
НОВО МАТРИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА 

СИСТЕМА ЕДИНИЦИ SI 
 

Николай Александров 

 БИМ, ГД НЦМ,  гр. София, ул. “Проф. Петър Мутафчиев” 2, 

e-mail: n.aleksandrov@bim.government.bg 

 

 
Резюме: Докладът описва възможностите на ново матрично представяне на международната 

система единици SI. Това представяне е създадено през 2005 г. в резултат на близо едногодишните 

усилия на автора и е изследвано и доразвито през последните десет години. В доклада са разгледани 

структурата, свойствата и възможностите, които предоставя новото матрично представяне – 

подредена структура на физичните величини и единиците, геометрично представяне на физичните 

закони и основните уравнения във физиката, въвеждане на нови уравнения и връзки между 

величините, както и на нови понятия във физиката.    
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1. Въведение 

Новото матрично представяне на 

Международната система единици - NSI       

(New SI) е създадено през 2005 г. и развито в 

периода 2005 - 2015 г. в резултат на 

десетгодишните усилия на автора. В доклада 

е дадено кратко описание с приложени 

няколко илюстрации, които да покажат 

някои от по-интересните нови възможности, 

които разкрива NSI. 

Новото представяне на международната 

система единици (NSI) е свързано с 

въвеждането на  матрична структура на 

основата на фундаментални принципи, в 

която всички величини, единици и 

константи могат да намерят еднозначно 

своето място. По този начин подобно на 

периодичната таблица на химичните 

елементи картината на липсващите 

неоткрити величини ще стане много по-ясна. 

Нещо повече, ще бъдат открити много нови 

връзки между величините и начини на 

представяне и изразяване. 

В такъв аспект основните цели на новото 

матрично представяне (NSI) са: 

- да подобри, онагледи и развие 

съществуващата Международна система SI, 

без да променя утвърдените вече правила; 

-   да въведе нова подредена структура на 

единиците, величините и константите и 

създаде нови връзки между тях; 

-  да въведе нов математичен апарат, с който 

да бъдат реализирани нови възможности за 

връзки между величините;

- да въведе нови понятия, нови величини, 

единици с нови имена и символи, както и 

нови дефиниции за основните единици; 

- да въведе ново геометрично представяне на 

физичните закони; 

- да доведе до ново по-дълбоко осмисляне на 

уравненията във физиката;   

- да развие нови направления във фундамен-

талната и приложната физика; 

- да формулира нови физични закони и 

зависимости. Само по себе си новото 

матрично представяне представлява машина 

за формулиране на нови физични закони; 

- да даде нови идеи за създаване на нови 

видове измервателни устройства и нови 

еталони. 

Новото матрично представяне на 

практика надгражда системата SI, без да 

променя правилата върху които тя е 

изградена. Не променя приетите и утвърдени 

в практиката основни  и производни 

единици, основните величини и техните 

имена символи и обозначения дадени в 

последното издание на международния 

бюлетин на BIPM [1],  не променя и 

приетите правила за изразяване, дадени в 

частите от международният стандарт за 

величините и единиците ISO 80000-1 [2] и  



ISO 80000-2 [3]. Промяната на вече 

утвърдени в практиката обозначения и 

правила за изразяване, както и в 

терминологията дадена във VIM [4] би 

внесла хаос в измерванията в световен 

мащаб и затова е крайно нежелателна. 

Целта на новото матрично представяне 

на системата SI е именно да внесе по-добър 

ред и по-голям порядък в създадената вече 

система, като същевременно я развие на 

качествено ново ниво. 

      

2. Изложение 

Създаването на нова геометрична и 

периодична структура на величините и 

единиците не е проста задача. Причината за 

това се крие, на първо място, в големия брой 

използвани в практиката величини - броят 

им надхвърля 1000. На второ място, много  

величини и производни единици съдържат 

при изразяването си чрез основните по 

няколко члена, като всеки един от тях може 

да съдържа степенен показател до четвърта 

степен.  

