
334

يکاهای دستگاه بين المللی
 Le Système International d ʼ عبارت  از   SI سرنام 
Unitès گرفته شده که در زبان فرانسه به معنی دستگاه بين المللی 

می گويند.  هم  نوين  متری  دستگاه  را  آن  گاهی  و  است،  يکاها 
بين المللی شدن دستگاه متری از پيمان نامه ای درباره ی متر حاصل 
شده است که در سال ١٨٧٥ به امضای هفده کشور عضو رسيد. 
دستگاه بين المللی SI در سال ١٩٦٠ و اساسًا به دنبال اصالحاتی 
 (MKS) ـ کيلو گرم ــ ثانيه پديد آمد که در يکی از دستگاه های متر ـ

صورت گرفت. 
يکاهای اندازه گيری مورد قبول عموم، برقراری ارتباط و 
تجارت را در سطح فراملی آسان می کنند. دانشمندانی که نياز به 
برقراری ارتباط در سطح بين المللی دارند، جز در مواردی خاص، 
هميشه يکاهای دستگاه متری را به   کار   می برند. شرکت های فعال 
يکاهای  می برند.  کار  به  را   SI نيز بين المللی  تجارت  زمينه ی  در 
رايج در برخی کشورها نيز براساس SI مشخص می شوند. اينچ و 
پوند برحسب متر و کيلوگرم تعريف می شوند؛ و يکاهای ديگر مانند 

يکاهای الکتريکی هم مستقيمًا از SI گرفته شده اند. 

SI ويژگی های اصلی
يکاهای SI از بسياری جهات واقعًا از يکاهای ديگر برترند، 
را  سادگی اش  آن  با  کارکردن  کمی  از  بعد  کاربران  از  بسياری  و 

تحسين می کنند. 
و   ،(١ (جدول  هفت     يکا    هستند   SI اصلی  يکاهای 
آن ها  از  استفاده  با  هم  را  فرعی  اصطالح  به  ديگر  يکاهای  تمام 

که  است  اصلی  يکاهای  از  ترکيبی  کميتی  هر  يکاهای  می سازند. 
با استفاده از فرمول های فيزيک و هندسه، که کميت مورد نظر را 
به کميت های اصلی مربوط می کنند، به دست می آيد. برای مثال، 
يکای مساحت «متر مربع» (m٢) است؛ اين يکا از دو عامل «متر» 
تشکيل شده است زيرا مساحت ها اساسًا از ضرب کردن دو عامل 
طول به دست می آيند ــ که نمونه اش ضرب کردن طول و عرض در 
مستطيل، يا مجذور کردن شعاع در فرمول مربوط به مساحت دايره 

cA است.  r= π 2 به صورت 
از  زمينه ها  تمام  در  مختلف  کميت های  به  مربوط  يکاهای 
قبيل الکتريسيته، گرما، مکانيک، و غيره، بخشی از اين دستگاه 

بين المللی يکاها به شمار می روند. 
دستگاه  اين  در  يکا  يک  با  فقط  کميتی  نوع  هر  برای 
برای  مثًال  که  متعددی  يکاهای  برعکس  درست  داريم.  سر و کار 
طول در دستگاه يکاهای رايج  اياالت متحد امريکا وجود دارند 
فاتوم، ِچين، و غيره)  فورالنگ،  مايل،  يارد،  اينچ، فوت،  (مانند 
که با ضرايب تبديل مختلفی به هم مرتبط می شوند. اگر هميشه از 
يکاهای SI استفاده کنيم، يکای هر کميت محاسبه شده ای برای 
ما معلوم است (ويژگی  سازگاری). مثًال برای محاسبه ی کار الزم 
برای متراکم کردن يک گاز، فشار را (که برای سادگی ثابت فرض 
يکای  مورد اگر  تغيير حجم ضرب می کنيم. در اين  می شود) در 
فشار را اتمسفر (atm) و يکای حجم را ليتر بگيريم، يکای آشنايی 
برحسب  را  فشار  اگر  اما  آورد؛  نخواهيم  دست  به  انرژی  برای 
پاسکال و حجم را برحسب متر مکعب بگيريم، کار الزم يا انرژی 

را برحسب ژول به دست خواهيم آورد. 
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اجزا و اضعاف يکاها، يکاهای معادل کوچک تر و بزرگ تر 
را برای کميت مورد نظر به دست می دهند. اين اجزا و اضعاف 
کنار  در  را  آن ها  می توان  که  می شوند  مشخص  پيشوندهايی  با 
پيشوندها  اين  برد.  کار  به  باشد  داشته  خاصی  نام  که  يکايی  هر 
ضريب هايی را نشان می دهند که بين اجزا و اضعاف موردنظر و 
بايد  رقم  چند  اعشاری  مميز  نتيجه  در  و  دارند،  وجود  يکا  خود 

جابه جا شود. 
دو  هر  اعداد  معمولی  دستگاه  و  پيشوند ها  که  آن جا  از 
ماهيت   دهدهی دارند، داده های حاصل از اندازه گيری را بالفاصله 
می توان در محاسبات به کار برد. برای ترکيب يکاها و به دست آوردن 
کميتی معين، نيازی به حذف کسرهای متعارفی يا استفاده از ضرايب 

تبديل مختلف نيست. 
راحتی  به  شکل دهدهی  به  محاسبات  و  داده ها  بيان  با 
حاصل  ارقام  تعداد  کمک  به  را  اطالعات  تقريبی  دقت  می شود 
نمايش داد. مثًال اگر طول ميزی به صورت ٢m داده شده باشد، 
نمی شود فهميد که اين اندازه گيری تقريبی است يا اين که با دقت 
انجام شده است. اما اگر اين طول را به صورت m ٢/٠٠ نمايش 
سانتی متر  دقت  با  آن  اندازه گيری  که  داد  نشان  می شود  بدهيم، 

انجام شده است. 
نکات خاص معدودی را که الزمه ی استفاده از SI هستند 
می توان در سه چهار جدول ارائه کرد، و کاربردهای متداول در 
تجارت، و غيره را پوشش داد.  فناوری،  علوم،  تمام شاخه های 
با   ٢ و   ١ جدول های  در  که  مواردی  معمولی،  کاربردهای  برای 
پيش  کمتر  و  می کنند؛  کفايت  غالبًا  شده اند  چاپ  سياه  حروف 
می آيد که کاربران عادی به بيش از چند تا از يکاهای مندرج در 

جدول های ٣ و ٤ نياز داشته باشند.

پيشوندها
جدول ٢ فهرستی از پيشوندها، نمادهای آن ها، و معادل های 
توان ده اين پيشوندها را نشان می  دهد. بخش اعظم اجزا و اضعاف 
يکاها با گام ١،٠٠٠ از يکديگر فاصله دارند. اما برای انعطاف پذيری 
بيشتر در کاربردهای روزمره، پيشوندهای با گام های ١٠ را هم در 

نظر گرفته اند.

 نماد يکا نام يکاکميت
 طول
جرم
زمان

جريان الکتريکی
دما

مقدار ماده
شدت درخشش

متر
کيلوگرم
ثانيه
آمپر
کلوين
مول
شمع

m
kg
s
A
K

mol
cd

SI جدول ١ــ يکای اصلی

 نماد پيشوندعامل
١٠٢٤ 
١٠٢١

١٠١٨

١٠١٥

١٠١٢

١٠٩

١٠٦

١٠٣

١٠٢

١٠١

١-١٠

٢-١٠

٣-١٠

٦-١٠

٩-١٠

١٢-١٠

١٥-١٠

١٨-١٠

٢١-١٠

٢٤-١٠

يوتا
ِزتا
ِاگزا
ِپتا
ِترا
گيگا
مگا
کيلو
هکتو
دکا
دسی
سانتی
ميلی
ميکرو
نانو
پيکو
ِفمتو
آتو
ِزپتو
يوکتو

Y
Z
E
P
T
G
M
k
h

da
d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y

SI   جدول ٢ــ پيشوند های
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پيشوندها  کاربرد  از  می شود  ده  توان  نمايش  از  استفاده  با 
اجتناب کرد. مثًال ٢km را می توان به صورت m ١٠٣*٢ نوشت.

