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Marţi..
Sursa : MECANICII’61, An 11, #114, decembrie 2015 EE

Radu GRUIA

…..24 noembrie 2015, tot la Casa/Cabana DIHAM din aria incintei
Palatului Naţional al Copiilor, unde…..recidivăm repetat din motive
independente de voinţa noastră….
De data aceasta, datorită condiţiilor locale meteo, oamenii au ajuns
mai greu, sau, unii nu au ajuns chiar de loc. Motiv pentru care,
participarea înregistrează , probabil, din p.d.v. numeric, un minim
anual. Dar, cred că acest detaliu nu poate devini vreun impediment.
Aşa dar, naturaleţea firească a comportamentului emoţional (sâc !)
specific grupului nostru ţintă, prevalează; odată sosiţi, oamenii par
atraşi, într-un spaţiu sentimental aparte, de dorinţa de a se simţi
bine, împreună cu prieteni sau cunoscuţi apropiaţi, fără resentimente sau disconfort cotidian. Desigur, un asemenea ambient trebuie
protejat atent, pentru a nu fi periclitat de evenimente curente sau
neobişnuite care ar putea să aniheleze orice efect benefic, cel puţin
temporar. Din fericire astfel de împrejurări au, în mod tipic, o
frecvenţă de incidenţă scăzută, ceace diminuează eventualitatea
consecinţelor neplăcute ale manifestării evenimentelor respective.
Atmosfera o puteţi surprinde din galeria de imagini care urmează !
Au participat :

 Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Coca şi Nelu DUMITRU,
Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, Dorel MIRON, Rodica
NICOLESCU, Luci şi Adrian POPA, Lucia şi Ionel STĂNESCU,
Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Mircea ZAINEA (17)

Dan Ştefănescu, Nelu Dumitru şi Moşu’ DC.
Un sugubăţ şi 2... încântaţi...
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Dan Ştefănescu şi Nelu Dumitru. Mesaj....confidenţial !

Sile Aleşincu şi Stănel Bone. Dialog !
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Ionel stănescu, Lucia Stănescu, Coca Dumitru. Conversaţie.

Luci Popa şi Adelina Bone. Schimb de opinii.
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Imagine ambientală
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Anda Ştefănescu

Dorel Miron
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„Dinastia”

Rouart şi Valadon,
Utrillo & Utter

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 114, decembrie 2015 EE,

Nicu SURUCEANU

Atelier Grognard – De la impresionism la realismul magic.
"Dinastia" Rouart, compusă din ingineri, industriaşi, intelectuali,
academicieni, oameni politici, a dat şi trei pictori, meceni
si colecţionari. Au fost înrudiţi cu pictori cunoscuţi din
perioada impresionismului.
Tatăl, Henri (1833-1912), inginer politehnician şi
industriaş, este inventatorul "pneumaticului", o reţea
subterană de tuburi prin care la Paris era trimisă poşta
în nişte cilindri prevăzuţi cu garnituri la capete. Şi astăzi,
în supermarketul orăşelului în care locuim, casieriţele
trimit în intern diverse hârtii cu acelaşi sistem !
Fost elev al lui Corot şi Millet, de la 50 de ani se
ocupă doar de pictură.

Autoportret

Lacul de pe domeniul Hermitage

Sena în apropiere de Rouen

Natură moartă cu geranium

8

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”
Fiul, Ernest 1874-1942), căsătorit cu Julie Manet,
ai cărei părinţi erau Berthe Morisot şi Eugène Manet,
fratele lui Edouard.
Şi-a început cariera studiind matematicile, şi el tot
la Politehnică, pentru a prelua afacerea familiei, însă a
renunţat înainte de examenul final, începând să studieze
pictura cu Edgar Degas, prietenul tatălui său şi
continuând în acelaşi stil impresionist.
In casa lui Degas şi-a întâlnit pentru prima oară
viitoarea soţie, şi tot acolo l-a cunoscut pe Paul Valéry,
care s-a căsătorit cu verişoara lui, formând două perechi
rămase în strânsă prietenie pentru tot restul vieţii.
Este, dintre membrii familiei Rouart, cel mai puţin

cunoscut ca pictor.