За да се изразят всички величини, беше 

необходимо да бъде създаден нов 

математичен геометричен обект - степенна 

тримерна матрица, в която мерността на 

пространството и времето нараства от 

центъра към периферията по осите на 

правоъгълна Декартова координатна 

система. Новият модел на представяне 

позволява изразяване на многомерни 

пространства при спазване на принципа на 

суперпозицията при изразяване на 

съответните елементи от матриците. В 

същото време новото матрично представяне 

е с отворен код. Позволява изразяването на 

величини и единици от произволно N-мерно 

пространство. 

В основата на новото представяне е 

фундаментална матрица, изградена от 

пресичането и суперпозицията на матриците 

на пространството и времето. Обикновено 

досега времето е обозначавано като четвърта 

координата за фиксиране на момента в 

тримерното пространство. В новото 

представяне времето е също многомерно, 

както и пространството. Това позволява 

изразяването на много по-сложни 

математически обекти в пространството и 

времето. В същото време пространството от 

тримерно се превръща в многомерно, също 

както и времето. По този начин може да се 

реализира суперпозиция на елементи на две 

или повече многомерни пространства. 
 

Фиг.1     Матрично представяне на SI 
 

Какво все пак представляват матриците 

на пространството и времето, които 

изграждат новата фундаментална кубична 

матрица на пространство-времето? 

Внимателното разглеждане на матрици-

те показва, че всяка една от тях притежава 

безразмерно направление, разположено по 

единия от диагоналите. В матрицата на 

времето в безразмерния диагонал е 

разположена скоростта на придвижване във 

времето. За разлика от скоростта на 

придвижване в пространството, която се 

измерва в m/s, скоростта във времето се 

измерва в s/s или размерността и е 1. 
 

Фиг.2  Матрици на време – пространството 



По безразмерния диагонал на матрицата 

на пространството са разположени величини, 

като линейна, площна и обемна девиация в 

пространството, които се измерват в m/m, 

m²/m² и m³/m³=1. По главните оси на 

матриците се забелязва линейно нарастване 

на размерността във времето и в 

пространството. По втория диагонал на 

матриците това нарастване е квадратично. 

При пресичането на двете основни 

матрици на времето и пространството 

съответно се оформя кубичната матрица на 

време-пространството. Тя е основната сцена, 

на която по-нататък чрез принципа на 

суперпозиционирането ще бъдат 

разположени матриците на всички останали 

пространства на материята. Основните 

пространства тук са гравитационното, 

зарядното и радиационното. В тях са 

разположени величините, свързани с 

гравитацията, зарядите и лъченията. В такъв 

аспект така изградената структура има 

дълбок фундаментален физичен смисъл.   

В гравитационното пространство 

определяща величина е масата и нейната 

единица килограмът. Гравитационната 

матрица се получава чрез суперпозиция на 

базовата матрица на пространство-времето и 

единицата за маса - kg. В обемната матрица 

на гравитацията основните етажи се 

изграждат, чрез суперпозиция на базовата 

матрица на пространство-времето и 

изменящата се линейно във възходящ и 

низходящ ред размерност на единицата за 

маса. В нея могат да бъдат разположени 

съответно всички величини и единици, 

свързани с механичните взаимодействия. 

Над обемната матрица на 

гравитационното пространство са 

разположени матриците съответно на 

зарядното и радиационното пространство. В 

първото от тях основна единица е амперът, а 

във второто имаме две основни единици: 

келвин и кандела, които са разположени на 

различни етажи в тази обемна матрица. 

На показаната фиг.3 матриците на 

гравитационното, зарядното и радиацион-

ното пространства са разположени една до 

друга с цел по-удобно представяне.  

 
Фиг.3 Матрици на единиците – втори ранг 
 

          Новото представяне на величините и 

единиците ни предоставя още една 

възможност: всяко едно уравнение да може 

да бъде изразено по няколко начина. Нещо 

повече, при изразяването на едно уравнение 

може да бъде вложен много по-ясен физичен 

смисъл. Като пример нека да разгледаме най-

известното уравнение на Айнщайн, даващо 

връзката между маса и енергия: 

   E = mcо²    (1) 

       Чистото математично изразяване е 

удобно за пресмятане, но не дава физичната 

интерпретация. Какво се крие зад квадрата 

на скоростта на светлината във вакуум - cо²? 

