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SI-järjestelmä
Millaista olisi, jos …
§ Metrin mitta ei olisikaan aina metrin pituinen?
§ Litran koko vaihtelisi?
§ Kukaan ei tietäisi tarkkaa aikaa?

SI-järjestelmä on kaiken mittaamisen perusta
ja se takaa samat mitat meillä ja muualla.
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Mittaukset päätöksenteon pohjana
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SI-järjestelmän historiaa
1875

Metrisopimus allekirjoitetaan toukokuun 20.

1889

Hyväksytään metrin ja kilogramman kansainväliset prototyypit.
Metri ja kilogramma ja sekunti muodostavat MKS-järjestelmän.

1946

Hyväksytään kandelan ja ampeerin määritelmät.

1954

Päätetään mittayksikköjärjestelmän kuusi perusyksikköä:
metri, kilogramma, sekunti, ampeeri, kelvin ja kandela.

1960

Vahvistetaan mittayksikköjärjestelmän nimeksi:
Système International d'Unités ja lyhenteeksi SI.

1971

Hyväksytään seitsemänneksi perusyksiköksi mooli.
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SI-järjestelmä koostuu
§ Seitsemästä perusyksiköstä: metri, kilogramma, sekunti, ampeeri,
kelvin, mooli ja kandela.

§ Perusyksiköistä johdetuista johdannaisyksiköistä, jotka ilmaistaan perusyksiköiden avulla; esim. nopeuden yksikkö on m/s. Joillakin näistä on
erityisnimi ja -tunnus, esim. tehon yksikkö on watti, W (kg m2/s3).

§ Etuliitteillä muodostettavista kerrannaisyksiköistä, jotka ilmoittavat
perusyksiköiden monikertoja; esim. yksi kilometri (1 km) on tuhat metriä.

SI-järjestelmä ei ole staattinen vaan se kehittyy jatkuvasti
vastaamaan yhä tarkempien mittausten vaatimuksia.
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Uudistuksen taustaa
§ Luonnonvakioiden ja atomien ominaisuuksien avulla määritelty
mittayksikköjärjestelmä on ollut pitkään metrologien haaveena.

§ James Clerk Maxwell esitti jo vuonna 1870:
”Jos aiotaan luoda pituuden, ajan tai massan mittanormaaleja, jotka ovat täydellisen pysyviä, niitä ei pidä etsiä planeettamme koosta, liikkeestä tai massasta, vaan
pilaantumattomien, muuttumattomien ja täydellisen samanlaisten atomien
aallonpituudesta, värähtelyn jaksosta ja absoluuttisesta massasta.”

Vasta nyt tekniset ja tieteelliset edellytykset luonnonvakioihin
perustuvan mittayksikköjärjestelmän käyttöönotolle.
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Mitä?
§ Uudessa SI-järjestelmässä yksiköt
määritellään viiden luonnonvakion
ja kahden atomien ominaisuuksiin
perustuvan vakion avulla, joiden
tarkat lukuarvot kiinnitetään.

§ Järjestelmästä tulee yksinkertaisempi ja perustavanlaatuisempi.

§ SI-järjestelmän suurin muutos sen
käyttöönoton jälkeen.
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Uuden SI:n ”määrittelevät vakiot”
Vakio

Symboli

Lukuarvo

Yksikkö

Cesiumin perustilan tietty
ylihienorakenteen siirtymä

∆νCs

9 192 631 770

Hz = s−1

Valon nopeus tyhjiössä

c

299 792 458

m s−1

Planckin vakio

h

6,626 070 15 × 10−34

J s = kg m2 s−1

Alkeisvaraus

e

1,602 176 634 × 10−19

C=As

Boltzmannin vakio

k

1,380 649 × 10−23

J K−1 = kg m2 s−2 K−1

Avogadron vakio

Na

6,022 140 76 × 1023

mol−1

Valovoima

Kcd

683

cd sr W −1 = cd sr kg−1 m−2

Näiden määrittelevien vakioiden lukuarvot ovat tarkkoja eli niillä ei ole epävarmuutta
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Miksi?
§ SI-järjestelmän on jatkuvasti kehityttävä, jotta se voi vastata
uusien tuotteiden ja palvelujen mittaamista koskevat
vaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa.

