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Predgovor

Namen gradiva je spoznati desetiške predpone, ki jih najpogosteje uporab-

ljamo v fiziki in tehniki, nekatere pa tudi v vsakdanjem življenju. Pred-

pone pritikamo osnovnim in izpeljanim merskim enotam, da z njimi izra-

žamo velikost manjših in večjih količin. Razložili bomo tudi, od kod te

predpone v govorni in pisni obliki pravzaprav izvirajo. Da pa beseda ne

bo tekla preveč suhoparno, bomo v besedilo pogosto vključevali razne li-

terarne, zgodovinske, jezikoslovne in druge zanimivosti.

Današnjega življenja si ne moremo več predstavljati brez števil, štetja,

enot in merjenja. Vse to pa so na svoj način poznale vse civilizacije, ki

jim lahko sledimo daleč v preteklost. Vsakemu razmišljajočemu človeku

je jasno, da se je bilo treba prej ali slej izmisliti besede in znake za števila

ter postopke računanja z njimi. Preštevamo lahko svoje prste, sorodnike,

živali, hiše, prihranke itd. Pogosto je treba tudi kaj izmeriti in stehtati. V

obeh primerih pravzaprav primerjamo med seboj istovrstne količine. Za-

nima nas na primer, kolikokrat je naša senca dolga v primerjavi z dolžino

našega stopala, kolikokrat je oče težji od svojega vnuka itd. Da pa ne bi

prihajalo do zmede, je bilo potrebno uvesti enote za posamezne količine,

denimo dolžino in maso. Z dogovorjenimi enotami potem izražamo, ko-

liko je kakšna reč dolga, visoka, široka, globoka oziroma težka. Ko je

kakšna enota prevelika ali premajhna, uvedemo manjše oziroma večje eno-

te. Te je treba znati pretvarjati eno v drugo. To je najlaže, če pretvar-

jamo istorodne enote eno v drugo z množenjem oziroma deljenjem z istim

številom. V našem primeru je to deset.

Fizikalna količina je formalno produkt števila in merske enote, na pri-

mer 1,34 kg, 16,45 μs, 66,75 km2. Imamo tudi enote brez dimenzije, nekoč

smo jim rekli neimenovana števila na primer radian in steradian. Nasta-

nejo kot kvocienti količin iste vrste.
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Beseda količina, ki je v matematiki in fiziki običajna, ni všeč tehnikom,

ki prisegajo na besedo veličina v enakem pomenu, tako kot Hrvati, Čehi,

Slovaki. O tem je bilo prelitega že veliko črnila. Verjetno so pri tem imeli

velik vpliv drugi jeziki. Nemško je (fizikalna) količina posamostaljenka

Größe iz pridevnika groß, kar pomeni velik, srbsko, makedonsko, bol-

garsko, ukrajinsko in rusko in veliqina, belorusko vel�qyn�, francosko

grandeur, italijansko grandezza, angleško quantity, špansko in katalon-

sko magnitud, poljsko wielkość, turško nicelik, madžarsko mennyiség.

Zapis velikih števil najdemo v indijskih svetih spisih, Vedah, v�d. Te

obravnavajo čas ciklično. En cikel sestavljajo štiri juge, v sanskrtu je yuga

y� g, cikel pa traja 4 320 000 let. Trenutno smo v kali yuga, v sanskrtu

kEly� g. Zato ni čudno, če že v Vedah najdemo na primer število 1017,

ki je napisano z besedo parārdha, prAD. Današnje desetiške predpone

služijo podobnim namenom. V staro Indijo smo se ozrli zato, da bi spoz-

nali, da uvedba izrazov za desetiške potence v svetovnem merilu ni nekaj

novega. V Indiji so poznali tudi dolžinske enote, ki so za naše razmere

precej velike. Taka enota je jodžana, yojn. V razvalinah Mohendžo-dara

v današnjem Pakistanu so našli zapise, ki potrjujejo, da je ena jodžana

enakovredna 14,484096 km.

