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Az SI mértékegység rendszer

Az egyes fizikai mennyiségek közötti kapcsolatokat méréssel tudjuk meghatározni, de
egy mennyiség méréséhez valamilyen rögzített értéket kell alapul választanunk. Ezt az alapul
választott - rögzített - mértéket tekintjük az adott mennyiség mértékegységének.
A nemzetek közötti műszaki, tudományos együttműködés szükségessé tette nemzetközileg is
elfogadott, alapul választott mértékegységek bevezetését. A másik követelmény az egyes
mennyiségek betűjelére vonatkozó, egységes jelölési rendszer bevezetése volt. 

Ezeket a követelményeket teljesíti az SI nemzetközi mértékegység rendszer (SI =
Systeme Internationale), melynek kizárólagos használata 1980 óta hazánkban is kötelező.

1. A jelölések használata

Az SI mértékegység rendszer egységes jelölési rendszer (jelrendszer) az egyes
mennyiségek betűjelére is. A jelek egy része az adott szó kezdőbetűje valamelyik nyelven:
pl. latin: t - idő (tempus), V - térfogat (volumen), R - resisto (ellenállás) stb.

angol: F - erő (force), W - munka (work), P - teljesítmény (power).
A jelek másik része nemzetközi megállapodás alapján jött létre: 

U - feszültség, I - áram, Z - impedancia, X -  reaktancia, Y - admittancia.

Természetesen sokkal több mennyiséget definiáltak, mint amennyi latin illetve görög
betű van, tehát ugyanazt a betűt több mennyiség jelölésére is használhatjuk. Ilyenkor általános
szabály, hogy egy betűt csak egy mennyiség jelölésére használhatunk egy írásmunkán (pl.
cikk, könyv) belül. Tehát új betűt kell használnunk, ha az adott mennyiség betűjelét már
felhasználtuk. Ilyen ajánlásokat tartalmaz az SI mértékegység rendszer is. Ha az összes
szóbajöhető betűt felhasználtuk már, akkor a szabványos (szokásos) jelölésmódtól
eltérhetünk, de erre jól láthatóan fel kell hívni a figyelmet. 

Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy adott mennyiség betűjelét különböző
alakokban is használhatjuk. Az eltérő alakoknak eltérő fizikai jelentése, tartalma van: pl. u -
pillanatérték, Umax - maximális érték, U - effektív érték. 

2. A mértékegységek és a prefixumok

Ebben a pontban a mértékegységek használatával kapcsolatos legfontosabb szabályo-
kat foglaljuk össze, és példákon keresztül mutatjuk be alkalmazási lehetőségeiket. Egy mérés
a mérendő mennyiség és az alapul választott mértékegység összehasonlítását jelenti, melynek
során azt kell megállapítanunk, hogy a mérendő mennyiség hányszorosa (vagy hányadrésze)
az alapul választott mértékegységnek. A mérés eredménye a számérték és a mértékegység
szorzata:

mennyiség = számérték x mértékegység

Ilyen mennyiségek: d = 2 m (távolság), v = 20 m/s (sebesség), U = 220 kV (feszültség).

A mennyiségi egyenlet a mennyiségek közötti kapcsolatot fejezi ki. Ha egy v sebességgel t
ideig mozgó test által megtett út s, akkor ezt a mennyiségi egyenlettel a következő tömör
alakban írhatjuk fel: s v t= ⋅

A mennyiségeket jelölő betűk a számérték és a mértékegység szorzatát jelentik, de a
szorzás jelét nem tesszük ki a számérték és a mértékegység közé. Az azonos jellegű mennyi-
ségek mértékegysége is azonos jellegű, amit úgy szoktunk mondani, hogy azonos dimenziójú
mennyiségek (pl. l1 = 20 m, l2 = 30 cm, l3 = 15 mm mind hosszúságot jelölnek). Minden
mennyiségnek csak egyféle dimenziója (pl. hosszúság), de többféle mértékegysége lehet.
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Ha egy tárgy v = 2,5 m/s állandó sebességgel mozog t = 5 s-on keresztül, akkor az általa

megtett út az s v t= ⋅ = ⋅ =2 5 5 12 5, , m
s

 s  m

mennyiségi egyenlettel határozható meg. 

Az SI ún. koherens mértékegység-rendszer: a mennyiségeket SI mértékegységben
behelyettesítve az eredményt is SI mértékegységben kapjuk. Ez a  felírás mégis kifogásolható,
mert egy mennyiség nem lehet egyenlő csak a számértékével! Ezt az ellentmondást úgy
oldhatjuk fel, ha az eredmény számértéke után a mértékegységet kerek zárójelben
feltüntetjük.