§ SI-järjestelmästä ja yksiköiden määritelmistä tulee paljon
nykyistä yksinkertaisempia ja perustavanlaatuisempia.

§ Päästään lopultakin eroon viimeisestä fyysiseen kappaleeseen
– kilogramman prototyyppiin – perustuvasta määritelmästä
sekä joidenkin yksiköiden epäkäytännöllisistä määritelmistä.
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Uusien määritelmien etuja
§ Kun kilogramma määritellään Planckin vakion avulla, niin
§ se ei enää ole riippuvainen prototyypistä, jonka massa luonnostaan vaihtelee
§ kilogramma voidaan toteuttaa kaikkialla maailmassa riippumattomasti
§ sähkösuureiden epävarmuudet pienenevät

§ Kun ampeerin määritelmä liitetään alkeisvarauksen arvoon,
sen käytännön toteuttaminen helpottuu ja epävarmuus pienenee.

§ Kun kelvinin määritelmä liitetään Boltzmannin vakion arvoon, se ei
enää riipu veden ominaisuuksista (puhtaudesta ja isotooppijaukaumasta).

§ Kun mooli määritellään Avogadron vakion avulla, se ei enää riipu
kilogrammasta, mikä selventää “ainemäärän” ja “massan” eroa.
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Milloin?
Muodollinen päätös:

§ Yleisen paino- ja mittakonferenssin (CGPM)
kokous Versaillesissa
13.–16.11.2018.
Uusi SI otetaan käyttöön:

§ Maailman Metrologiapäivänä
20.5.2019
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Ehdotettu SI-järjestelmän määritelmä
Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä, SI, on yksikköjärjestelmä, jossa
§

133Cs-atomin

perustilan ylihienorakennesiirtymän taajuus ∆νCs on 9 192 631 770 Hz

§ valon nopeus tyhjiössä c on 299 792 458 m/s
§ Planckin vakio h on 6,626 070 040 × 10–34 J s
§ alkeisvaraus e on 1,602 176 620 8 × 10–19 C
§ Boltzmannin vakio k on 1,380 649 × 10–23 J/K
§ Avogadron vakio NA on 6,022 140 857 × 1023 mol–1
§ monokromaattisen säteilyn taajuudella 540 × 1012 Hz valotehokkuus Kcd on 683 lm/W
Näiden määrittelevien vakioiden lukuarvot ovat tarkkoja eli niillä ei ole epävarmuutta.
24.10.2018
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SI-perusyksiköiden määritelmät
§ Neljä perusyksikköä – kilogramma, ampeeri, kelvin ja mooli –
määritellään uudelleen vakioiden avulla (Planckin vakio h,
alkeisvaraus e, Boltzmannin vakio k ja Avogadron vakio NA).

§ Jo aiemmin kolme perusyksikköä – metri, sekunti ja kandela –
on määritelty luonnonvakioiden ja atomien ominaisuuksien avulla.
Näiden määritelmät säilyvät periaatteessa samoina mutta ne
muotoillaan uudelleen niin, että käy selvästi ilmi, että yksiköt
perustuvat luonnonvakioihin ja atomien ominaisuuksiin.

§ Laaditaan uudet ohjeet yksiköiden käytännön toteuttamiselle.
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Ajan SI-yksikkö: sekunti
Sekunnin määritelmä säilyy periaatteessa samana; sanamuotoa vain
muutetaan siten, että määritelmästä käy selvästi ilmi, että sekunti on
kiinnitetty vakioon ∆νCs.
Nykyinen määritelmä

Uusi määritelmä

Sekunti on 9 192 631 770 kertaa
sellaisen säteilyn jaksonaika, joka
vastaa cesium 133 -atomin siirtymää
perustilan ylihienorakenteen kahden
energiatason välillä.