جابه جا کردن  مختلف  اضعاف  و  اجزا  به  تبديل  برای 
با  که  کنيم  توجه  است  خوب  می کند.  کفايت  اعشاری  مميز 
کوچک تر  مضارب  طرف  به  حرکت  و  جدول  پايين  به  نزول 
معنی  به  که  می کنيم  پيدا  سر  و  کار  بزرگ تری  عددی  مقادير  با 
جا به جاشدن مميز اعشاری به طرف راست عدد است، مثل مورد 

.٢/٣٤٥ km=٢٣٤٥m
تبديل  جديد  يکای  اضعاف  يا  اجزا  از  بخشی  به  پيشوند 
می شود، و نبايد نام يا نماد آن را با فاصله يا خط تيره از يکا جدا 
کرد. اين نکته وقتی اهميت پيدا می کند که مثًال يکای پيشوند  داری 
از  استفاده  با  را  منظور  می توان  مورد  اين  در  رسد.  می  توان  به 

پرانتز روشن کرد، که نمونه ی آن چنين است.

cm (cm) ( m) m− −= = = ×2 2 2 2 4 25 5 5 10 5 10  

موقع جا گذاری داده ها در معادله ممکن است با پيشوندها 
و عامل های توان ده متعددی روبه رو بشويم. معموًال بايد تمام اين 
قبيل عوامل را ترکيب کنيم و نتيجه ی نهايی را به صورت يک عامل 
توان ده يا يک پيشوند تنها بنويسيم. برای مثال، برای محاسبه ی 
و   M kg= 4 جرم های  به  سربی  کره ی  دو  ميان  گرانشی  نيروی 
باشند  هم  از   d cm= 7 فاصله ی  به  مرکزهاشان  که   m g= 9

جا  اين  در  که  کنيم،  عمل  زير  معادالت  صورت  به  است  ممکن 
 G / m / (kg.s )−= × 11 3 26 7 10 با برابر  گرانشی  ثابت  مقدار 

است: 
G.M.mF

d
=

2  
/ m / kg / g

kg.s ( cm)

−× ×
= ×

11 3

2 2

6 7 10 4 0 9 0

7        

 kg / g31 10 با ضرب کردن اين معادله در ضريب های تبديل 
) خواهيم داشت. cm / m)2 210 و 

/ / / m.kgF
s

−× × ×
=

10

2

6 7 4 0 9 0 10

49
 

/ N / nN−= × =104 9 10 0 49                     

به منظور استفاده از يکاهايی که قبال ً در دستگاه های متری 
پيشوندی  رغم  به  را  کيلوگرم  يکای  می رفتند،  کار  به  قديمی تر 
انتخاب  اصلی  يکای  به عنوان  می شود،  ديده  آن  در  هم  هنوز  که 
کردند. پيشوندها را معموًال با يکاهای اصلی به کار می برند، ولی 
می برند  به کار  «گرم»  کنار  در  را  پيشوندها  جرم،  يکای  مورد  در 
محاسبه ای  در  که  هر   وقت  است.   (mg) ميلی گرم  نمونه اش  که 
پيشوندها و توان های ده متعدد را، مانند مثال قبلی، در هم ادغام 

می کنيم بايد يکاهای جرم را به «کيلوگرم» تبديل کنيم.

نام گذاری يکاهای خاص
جدول ٣ فهرستی از تمام يکاهای فرعی و نام های خاص شان 
را نشان می دهد. معادل هايی را هم که برای اين يکاها برحسب يکاهای 
فرعی ديگر يا يکاهای اصلی بيان شده اند، می توان به کار گرفت. چنين 
کاری معموًال وقتی ضرورت پيدا می کند که بخواهيم يکاها را حذف 

يا ترکيب کنيم.
در بعضی موارد، اين نام ها خيلی به درد می خورند. وقتی 
برحسب  که  عبارت هايی  از  نام ها  می بريم،  به کار  را  پيشوندها 
يکاهای اصلی هستند ساده ترند. در مواردی که با يکاهای مربوط 
به رشته های مختلف رو به رو می شويم و در مواقعی که ارتباط با 
از  بعضی  می دهيم.  ترجيح  را  نام ها  نيست،  مهم  اصلی  يکاهای 
نام ها ريشه دار و قديمی اند، و بقيه نام هايی هستند که جای يکاهای 

منسوخ را گرفته اند.
رشته ها  از  بسياری  در  و  است،  انرژی  يکای   (J) ژول 
يکای  از  انرژی  يکای  متمايز سازی  برای  را  ژول  دارد.  کاربرد 
گشتاور نيرو نيز به کار می برند، چون هر دو را برحسب N.m يا 

m می سنجند. .kg.s−2 2

هرتز (Hz) يکای بسامد فرايندهای دوره ای است. وقتی 
الزم باشد که پيشوند به کار ببريم، اين نام را از عنوان معادلش که 
که  مگاهرتز  يک  (مثل  می کنيم  درک  بهتر  است،  ثانيه»  در  «دور 

معادل يک دور درهر ميکروثانيه است).
بکرل (Bq) هم يکای عکس زمان ديگری است. اين يکا 
فعاليت پرتوزايی را می سنجد که برابر با تعداد «واپاشی در ثانيه» 

در مواد پرتوزاست.



337

نامکميت
  

نماد
 معادل برحسب  

SI يکاهای اصلی
 بعضی معادل ها

SI برحسب ساير يکاهای
 نيرو

انرژی، کار، گرما
توان

فشار، تنش
بسامد (دوره ای)

فعاليت (آهنگ واپاشی در پرتوزايی)
ُدز جذب شده
ُدز معادل

بار الکتريکی
پتانسيل الکتريکی

مقاومت الکتريکی 
رسانايی الکتريکی

ظرفيت
القاوری

شار مغناطيسی
چگالی شار مغناطيسی

زاويه ی مسطحه 
زاويه ی فضايی

شار درخششی
چگالی شار درخششی 

دمای سلسيوس

نيوتون
ژول
وات
پاسکال
هرتز
بکرل
ِگری
سيورت

کولن
ولت
اهم

زيمنس
فاراد
هانری
وبر
تسال

راديان
استراديان

لومن
لوکس

درجه ی سلسيوس

N
J

W
Pa
Hz
Bq
Gy
Sv

C
V
Ω

S
F
H

Wb
T

rad
sr

lm
lx

C�

m.kg.s-٢

m٢.kg.s-٢

m٢.kg.s-٣

m-١.kg.s-٢

١/s
١/s
m٢.s-٢

m٢.s-٢

s.A
m٢.kg.s-٣.A-١

m٢.kg.s-٣.A-٢

m-٢.kg-١.s٣.A٢

m-٢.kg-١.s٤.A٢

m٢.kg.s-٢.A-٢

m٢.kg.s-٢.A-١

kg.s-٢.A-١

m/m=١
m٢/m١=٢

cd.sr
m-٢.cd.sr

K

N.m
J/s
N/m٢

J/kg
J/kg

W/A ,  J/C
V/A
  A/V ,  −Ω 1

C/V
Wb/A
V.s
Wb/m٢ ,  N.m-١.A-١

lm/m٢

جدول ٣ــ يکای فرعی SI با نام های خاص شان
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جذب  ُدز  يکای  يعنی  ديگر،  پرتوشناختی  يکای  دو  برای 
دليل  به   ،(Sv) سيورت يا  معادل  ُدز  يکای  و   (Gy) ِگری يا  شده 
مسائل ايمنی نام های خاصی در نظر گرفته شده است. اين نام ها را 
به منظور متمايزسازی اين کميت ها بايد به جای J/kg، که انرژی 
جذب  شونده از تابش يوننده در هر کيلوگرم از ماده ی تحت تابش 
است. به کار ببريم. اثر زيست شناختی تابش هم به مقدار انرژی ای 
که تابش از خود بر جای می گذارد بستگی دارد، و هم به نوع تابش 
و انرژی فوتون ها يا ذرات ديگری که گسيل می شوند. دز معادلی 
که (برحسب سيورت) در يک رويداد تابش گيری معلوم دريافت 
می شود، از ضرب کردن مقدار دز (برحسب ِگری) در يک عامل 
زيست شناختی  نسبی  اثرگذاری  آن  که (به  می آيد  به دست  کيفيت 