Grădina de la Queue-en-Brie

Fratele său, Eugène

Julie Manet

Paul Valéry
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Nepotul, Augustin (1907-1997), nu poate fi alăturat niciunui stil, luând
din toate cele cu care a luat contact, însă făurindu-şi un stil propriu.

Autoportret

Copil cu bluză roşie

Cinci portrete de copii dormind

Gură de metrou noaptea

Micul pescar

Lacrimi şi necazuri
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Persoanele care pozează în faţa imaginilor stilizate ale celor trei membri
ai familiei Rouart sunt Dominique Dona, autoarea unui studiu care îi are ca
subiect, Gonzague St-Bris, scriitor, jurnalist şi organizator de manifestări
cuurale şi academicianul Jean-Marie Rouart, fiul lui Augustin

Musée de Montmartre organizează, cu ocazia împlinirii a 150 de ani
de la naşterea pictoriţei Suzanne Valadon, expoziţia Valadon, Utrillo, &
Utter, în fostul atelier de la 12, rue Cortot, unde cei
trei pictori, supranumiţi "trio infernal", au trăit şi
lucrat între 1912-26.
Muzeul se află pe Butte Montmartre, la doi
paşi de Place du Tertre, Lapin Agile şi Sacré Cœur,
imediat deasupra peticului de vie al cărui cules
este prilejul unei festivităţi cu participarea artiştilor
care locuiesc pe Butte.
Vinul, făcut din struguri crescuţi pe pământ
de zonă umedă este, bine înteles, mai mult sau mai
puţin acru, şi nu se bea, îl cumpără colecţionarii
sau diverse societăţi care susţin activităţile ce se
desfăşoară în cartier, la preţul de 40-50 € sticla.

11

Revista MECANICII’61, An 11, # 114, decembrie 2015 EE

Suzanne
Valadon
(1865-1938),
tată
necunoscut, mamă spălătoreasă, îşi începe
activitatea ca acrobată de circ, întreruptă la vârsta
de 15 ani de o căzătură de la trapez. Devine apoi
model pentru pictorii Renoir, Lautrec, Puvis de
Chavannes, Modigliani.
Meseria de model îi convenea, pentru că îi
oferea ocazia să înveţe despre pictură prin
contactul cu ei. Incepuse deja să deseneze, iar
Degas, căruia îi arată câteva schiţe, la sfatul lui
Lautrec, este impresionat, îi recomandă să continue
să facă portrete. Subiectul principal este viaţa
cotidiană şi intimă.
Din multiplele ei legături sentimentale, l-a avut pe
fiul ei Maurice (1883-1955). Miguel Utrillo y Molins,
un aristocrat spaniol, literat şi critic de artă, l-a
recunoscut oficial.De la desen trece la pictura în ulei,
iar Degas o învaţă şi gravura.
In 1896 Suzanne se mărită cu bancherul Paul
Moussis şi se mută în rue Cortot, apoi în orăşelul
Pierrefitte. Maurice, la 13 ani, locuieşte la bunica lui,
începe să bea şi se simte respins de mama lui. La 16
ani trebuie să fie internat în spital pentru
dezalcoolizare. La ieşire, Suzanne îl obligă să picteze ca
să fie ocupat, însă continuă să bea şi să creeze
probleme. Tatăl său vitreg îl dă afară din casă.
In 1905, Suzanne îi cere unui prieten al fiului său,
André Utter(1886-1948) să îi pozeze pentru tabloul ei,
Adam şi Eva, în care ea se pictează drept Eva. La puţin
timp după, la vârsta de 44 de ani şi după 13 ani de
căsătorie, se desparte de Moussis pentru a trăi cu
Utter, în vârstă de 28 de ani şi cu Maurice, "trioul
infernal" care şochează vecinătatea. Cei doi se
căsătoresc în 1914 şi rămân în atelier până în 1926,
când se despart.
Cu toate că Suzanne participă la expoziţii,
tablourile sale se caută mai puţin decât cele ale lui
Maurice, care însă le schimbă pe băutură. In 1912 face
o nouă cură de dezintoxicare. In 1914 Utter este mobilizat. In perioada
războiului Suzanne, pentru a obţine alimente, participă la strânsul recoltei
sau propune guaşe în schimbul lor.
La armistiţiu, cei trei se regăsesc, îl supraveghează strict pe Maurice,
nu reuşesc să îl facă să nu mai bea, însă de când Utter se ocupă de afacerile
lui, banii încep să sosească, tablourile lui atingând cote nesperate începând
cu anii 1920. In 1929 este decorat cu Legiunea de Onoare. Cumpără un
castel, unde Maurice rămâne să picteze, sub supraveghere. In schimb, cu
toate că Suzanne şi-a organizat o retrospectivă şi în 1932 o expoziţie
importantă, vânzările sunt aproape nule. In 1926 Suzanne se mută cu
Maurice în casa pe care au cumpărat-o în avenue Junot.
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Utter rămâne în rue Cortot şi îşi organizează o expoziţie personală
în1929. Suzanne moare în 1938 de o congestie cerebrală. Maurice, cuprins
de o criză nervoasă, nu a asistat la ceremonie, unde a fost prezent Utter.
Utter moare de pneumonie în 1948.
Maurice s-a căsătorit în 1935 si s-a instalat în orăşelul Le Vésinet.
Soţia sa a avut o influenţă benefică asupra sa, evitând recăderea în
alcoolism şi împingându-l să lucreze. A murit în 1955.
Muzeele Montmartre şi Jacquemart-André, care prezintă splendoarea
portretului la curtea familiei Medicis, ambele în Paris, le-am vizitat în ajunul
zilei atentatului islamiştilor.

