
kv
ali

ta
 v 

lab
or

at
or

ní 
m

ed
icí

ně

20

SI jednotky měření 
hmotnosti, času, 
délky, teploty 
a látkového množství 
a jejich stav od 
května 2019
B. Friedecký

16. listopadu 2018 byla na zasedání CGPM-Con-
férence Genérale des Poids et Measures( Generální 
konference pro míry a váhy) ve Versailles schvá-
lena redefinice nových SI jednotek měření. Jejich 
platnost byla stanovena od 20. 5. 2019 k Světovému 
dni metrologie. 
Základem redefinice je důsledné odvození SI od 
hodnot univerzálních fyzikálních konstant, tedy 
z dat kvantové fyziky, speciální a obecné teorie 
relativity. Data redefinice SI jednotek jsou shrnuta 
v tabulce. 
Podrobnější základní informace jsou na webových 
stránkách Mezinárodního úřadu pro míry a váhy 
BIPM-http://www. bipm. org (On the revision of the 
SI) a Národního institutu pro standardizaci a tech-
nologii NIST-http://nist. gov/pml (SI redefinition 
November 2018). Záznam závěrečného hlasování 
konference 16. 11. 2018 ve Versailles je k nalezení na 
youtube (http://www. youtube. com/thebipm). 

Důvody redefinice a nejistoty 
jednotek
Odvození z hodnot univerzálních fyzikálních veličin 
zajišťuje prakticky nulové (respektive extrémně níz-
ké) hodnoty nejistot jednotek. Hodnoty Planckovy 
a Avogadrovy konstanty pozmění jejich nejistota 
až na osmém a devátém desetinném místě. Hlavní 
a inherentní příčinou nesmírně nízké nejistoty 
hodnoty periody záření isotopu Cs 133 (její číselná 
hodnota se nejistotou poněkud pozmění až na 
11.-12. desetinném místě) je inherentní důsledek 

Heisenbergova principu neurčitosti. Hodnoty 
univerzálních konstant a velikosti jejich nejistot lze 
vyhledat na stránkách CODATA (The Committee 
on Data for Science and Technology), například na 
http://physics. nist. gov

Staré jednotky malé, nicméně nezanedbatelné, hod-
noty nejistot vykazovaly. Dosavadní jednotka hmot-
nosti (kg), odvozená z hmotnosti mezinárodního 
prototypu BIMP, uložená v Sévres, ztratila za dobu 
své existence cca 50 µg hmotnosti. Také pro látkové 
množství mol a teplotu (kelvin, K) byly dosavadní 
jednotky, odvozené z počtu atomů 12C a z teploty 
trojného bodu vody, zatíženy neakceptovatelnou 
nejistotou. Ta se sníží odvozením od Avogadrovy 
a Bolzmannovy konstanty na naprosté minimum. 

K materiální fixaci Planckovy konstanty (kg) je 
nezbytné použít velmi sofistikovaného zařízení, 
wattových (Kimblových vah), fungujících na prin-
cipu vztahu hmotnosti a magnetické síly. Tyto váhy 
(například v NIST) dosahují nejistoty ≤ 10 -18. To 
znamená nesmírně nízkou pravděpodobnost chyby  
1:2 300 000. Pro srovnání, při hodnocení podle pří-
stupu six sigma se považuje pro počet možných chyb 
měření hodnota 6σ (tedy DPM –defect per milion 
3,4 na 1 000 000 výsledků) za ideální, což je pravdě-
podobnost chyby cca 1:29400, tedy podstatně nižší. 
Mez detekce gravitačních vln je cca 10-18, zatímco mez 
detekce měření cTnT/I je pro srovnání 1-3 x 10 µg/l.

Preciznost měření času atomovými hodinami NIST- 
F1 je 0, 1 ns/24 hod. Takové hodiny se vychýlí o 1s 
za cca 15 milionů let. Ve vývoji jsou však měřidla 
s přesností měření ještě o několik řádů lepší. 

Při materiální fixaci látkového množství je nesmírně 
obtížným problémem stanovit v definovaném obje-
mu absolutně přesný počet molekul. Proto je vyvíjen 
projekt Avogadrovy koule, křemíkového tělesa 
ideálně kulového stavu, který by byl standardem 
přesného počtu atomů v daném objemu. 

Je vhodné si uvědomit, že standardní nejistoty 
hodnot analytů v certifikovaných referenčních 
materiálech NIS SRM se pohybují v intervalech 10-1 
až 10-2. Je opakovaně zdůrazňované, že se tyto změny 

Tabulka. Základní jednotky měření SI, platné od 20. 5.2019

Veličina Jednotka Fyzikální konstanta Definice SI
Hmotnost kg Planckova konstanta 6,626 070 15x10-34 J.s 
Délka m rychlost světla ve vakuu c 1/ 299 792 458 c
Čas s frekvence záření 133 Cs 1/ 9 192 631 770 Hz
Látkové množství mol Avogadrova konstanta 6 022 140 857 x1023 mol-1 
Teplota K (kelvin) Boltzmannova konstanta 1/1 380 649 x10-28 J
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neprojeví v denním průběhu života, ani v provozu 
rutinních laboratoří. Nicméně touha po přiblížení 
k dokonalosti je lidem vlastní, vzbuzuje respekt a je 
obrazem obrovského potenciálu lidského poznání. 
Je dobré si uvědomit, že již dnes by bez extrémně 
přesného měření času nemohla existovat komunika-
ce v dnešní podobě (příkladem může být nutnost eli-
minace relativistických diferencí telekomunikačních 

družic pro realizaci GPS). A laboratoře s absencí 
odpovídající úrovně komunikace jsou v budoucnu 
bez šancí. Perspektivy výpočetní techniky dalších 
generací zase počítají s „kvantovými“ počítači 
o dnes nepředstavitelné úrovni rychlosti, kapacity 
a zejména bezpečnosti, aplikace nanotechnologií 
a nanomateriálů s rozměry dimenzí na kvantové 
škále jsou před branami laboratoří. 