V starih besedilih najdemo precej števil z merskimi enotami za dolžino,

maso in žlahtne kovine. V biblijski knjigi Eksodus, ki se imenuje tudi

Druga Mojzesova knjiga, je zapisano v Dalmatinovem prevodu Biblije [2]

iz leta 1584 v 27. poglavju in 18. vrstici:

Inu tu dvoriszhe ima stu komulzou dolgu, inu petdesset komulzou

shiroku biti, inu pet komulzou vissoku, is sukanih bélih Shyd,

inu njegove noge imajo kuffraste biti.

Dalmatinovo besedilo je napisano v bohoričici, ki je bila v slovenskih deže-

lah v uporabi vse od Trubarjevih časov do sredine 19. stoletja. Več o njej
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Slika 1: Tračni meter

najdete v ustrezni literaturi, pa tudi v avtorjevem prispevku [6]. Za Dal-

matina se je avtor pričujočega gradiva odločil predvsem zato, ker letos ob-

hajamo 500-letnico začetka reformacije, ki nam je dala prve tiskane knji-

ge v slovenščini, vključno s prevodom Biblije. Biblijska dolžinska enota

komolec ali laket, hebrejsko ammah, ,אמה! je bila od nekdaj priljubljena.

Merila je različno, odvisno od kraja in časa, navadno se zadovoljimo s pri-

bližkom 45 cm. Poznali so tudi pedenj, dlan, palec.

V biblijski knjigi Numeri, ki se imenuje tudi Četrta Mojzesova knjiga,

je zapisano v Dalmatinovem prevodu v 7. poglavju in 19. vrstici:

Njegou dar je bil ena sreberna Skléda, stu inu trydesset Sikleu

vrejdna, en srebern Pehar, sedemdesset Sikleu vréden, po Sikeli

te Svetinje, obedvuje polnu zhiste Pshenizhne moke, s’Oljem

oméshane, k’Shpishnimu offru.

Sikel je pri Dalmatinu utežna enota, pomeni pa šekel ali sekel, .שקל! En

šekel je po nekaterih podatkih približno 11,4 g. Dobimo pa v literaturi
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tudi drugačne vrednosti. Na Bližnjem vzhodu so bile v uporabi še druge

utežne enote, na primer gera, mina, talent, beka. Talent omenja tudi grški

zgodovinar, po Ciceronu oče zgodovine, Herodot iz Halikarnasa (485–420

pnš.), ῾Ηρόδοτος ὁ Ἁλικαρνησσεύς, v svojih Zgodbah, ῾Ιστορίαι, v prvi knjigi,

ki je posvečena muzi Klio, Κλειώ, zaščitnici zgodovine, in sicer v štirinaj-

stem odstavku:

Τὴν μὲν δὴ τυραννίδα οὕτω ἔσχον οἱ Μερμνάδαι τοὺς ῾Ηρακλείδας

ἀπελόμενοι, Γύγης δὲ τυραννεύσας ἀπέπεμψε ἀναθήματα ἐς Δελφοὺς

οὐκ ὀλίγα, ἀλλ’ ὅσα μὲν ἀργύρου ἀναθήματα, ἔστι οἱ πλεῖστα ἐν

Δελφοῖσι, πάρεξ δὲ τοῦ ἀργύρου χρυσὸν ἄπλετον ἀνέθηκε ἄλλον

τε καὶ τοῦ μάλιστα μνήμην ἄξιον ἔχειν ἐστί, κρητῆρες οἱ ἀριθμὸν ἓξ

χρύσεοι ἀνακέαται. ῾Εστᾶσι δὲ οὗτοι ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ,

σταθμὸν ἔχοντες τριήκοντα τάλαντα.