Suzanne Valadon
Adam şi Eva

Auguste Renoir
Suzanne Valadon

Suzanne Valadon
André Utter şi câinii lui

Suzanne Valadon
Autoportret

Suzanne Valadon
Autoportret
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Suzanne Valadon
Ghicitoarea în cărţi

Suzanne Valadon
Nud pe canapea roşie

Suzanne Valadon
Aruncarea plasei de pescuit

Suzanne Valadon
Natură moartă

Suzanne Valadon
Biserica din Meyzieux şi turnul cel vechi
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Suzanne Valadon

Suzanne Valadon

Nud lângă draperie

Cathetine dezbrăcată, culcată

Suzanne Valadon
Grădina din rue Cortot

Suzanne Valadon
Maurice Utrillo

Maurice Utrillo
Rue de Mont Cenis

Suzanne Valadon
Nud lângă draperie

Maurice Utrillo
Hurtebise

Suzanne Valadon
Catherine dezbrăcată, culcată

Maurice Utrillo
Rue de Saint Cenis
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Maurice Utrillo
Moulin de La Galette şi Sacré Cœur

Maurice Utrillo
Casa pictorului din Le Vesinet

Maurice Utrillo
Notre Dame de Clignancourt

Maurice Utrillo
Place du Tertre sub zăpadă

Anghel Bogdan

Maurice Utrillo

to me

Vedere de iarnă

Maurice Utrillo
Pontoise – Rue de l'Eperon

Maurice Utrillo
Vedere de iarnă

André Utter
12, rue Cortot
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André Utter
Nud Nr. 1

André Utter
Castelul St. Bernard

André Utter
Natură moartă cu
ghitară

André Utter
Vedere din atelier

André Utter
Vază de flori cu perdea
galbenă
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Presiunea Atmosferică şi…..
Sistemul Internaţional (SI)
Sursa: MECANICII’ 61, An 11, # 114, decembrie 2015 EE,