В случая това е площното ускорение - as на 

напречната електромагнитна вълна 

разпространяваща се във вакуумната 

структура. 

       Матричното представяне позволява и 

въвеждането на специален цветен код, с 

който да бъдат обозначени единиците и 

величините от съответните групи. С негова 

помощ ще може да се извеждат по-лесно 

нови уравнения и зависимости. Нещо повече 

появява се възможност за нов вид 

геометрично представяне на уравнения във 

физиката. Отделните уравнения могат да 

бъда представяни, като геометрични обекти 

с различна форма. 

       Така например ако в матрицата на  

зарядното пространство умножим 

величината съпротивление R с величината 

ток I ще получим величината напрежение U 

от горния ред на матрицата. По същия начин 

ако умножим тази величина още веднъж с  

величината ток I ще получим величината 



мощност на електричен ток Pe. Така 

следвайки едно направление по вертикалата 

на зарядната обемна матрица, получаваме 

две много известни уравнения във физиката: 

 

U = RI          (2) 

Pe = UI.   (3) 

  

Фиг.4     Геометрично представяне на  

физичните закони в матричната структера 

 

       По сложни уравнения във физиката също 

могат да бъдат представяни геометрично в 

матриците на величините. Като пример може 

да бъде даден известният закон за 

всемирното привличане: 

F = G m1m2 / r
2
,   (4) 

където G е гравитационната константа. 

В случая законът се представя 

геометрично с два взаимно пресичащи се 

паралелепипеда. 
 

Фиг.5  Уравнение на Нютон – представяне 

В новото матрично представяне се 

наблюдават различни обекти като единични 

величини, които се изразяват с код, състоящ 

се от буквeно означение и три цифри, 

линейни, планарни и обемни матрици, при 

които кодът е редуциран съответно до три, 

два или един знака. Буквеното означение 

показва вида на пространството, а 

трицифреният код изразява размерността на 

пространството, времето и величината, 

респективно единицата. 
 

Фиг.6  Определяне на матричните елементи 
 

Въвеждането на новото обозначение 

позволява нов вид изразяване на уравненията 

във физиката, на основата на матрични 

трансформации. Така например със 

сравнително прост запис на една матрична 

трансформация: 

    MLT  Х  m = Mm,       (5)   

могат да бъдат изразени повече от 50 

уравнения и физични закони. Новите 

възможности могат да бъдат илюстрирани и 

с други примери   

 
Фиг.7     Матрични трансформации 



 
Фиг.8 Геометрично представяне в 

матрицата на уравненията на Айнщайн и 

Нютон 
 

       Ако разгледаме при новото геометрично 

представяне две от най-известните 

уравнения във физиката - на Нютон и на 

Айнщайн ще видиме, че те са разположени 

непосредствено едно до друго. Това 

означава, че ако уравнението на Нютон се 

представи в двумерно пространство ще 

получим уравнението на Айнщайн. В случая 

линейното ускорение от уравнението на 

Нютон е заменено с площно ускорение в 

уравнението на Айншайн. Веднага възниква 

въпросът, а какво би се получило при 

тримерното представяне на това уравнение? 

Съвсем логично бихме имали тримерно 

уравнение изразяващо нов физичен закон 

даващ връзката между момента на импулса 

на енергията и обемното ускорение на 

масата. 

        Друго съществено предимство на 

новото матрично представяне (NSI), е че 

дава възможност да се установи най-пряката 

връзка между две произволни величини във 

физиката. 

        Нека разгледаме коя величина дава 

връзката между капацитета C и 

напрежението U в един кондензатор. 

Капацитетът C има координати MIe{2, 4, -2 } 

в зарядното пространство, докато 

напрежението U има координати MIe{-1,-3,2} 

в същото пространство. Тогава търсената 

величина ще има координати: 

Mie { 2, 4, -2 }+Mie {-1, -3, 2 }=Mie {1, 1, 0 } (6) 

         В зарядното пространство координати 

MIe { 1, 1, 0 } има величината количество на 

заряда Q. Горното уравнение може да бъде 

изразено и по класическия начин: 

 

Q = UC   (7) 

 

На долната графика може да се види 

геометричната връзка между величините: 

 

 
Фиг.9 Транспланарно уравнение – изразяване 
 

        Новото матрично представяне (NSI) 

въвежда и много нови понятия във физиката 

и метрологията. Въвеждат се понятия като 

реципрочни величини, статични и 

динамични величини и много други.           