Mégis két esetben megengedhetőnek tartja a mértékegységek következetes kiírását
mellőző írásmódot az SI mértékegység-rendszer:
1./ Bonyolultabb összefüggésekbe történő behelyettesítésnél áttekinthetetlenül bonyolulttá
válna a számítás, ha a mértékegységeket minden lépésben, végig kiírnánk.
2./ Az összefüggésben szereplő valamennyi mennyiség azonos dimenziójú és azonos
mértékegységű (pl. eredő ellenállás számítása).
Ezt az ellentmondást úgy hidaljuk át, hogy az eredmény után a mértékegység jelét kerek
zárójelben adjuk meg.

Nyomatékosan szeretnénk hangsúlyozni: a fenti esetek alkalmazásakor minden
mennyiséget SI alap-mértékegységben kell behelyettesíteni, és akkor az eredményt is SI
alapmértékegységben kapjuk (és számszerűen is helyes lesz). Ennek ellenére - általános
szabályként - jól jegyezzük meg: A mennyiség-egyenletbe történő behelyettesítést mindig
a mértékegységekkel együtt végezzük! 

Végül külön szólunk az un. "dimenzió nélküli" mennyiségekről, amelyeket két azonos
dimenziójú mennyiség hányadosaként kapunk (pl. reletív megnyúlás, hatásfok). Mivel két
azonos mértékegység hányadosa 1, ezért ezeknek a mennyiségeknek a dimenziója 1.
Gyakran használjuk 100-szorosukat, ez a százalékban (%) kifejezett érték.

Az SI mértékegység-rendszer prefixumai
Az SI alapegység

tört részei többszörösei
neve jele szorzószám neve jele szorzószám

 milli m 10-3  kilo k 103

 mikro µ 10-6  mega M 106

 nano n 10-9  giga G 109

 piko p 10-12  tera T 1012

 femto f 10-1  peta P 1015

 atto a 10-18  exa E 1018

 deci d 10-1  deka da(dk) 101

 centi c 10-2  hekto h 102

Az SI alap-mértékegységek a gyakorlatban sokszor túl kicsinek (vagy túl nagynak)
bizonyulnak, ezért ezeket 10 meghatározott pozitív vagy negatív kitevőjű hatványával
szorozzuk. Az egység neve elé illesztett, és vele egybeírt előtag (prefixum) adja meg az
alapegység többszörösének (tört részének) nevét, míg jelét a mértékegység elé írt prefixumjel
(általában az elnevezés első betűje) adja meg. Az egymást követő mértékegységek három
nagyságrenddel térnek el egymástól (l. a táblázatot). Ez alapján nyilvánvaló, hogy minden
mennyiségnek csak egyféle dimenziója, de többféle mértékegysége lehet.
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3. Az alapmennyiségek és az alapegységek

Minden mértékegység-rendszer azon alapszik, hogy bizonyos mennyiségeket alap-
mennyiségeknek választunk, amelyek más mennyiségekkel nem definiálhatók. Az alap-
mennyiségek mértékegységei az alapegységek

Minden olyan mennyiséget, amelyeket ezekkel az alapmennyiségekkel definiálhatunk,
származtatott mennyiségeknek nevezünk. Ezekről a következő pontban lesz szó 
Az SI nemzetközi mértékegység-rendszernek 7 alapmennyisége illetve alapegysége van.
További két un. kiegészítő mennyiségről nem döntötték el, hogy alap- vagy származtatott
mennyiségnek tekintsék őket. Mi az alapmennyiségek között ismertetjük ezeket (egyiküket
használni is fogjuk). Az alapmennyiségek legfontosabb jellemzőit az 1.2.táblázatban foglaltuk
össze.

 Az SI mértékegység-rendszer alapmennyiségei
A mennyiség A mértékegység

megnevezése jele megnevezése jele  többszörösei
1 hosszúság (út) l(s)  méter m km,mm,µm,nm
2 tömeg m  kilogramm kg Mg,g,mg,µg
3 idő t  másodperc s ks,ms,µs,ns
4 áramerősség I  amper A kA,mA,µA,nA
5 termodinamikai

hőmérséklet
T  kelvin K

6 anyagmennyiség n  mól mol kmol
7 fényerősség Iv  kandela cd mcd
8 síkszög α,β,γ  radián rad mrad,µrad
9 térszög  szteradián sr

Az alábbiakban megadjuk az alapmennyiségek hivatalos definícióját: 

1. A méter a kripton-86-atom 2p10 és 5d5 energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő,
vákuumban terjedő sugárzás hullámhosszúságának 1 650 763,73-szorosa.
A hosszúság mértékegységeként - bár nem SI egységek - megengedett a centiméter (cm) és
deciméter (dm) használata is.

2. A kilogramm az 1889. évben Párizsban megtartott Első Általános Súly- és Mérésügyi
Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mérésügyi
Hivatalban őrzött platina-iridium henger tömege.
A tömeg mértékegységeként megengedett a tonna (t) használata: 1 t = 103 kg = 1 Mg.

3. A másodperc az alapállapotú cézium-133-atom két hiperfinom energiaszintje közötti
átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama.
Az idő mértékegységeként megengedett a perc (min), az óra (h) és a nap (d) használata is: 
1 min = 60 s, 1 h = 60 min, 1 d = 24 h.