Radu GRUIA

Într-o bună zi, ca fiecare…zi, Ileana îmi adresează o întrebare ceva mai puţin
obişnuită pentru mine, care mărturisesc că trăiesc în bună pace cu fenomenologia meteo :
“ nu vrei tu să te uiţi să vezi ce presiune atmosferică este acum, că mă cam doare capul”?
Cum eu, cu timpul, am adoptat consultarea zilnică a unuia sau mai multor site-uri dedicate
informaţiilor despre vreme, am considerat solicitarea ca fiind ceva firesc, care nu mă va “pune” consistent la treabă. Wrong !Vreo zece zile, pe puţin, “vremea” m-a ameţit pur şi simplu!
Până la urmă, desigur, m-am descurcat dar….mi-am zis : dacă tot m-am “documentat” atâta,
pe de-o parte, iar pe alta , am primit recomandarea publică a Moşului’ DC să “fac revista
chiar şi cu 5 pagini !!!”, ce-ar fi să introduc , pe scurt, rezultatul în cuprinsul # 114 ?
În ceace priveşte sistemul SI, modificările structurale, inclusiv definiţiile unităţilor de măsură, au
determinat reformularea pe fond, a celor învăţate şi aplicate de promoţia noastră !
Deşi cred că idea asta a mea nu va întruni, probabil, o adeziune unanimă, totuşi vă rog, dragi
cititori, să…”aveţi puţintică răbdare”, şi să vă pronunţaţi după ce aţi citit…… Ne mai aducem
şi noi aminte de profesia noastră ! Aşa dar :
Presiunea atmosferică reprezintă presiunea exercitată de aerul din atmosferă asupra
scoarței terestre. Presiunea se măsoară cu barometrul și valoarea ei poate fi exprimată în
mai multe unități de măsură. Unitatea SI pentru presiune este pascalul (Pa), egal cu un
Newton pe metru pătrat ( N.m-2 sau kg.m-1.s-2 ). Această unitate a fost adoptată în 1971;
înainte presiunea în SI era exprimată în N.m-2. Este tolerată unitatea de măsură bar:
1 bar = 100 KPa, ca fiind foarte apropiată ca mărime de vechea atmosferă tehnică (at).
Uneori presiunea este exprimată în mmHg, ca presiunea exercitată de o coloană de mercur
cu înălțimea de 1 mm. Deoarece în această definiție intervine densitatea mercurului –
mărime a cărei valoare se putea modifica odată cu creșterea preciziei mijloacelor de
măsurare – prin convenție s-a stabilit că 760 mmHg = 1 atm (atmosferă fizică) = 101325 Pa.
Atmosfera fizică este considerată presiune normală în definirea multor proprietăți și
corespunde aproximativ la presiunea atmosferică la nivelul mării, la 0 C şi 45 lat. nordică.
De asemenea, determinarea prin calcul a presiunii atmosferice se poate face cu relaţia:
p = Hg.g.H [ Pa ] , în care: Hg este densitatea Hg, [ Kg.m-3], g este acceleraţia gravităţii,
9,80665 [ m.s-2] valoare convenţională la nivelul mării şi H este înălţimea col. Hg [m].
Datorită însă variaţilor valorilor densităţii şi acceleraţiei gravităţii, valoarea normală pentru
presiunea atmosferică , a fost adoptată prin convenţie. Se acceptă însă că pe platformele
continentale, de exemplu, valoarea reală este de 1010 – 1011 mb.
( EX. p = 13545,9 . 9,80665 . 0.76 = 100951.61643 Pa, sau 1009,51 mb)
În practica curentă a staţiunilor de măsurări meteo, presiunea atmosferică se măsoară
(frecvent) în mb (mili bar) sau ( mmHg).
Efecte asupra organismului uman.
În condiții obișnuite, pe suprafața pământului oscilațiile presiunii atmosferice pot fi extrem de
mici: 10-40 mm și oamenii sănătoși le suportă ușor și nu le percep; de ex., în ziua şi ora la
care scriu aceste rînduri, (12/17/2015, h 14:26) în Bucureşti, patm = 1033,00 mb !)
Dar unii bolnavi sunt foarte sensibili chiar și la astfel de oscilații neînsemnate de presiune.
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Aerul este un amestec de azot în proporție de 78,08%, oxigen 20,93%, dioxid de carbon
0,03-0,04%, gaze inerte 1% și cantități variabile de vapori de apă.
Schimbările de gaze dintre organism și atmosferă se efectuează în funcție de presiunea
atmosferică la locul respectiv. La variația presiunii, fiecare gaz din acest amestec își va păstra
proporția față de celelalte, însă în același volum de aer, numărul moleculelor se va mări
atunci când presiunea va crește, sau se va micșora - dacă presiunea va scădea.
Modificările presiunii parțiale a diferitelor gaze ce intră în compoziția aerului atmosferic au
consecințe asupra solubilității lor în lichidele și țesuturile organismului și, de rând cu alte
modificări, duc la tulburările care apar la acțiunea presiunii atmosferice crescute și scăzute.
Situaţiile tipice pentru aceste modificări de presiune sunt activităţile la altitudini ridicate şi, în
minerit, la adâncimi peste 5000m .
Sistemul international (SI) este un sistem de unități de măsură și este forma modernă a
sistemului metric (MKS). Abrevierea în toate limbile este SI (potrivit prescurtării franceze:
Système international d'unités), indiferent de denumirea lui într-o anumită limbă.
Sistemul internațional conține șapte unități fundamentale: metrul, kilogramul, secunda, amperul,
kelvinul, molul și candela. Alegerea şi numărul lor sunt arbitrare. De asemenea sunt
neredundante din punct de vedere al domeniilor mărimilor fizice măsurate. Din cele șapte
unități de măsură fundamentale se pot deriva un număr nelimitat de unități derivate, care pot
acoperi tot domeniul fenomenelor fizice cunoscute. Unitățile SI derivate sunt coerente, adică
la derivarea lor nu trebuie folosit niciun factor de scară. Unitățile SI pot fi folosite și
împreună cu unități ale altor sisteme, însă se pierde principalul avantaj, coerența.
Din cele șapte unități fundamentale independente, se obțin prin analiză dimensională toate
celelalte unități, adică unitățile SI derivate. Unitățile fundamentale sunt considerate
independente în măsura în care permit măsurarea mărimilor fizice independente. Unitățile
fundamentale sunt dimensionale prin definiție, spre deosebire de cele derivate care pot fi
adimensionale.
Pentru definirea unităților fundamentale ale SI se folosesc fenomene fizice reproductibile. Doar
kilogramul este încă definit printr-un obiect material degradabil. În prezent se fac cercetări
pentru a înlocui şi această definiție printr-una bazată pe un fenomen fizic. Rezultatul ar putea
fi că kilogramul şi-ar putea pierde statutul de unitate fundamentală în favoarea altei unități.
Scurt istoric În 1668 savantul englez John Wilkins, membru al Societății Regale, în lucrarea sa An Essay Towards A Real
Character and a Philosophical Language definește o lungime, un volum și o masă „universală”. Lungimea era definită
drept 38 de țoli de Prusia (cca. 993,7 mm), corespunzând lungimii unui pendul cu semiperioada micilor oscilații de o
secundă. Volumul era definit prin latura unui cub de lungime dată, iar masa era cea a apei de ploaie care umplea acest
volum. În 1675 savantul italian Tito Livio Burattini redenumește măsura universală a lui John Wilkins metru, iar ca
definiție renunță la țolul de Prusia, păstrând definiția pe baza pendulului. Lungimea astfel definită este de 993,9 mm. în
1793 metrul este definit provizoriu ca fiind exact a 10 000 000-a parte dintr-un sfert de meridian terestru. Cu această
unitate se definesc unitățile de volum și masă. La 22 iunie 1799 etaloanele din platină ale metrului și kilogramului sunt
depuse la Arhivele Naționale ale Franței, fapt considerat ca act fondator al sistemului metric. Începând din 1832 Gauss
aplică sistemul metric în fizică. El determină câmpul magnetic terestru utilizând ca unități de măsură milimetrul, gramul
și secunda, sistem de unități cunoscut ca Sistemul lui Gauss.[10] Și alți fizicieni sunt preocupați de sistemele de unități.
În jurul anilor 1860 Maxwell și Thomson se ocupă în cadrul Asociației Britanice pentru Progresul Științei (engleză
British Association for the Advancement of Science – BAAS), fondată în 1831 de punerea la punct a unui sistem de
unități de bază și derivate. Efortul lor va duce la apariția în 1874 a Sistemului CGS, ale cărui unități de măsură sunt
centimetrul, gramul și secunda. La 20 mai 1875, cu ocazia ultimei Conferințe Diplomatice a Metrului, semnată la Paris
de 17 state, ia naștere Convenția Metrului, care înființează Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (Bureau
International des Poids et Mesures - BIPM), Comitetul Internațional de Măsuri și Greutăți (CIPM) și Conferința
Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM). România aderă la Convenția Metrului în 1883.
În 1954 CGPM adoptă definitiv unitățile de bază suplimentare amper, kelvin și candela. În 1960 CGPM adoptă
numele actual de „Sistemul internațional de unități” și abrevierea „SI”.]În 1971 CGPM adoptă ultima unitate
fundamentală de măsură, molul. În 1995 radianul și steradianul sunt reclasificate din unități suplimentare în unități
derivate.
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Utilizare în lume
Actual, sistemul internațional este cel mai utilizat sistem de unități de măsură pe plan mondial. Sistemul este folosit in majoritatea țărilor lumii,
la ora actuală doar Marea Britanie și încă trei țări n-au trecut încă oficial la SI: Statele Unite ale Americii, Liberia și Myanmar. Totuși, în SUA SI
este larg folosit în mediile științifice.Cu toate astea, majoritea unităților de măsură non-metrice sunt definite pe baza unităților SI. De exemplu,
Institutul Național de Standarde și Tehnologii al SUA (NIST) publică tabele cu definiții ale unităților de măsură americane în funcție de cele
metrice.