هم می گويند و ) دارای مقاديری از ١ تا ٢٠ است.
بسياری از يکاهای الکتريکی و مغناطيسی نام های خاصی 
دارند که پيش از به وجود  آمدن SI کاربرد داشته اند. همان طورکه 
در جدول ٣ هم می توان ديد، رابطه ی اين يکاها با ساير يکاهای 
از  مهم تر  هم  خيلی وقت ها  و  آشکار تر  مغناطيسی  و  الکتريکی 

رابطه ای است که آن ها با يکاهای اصلی دارند. 
مسطحه  زاويه ی  يکاهای  ترتيب،  به  استراديان،  و  راديان 
تلقی  بقيه  با  متفاوت  گاهی  را  يکاها  اين  فضايی اند.  زاويه ی  و 
برحسب  بيان شان  که  است  اين  آن ها  خصوصيت  می کنند. 
 .(m/m=و، ١  m٢/m١=٢) يکاهای اصلی برابر با «يک» می شود
موضوع  کردن  روشن تر  به  که  جا  هر  می شود  را  اخير  يکاهای 
باشد  نداشته  ضرورتی  که  مواقعی  و  برد،  کار  به  می کنند  کمک 
کنار گذاشت. در تمام مواردی که کميت مورد نظر شامل زاويه 
با تعريف متداول آن است، اين يکاها را بايد صريحًا به کار برد. 
نمونه های اين موارد عبارت اند از: زاويه (rad)، سرعت زاويه ای 
(rad/s)، شتاب زاويه ای (rad/s٢)، ثابت پيچش (N.m/rad)، و 

.(W/sr) چند کميت وابسته به تابش مثل شدت تابندگی

سفارش ها و قاعده های نگارش
نمادها  تقسيم  و  ضرب  با  که  ترکيبی  يکاهای  نوشتن  در 
معلوم کنيم که چه عملی مورد نظر است  همراه است، بايد دقيقاً 
و مشخص کنيم که هر کدام از نمادها نماينده ی يک يکا است يا 

اين که پيشوندی را نشان می دهد. برای اين منظور، در عمليات 
رياضی می توان عالمت های ضرب و تقسيم را به کار برد، از پرانتز 

استفاده کرد، يا اين که توان های مثبت و منفی را به کار گرفت. 
هر چند که بين نمادها می توان عالمت ضرب را حذف کرد 
اما  نگذاشت،  هم  فاصله  حتی  يا  گذاشت،  فاصله  آن  جای  به  و 
ضرب)  نقطه ی  (يا  وسط  نقطه ی  از  که  می شود  توصيه  معموالً 
نماينده ی  می تواند   m که  اين  به  توجه  با  مثالً،  شود.  استفاده 
به  جای  که  است  بهتر  باشد،  متر  يکای  نماينده ی  يا  ميلی  پيشوند 
نوشتن m N بنويسيم m.N يا Nm، چون اين احتمال هست که 
فاصله ديده نشود و اين يکای ترکيبی به غلط mN (ميلی نيوتون) 

برداشت بشود.
عالمت های ضرب  نبايد  تقسيم)  مايل (عالمت  بعد از خط 
ببريم، مگر اين که  عالمت تقسيم را به کار  و تقسيم و مخصوصاً 
بنويسيم  بايد  مثال،  برای  کنند.  روشن  را  عمليات  تکليف  پرانتزها 
که  است  درست   . m / s / s نه  و   m.s−2 يا   m / s2 يا  (m/s)/s
 kg / (m.s )2 kg را مجاز می دانند اما بهتر است  / m.s2 بعضی ها 

N يا Pa را به کار ببريم. / m2 يا  m .kg.s− −1 يا  2
واحدی  يکای  برای  هم  با  را  پيشوند  دو  نبايد  هيچ   وقت 
 m mµ بنويسيم  نبايد  (نانومتر)   nm جای به  مثًال،  ببريم.  کار  به 

(ميلی ميکرومتر). 
پيشوندها را نبايد بدون يکا به کار ببريم؛ يعنی نبايد بنويسيم 
١K يا Kilo ١ و آن را به جای ١Kg به کار ببريم، و همچنين به جای 
MHz نبايد بنويسيم M/s. پيشوندها را نبايد همراه با  / s= µ1 1

 m.kg / s mN− =3 210 1 يکاهای فرعی ترکيبی به کار ببريم؛ مثًال، 
را نبايد به صورت (m.kg/s٢)m نوشت. 

تعداد ديگری از قواعد و سفارش های مربوط به استفاده ی 
صحيح از يکاهای اندازه گيری از اين قرارند: 

 نمادهای مربوط به پيشوندها و يکاها را بايد با حروف عادی 
و غير ايتاليک نوشت، و هيچ چيز ديگری نبايد به آن ها افزود.

 همه ی نمادها را فقط به همان شکل حروف کوچک يا 
نشان   ٤ تا   ١ جدول های  در  که  صورتی  به  شده،  تصويب  بزرگ 

داده شده است، بايد به کار برد. 
 برای جداسازی اعدادی که در هر يک از دو طرف مميز 
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اعشاری بيش از چهار رقم دارند، می توان نيم فاصله به کار برد و 
آن ها را سه رقم سه رقم جدا کرد. 

مميز  بايد قبل از  باشيم  اعشاری داشته   اگر فقط ارقام 
.(٠/٤٥٤ kg      مثل) يک صفر گذاشت

در  جز  آن،  يکای  نماد  و  کميت  عددی  مقدار  بين   
فاصله  بايد   ،( /′ =1024 10 4� � (مثل  مسطحه  زاويه های  مورد 

گذاشت. 
 امال و تلفظ نمادها در کشورهای مختلف يکی نيست، 

ولی تعريف شان در تمام دنيا يکی است. 

يکاهای خارج از دستگاه بين المللی
چند يکای تعريف نشده در دستگاه بين المللی را هم رسمًا 
اين  از  استفاده  البته   .(٤ (جدول  می برند  کار  به  دستگاه  اين  در 
وجود  و  سازگاری  ويژگی  مانند   ،SI مزايای  از  بعضی  به  يکاها 

يکای منحصر به فرد برای هر کميت، آسيب می رساند. 
کار  به   SI با  وقت ها  بعضی  فقط  که  هستند  هم  يکاهايی 
را   SI يکاهای  چون  ندارد،  ضرورتی  کاربردشان  اما  می روند، 

می توان به جای آن ها به کار برد. 