Sekunti, s, on ajan yksikkö. Sen suuruus määräytyy kiinnittämällä cesium 133 -atomin häiritsemättömän perustilan ylihienorakennesiirtymän
taajuuden ∆νCs lukuarvoksi täsmälleen
9 192 631 770, kun yksikkönä on Hz eli s−1.
Uuden määritelmän suomennos on epävirallinen.
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Sekunnin toteuttaminen
Sekunti määräytyy kiinnittämällä 133Cs-atomin perustilan ylihienorakennesiirtymän taajuudelle ∆νCs lukuarvo 9 192 631 770 Hz (s−1).

§ Sekunti voidaan toteuttaa atomikellojen avulla mm. seuraavasti:
Cesium-atomikellojen avulla

Muiden atomikellojen avulla

Sekunti voidaan toteuttaa suoraan sen
määritelmästä cesium-atomikelloilla, joista
tarkimmat ovat ns. cesiumsuihkulähteitä.
On olemassa myös kaupallisia Cs-kelloja.

Sekunti voidaan toteuttaa optisten atomikellojen tai rubidium-kellojen avulla käyttäen
taajuuksia, jotka on hyväksytty sekunnin ns.
sekundaarisiksi esityksiksi.
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Pituuden SI-yksikkö: metri
Metrin määritelmä säilyy periaatteessa samana; sanamuoto muuttuu
vain niin, että käy selvästi ilmi, että metri on kiinnitetty vakioon c.

Nykyinen määritelmä

Uusi määritelmä

Metri on sellaisen matkan pituus, jonka
valo kulkee tyhjiössä aikavälissä
1 / (299 792 458) sekuntia.

Metri, m, on pituuden yksikkö. Sen suuruus
määräytyy kiinnittämällä valon nopeudelle
tyhjiössä c täsmälleen lukuarvo
299 792 458, kun yksikkönä on m s−1.
Uuden määritelmän suomennos on epävirallinen.
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Metrin toteuttaminen
Metri määräytyy kiinnittämällä valon nopeudelle tyhjiössä c
täsmälleen lukuarvo 299 792 458 m s−1.

§ Metri voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavia tapoja käyttäen:
Mittaamalla valon kulkuaika L = c × t

Taajuuskamman avulla λo = c / f

Mittaamalla valon tietyssä ajassa t
tyhjiössä kulkema matka: L = c × t.

Mittaamalla valon taajuus f, saadaan valon
tyhjiöaallonpituudeksi λo = c / f. Laservalon
taajuus voidaan mitata hyvin tarkasti
käyttämällä taajuuskampaa.
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Massan SI-yksikkö: kilogramma
§ Kilogramman määritelmä ei ole enää sidottu prototyypin massaan,
mikä takaa sen, että massa-asteikko pysyy jatkossa vakiona.
§ Planckin vakiolle sovittu arvo takaa, että kilogramman arvo ei
muutu uuteen SI-järjestelmään siirryttäessä.
§ Kilogramman määritelmä voidaan toteuttaa riippumattomasti,
missä tahansa ja millä tahansa sopivalla menetelmällä.
Nykyinen määritelmä

Uusi määritelmä

Kilogramma on massan yksikkö; se
on yhtä suuri kuin kansainvälisen
kilogramman prototyypin massa.

Kilogramma, kg, on massan yksikkö. Sen suuruus
määräytyy kiinnittämällä Planckin vakion, h,
lukuarvoksi täsmälleen 6,626 070 15 × 10−34,
kun yksikkönä on J s eli kg m2 s−1.
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Kilogramman toteuttaminen
Kilogramman suuruus määräytyy kiinnittämällä Planckin vakion, h,
lukuarvoksi täsmälleen 6,626 070 15 × 10−34 J s.