4. Az amper olyan állandó elektromos áram erőssége, amely két párhuzamos, egyenes,
végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és vákuumban egymástól
1 méter távolságban levő vezetőben áramolva, e két vezető között méterenként 2 10 7⋅ −

newton erőt hoz létre.

5. A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-szorosa.
A gyakorlatban általánosan használt Celsius-hőmérsékleti skála jele ϑ. SI-egysége nincs, de
nem SI-egységként a Celsius-fok (oC) használata megengedett. 
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A két skála közötti kapcsolat: ϑ(oC) = T(K) - 273,16. 
A hőmérséklet-különbség jele a ∆Τ = ∆ϑ, SI-egysége a K, de a oC használata is megengedett.
A K-ben és a oC-ban mért hőmérséklet-különbségek megegyeznek.

6. A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz,
mint ahány atom van a 0,012 kg szén-12-ben. (Az elemi egység atom, molekula, ion, elektron
vagy ilyenek meghatározott csoportja lehet.)

7. A kandela a feketesugárzó 1/600 000 négyzetméternyi felületének fényerőssége a területre
merőleges irányban, a platina dermedési hőmérsékletén, 101 325 pascal nyomáson.

8. A radián a kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó középponti szög.
A síkszög mértékegységeként megengedett a fok (o),a szögperc (') és a szögmásodperc (")
használata. A teljes körhöz tartozó középponti szög: 2π rad = 360o . 

Az egyes mennyiségek közötti kapcsolat  :1 2
180

 rado =
⋅π ,   1

60
 fok, =

1 ,  1
60

 szögperc,, =
1 .

9. A szteradián a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozó
középponti térszög.

4. A származtatott mennyiségek és mértékegységek

A nemzetközi mértékegység-rendszerben az alap- és kiegészítő mennyiségek szorzataiból és
hányadosaiból képzett mennyiségek az ún. származtatott mennyiségek. 17 származtatott
mértékegység kapott külön nevet, amelyeket ma általánosan használunk (coulomb, volt, watt,
ohm, siemens, farad, henry, tesla, weber).

Természetesen a fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a származtatott mennyiségek is
tovább felhasználhatók újabb származtatott mennyiségek definiálásához. Néhány, az általunk
vizsgált villamos jelenségek szempontjából alapvető, származtatott mennyiséggel kapcsolatos
jellemző adatokat az alábbiakban röviden összefoglaljuk. 

Elektromos töltés:
Jele: Q A mennyiségegyenlet:  Q = I·t
SI-egysége: coulomb,    jele: C ( 1 C = 1 As )
Egy coulomb az az elektromos töltés, amely valamely vezető keresztmetszetén egy másod-
perc alatt áthalad, ha a vezetőben egy amper erősségű áram folyik. A töltés legkisebb egysége
az egy elektron illetve proton töltése, az elemi töltés, melynek értéke 

elektronnál:   e- = -1,602·10-19 C,    illetve  protonnál:    e+ = +1,602·10-19 C. 
Tehát 1 C töltés 6,24·1018 db elemi töltést jelent.
Ajánlott decimális többszörösei: kC, mC, µC, nC, pC.
Más használható, nem SI-egysége az amperóra,  jele: Ah (1Ah = 3600 C)

Elektromos feszültség (potenciálkülönbség):
Jele: U A mennyiségegyenlet:  U = P/I
SI-egysége: volt, jele:  V

Egy volt olyan vezető két pontja közötti elektromos feszültség, amelyben egy amper
állandó erősségű áram folyik, ha az áram teljesítménye e két pont között egy watt.
Ajánlott decimális többszörösei: MV, kV, mV, µV.
Megjegyzés:  Feszültség a pozitív és negatív töltéshordozók szétválasztásakor keletkezik. A
töltések szétválasztásakor munkát kell végeznünk, ezért a feszültség az egységnyi töltés
szétválasztásához szükséges munkaként is megadható.
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Elektromos ellenállás (egyenáramú):
Jele: R A mennyiségegyenlet:  R = U/I
SI-egysége: ohm, jele: Ω   (1 Ω = 1 V/A)

Egy ohm olyan vezető két pontja közötti elektromos ellenállás, amelyek között egy
amper erősségű áram folyik, ha e két pont közötti feszültség egy volt.
Ajánlott decimális többszörösei: TΩ, GΩ, MΩ, kΩ, mΩ.
Megjegyzés:  Az ohmnak a mega  prefixummal képzett többszöröse a megohm.
Az ellenállások jellemzőivel, kialakításukkal, alkalmazásukkal részletesen fogunk foglalkozni
a 2.4.pontban.

Elektromos vezetés (egyenáramú):
Jele:  G A mennyiségegyenlet:  G = I/U
SI-egysége:  siemens jele: S (1 S = 1 A/V)

Egy siemens olyan vezető elektromos vezetése, amelynek ellenállása egy ohm.
Ajánlott decimális többszörösei: kS, mS, µS.