 مقدار معادل برحسب يکاهای   SI نماد يکا نام يکاکميت

زمان

زاويه ی مسطحه

حجم
جرم

انرژی (اتمی)
جرم (اتمی)

دقيقه
ساعت
روز
درجه
دقيقه
ثانيه

ليتر
تن

الکترون ولت
يکانی جرم اتمی

min
h
d
٠
ʹ

ʺ

L 
t

eV
u

١min=٦٠s
١h=٣٦٠٠s
١d=٨٦٤٠٠s

١ L  =١dm٣-١٠=٣m٣

١t     =١٠٠٠kg
eV / J−≈ × 191 1 602 10

u / kg−≈ × 271 1 660 10

جدول ٤ــ يکاهايی که در SI هم به کار می روند.

توضيحاتی درباره ی يکاهای اصلی
تعريف  از  بخواهند   SI کاربران  که  می آيد  پيش   ندرت  به 
اين  جای  به  آن ها  دربياورند؛  سر  (جدول١)  اصلی  يکاهای 
می کنند.  اتکا  شده  مدرج  ابزارهای  سنجش  به  معموالً  خواسته، 
ساده  ظاهر  به  اصلی  يکاهای  از  بعضی  تعريف  علی االصول، 
است، اما استفاده ی مستقيم از آن ها در عمليات آزمايشگاهی کار 
مدرج کردن  برای  عمل  در  معموالً  است.  پيچيده ای  فوق العاده 
و  می شود،اصالحات  استفاده  ساده تری  آزمايش های  از  ابزارها 

تصحيح های نظری و تجربی هم انجام می شوند. 
تعريف  مسيری  طول  صورت  به   ١٩٨٣ سال  در  را  متر 

کردند که نور در خالٔ در مدت زمان مشخصی می پيمايد. اين مدت 
زمان طوری انتخاب شد که متر جديد به طولی که قبالً تعريف شده 
تصحيح  به  نيازی  ترتيب،  اين  به  باشد؛  نزديک  ممکن  حد  تا  بود 

اندازه گيری های قبلی نيست. 
در  که  کيلو گرم  نمونه ی  پيش  جرم  صورت  به  را  کيلو گرم 
يکای  تنها  اين  می کنند.  تعريف  می شود،  نگه داری  فرانسه  ِسور 
اصلی باقی مانده است که هنوز برحسب فرايندهای فيزيکی تعريف 

نشده است. 
ثانيه را به صورت مدت زمان متناظر با تعداد مشخصی از 
دوره های تابش مربوط به گذاری خاص در اتم های سزيوم ١٣٣ 

( / )rad= π1 180�

[ / ( ]rad′ = π ×1 180 60

[ / ( ]rad′′ = π × ×1 180 60 60



340

مبنای  که  زمين،  حرکت  از  اتمی  ساعت های  می کنند.  تعريف 
اوليه ی تعريف ثانيه بود، هماهنگ ترند. به منظور هماهنگ سازی 
اين دو شيوه ی زمان سنجی، به هنگام لزوم دوبار در هر سال، چند 

ثانيه ای به سال نجومی اضافه يا از آن کم می  کنند. 
آمپر را برحسب نيروهای مغناطيسی بين جريان های موازی 
تعريف می کنند، و بدين سان اين امکان فراهم می شود که تمام يکاهای 

الکتريکی و مغناطيسی به صورت بخشی از اين دستگاه در آيند. 
رابطه  اين  با  را  ترموديناميکی»  «دمای  مقياس  يا  کلوين 
تعريف می کنند که نسبت دماهايی که يک ماشين گرمای ايده آل (با 
مقدار  نسبت  با  برابر است  کار می کند  بين آن ها  کارنو)  چرخه ی 
گرمای ورودی به مقدار گرمای خروجی. برای تکميل اين تعريف، 
يک مقدار دما را بايد مشخص کرد. دمای نقطه ی سه گانه ی آب 
راK ٢٧٣/١٦=TT در نظر گرفته اند. به اين ترتيب، مقياس صفر 
مطلق هم مشخص می شود که با صفر مطلق مربوط به قانون گازهای 
صورت  به  را  سلسيوس  مقياس  صفر  می کند.  مطابقت  ايده آل 
دمای K ٢٧٣/١٥ تعريف می کنند. با اين تعريف ها نقطه ی انجماد 
ترتيب،  به   ،١٠١/٣٢٥  kPa   فشار در  آب  جوش  نقطه ی  و  آب 
با   ١ K دمايی  فاصله ی  می شود.   C100� ٠  و  C� برابر  تقريباً 
برحسب  را  دمايی  فاصله های  هم  و  دماها  هم  است.  يکی   C1�

) اندازه می گيرند.  C� کلوين (K) يا درجه ی سلسيوس (
وسيله ای  يکا  اين  است.  ماده»  اصلی «مقدار  يکای  مول 

يا  مولکول ها،  يا  (اتم ها،  «ماده»  مقدار  اندازه گيری  برای 
يک  است.  مورد نظر  ذرات  تعداد  برحسب  غيره)  و  الکترون ها، 
مول از هر ماده برابر با مقداری از آن ماده است که تعداد ذراتش 
برابر با تعداد ذرات موجود در   kg ٠/٠١٢ از کربن ١٢ است. اين 
با  برابر  تقريبًا  است،  شده  معروف   NA آووگادرو عدد  به  که  عدد 

١٠٢٣*٦/٠٢٢١٣٧ ذره بر مول به دست آمده است. 

شمع را برحسب چشمه ی نور تکفامی با طول موج مشخص 
و با توان تابش مشخص در هر استراديان تعريف می کنند. برای 
منحنی های  به  بايد  مختلف  رنگ های  با  چشمه های  اندازه گيری 
حساسيت طيفی متوسطی که برای تطابق چشم انسان با تاريکی و 

روشنايی پذيرفته شده است، مراجعه کرد. 

نتيجه گيری
که  امکاناتی  و  بيشتر  دقت های  برای  روز افزون  تقاضای 
پيشرفت فناوری برای اين منظور فراهم می کند، يا رهيافت های 
ارمغان  به  اندازه گيری  علم  نوين  پيشرفت های  که  سازگارتری 
به طور  بين المللی  دستگاه  يکاهای  که  می شوند  باعث  می آورند، 
گزارش های  آخرين  باشند.  بازنگری  و  اصالح  دست  در  مداوم 
رسمی وضعيت SI را می توان در کتابچه ای که توسط کميته های 
پيدا  می شود،  روزآمد  مکررًا  و  منتشر  متری  دستگاه  بين المللی 

کرد.
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آنگسترومآنگستروم
که  است  يکايی   ( A m−=

0
101 10 A؛ 

0 يا   A) آنگستروم 
طيف شناسان آن را با سابقه ی تاريخی برای اندازه گيری طول موج 
تابش واقع در گستره ی مرئی و نزديک به آن به کار می برند. اين يکا 
به افتخار فيزيکدان سوئدی، آندرس يوناس آنگستروم، نام گذاری 

شده و فعًال همراه با SI برای استفاده پذيرفته شده است.

اتمسفر
يکا  اين  است.  فشار  قديمی  يکای  استاندارد،  اتمسفِر 
به  بنا  يکا  اين  درياست.  سطح  در  جو  متوسط  فشار  همان  تقريبًا 
تعريف برابر است با kPa ١٠١/٣٢٥ = atm ١ که آن را به صورت 
مقداری  بيان می کنند. اين همان  mmHg ٧٦٠  يا ٧٦٠ تور هم 

است که در «فشار و دمای استاندارد يا متعارف» به عنوان مرجع 
پذيرفته شده است. 

ارگ
) يکای  erg cm .g.s dyn.cm− −≡ ≡ ≡2 2 71 1 1 10 ارگ (

انرژی در دستگاه قديمی شده ی CGS است.