Unități SI fundamentale
Mărime

Simbol Denumire Simbol
unitate

lungime
masă

l
m

metru
kilogram

m
kg

timp

t

secundă

s

curent
electric (*

I

Amper

A

temperatură
T
termodinamică

kelvin

K

cantitate de
substanţă

n

mol

mol

Intensitate
luminoasă

Iv

candelă

cd

(*

Definiţie, Observaţii
Metrul este lungimea drumului parcurs de lumină în vid în timp de 1/299 792 458 dintr-o secundă.
Kilogramul este masa prototipului internațional al kilogramului confecționat dintr-un aliaj de platină și iridiu
(90 % - 10 %) și care se păstrează la Biroul Internațional de Măsuri si Greutăți (BIPM) de la Sèvres Franța.
Secunda este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiației care corespunde tranziției între două niveluri
de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133 la temperatura de 0 K.
Amperul este intensitatea unui curent electric constant care, menținut în două conductoare paralele,
rectilinii, cu lungimea infinită și cu secțiunea circulară neglijabilă, așezate în vid, la o distanță de 1 metru
unul de altul, ar produce între aceste conductoare o forță de 2×10-7 dintr-un newton pe o lungime de 1
metru.
Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracțiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică
a punctului triplu al apei.
Molul este cantitatea de substanță a unui sistem care conține atâtea entități elementare câți atomi există
în 0,012 kilograme de carbon C-12 (12C). De câte ori se întrebuințează molul, entitățile elementare
trebuie specificate, ele putând fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de
asemenea particule. Un mol conține numărul lui Avogadro de entități elementare.
Candela este intensitatea luminoasă, într-o direcție dată, a unei surse care emite o radiație monocromatică
cu frecvența de 540×1012 hertzi și a cărei intensitate energetică, în această direcție este de 1/683 dintrun watt pe steradian.

Formularea „curent electric” trebuie înțeleasă ca „o mărime fizică cu ajutorul căreia se pot măsura fenomenele din domeniul curentului electric”
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Unități SI derivate
Unități SI derivate din cele fundamentale
Unitățile derivate sunt date de expresii algebrice formate prin înmulțirea și împărțirea
unităților fundamentale. Numărul acestor unități folosite în știință este nelimitat, așa că în
tabelul următor se prezintă câteva exemple de astfel de unități.
Exemple de unități SI derivate exprimate în funcție de unități fundamentale
Mărime

Simbol

arie
volum
viteză
accelerație

A
V
v
a

număr de undă

σ,

masă volumică (densitate)