Mojster prevajanja iz antičnih jezikov, Anton Sovrè (1885–1963), je

zgornje besedilo v [4] poslovenil takole:

Tako so Mermnadi obdržali tiranstvo, ki so ga iztrgali Herak-

leidom. Ob zasedbi prestola je Giges poslal v Delfe nemalo

posvetilnih darov, zlasti srebrnih, poleg srebra pa je poklonil

silo zlata, med drugim šest čudovitih zlatih mešalnikov, ki teh-

tajo trideset talentov in stoje v korintski zakladnici.

Talent je prastara utežna in denarna enota, enakovredna 60 minam ali

3000 šeklom, kar bi v Orientu ustrezala današnjim 34,272 kg. Hebrejski

izraz zanj je kikkar, .כיכר! Grški izraz za talent je τάλαντον. V Atenah je en

talent kot srebrni denar bil enakovreden 60 minam, kar bi pred Solonom

približno ustrezalo današnjim 36,77 kg, po njegovih reformah pa okoli

26,2 kg. Zanimivo je tudi, da Dalmatin besedo talent prevaja v cent. Čud-

nega nič, saj ni imel na razpolago enciklopedij in slovarjev. Verjetno je
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sledil Luthru, ki je uporabljal besedo Centner, originalno Centner. Bolj kot

vse to pa je beseda talent prišla v zavest ljudi kot prirojena sposobnost,

nadarjenost, zlasti za umetnost. Morda se je to zgodilo zaradi evangelijske

prilike o talentih.

Slika 2: Kljunasto merilo

Iz teh primerov se vidi, da so ljudje po svetu od nekdaj uporabljali

zelo različne enote za mere in uteži. To je trajalo stoletja dolgo. Šele v

18. stoletju so prišli do sklepa, da je treba mere in uteži poenotiti in med

manjšimi in večjimi enotami za isto stvar uvesti enostavnejše pretvornike,

ne pa na primer 6, 12, 16, 24, 60 itd. tako je nastala ideja o desetiškem

merskem sistemu, ki se je prijel v mnogih deželah, toda še zdaleč ne pov-

sod. Naš baron Jurij Vega (1754–1802) se je za to idejo hitro ogrel. Čud-

nega nič. V Avstriji je bilo takrat v uporabi več starih merskih enot, na

primer vatel, čevelj, palec, cola, seženj, oral, mernik, funt, kvintal. Nekate-

re nenavadne enote so kljub mednarodnemu sistemu enot še vedno v upo-

rabi, na primer cola pri vodovodarjih, čevelj in milja v zračnem prometu,

vozel za hitrost v pomorskem prometu.
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1 Osnovne enote mednarodnega sistema

Za dogovorjeni mednarodni sistem enot, v francoščini Système interna-

tional d’unités, bomo uporabljali okrajšavo SI. Med njimi so nekatere os-

novne, kar pomeni, da druge enote SI dobimo iz osnovnih z množenjem

z nekaterimi desetiškimi potencami oziroma s pritikanjem dogovorjenih

desetiških predpon. Zaenkrat je osnovnih enot sedem, in sicer meter za

dolžino, kilogram za maso, sekunda za čas, amper za jakost električnega

toka, kelvin za temperaturo, mol za množino snovi in kandela za svetil-

nost.

Mednarodna organizacija za standardizacijo se imenuje Mednarodni

urad za uteži in mere, v francoščini Bureau international des poids et

mesures, kratica zanj je BIPM, sedež pa ima v pariškem predmestju Sèvres.

Naloga BIPM je vzdrževanje mednarodnega sistema enot in skrb za sklad-

nost merskih enot na mednarodni ravni. Ustanovljena je bila leta 1875 po

določilih metrskega dogovora, ki je bil podpisan 20. maja tistega leta. V

spomin na ta dogodek je posvečen 20. maj kot Svetovni dan meroslovja.