اسب بخار
اسب بخار (hp) يکايی است که در تعدادی از دستگاه های 
قديمی اندازه گيری توان به کار برده می شود. اغلب مقادير اسب 
بخار در حدود مقدار مربوط به اسب بخار «الکتريکی»اند، که بنابه 

. elhp W=1 746 تعريف عبارت است از 

استراديان
در  فضايی  زاويه ی  اندازه گيری  يکای   (sr) استراديان 
يک  با  می توانيم  را  فضايی  زاويه ی  است.  بين المللی  دستگاه 
با  است  برابر  فضايی  زاويه ی  که  بگوييم  و  کنيم  توصيف  نسبت 
با  باشد  متقابل  که  کره،  يک  سطح  از  ناحيه ای  مساحت  نسبت 
زاويه ی موردنظر واقع در مرکز آن کره، به مساحت سطحی که با 
مجذور شعاع کره مشخص می شود: (مجذور شعاع) / (مساحت 

روی کره) = (زاويه ی فضايی).
زاويه ای فضايی که برای آن اين دو مساحت يکی باشند، 
اصلی  يکاهای  برحسب  را  آن  که  هنگامی  است.   ١ sr مقدارش 
زاويه ی  نمونه،  برای   .  sr m / m= =2 21 1 داريم 1 کنيم،  بيان 
«استراديان»  يکای  است.   ٤  πsr برابر  کامل  کره ی  يک  فضايی 
را در مواردی برای روشن تر کردن موضوع بايد به کار برد، و در 
غير اين صورت بايد آن را حذف کرد. برای مثال، کاربرد اين يکا 
برای تمايز ميان دو يکای دستگاه SI، شمع (cd) به عنوان يکای 
درخشش،  شار  يکای  عنوان  به   (lm) لومن  و  درخشش  شدت 
شدت  نور  چشمه ی  هر   .١ lm =  ١ cd.sr کند:  کمک  می تواند 
فقط  می تواند  چشمه  اين  اما  داشت،  خواهد  خاصی  درخشش 
در بعضی جهت ها تابش داشته باشد. در اين صورت، شار برابر 
با حاصل ضرب شدت در زاويه ای فضايی است که چشمه در آن 

تابش می کند.

اسالگ
(يا  «گرانشی»  يکاهای  دستگاه  در  جرم  يکای  اسالگ 
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به  نياز  از  اجتناب  خاطر  به  را  يکا  اين  است.  مهندسی)  دستگاه 
 (F = ma مثًال قانون نيوتون) ثابت های عددی خاص در معادله ها
ـ جرم شتابی حدود  ـ نيرو به پاوندـ  معرفی کردند. از آن جا که پاوندـ 
g می دهد، يکای جرم بايد طوری انتخاب می شد که  ft / s= 232

g برابر پاوند ــ جرم باشد تا آن که بر اثر يک نيروی lbf- ١ شتاب 
 . slug lbm≈1 32 داريم  شود.بنابراين،   ft / s21 برابر حرکتش 
نتيجه  جرم،  ــ  پاوند  تعريف  و   g استاندارد  مقدار  از  استفاده  با 

. sLug / kg=1 14 59390 می شود

بار
به  فقط  که  است  فشاری  يکای   ( bar kPa=1 100 ) بار 
طور موقت برای استفاده همراه با دستگاه SI پذيرفته شده است. 
مقدار يکا در حدود همان اتمسفر استاندارد است، اما تبديل آن 
می توان  مستقيمًا  ميلی بار  جای  به  است.  راحت تر   SI يکای  به 

هکتوپاسکال را به کار برد. 

پاسکال
دستگاه SI است،  در  فشار  يکای  که  را،   (Pa) پاسکال 
می توان برحسب يکاهای اصلی يا به صورتی بيان کرد که ارتباط آن با 
. اين  Pa m .kg.s N.m− − −= =1 2 21 1 1 نيرو را بهتر نشان بدهد: 
يکا، که آن را برای َاشکال ديگر تنش هم به کار می برند، به افتخار 

فيزيکدان فرانسوی بلزپاسکال نام گذاری شده است.

پاوند
يکای  يکای جرم و هم برای  نام «پاوند» (lb) را هم برای 
نيرو به کار می برند. با توجه به استفاده از استانداردهای فيزيکی 
در  را  يکا  اين  که  آن جا  از  و  خاصی،  محل  هيچ  نبودن  مطرح  و 
تجارت به کار می برده اند، می شود فرض کرد که اين واژه به لحاظ 
سابقه ی تاريخی به عنوان يکايی برای جرم معرفی شده بود. برای 
 (lbm) جرم ــ  پوند  را  آن  بايد  يکا  اين  غلط  درک  از  جلوگيری 
مجددًا   ١٨٩٣ سال  در  پاوند  متحده امريکا،  اياالت  در  ناميد. 
است  برابر  کميت  اين  فعلی  مقدار  شد.  تعريف  کيلوگرم  برحسب 

با  kg ٠/٤٥٣٥٩٢٣٧ ≡ lbm ١. در زبان معمولی، اين واژه را 
برای  که  نيرويی  (يعنی  می برند  کار  به  نيرو  يکای  عنوان  به  اغلب 
وارد  آن  به  بايد  زمين  روی  در   ١lbm جرم  به  جسمی  نگه داری 
شود). موقع استفاده از اين يکا به اين معنی، برای وضوح بيش تر 
بايد آن را پاوند ــ نيرو (lbf) ناميد. بيش تر وقت ها اين شاخص ها 
حذف می شوند، که در اين صورت کار تشخيص جرم از نيرو و 
وزن هم مشکل می شود. از آن جا که نيروی الزم برای نگه داری 
هر جسم به اندازه ی شتاب گرانی در محل مورد نظر بستگی دارد، 
دستگاه يکايی را که اين يکای نيرو در آن به عنوان يکای اصلی به 
کار می رود، دستگاه گرانشی ناميده اند. چون يکايی که از محلی 
به محلی ديگر تغيير می کند مورد قبول واقع نمی شود، با استفاده 
برای   ( gs =  ٩/٨٠٦٦٥ m/s٢) گرانی  شتاب  استاندارد  مقدار  از 
عبارت است از  ثابتی به دست آورده اند که  مقدار  اين يکای نيرو 

.١ lbf ≡ ٤/٤٤٨٢٢١٦١٥٢٦٠٥  N

توان
يا  انرژی،  انتقال   (٢) کار،  انجام   (١) زمانِی  آهنگ  تـوان 

(٣) تبديل انرژی از شکلی به شکل ديگر است.

تور
تور (Pa ١٣٣/٣٢٢٤ = Torr ١) يکای قديمی فشار است 
که به افتخار فيزيکدان ايتاليايی، اوانجليستا توريچلی، نام گذاری 
شده است. تور نامی است که به فشار متناظر با هر ميلی متر جيوه 
(mmHg) در دمای متعارف (٠º  C) يا ١/٧٦٠ اتمسفر استاندارد 

داده شده است.

ثابت نيرو
ميزان  بيانگر  می شود،  ناميده  هم  فنر  ثابت  که  نيرو،  ثابت 
کاهش  يا  افزايش  برای  الزم  نيروی  کميت  اين  است.  فنر  سفتی 
تقسيم  از  و  است،  فشردگی  يا  کشيدگی  حالت  در  واحد  طول 
می آيد.  به دست  فنر  در  حاصل  طول  تغيير  بر  فنر  بر  وارد  نيروی 

يکای SI آن نيوتون بر متر (N/m) است.
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ثانيه
ثانيه (با نماد s در SI و sec که غالبًا در دستگاه های ديگر 
دستگاه های  تمام  در  زمان  اندازه گيری  يکای  می رود)  کار  به 
اندازه گيری علمی است. ثانيه مدت زمان معادل ٩١٩٢٦٣١٧٧٠ 
دوره ی تناوب تابش مربوط به گذار ميان دو تراز فوق ريز حالت 

پايه اتم سزيوم ١٣٣ است.