ρ

masă superficială†

ρA

volum masic

v

densitate de curent | densitatea curentului
electric
câmp magnetic
concentrație a cantității de substanță(a)
concentrație masică†

j

luminanță

Lv

indice de refracție(b)
permeabilitate relativă† (b)

n
μr

H
c
ρ

Denumire
metru pătrat
metru cub
metru pe secundă
metru pe secundă
la pătrat
metru la puterea
minus unu
kilogram pe metru
cub
kilogram pe metru
pătrat
metru cub pe
kilogram
amper pe metru
pătrat
amper pe metru
mol pe metru cub
kilogram pe metru
cub
candelă pe metru
pătrat
unu
unu

Simbol
dimensional
m2
m3
m s -1
m s -2
m –1
kg m−3
kg m−2
m3 kg−1
A m−2
A m−1
mol m−3
kg m−3
cd m−2
1
1

(b) Aceste mărimi sunt adimensionale, cu dimensiunea 1. Simbolul „1” pentru unitate (numărul „unu”) nu
se scrie la mărimile adimensionale.
Unități SI derivate cu denumiri speciale
Unele unități derivate au căpătat o denumire specială și un anumit simbol.
Unități SI derivate cu denumiri speciale
Mărime
unghi plan
unghi solid
frecvență
Forță
presiune tensiune mecanică
energie, lucru mecanic,
cantitate de căldură
putere, flux energetic
sarcină electrică, cantitate de
electricitate
diferență de potențial electric

Denumire(a) Simbol Expresia în
alte unități SI

Expresia în
unități SI
fundamentale
m m−1
m2 m−2
s−1
m kg s−2
kg m−1 s−2
kg m2 s−2

radian(b)
steradian(b)
hertz(d)
newton
pascal
joule

rad
sr(c)
Hz
N
Pa
J

1(b)
1(b)

watt
coulomb

W
C

J s−1

kg m2 s−3
As

volt

V

J C−1

kg m2 A−1 s−3

N m−2
Nm
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(tensiune) tensiune
electromotoare
capacitate electrică
rezistență electrică
conductanță electrică
flux de inducție magnetică
inducție magnetică
inductanță
temperatură Celsius
flux luminos
iluminare
activitate (a unui radionuclid)‡
(f)
doză absorbită, energie masică
comunicată masică, kerma‡
echivalent al dozei absorbite‡
(ambiantă, direcțională,
individuală)
activitate catalitică†

farad
ohm
siemens
weber
tesla
henry
grad
Celsius(e)
lumen
lux
becquerel(d)

F
Ω
S
Wb
T
H
°C

gray

C V−1
V A−1
A V−1
Vs
V s m−2
V s A−1

lm

A2 s4 kg−1 m−2
kg m2 A−2 s−3
A2 s3 kg−1 m−2
kg m2 A−1 s−2
kg A−1 s−2
kg m2 s−2 A−2
K

lx

cd sr
m−2 lm
s−1

Gy

J kg−1

m2 s−2

sievert(g)

Sv

J kg−1

m2 s−2

katal

kat

Bq

mol s−1

(a) Prefixele pot fi folosite pentru oricare nume sau simbol, dar uneori unitatea rezultantă nu e coerentă.
(b) Radianul și steradianul sunt numele speciale pentru numărul „unu”, care pot fi utilizate pentru a specifica
mărimea respectivă. În practică simbolurile rad și sr se folosesc pe măsura necesităților, iar simbolul „unu” nu
este scris în cazul mărimilor adimensionale.
(c) În fotometrie, se menține simbolul steradianului, sr, în expresia unităților.
(d) Unitatea hertz se folosește doar pentru fenomenele periodice, iar unitatea becquerel doar pentru
procesele aleatoare legate de activitatea unui radionuclid.
(e) Gradul Celsius este numele special al kelvinului folosit pentru exprimarea gradelor Celsius. Celsius și
kelvin sunt egale ca mărime, astfel că valoarea numerică a unei diferențe de temperatură sau a unui interval de
temperaturi este aceeași la exprimarea în grade Celsius sau în kelvini.
(f) Activitatea unui radionuclid este uneori numită incorect radioactivitate.

