
A hosszúságmérés

A hosszúságmérés feladata megállapítani, hogy egy bizonyos egységül választott hosszat egy 
másik lemérendő hosszon hányszor lehet egymásután felrakni. A hosszúság nemzetközi 
mértékegysége (SI alapmennyiség) a méter, jele m.

A méter definíciójának története:

• A Föld méretén alapuló első méter definíció a francia forradalom ideje alatt (1789-
1799) született:

1 m =  a Föld Dunquerque-n és Barcelonán átmenő délkör (kezdő délkör) 40 
milliomod részével;  Ezt a hosszúságot rögzítették a platina-irídium ötvözetből készült 
úgynevezett „ősméter”-en, ez az etalon méter , amelyet XVI. Lajos ékszerésze 
készített, és amely ma is látható a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, 
Sèvres-ben (Franciaország, Párizs középpontjától 9,9 kilométerre fekszik.). 

Érdekesség: Ez egy X keresztmetszetű méterrúd, amelynek mechanikai 
szilárdsága nagyobb, így nem hajlik meg annyira a nehézségi erőtérben, mint a 
négyzet keresztmetszetű rúd.

Baj:Gondot okoz, hogy a mintaméter anyaga hőtágul, illetve a hosszú idő alatt 
bekövetkező szerkezeti változás hosszváltozással járhat.

• Atomi sugárzás hullámhosszán alapuló méter definíció (1960)

A 86-os tömegszámú kriptonizotóp 2 energiaszintje (2p10 és 5d5) közötti átmenet 
során kibocsátott sugárzás hullámhosszának többszöröse; pontosabban: λKr=606 nm, 
1m = 1 650 763,73 λKr; 

Baj: Későbbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a kripton sugárzásának stabilitása 
nem megfelelő.

A fénysebességen alapuló méter definíció (1965, 1983)

Bay Zoltán (ELTE fizika professzora, 1900-1992) javaslatára a Nemzetközi 
Mértékegységrendszerben a hosszúság egységéül a következő méterdefiníciót 
fogadták el: 

A méter a fény által a vákuumban a másodperc 1 / 299 792 458-od része 
alatt megtett út hossza.

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechanikai_szil%C3%A1rds%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechanikai_szil%C3%A1rds%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilometre_Zero&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Etalon&action=edit&redlink=1


A méter mellett további, gyakran használt hosszúságegységek: km, dm, cm, mm, μm (10-6m), 
nm (10-9m), angström (10-10m).

Az angolszász országokban ma is használatosak nem decimális hosszúságegységek:

1 szárazföldi mérföld=1609,344 m
1 tengeri mérföld=1853,184 m

1 yard=3 láb=91,44 cm
1 láb=12 inch=30,48 cm

1 inch=10 vonás=2,54 cm
1 vonás=2,54 mm

Nagy, csillagászati méretű távolságok kifejezésére szolgáló hosszúságegységek a fényév, a 
csillagászati egység és a parsec.
1 fényév az a távolság, amit a fény vákuumban 1 év alatt megtesz (1 fényév = 9,46*1012 km)
A csillagászati egység (CsE) a Nap és a Föld átlagos távolsága (1 CsE = 149 600 000 km)
A parsec az a távolság, amelyből 1 CsE merőleges rálátás esetén 1 ívmásodpercben látszik. 

1 pc=3,26 fényév = 3,0856*1013 km

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap
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