دستگاه های متری
دستگاه های  برای  را  آن  که  است  نامی  متری»  «دستگاه 
گوناگونی که به طريقی بر پايه ی متر بنا شده اند (و همه شان دهدهی 
هستند) به کار می برند. نخستين دستگاه متری دستگاهی بود که 
بعد از انقالب فرانسه در سال ١٧٩٥ پيشنهاد و مورد قبول واقع 
همه ی   ١٩٦٠ سال  در   SI بين المللی  دستگاه  معرفی  با  اما  شد، 

دستگاه های مترِی ديگر منسوخ شدند.
در همه ی اين دستگاه های متری تالش هايی برای حصول 
سازگاری در زمينه ای وسيع تر صورت می گرفت، به اين معنی که 

بين يکاها هم همان روابط ميان کميت های فيزيکی برقرار بشود.
بودند.  ثانيه  و  گرم،  سانتی متر،  بر  مبتنی   CGS دستگاه های 
آن  در  که  خاص  عددی  ثابت  هيچ  بدون  نيوتون  قانون  از  استفاده 
در  جسم  جرم  حاصل ضرب  با  است  برابر  جسم  هر  بر  وارد  نيروی 
شتاب حرکت، به يکايی برای نيرو به نام دين (١cm.g.s٢≡ ١dyn)، و 
يکايی برای انرژی به نام ِارگ  ( ١dyn .cm≡ ١erg) می انجامد.
از  استفاده  بـــا  الکتريـکـی،  يکــاهـای  گنجاندن  بــرای 
با  متناسب  نقطه ای  بار  دو  ميان  نيروی  می گويد  که  کولن  قـانون 
حاصل ضرب اين بارها و متناسب با عکس مجذور فاصله ی ميان 
آن هاست، يکای بار چنان تعريف شد که ثابت تناسب در اين قانون 
کميت های  شود.يکـاهـای   ١dyn.cm٢.statcoulomb-٢ بـرابـر 
 (esu) الکتروستاتيکی  يکـاهـای   CGS دستگاه  در  را  الکتريکی 
می نامند و با پيشوند «ِاستات» به کار می برند (مثًال می گويند استات 

کولن و استات آمپر).
و  الکتريکی  يکاهای  گنجاندن  برای  ديگر  رهيافتی  در 
مغناطيسی در دستگاه CGS، ابتدا يک قطب مغناطيسِی پنداری 
و نظری و هم چنين ميدان مغناطيسی ناشی از چنين قطبی را (در 

قياس با بار و ميدان الکتريکی در دستگاه يکاهای الکتروستاتيکی 
پيش گفته) تعريف کردند و سپس يکای جريان الکتريکی را جريانی 
مرکز  در  مثًال،  را،  مغناطيسی ای  ميدان  چنين  که  گرفتند  نظر  در 
يکاهای  را  يکاها  اين  می کند.  توليد   ١cm شعاع  به  حلقه ای 
کار  به  ــ»  «َاب  پيشوند  با  و  ناميدند   (emu) الکترومغناطيسی 

می بردند (مثل َاب آمپر و َاب ولت).
ترکيبی از اين يکاهای الکتروستاتيکی و الکترومغناطيسی 
تقارن  خاطر  به  معروف اند،  گاؤسی  يکاهای  به  که  را   CGS

نظری  محاسبات  در  هم  هنوز  مغناطيسی،  و  الکتريکی  يکاهای 
يکاها،  دستگاه  دو  اين  تفاوت  می برند.  کار  به  الکترومغناطيس 
موجب می شود که برای معادله های الکترومغناطيسی ضريب های 

مختلف c به دست آيد، که در آن ها c همان سرعت نور است.
 CGS مختلف  دستگاه های  الکتريکی  يکاهای  تبديل  در 
اين  وبه  گرفت  نظر  در  را  مختلف  مقادير  اين  بايد   ،SI يکاهای  و 
هم توجه داشت که گاهی اين يکاها در دستگاه های مختلف ابعاد 
الکترومغناطيسی  يکاهای  اندازه ی  که  آن جا  دارند.از  متفاوتی 
نامناسب به نظر می رسيدند، يکاهای «عملی» را با استفاده از آمپر 

به عنوان يکای جريان، برابر با ٠/١ َاب آمپر، تعريف کردند.
می شود  را  عملی  الکتريکی  يکاهای  شد  معلوم  که  وقتی 
به راحتی در دستگاه يکاهای اندازه گيری گنجاند، همان طور که 
دستگاه  می بينيم،  ( V) ( A) W× =1 1 معادله ی   در  نمونه  برای 
يکاهای مکانيکی MKS که مبتنی بر متر و کيلوگرم و ثانيه است، 

به طور گسترده رايج شد.
به  نسخه های  مختلف  الکتريکی  دستگاه های  ميان  در 
معرف  معادله های  آن ها  در  که  هست  شده ای  گويا  اصطالح 
کميت ها در عبارت شان يک ضريب ٤π دارند که ممکن است در 
ساده ترين صورت اين معادله ظاهر نشود، ولی وجود آن به خاطر 
بارهای  سروکارش با  کولن که  قانون  هندسی (مثًال در  پيکربندی 
اين  می رسد.  نظر  به  قبول  قابل  است)  کروی  تقارن  با  نقطه ای 
امر در موارد زيادی که ظهور π مـی تواند عجيب به نظر برسد، 
مثل مورد ظرفيت خازن صفحه موازی، به معادله های ساده تری 
می انجامد. اين البته تأثير چندانی بر يکاها نمی گذارد، زيرا تغيير 
معادله ها از طريق اصالح دو مقدار ثابت (يعنی ثابت های گذردهی 
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الکتريکی خالٔ و تراوايی مغناطيسی خالٔ) که وارد همان معادله ها 
می شوند جبران می شود.

را  عملی  الکتريکی  يکاهای   SI دستگاه  ساخت  برای 
اصلی  يکای  را  آمپر  گنجاندند،  شده ای  گويا   MKS دستگاه  در 
شمع)  و  مول،  (کلوين،  ديگر  اصلی  يکای  سه  و  کردند،  اختيار 
تا  که  را  يکاهايی  افزودند.  آن  به  دستگاه  اين  گسترش  برای  را 
از  تا  می نامند  سراسری  يا  مطلق  گاهی  برديم  نام  آن ها  از  اين جا 
يکاهايی که بستگی به شرايط محلی دارند متمايز شوند؛ شکل های 
شتاب  مقدار  به  بستگی  که  گرانشی  اصطالح  به  يکاهای  اوليه ی 
گرانی در محل خاصی دارند نمونه ای از اين نوع يکاها هستند. با 
آن که اکنون ديگر برای شتاب گرانی مقدار استانداردی را به کار 

می برند. نام مطلق هم چنان باقی مانده است.
 ١kg دستگاهی متری که مبتنی بر نيروی گرانی وارد بر جرم
بود، دستگاه مورد استفاده ی مهندسان بود. اين نيرو را کيلوگرم 
نيرو می ناميدند، اما معموًال واژه ی نيرو را نمی آوردند. اين کاربرد 
کيلوگرم به عنوان يکای نيرو، ضريبی به اندازه ی شتاب گرانی را 
جرم  يکای  مشکل،  اين  رفع  برای  می کرد.  نيوتون  قانون  وارد 
جديدی را که |g| برابر کيلوگرم بود معرفی کردند. نام های مختلفی 
از جمله ِاسالگ متری و يکای فنی جرم را برای اين يکا به کار 

می بردند. اين يکاها را نبايد همراه با SI به کار برد.

دين
در  نيرو  يکای   ( dyn cm.g.s N− −≡ ≡2 51 1 10 ) دين 

دستگاه های قديمی شده ی CGS است.