Meter, m. Beseda meter izvira v grški besedi μέτρον, kar pomeni mera,

merilo, merska posoda, merska palica, lahko tudi vse, kar se meri. Meter

je v SI osnovna enota za dolžino, pot, odmik, pravokotne koordinate itd.

Človek je merjenje geometrijskih razsežnosti že davno dojel kot potrebo

in si pomagal s tistim, kar je imel najbolj pri roki: širino palca, dolžino

komolca, stopala itd. Najbrž veliko prej preden je začel tehtati in meriti

čas. Zato je meter upravičeno na prvem mestu v sistemu enot.

Besedo meter uporabljamo tudi v pesništvu kot mero v verzih. Tudi

besedi pentameter in heksameter sta zgrajeni na tej besedi z dodatkom

števnikov za pet in šest, πέντε in ἕξ.

Veliko imamo tudi tujk, ki se tičejo merjenja in imajo vključeno besedo

meter, na primer geometrija, planimetrija, stereometrija, goniometrija,

10



Slika 3: Milimetrsko merilo

trigonometrija, simetrija, asimetrija, telemetrija, izometrija, aksonometrija,

fotometrija.

Kilogram, kg. Kilogram je v SI osnovna enota za maso in med njimi

edina enota, ki ima desetiško predpono, to je kilo-, dodano enoti gram.

Tako je na prvi pogled osnovna enota za maso gram. Samostalnik gram

izhaja iz grščine, v kateri γράμμα med drugim pomeni črka, beseda, spis,

napis, morda tudi iz besede γραμμή, ki pomeni črta, oris, poteza. Pravi-

jo, da sta obe besedi izpeljani iz glagola γράφω, kar pomeni vrezujem,

praskam. Če so želeli nekaj zapisati, so morali pač znake vrezati v primerni

material: leseno, kamnito, voščeno ploščo.

Rimski funt, kar je danes okoli 327 g, so delili na 12 unč, latinsko uncia.

Unčo so naprej delili na 24 enot, latinsko gramma iz grške γράμμα. Morda

so grammo ali pa utež zanjo označevali s črtico ali črko in tako dobili ime

za precej majhno utežno enoto.

Ena gramma potemtakem ustreza 1,135 g. Nekoliko manj od tega so

potem Francozi na koncu 18. stoletja vzeli za novo enoto in jo imenovali

gramme, ki se je potem razširila kot nova enota za maso. Za boljšo pred-
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Slika 4: Pisemska tehtnica

stavo: en kubični centimeter kemijsko čiste vode pri 4 ◦C in normalnem

zračnem tlaku tehta en gram.

Beseda masa je tujega izvora. V latinščini massa pomeni gmoto, beseda

pa izvira iz grščine, v kateri pomeni μάσσω, atiško pa μάττω, isto kot tlačim,

stiskam, gnetem, tolčem, kar pa je povezano tudi z besedo μάζα oziroma

μᾶζα v pomenu testo, kvas, ječmenov kruh. Poleg fizikalnega pomena

ima beseda masa tudi družboslovni in premoženjski pomen. Govorimo

na primer o masi ljudi, ki se je zbrala na demonstracijah, pa tudi o stečajni

masi, premoženju, ki je ostalo po stečaju kakšnega podjetja.

Sekunda, s. Osnovna enota za čas je v SI sekunda. Merjenje časa je

bilo nekoč dosti bolj zahtevno. Svetli del dneva so v starem Egiptu in

Mezopotamiji in morda še kje razdelili na 12 ur, ki so jih začeli šteti zjutraj.

Pomembne ure so bile tretja, šesta in deveta. Temni del dneva so ponekod

razdelili na straže, ker so se ponoči na vsake nekaj ur menjale straže.

