférického tlaku při podložení dvěma válečky o průměru alespoň 1 centimetr, 
umístěnými symetricky v téže vodorovné rovině ve vzdálenosti 571 mm od sebe. 

3. definice metru (1960, 11. CGPM)
Metr je délka rovnající se 1 650 763,73 násobku vlnové délky záření, šířícího se ve vakuu, které 
přísluší přechodu mezi energetickými hladinami 2p

10
 a 5d

5
 atomu kryptonu 86.

4. definice metru (1983, 17. CGPM)
Metr je délka dráhy, kterou ve vakuu proběhne světlo za dobu 1/299 792 458 sekundy.

DEFINICE METRU V SOUSTAVĚ SI



METR A RYCHLOST SVĚTLA

X ={X }⋅[ X ]
veličina = číslo · jednotka

c = 299 792 458  m/s
c = 299 792.458  km/s
c = 1 079 252 848.8 km/h
c  1 ft/ns



NOVÁ PODOBA SOUSTAVY SI (2018)



definice pomocí daného objemu vody

definice prostřednictvím prototypu

1. definice kilogramu (1889, 1. CGPM)
Prototyp kilogramu představuje napříště metrickou jednotku váhy.

2. definice kilogramu (1901, 3. CGPM)
Kilogram je jednotkou hmotnosti; je roven hmotnosti Mezinárodního
prototypu kilogramu.

0. definice kilogramu (1799)
Kilogram je roven váze decimetru krychlového čisté vzdušné vody při teplotě 3,98°C.

VÝVOJ KILOGRAMU PŘED SOUSTAVOU SI



Project Avogadrowatové váhy

statická fáze : F=mg=I⋅∫ d⃗l×B⃗
dynamická fáze :U =v⋅∫ d⃗l× B⃗ h=

4

p n2

gv

f 2 m

N A=6,02214040⋅1023 mol−1
h=6,626070040(81)⋅10−34 J s

U I=m g v

KILOGRAM A PLANCKOVA KONSTANTA
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