راديان
راديان (rad) يکای دستگاه SI برای اندازه گيری زاويه ی 
مسطحه است. هر زاويه ای را می توان، پس از استقرار رأس آن 
در مرکز يک دايره، به صورت نسبت کمانی از اين دايره که متقابل با 
زاويه است به شعاع دايره توصيف کرد:                زاويه. با توجه به 
حذف شدن يکاهای طول در اين نسبت، اندازه ی زاويه به صورت 
عدد محض بدون يکا بيان می شود. زاويه ای را که اين دو طول 

برای آن با هم مساوی باشند، معادل ١ راديان می گيرند. برحسب 
هردايره ی  زاويه ی   . rad m / m= =1 1 1 1 داريم  اصلی  يکاهای 
يا  نوشت  می توان  را   «rad» يکای است.  راديان   ٢π برابر  کامل 
بکند،  کمک  موضوع  شدن  روشن تر  به  که  جا  هر  اما  کرد  حذف 
 ،(rad/s) مثًال در بيان اندازه ی زاويه يا توصيف سرعت زاويه ای
شتاب  يکاهای  در  آن  ذکر  ديگرش،  نمونه های  آورد.  آن را  بايد 
زاويه ای (rad/s۲) و ثابت پيچش (N/rad) است. در محاسبات 
غالبًا نماد راديان را می آورند تا معلوم باشد چه کميتی را جايگزين 
می کنيم، اما در مراحل بعدی محاسبه که «rad» ديگر هيچ نقشی 

در روشن تر کردن موضوع ندارد بايد آن را حذف کرد.

ژول
است  انرژی  اندازه گيری  برای   SI دستگاه  يکای  ژول 
الکتريکی)  و  گرمايی  انرژی های  (مانند  آن  انواع  همه ی  برای  که 
قابل استفاده است. ژول بنابه تعريف برابر است با کار انجام شده 
به  نيرو  اين  اثر  نقطه ی  که  وقتی   ١N اندازه ی  به  نيرويی  توسط 
. با  J N.m=1 1 اندازه ی ١m در جهت نيرو جابه جا می شود: 
ژول  برحسب  که  کميتی  بين  می توانيم  واژه ی «ژول»  از  استفاده 
اندازه گيری می شود و گشتاور نيرو که دارای همان ابعاد است، به 

روشنی تمايز قائل شويم.

سال نوری
برابر  يکايی   (١ly  =  ٩/٤٦٠٧٣  ×  ١٠١٥m) نوری  سال 
مسافتی است که  يکا  اين  نجومی است.  فاصله های  اندازه گيری 

نور در خالٔ در طول يک سال، ٣٦٥/٢٥ روز، می پيمايد.

شتاب گرانی
شتاب گرانی (يعنی شتاب اوليه ی اجسامی که سقوط آزاد 
می کنند) در نزديکی سطح زمين، به دليل توزيع جرم زمين و شتاب 
ديگر  محل  به  محلی  از  نيست،  اندازه گيری  قابل  که  مرکزگرايی 
تغيير می کند. با توجه به دخيل بودن شتاب گرانی در تعريف بعضی 
جغرافيايی  عرض  در  که  را  مقداری  اندازه گيری،  يکاهای  از 
در  هم  دريا  سطح  به  مربوط  تصحيح  و  شده  اندازه گيری   ٤٥º

شعاعــــــ =کمان
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پذيرفته اند:  استاندارد  مقدار  شده است به عنوان  انجام  مورد آن 
.gs = ٩/٨٠٦٦٥m/s٢

طول
نيازمند  معموًال  نقطه)  دو  ميان  فاصله ی  (مثًال  طول  تعيين 
فرايندی است که در آن با استفاده از اندازه ی يک جسم (وسيله ی 
جسم  اين  که  را  دفعاتی  تعداد  طول»،  به عنوان «يکای  سنجش)، 
دو  اين  ميان  فاصله ی  در  کامل  به طور  ديگر  سر  به  سر  يک  از 
نقطه می گنجد تعيين می کنند. اين فرايند معموًال در امتداد خطی 
راست انجام می شود مگر آن که تصريح شده باشد که منظور پيدا 
کردن طول در مسير معينی است. در مورد مسير منحنی، يکای 
سنجش  (وسيله ی  کوچک  کافی  اندازه ی  به  بايد  استفاده  مورد 
مالحظه ای  قابل  انحراف  آن  سر  به  سر  گنجاندن  تا  باشد  کوتاه) 
از مسير پيدا نکند. اگر مسير روی يک سطح قرار داشته باشد، 
می توان ريسمان ناکشايندی را روی اين مسير خواباند و سپس آن 

را صاف کرد و طول آن را اندازه گرفت.

فوت ــ پاوند
يکای  که  است  دستگاهـی  در  کـار  يکای  پاوند  ــ  فـوت 
نيرو در آن پاوند ــ نيرو (lbf) است. بـا تـوجه بــه اين کــه تمام 
عـوامل دخيل در معادالت و قوانين برحسب يکاهای SI تعريف 
از  است  عبارت  معنی  با  رقم  هفت  تا  تبديل  ضريب  می شوند، 

.١ft lbf = ١/٣٥٥٨١٨J

کار
بزرگی  حاصل ضرب  از  است  عبارت  تعريف  به  بنا  کار 
نقطه ی  شدن  جابه جا   d مسافت  در  سيستم  بر  وارد   F نيروی 
بر  عمود  مؤلفه ی   .W = F.d:نيرو اين  جهت  در  نيرو  اثر 
جابه جايی نيرو هيچ سهمی در انجام کار ندارد. کار را به صورت 
جهت  در  نيرو  (عمودی)  مؤلفه ی  در  جابه جايی  حاصل ضرب 
جابه جايی هم می توان تلقی کرد: W = Fs.d. به طورکلی داريم 

 W = F.dscosθ، که در آن θ زاويه ی ميان جهت نيرو و جهت 
جابه جايی است. در نمادگذاری برداری، کاررا می توان به صورت 
حاصل ضرب نقطه ای بردارهای نيرو و جابه جايی توصيف کرد: 
W = F.d. اگر زاويه ی θ منفرجه باشد، کار انجام شده توسط 
گاهی  را  مکانيکی  سيستم های  در  کار  انجام  است.  منفی  نيرو 
توصيف  ديگر  شکل  به  انرژی  از  شکلی  تبديل  فرايند  صورت  به 

می کنند. يکای اندازه گيری کار در دستگاه SI ژول (J) است.

کالری
انرژی  اندازه گيری  برای  قديمی  يکايی   (Cal) کالری 
گرمايی است، و بنا به تعريف عبارت است از مقدار گرمای الزم 
همراه  را  کالری   .١ºC اندازه ی به  آب   ١g دمای بردن  باال  برای 
اين  اما  مــی بـردند،  بــه کـار  قـديمی  متری  دستگاه هــای  بــا 
يکـا جزو هيچ يک از آن دستگاه هـا نبود. از آن جـا کـه مـقـدار 
موجب  امر  اين  دارد،  آب  شرايط  ساير  و  دما  به  بستگی  کـالری 
شده است که کالری های متفاوت متعددی تعريف شوند، که البته 
همه در همان حدود مقدار تعريف شده در جدول های بين المللی 
J ٤/١٨٦٨ ≡ ١cal هستند. در علوم تغذيه، «کالری بزرگ» (با 
بيش تر  اما  می برند،  کار  به  است   ١kcal معادل که  را   (Cal نماد
 Cal وقت ها اين يکا را هم کالری می نامند و يا صورت اختصاری

نشان می دهند.