§ Kilogramman uusi määritelmä voidaan toteuttaa esimerkiksi
käyttäen Kibble-vaakaa (wattivaakaa) tai röntgenkristallografiaa:
Kibblen vaaka

Röntgenkristallografia

Kilogramma voidaan toteuttaa vertaamalla
mekaanista tehoa sähkötehoon, koska sähköteho
on verrannollinen Planckin vakioon. Kibblen
vaa’assa mitataankin, mikä sähkömagneettinen
voima vaaditaan kumoamaan kappaleeseen
kohdistuva painovoima.

Kilogramma voidaan toteuttaa yksikiteisen piipallon avulla. Pallon
massa voidaan suoraan jäljittää
määritteleviin vakioihin laskemalla
siinä olevien atomien lukumäärä
esimerkiksi röntgenkristallografialla.
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Sähkövirran SI-yksikkö: ampeeri
Koska ampeeri on vaikea toteuttaa nykyisen määritelmän avulla, se
on jo pitkään realisoitu tarkimmin jännitteen ja resistanssin kvanttinormaaleilla (ns. sähkösuureiden konventionaaliset yksiköt).
Uusi määritelmä mahdollistaa ampeerin (ja voltin & ohmin) suoran
realisoinnin ð sähkösuureet “palaavat” taas SI-järjestelmän piirin.
Nykyinen määritelmä

Uusi määritelmä

Ampeeri on sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja poikkipinnaltaan
mitättömässä pyöreässä johtimessa, jotka ovat 1 m:n
etäisyydellä toisistaan tyhjiössä, aikaansaa johtimien
välille 2 × 10−7 newtonin voiman johtimen metriä kohti.

Ampeeri, A, on sähkövirran yksikkö.
Sen suuruus määräytyy kiinnittämällä
alkeisvarauksen e lukuarvoksi
täsmälleen 1,602 176 634 × 10−19,
kun yksikkönä on A s eli C.
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Ampeerin toteuttaminen
Ampeeri määräytyy kiinnittämällä alkeisvarauksen e lukuarvoksi
täsmälleen 1,602 176 634 × 10−19 C (= A s).

§ Ampeeri voidaan käytännössä toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:
Ohmin lain avulla I = U / R

Laskemalla elektroneja I = e × f

Ampeeri voidaan toteuttaa voltin ja ohmin
kvanttinormaalien avulla kytkemällä Josephsonjännitenormaalista saatava jännite U kvantti-Hallresistanssinormaalin avulla kalibroidun vastuksen
R yli, jolloin vastuksen läpi kulkee virta I = U / R.

Ampeeri voidaan toteuttaa
pumppaamalla elektroneita
yksitellen taajuudella f, jolloin
virta I = e × f.
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Termodynaamisen lämpötilan
SI-yksikkö: kelvin
Uusi määritelmä ei ole riippuvainen veden eikä minkään muunkaan
aineen ominaisuuksista eikä tekniikan asettamista rajoituksista.
ð Voidaan kehittää uusia entistä tarkempia SI:hin jäljitettäviä lämpötilan mittausmenetelmiä, erityisesti lämpötila-asteikon ääripäihin.
Nykyinen määritelmä

Uusi määritelmä

Kelvin, termodynaamisen lämpötilan
yksikkö, on 1 / (273,16) veden
kolmoispisteen termodynaamisesta
lämpötilasta.

Kelvin on termodynaamisen lämpötilan yksikkö.
Sen suuruus määräytyy kiinnittämällä Boltzmannin vakion k lukuarvoksi täsmälleen
1,380 649 × 10−23, kun yksikkönä on J K−1
eli kg m2 s−2 K−1.
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Kelvinin toteuttaminen
Kelvin määräytyy kiinnittämällä Boltzmannin vakion arvoksi
täsmälleen 1,380 649 × 10−23 J K−1.