Nočne straže so vpeljali po velikih mestih že v starem veku. Najprej

tri, ki so trajale približno štiri ure. Prva straža je trajala od mraka do

polnoči, druga od polnoči do petelinjega petja, tretja od petelinjega petja
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Slika 5: Petelin je bil glede časa pomembna žival

do sončnega vzhoda. Hebrejci so te straže poimenovali po vrsti roš aš-

moreth, אשמרת! ,ראש ašmoreth hat-tikonah, התכונה! ,אשמרת in ašmoreth hab-

boker, הבקר! .אשמרת Tako piše Jurij Vega v [9]. Kaže, da delitve dneva na

ure spočetka niso poznali, kajti šele v babilonskem suženjstvu so spoznali

sončne in vodne ure ter razdelitev dnevnega časa. O tem v Dalmatinovem

prevodu druge Knjige kraljev, 20. poglavje, vrstice 8–10:

Hiskia pak je djal k’Iesaiu: Kateru je tu snaminje, de bo GOSPVD

mene osdravil, inu de jest tja gori v’Hisho tiga GOSPVDA poj-

dem na tretji dan?

Iesaia je djal: Letu snaminje bosh ti imèl od GOSPVDA, de bo

GOSPVD sturil, kar je on govuril. Ima li senza desset stopin

naprej pojti, ali desset stopin nasaj pojti?

Hiskia je rekàl: onu je lahku de senza desset stopin doli gre, tiga

jest nezhem, temuzh de desset stopin supét nasaj gre.

Tu je očitno govora o sončni uri ali gnomonu, v grščini γνώμων. Najstarejši

gnomon so našli na Kitajskem in izvira iz časa 2300 let pred našim štet-

jem. Čas se namreč da meriti s senco, ki jo meče palica na ravno pod-

lago. Dolžina in kot sence z določeno smerjo se s časom spreminjata in
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sta primerna podatka za približno določitev časa. Na žalost taka naprava

deluje samo ob lepem vremenu. Sončnih ur je nič koliko na zunanjih zi-

dovih naših cerkva, pa tudi drugih zgradb. So pa tudi postavljene kar

tako, da bi ljudje vsaj malo spoznali osnove astronomije. S primernim

izračunom lahko dosežemo tako postavitev sončne ure, da nam le-ta kaže

kar točen čas.

Slika 6: Sončna ura na ljubljanski stolnici

Ure so začeli šteti od sončnega vzhoda. Besedo ura, hebrejsko šah, ,שעה!

najdemo v novih prevodih knjige preroka Daniela. Tako na primer naj-

demo v 3. poglavju 6. vrstico:

Kdor se ne bo vrgel na tla in je ne bo molil, bo še isto uro pah-

njen v gorečo, ognjeno peč!

Dalmatin je uporabljal v prevodu druge besede, na primer, namesto isto

uro je zapisal sdajci:

Kateri pak taistikrat doli nepade, inu nemoli, ta ima sdajci v’to

resbeleno Pezh vershen biti.
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Delitev dneva od jutra do večera na dvanajst ur zasledimo v Janezovem

Evangeliju. V Dalmatinovem prevodu sporoča:

Iesus je odguvoril: Néli v’dnevi dvanajst ur? Kateri po dnevi

hodi, ta se neopotakne, sakaj on vidi tiga Svitá luzh.

Isto še v grškem originalu:

Ἀπεκρίθε ᾿Ιησοῦς· οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐάν τις πε-

ριπατῇ ἐν τῇ ἡμέρα, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου

βλέπει·

Delitev dneva kot časa enega obrata Zemlje okoli svoje osi na 24 ur

je uradno vpeljal aleksandrijski učenjak Klavdij Ptolemaj, Κλαύδιος Πτο-

λεμαῖος, v 2. stoletju. Slovenci uporabljamo besedo ura v dveh pomenih:

kot časovno enoto in kot napravo, ki kaže čas. Drugi narodi in jeziki to

dvoje razločujejo. Nemci imajo Stunde – Uhr, Italijani ora – orologio, La-

tinci hora – horologium, Angleži hour – watch, clock, Francozi heure –

horloge, Španci hora – reloj, Rusi qas – qasy.