کلوين
تعريف کلوين (K)، که يکای اصلی SI برای اندازه گيری 
دماست، مبتنی بر مقادير محاسبه شده ی انتقال گرما برای ماشين 
است:  فـعـاليت  حـال  در  دما  دو  بين  کـه  است  ايده آلی  گـرمای 
يکی همان دمای موردنظر است و ديگری دمای نقطه ی سه گانه ی 
می شود).  تعريف   ٠/٠١ºC يا   ٢٧٣/١٦K به صورت  (که  آب 
دما  کردن  مشخص  برای  را  سلسيوس  درجه ی  هم  و  کلوين  هم 
به کار   (١K = ١ºC) دما  فاصله های  و   (  K  = ºC + ٢٧٣/١٥)

می برند.
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کيلوگرم
کيلوگرم (kg) که يکای اصلی دستگاه SI برای اندازه گيری 
دسی متر  يک  جرم  بــه صورت  تـاريخی  بــه طور  است،  جرم 
مکعب آب تعريف شده بود. در اين تعريف اصالحاتی به عمل آمد، 
استانداردی  قطعه ی  جرم  به صورت  را  آن  کـه  نکشيد  طولـی  و 
درنظر گـرفتند کــه از جنس آلياژ بــدون خـوردگی بــود. نمونه 
نسخه  و  شد،  ساخته   ١٨٨٩ سال  در  استاندارد  کيلوگرم  نهايی 
بدل های آن را هم برای کشورهای امضاکننده ی پيمان نامه ی متر 

(Convention du Métre) فرستادند.

کيلووات ساعت
کيلووات ساعت

 [١kWh  =  (١٠٠٠J/s)  .(٣٦٠٠s)  =  ١٠٦×٣/٦J  =٣/٦MJ]
اين  است.  انرژی  اندازه گيری  برای   SI دستگاه از  خارج  يکای 
مصرفی)  (برق  الکتريکی  انرژی  اندازه گيری  برای  غالباً  را  يکا 

به کار می برند.

ليتر
ليتر (l يا L) يکايی برای اندازه گيری حجم است. اين يکا 
باز  دسی مترمکعب  برای  تازه ای  نام  به عنوان   ١٩٦٤ سال  در  را 
اما  نيست،   SI دستگاه  يکاهای  جزو  اگرچه  ليتر  کردند.  تعريف 
بنا به  ليتر را  شده است.  دانسته  مجاز  با آن  همراه  استفاده  برای 
آب   ١kg توسط شده  اشغال  حجم  به صورت  مدتی  برای  تعريف 
می گرفتند،  درنظر   (٤ºC در) چگالی  حداکثر  با  متناظر  دمای  در 
که کمی بيش تر از ١dm٣ بود. برای جلوگيری از اشتباه، توصيه 
يکا را  اين  نبريم.  دقيق به کار  شاخصه های  در  می شود که آن را 
بيش تر برای اندازه گيری حجم مايعات و گازها به کار می برند. در 
بايد   ،SI دستگاه يکاهای  با  همراه  محاسبات  در  ليتر  از  استفاده 
در قرار دادن توان ده يا پيشوند مناسب برای نتيجه دقت خاصی 

به عمل آورد.

متر
 SI دستگاه  در  طول  اندازه گيری  اصلی  يکای   (m) متر 

تا  شمال  قطب  مسافت   ١/١٠٠٠٠٠٠٠ ابتدا  در  را  متر  است. 
استوا روی نصف النهاری تعريف کردند که از پاريس می گذرد. 
را  مقدار  اين  جای  خاص  پالتينی  ميله ی  يک  طول  بعد،  کمی 
گرفت؛ اين تعريف هم در سال ١٨٨٩ جای خودش را به فاصله ی 
ميان دو خط نشان روی ميله ای از جنس پالتين ــ ايريديوم داد. 
متر  جديد  تعريف  طبق  و  شد،  عوض  متر  تعريف   ١٩٨٣ درسال 
فاصله ای است که نور در خالٔ در بازه ی زمانی ١/٢٩٩٧٩٢٤٥٨ 

ثانيه می پيمايد.

مقدار سرعت
مقدار سرعت هر نقطه ی متحرک، آهنگ تغيير طول مسير 
از  می شود  را  سرعت  مقدار  متوسط  است.  زمان  به  نسبت  آن 
مدت  طول  بر  زمانی  بازه ی  هر  در  شده  پيموده  مسير  طول  تقسيم 
باشد،  تغيير  درحال  سرعت  مقدار  اگر  آورد.  به دست  بازه  اين 
مقدار سرعت لحظه ای در هر نقطه را می توان از روی حد نسبت 
مسافت به زمان وقتی که بازه ی زمانی به سمت صفر ميل می کند، 
بردار  اندازه ی  همان  نقطه  هر  در  سرعت  مقدار  آورد.  به دست 
سرعت (لحظه ای) است. اما، به طور کلی، مقدار سرعت اندازه ی 

هيچ بردار سرعت متوسطی نيست.

مول
مول (mol)، که يکای اصلی دستگاه SI برای اندازه گيری 
آن  ذرات  از  معينی  تعداد  با  را  ماده ای  هر  است،  ماده  مقدار 
می سنجند. اين يکا برابر با تعداد ذرات موجود در ٠/٠١٢kg از 
کربِن ١٢، ايزوتوپی از کربن با عدد جرمی ١٢، است. کربِن ١٢ 
را به اين دليل انتخاب کردند که جرم اتمی نسبی آن (که قبًال وزن 
براساس  ابتدا  در  که  مقياسی  از  استفاده  با  می شد)،  ناميده  اتمی 
جرم اتمی نسبی مخلوط طبيعی ايزوتوپ های اکسيژن بنا شده بود، 
بسيار نزديک به ١٢ است؛ به اين ترتيب نيازی به تغيير جدول های 
از  ذره  تعداد  اين  آوردن  به دست  برای  نبود.  اتمی  جرم  قديمی 
هر ماده (که به عدد آووگادرو معروف است) می توان مقدار ماده 
برحسب گرم را برابر با جرم اتمی (يا مولکولی) نسبی ماده گرفت. 
برای  مثًال  مولکول ها،  و  اتم ها  از  غير  ذراتی  برای  را  يکا  اين 
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الکترون ها، هم می شود به کار برد. 

نيوتون
نيوتون (N)، يکای نيرو در دستگاه SI، بنا به تعريف نيرويی 
است که بتواند جسمی به جرم ١kg را با شتاب ١m/s٢ به حرکت 

درآورد.

وات
وات (١J/s = W) يکای دستگاه SI برای توان است. در 
واژگان الکتريکی مربوط به مدارهای جريان مستقيم (dc)، وات 
جريان (برحسب  و   (V برحسب) پتانسيل اختالف  حاصل ضرب 
 ،(ac) متناوب جريان  مدارهای  در   .١W = ١V.A :است  (A
توان تلف شده به اندازه ی ضريب cosθ، که به ضريب توان معروف 

است، از حاصل ضرب ولتاژ مؤثر در جريان مؤثر کم تر است. اين 
زاويه ی  اندازه ی  ولتاژ (به  جريان و  ميان  فاز  اختالف  از  ضريب 
اسکاتلندی،  مهندس  افتخار  به  را  يکا  اين  می شود.  ناشی   (θ

جيمزوات، نام گذاری کرده اند. 

يکای انگليسی گرما
يکای انگليسی گرما (BTU يا Btu) يکايی برای اندازه گيری 
انرژی گرمايی است. اين يکا بنا به تعريف گرمای الزم برای باال 
بردن دمای ١lbm آب به اندازه ی ١ºF است. چون اين مقدار با 
دما و شرايط ديگر تغيير می کند، مقادير متعددی را برای Btu به کار 
می برند که قدری با هم تفاوت دارند. تعاريف امروزی را معموًال 
برحسب کالری بيان می کنند. مقدار گرد شده ی تعريف Btu در 

.١Btu=١٠٥٥/٠٥٦J جدول های بين المللی عبارت است از