§ Kelvin voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
Esimerkkejä primaarimenetelmistä

Kansainväliset lämpötila-asteikot

–
–
–
–
–
–

ITS-90-asteikon mukaista ohjeistusta
lämpötilan ja kelvinin määrittämiseen
voidaan käyttää yli 0,65 K:n lämpötiloissa. PLTS-2000-asteikko puolestaan on voimassa lämpötila-alueella
0,0009 K … 1 K.

Äänen nopeuden mittaus jalokaasussa
Jalokaasun dielektrisyysvakion mittaus
Planckin lakiin perustuva radiometria
Sähkövastuksen termisen kohinan mittaus
Atomien absorptiospektrien Doppler-siirtymä
Coulombin saartoilmiöön perustuva mittaus
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Ainemäärän SI-yksikkö: mooli
Moolin uusi määritelmä ei enää ole riippuvainen massan yksiköstä
kilogrammasta, mikä selventää suureiden ainemäärä ja massa eroa.
Nykyinen määritelmä

Uusi määritelmä

Mooli on sellaisen systeemin
ainemäärä, joka sisältää yhtä monta
perusosasta* kuin 0,012
kilogrammassa 12C on atomeja.

Mooli, mol, on ainemäärän yksikkö. Yksi mooli
sisältää täsmälleen 6,022 140 76 × 1023
perusosasta*. Tämä luku on kiinnitetty arvo
Avogadron vakiolle NA, kun yksikkönä on mol−1.

*Perusosaset voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, elektroneja, muita hiukkasia
tai tällaisten hiukkasten määriteltyjä ryhmiä.
Uuden määritelmän suomennos on epävirallinen.
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Valovoiman SI-yksikkö: kandela
Kandelan määritelmä säilyy periaatteessa samana; sanamuotoa vain
muutetaan siten, että määritelmästä käy selvästi ilmi, että kandela on
kiinnitetty vakioon Kcd.
Nykyinen määritelmä

Uusi määritelmä

Kandela on sellaisen säteilijän
valovoima, joka tiettyyn suuntaan
lähettää monokromaattista 540 × 1012
hertsin taajuista säteilyä ja jonka
säteilyintensiteetti tähän suuntaan on
1/683 wattia steradiaania kohti.

Kandela, cd, on valovoiman yksikkö tiettyyn
suuntaan. Sen suuruus määräytyy kiinnittämällä 540 × 1012 Hz taajuisen yksivärisen
säteilyn valotehokkuuden Kcd lukuarvoksi
täsmälleen 683, kun yksikkönä on lm W −1 eli
cd sr W −1 eli cd sr kg−1 m−2 s3.
Uuden määritelmän suomennos on epävirallinen.
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Yhteenveto
SI luo luonnon omista säännöistä säännöt mittauksille
§ Yksiköiden sitominen luonnonvakioihin ja atomitason ilmiöihin
mahdollistaa yksiköiden toteuttamisen aina tarkimmalla
mahdollisella tavalla.
Muutokset tarjoavat ponnahduslaudan tulevalle innovoinnille
§ Uuden SI:n odotetaan ajan mittaan mahdollistavan tekniikoita,
joita emme vielä osaa edes kuvitella, esimerkiksi:
§ sekunnin määritelmä (1960) mahdollisti myöhemmin tarkan GPS-navigoinnin
§ metrin määritelmä (1983) osoittautui aikaansa edellä olleeksi, kun taajuuskampa 20 vuotta myöhemmin mahdollisti ensin metrin tarkan ja helpon
realisoinnin, minkä jälkeen se on löytänyt lukuisia sovelluksia eri aloilta.
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Lisätietoja SI-uudistuksesta:
Kansainvälisen paino- ja mittatoimiston BIPM:n sivut:
https://www.bipm.org/en/measurement-units/rev-si/

VTT MIKES
Tekniikantie 1, Espoo
Tehdaskatu 15, Kajaani
etunimi.sukunimi@vtt.fi
www.mikes.fi
https://www.facebook.com/MIKES.fi/
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