Pač pa se besedi čas in ura po Dalmatinu uporabljata na primer v bib-

lijskem Pridigarju, 3. poglavje, prva vrstica:

Vsaka rézh ima svoj zhas, inu vsaku naprejvsetje pod Nebom

ima svojo úro.

Kasneje, okoli začetka našega štetja, so obstajale štiri triurne straže, v

Rimu so jim rekli vigilije. Prva straža, večerna straža, vespera, prima vi-

gilia, je trajala od konca dneva do približno naše devete ure zvečer. Grki so

ji rekli ὀψέ. Druga straža, polnočna straža, secunda vigilia, je sledila prvi

in je trajala do polnoči. Grki so ji rekli μεσονύκτιον. Tretja straža, petelinje

petje, gallicinum, tertia vigilia, je trajala od polnoči do petelinjega petja.
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Grki so ji rekli ἀλεκτοροφωνία. Zadnja, jutranja, četrta straža, quarta vigi-

lia, je trajala od petelinjega petja do sončnega vzhoda. Na Grškem so ji

rekli πρωΐ.

Ko so izumili vodno uro, klepsidro, so lahko z njo merili čas tudi ponoči.

Nazadnje so opredelili dan kot čas enega obrata Zemlje okoli svoje osi,

dan razdelili na 24 ur in ga začeli šteti od polnoči do naslednje polnoči.

Uro so po babilonskem zgledu razdelili na 60 minut, minuto pa na 60

sekund. Beseda minuta je okrajšava latinskega izraza pars minuta prima,

kar pomeni prvi mali del, sekunda pa drugi. Dobesedno pomeni latin-

ski secundus, secunda, secundum kot vrstilni števnik drug, druga, drugo,

pa tudi naslednji, naslednja, naslednje. To je tudi v skladu z oznakama:

ena črtica ’ za minuto, dve črtici ” za sekundo v geometriji, pri kotih.

Tradicionalna enota pri merjenju kotov je (kotna) stopinja, ki se deli na 60

minut, minuta pa na 60 sekund. V matematiki pogosto odvode funkcije,

na primer f , tudi označujemo s črticami: f ′, f ′′, . . .

Slika 7: Ura koprske stolnice

Grški izraz za vodno uro je klepsidra, v grščini κλεψύδρα. To je ses-

tavljenka. Prvi del je iz glagola κλέπτω, kradem, izmikam, drugi del pa iz

samostalnika ὕδωρ, voda.

Kot primer uporabe besede čas si poglejmo, kako je Jurij Dalmatin
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(1547?–1589) prevedel 19. vrstico v 18. poglavju prve Samuelove knjige:

Kadar je pak ta zhas bil prishàl de je Merob, Saulova Hzhy,

Davidu iméla dana biti, je ona bila Adrielu, enimu Meholatiterju

k’Sheni dana.

V njej je uporabljena beseda čas. V Bibliji v slovenskih prevodih to

besedo najdemo kar pogosto, večinoma v povezavah, na primer: ves čas,

tisti čas, vsak čas, prišel je čas.

Amper, A. Enota amper je osnovna enota v SI in se uporablja za os-

novno enoto jakosti električnega toka. André-Marie Ampère (1775–1836)

pa je tisti francoski fizik in matematik, po katerem je enota dobila ime.

Slika 8: Šolska inštrumenta

Električni tok z jakostjo 1 A je za človeško telo ogromen. Že tok z

jakostjo 100 mA, kar je desetkrat manj kot 1 A, povzroči smrt, če teče skozi

telo več kot 1 s. Električni tok je usmerjeno gibanje nosilcev električnega

naboja. Električni naboji so dveh vrst: pozitivni in negativni.
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Znanost o elektriki s pripadajočimi merskimi enotami je razmeroma

nova. Obstaja nekaj podatkov iz starega veka, ki pričajo o nekaterih po-

javih, ki sodijo na področje elektrike, na primer privlak in odboj naelek-

trenih lahkih predmetov. V tej zvezi omenjajo jantar, grško elektron, ἔλε-

κτρον, ki je pravzaprav prispeval besedo elektrika. Elektron je negativno

nabit delec. Grščina je dala tudi besedo proton, pozitivno nabit delec.

