
UWAGA: Tekst na niebiesko jest skrótem treści zadania

Zadanie 1.
Które kraje nie stosują układu SI ?

Wyszukałem w sieci.
Kraje: Stany Zjednoczone, Liberia, Mjanma (nie wiem, co to jest to ostatnie, jakaś Azja??)
Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Układ SI

Zadanie 2.
Siedem podstawowych jednostek układu SI

Link:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Układ SI (jak wyżej)
Po prostu przepisz te jednostki z objaśnieniami. Patrz zadanie (3).

Zadanie 3.
Jakie wielkości fizyczne określają jednostki SI ?

Pierwsze pięć jest oczywistych, prawda? Idź proszę za tym linkiem podanym wyżej do Wikipedii.
Natomiast tajemnicze są “kandela” i “mol”. Zobacz proszę taki link:
http://www.fizykon.org/jednostki/jednostki podstawowe si.htm
Ale obawiam się, że to jest za trudne. Spróbuję inaczej.

Kandela: Definiowana jest jako “światłość” (nie myl proszę ze “światłością wiekuistą”, której
SZCZERZE NIE LUBIĘ). Jest to po prostu wydajność źródła światła. Używam tego słowa,
bo w Wikipedii kłócą się ludzie, czy nazwać to mocą czy natężeniem.

Powiedzmy, że mamy źródło światła o dokładnie !! określonej długości fali (to jest część definicji
kandeli, ta długość fali). To źródło jest “punktowe” w tym sensie, jak gwiazda na niebie, ob-
serwowana z daleka, wydaje się być punktem. Na dodatek to źródło wysyła jednakowe światło
we wszystkich kierunkach w 3D.
Otaczamy to źródło kulistą powierzchnią, promień obojętny, bo fotony nam z tej zamkniętej
kuli nie uciekną. Cała powierzchnia kuli jest pokryta detektorami fotonów.

Liczymy ilość fotonów, które przeszły przez kulę w ciągu sekundy. Dzielimy tą ilość przez 4π
(powód: ”steradian”, ale darujmy to sobie teraz). To ilość jest określona w definicji kandeli, ale
konkretnej wartości nie znajduję w sieci, nieważne. Mają one nieść moc równą 1/683 wata.

Czyli cała powierzchnia kuli absorbuje moc równą 4π/683 ≈ 0,018 wata.Wtedy źródło ma
wydajność 1 kandeli (w skrócie: światłość = 1 cd, gdzie “cd” to oznaczenie kandeli).

Zauważ, proszę, że ta kandela nie jest taką “podstawową” jednostką, jak kilogram, metr, czy
sekunda. Da się przez nie wyrazić, ale musimy znać dodatkowo wartości kilku stałych (długość
fali światła, ilość fotonów). Chyba te stałe zdecydowały, że jest to odrębna jednostka. Podobnie
z resztą, jak kelwin, amper i mol. Ampera znajdziesz w Wiki, a o wielkości “mol” to niżej,
na następnej stronie.



Mol: Ponownie jest to jednostka nie-podstawowa. Opiera się na masie atomu węgla C12. Jeżeli
weźmiemy liczbę Avogadro (około 6 · 1023) atomów węgla takiego węgla, to będzie on ważyć 12
gramów. Masa atomowa węgla C12 to właśnie 12 j.a , czyli 1 mol węgla to właściwie ilość jego
atomów, aby masa atomowa wyrażona w j.a. (= w jednostkach atomowych) była równa masie
próbki w gramach.

Ten mol jest dla wygody chemików: zauważ że jak weźmiemy 1 mol tlenu O16 (czyli próbkę 16
gramów), to w reakcji: C + O → CO przereaguje 1 mol tlenu dając 1 mol tlenku węgla. Ten
związek ”CO” ma masę molową równą 12 + 16 = 28 gramów i wszystko się zgadza, zamiast
mas bierzemy ”mole” substancji. Wygodniej ! Albo będziesz miała to na chemii, albo już masz.

Zadanie 4.
Definicje jednostek SI i ich wzorce

No naprawdę poszukaj w Wiki ! Połącz proszę zadania 3 i 4.

Zadanie 5. (pierwszy raz)
Nad- i pod-wielokrotności w układzie SI

Chyba chodzi o te skróty:
Link przykładowy: http://fizyka.umk.pl/ kwejer/SI/prefixes.html

Zadanie (drugi raz).
Za pomocą jednostek podstawowych wyraź jednostki fizyczne: V, Pa, Nm

Zacznijmy od: Nm (niuton razy metr). Cały iloczyn to dżul (jednostka energii oraz pracy,
przyda się jeszcze do określenia wolta). Praca jest iloczynem siły (niutony, N) i drogi (me-
try, m, jednostka podstawowa). Z kolei siła to masa (kilogramy, kg, jednostka podstawowa)
razy przyspieszenie mierzone w metrach na sekundę kwadrat czyli m

s2
. Mamy więc:

N ·m =
(

kg · m
s2

)
·m = kg · m2

s2

Weźmy teraz paskal (Pa, jednostka ciśnienia). Ciśnienie to siła w niutonach dzielona przez
powierzchnię w metrach kwadrat (m2). Wobec tego (“niuton” rozpisałem powyżej)

Pa =
N
m2

=
kg · m

s2
m2

=
kg

m · s2

Weźmy następnie wolt (V). Tu będzzie trudniej, bo nie wiem, czy mieliście wzory na pracę
prądu elektrycznego ? Jest to tak:
Napięcie (wolty, V) razy natężenie (ampery, A) razy czas (sekundy, s) = praca (niuton razy
metr, N ·m). Dostajemy więc (iloczyn niuton razy metr jest policzony na początku zadania)

V · A · s = N ·m czyli V · A · s = kg · m2

s2
zatem V =

kg ·m2

A · s3

Ostatnie zadanie (6) proszę zgłoś oddzielnie, strasznie dużo pisania, choś powiedzmy sobie, że
w sieci trzeba tylko znaleźć definicje tych nietypowych jednostek.
W razie pytań pisz proszę na priv.
Pozdrowienia - Antek