Unități SI coerente
Unitățile derivate se definesc prin produsul puterilor unităților fundamentale. Dacă acest produs nu
conține alt factor numeric decât 1, ele se numesc unități derivate coerente. De exemplu, unitatea de
viteză metru pe secundă este coerentă, în timp ce unitățile kilometru pe secundă, centimetru pe
secundă sau milimetru pe secundă, deşi fac parte din SI, nu sunt unități coerente

Exemple de unități SI coerente

Mărime
viscozitate dinamică
momentul unei forțe
tensiune superficială
viteză unghiulară
accelerație unghiulară
Flux termic superficial
iluminare energetică
capacitate termică, entropie
capacitate termică masică,
entropie masică
energie masică
energie volumică

Denumire

Simbol

pascal-secundă
newton-metru
newton pe metru
radian pe secundă
radian pe secundă la
pătrat

Pa s
Nm
N m−1
rad s−1
rad s−2

Expresia în unități SI
fundamentale
m−1 kg s−1
m2 kg s−2
kg s−2
m m−1 s−1 = s−1
m2 kg s−2

watt pe metru pătrat
W m−2
joule pe kelvin
J K−1
joule pe kilogram-kelvin J kg−1 K−1

kg s−3
kg m2 s−2 K−1
m2 s−2 K−1 = m² s−2 K−1

joule pe kilogram
joule pe metru cub

m2 s−2
m−1 kg s−2

J kg−1
J m−3
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câmp electric
sarcină (electrică) volumică
inducție electrică
deplasare electrică
permitivitate
permeabilitate
energie molară
entropie molară
capacitate termică molară

volt pe metru
coulomb pe metru cub
coulomb pe metru
pătrat
farad pe metru
henry pe metru
joule pe mol

V m−1
C m−3
C m−2

m kg s−3 A−1
m−3 s A
m−2 s A

F m−1
H m−1
J mol−1

m−3 kg−1 s4 A2
m kg s−2 A−2
m2 kg s−2 mol−1

joule pe mol-kelvin

m2 kg s−2 K−1 mol−1

expunere (radiații X și γ)
debitul dozei absorbite
intensitate energetică

coulomb pe kilogram
gray pe secundă
watt pe steradian

J mol−1
K−1
C kg−1
Gy s−1
W sr−1

kg−1 s A
m2 s−3
m4 m−2 kg s−3 = m2 kg s-3

Prefixe SI
Lista prefixelor SI
Prefixele care formează multiplii și submultiplii unităților de măsură din SI au fost adoptate:
pentru 10 -12 – 10 12 în 1960;
pentru 10 -15 și 10 -18 în 1964;
pentru 1015 și 1018 în 1975;
pentru 10 21, 1024, 10 -21 și 10 -24 în 1991.
Lista prefixelor este următoarea:
Unitate de măsură (Prefixe SI)
Nume yotta zetta exa peta
tera giga
mega kilo
hecto
Simbol Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
Factor 1024 1021 1018 1015
1012 109
106
103
102
Nume deci centi mili micro nano pico femto atto zepto
Simbol d
c
m
µ
n
p
f
a
z
Factor 10-1
10-2 10-3 10-6
10-9 10-12 10-15 10-18 1021
Prefixele binare, folosite în domeniul computerelor, nu fac parte din SI.

deca
da
101
yokto
y
10-24

Unități care nu fac parte din SI
Articol principal: Unități care nu fac parte din SI.
Deşi utilizarea SI este recomandată în știință, tehnologie și comerț, este recunoscut faptul că
mai sunt încă utilizate o serie de unități adânc înrădăcinate în decursul timpului. Dintre
acestea fac parte:
 unități de timp: minutul, ora, ziua, anul;
 unități ale geometriei: gradul, minutul şi secunda;
 unități de masă: tona;
 unități de volum: litru;
 unități tehnice: bar, mmHg, decibelul;
 unități de navigație (inclusiv aeriană): piciorul, mila marină, nodul;
 unele unități ale sistemului CGS;
 unități ale fizicii experimentale: unitatea astronomică, viteza luminii, electronvoltul
etc.
Menținerea acestor unități este justificată de obişnuință, comoditate şi aparatură (exemplu:
ceasuri).
Eh, asta a…. fost ! Ce TIMPURI Dom’le !
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