Две величини с определена размерност, 

които при своето умножение се превръщат в 

безразмерни се наричат реципрочни 

величини. Такива величини са например 

съпротивлението и проводимостта, както и 

много други. 

         В случая произведението на едниците 

на реципрочните величини е равно на 

единица. Времето и честотата са реципрочни 

величини, а техните единици s и Hz са също 

реципрочни единици.   

         Реципрочните величини се разделят на 

транспланарни и контратранспланарни в 

зависимост от своето положение в 

матричната структура. 

          Реципрочните единици също, какго и 

реципрочните величини се разделят на 

транспланарни и контратранспланарни 



Фиг10 Контрапланарни реципрочни величини 
 

Примери за реципрочни единици: 

           - метър и реципрочен метър; 

           - секунда и херц; 

           - айнщайн и галилей; 

           - аристотел и фуко; 

           - ом и сименс. 

Реципрочни единици са тези, на които 

произведението е единица.  

 

Примери:       m · m
-1

 = 1;               (8) 

                         s · Hz = 1;               (9) 

Es · Gl = 1;                         (10) 

As · Fc = 1;              (11) 

        Ω · S = 1.              (12) 

Реципрочни константи 

Всяка физичва константа има реципрочна 

стойност, която също е константа. 

 

Пример:                                                                      

Скорост на светлината във вакуум 

 Co = 299 792 458 m/s (Gl)              (13) 

 Dlo = 1/ Co = 1/299 792 458 = 3.3356 x 10
-9 

Es (14) 
 

Физичните величини се раделят на 

динамични и статични в зависимост от това 

дали при тяхното изразяване времето е с 

нулева размерност или има размерност 

различна от нула. 

В сега съществуващата международна 

система единици (SI) броят на единиците с 

дадени имена е 29, от които 7 са на 

основните единици. При новото матрично 

представяне имаме десеткратно нарастване 

на величините и това води до необходимост 

от удвояване на единиците с дадени имена. 

При това избраните нови единици с такива 

имена са избрани по такъв начин, че да 

маркират основните направления в новото 

матрично представяне. При наименуването 

се използват имената на известни учени, 

които са допринесли за развитието на 

съответното направление във физиката.  
 

 

Фиг.11  Разположение на новите производни 

единици с дадени имена 
 

3. Заключение 

      Дадените разяснения и илюстрации в 

доклада показват само нищожна част от 

всички възможности, които предоставя 

въвеждането на новото матрично 

представяне на  системата SI (New SI). 

Новото представяне спомага за въвеждането 

на над 10 пъти повече величини от 

описаните в досега съществуващата система. 

      Новото матрично представяне - NSI 

подрежда величините, единиците и 

константите в нов глобален модел, основан 

на фундаментални принципи. 

       На основата на NSI могат да бъдат 

изразени стотици нови уравнения във 

физиката и да бъдат изведени много нови 

физични закони, неизвести на науката до 

момента. Нещо повече, могат да бъдат 

създадени редица нови уреди и измервателни 

системи, които да измерват величини, 

неизползвани до момента от нашата 

цивилизация, но с голямо значение за 

бъдещото й развитие. 
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Резюме: В докладе описываются возможности нового матричного представления международной 

системы единиц SI. Это представление было создано в 2005 году в результате почти одного года 

усилий автора и исследовано и доразвито в течение последних десяти лет. В докладе 

рассматриваются структура, свойства и возможности, предоставляемые новым матричным 

представлением - упорядоченная структура физических величин и единиц, геометрическое 

представление физических законов и основных уравнений физики, введение новых уравнений и 

отношений между величинами, а также и новые понятия в физике. 

 

Ключевые слова: матричное представление, величины, единицы.  

 