Beseda πρῶτον pomeni prvo. V sozvočju z imeni teh delcev so fiziki poime-

novali še vrsto drugih, na primer nevtron, pozitron, mion, pion, bozon,

hadron, foton, lepton, fermion, gluon.

Slovenci smo si besedo jantar izposodili iz ruske �ntar~. Najbrž so jo

Rusi prevzeli po letonski dzintars oziroma litovski gintaras. V nemščini

imamo za to besedo Bernstein, v angleščini pa amber. Slednja izhaja iz

arabske anbar, Q�.
	
J«, kar naj bi pomenilo kar plava v morju, oziroma per-

zijske ambar, Q�.Ò«. Iz tega prihajajo ambra, ambre, ámbar, âmbar v ita-

lijanščini, francoščini, španščini in portugalščini. V resnici je glede tega

prišlo do zmešnjave. Ambra, v latinščini ambra grisea, je neki sivi izloček

kita glavača, ki ga naplavlja morje na obalo in se je nekdaj uporabljal v

parfumeriji. Skupno obema je to, da se dobi na obalah morij. Obstajajo

ustreznejše besede. Romuni so našli za jantar besedo chihlimbar, Albanci

qelibar, novi Grki κεχριμπάρι, Srbi �ilibar, Turki kehribar, verjetno iz

arabske kahraman, 	
àAÓQê», oziroma perzijske kahroba, AK. Qê», kar pomeni

tisto, kar privlači slamo.

V bistvu je jantar fosilizirana smola izumrlega iglavca Pinus succinifera,

ki je rasel na Zemlji pred 260 milijoni let. Od nekdaj so ga pridobivali

ob Baltskem morju in tovorili po jantarski poti. Vodila je od Baltika do

Ogleja, Aquileie. Trgovanje z jantarjem je trajalo vse od bronaste dobe do

konca zahodnega Rimskega cesarstva. Jantar so uporabljali za izdelavo

nakita, okrasnih predmetov, kadila in zdravil. Posebno imeniten je jan-

tar, v katerega se je po nesreči ujela kakšna žuželka, katerih v sivi davnini
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zagotovo ni manjkalo (muha, osa, čebela, čmrlj, mravlja).

Zagotovo pa ljudje niso spregledali veličastnih razelektritev v ozračju,

strel, bliskov in gromov. Seveda pa dolgo niso vedeli, za kaj pri tem gre,

zato so se jih bali. V 20. poglavju Eksodusa stoji 18. vrstica, ki se v Dal-

matinovem prevodu glasi:

Inu vus Folk je vidil tu garmenje, inu bliskanje, inu ta glas te

Trobente, inu to Gorro, de se je kadyla: Kadar so ony tu vidili,

so béshali, inu so delezh stopili.

V Knjigi modrosti, poglavje 19, vrstica 13, v Dalmatinovem prevodu lahko

preberemo:

Inu shtrajfinga je tudi bila prishla zhes Gréshnike, skusi zajhne,

kateri so se s’mozhnim bliskanjem godili.

Kelvin, K. Enota kelvin se uporablja v SI kot osnovna enota termodi-

namične temperature. Ime so enoti dali v čast inženirja in fizika lorda

Kelvina, ki je pred svojim lordstvom bil William Thomson (1824–1907).

Po velikosti je temperaturna razlika 1 K enaka temperaturni razliki 1 ◦C, le

da se Kelvinova temperaturna skala začne pri −273,15 ◦C, pri tako imeno-

vani absolutni ničli.

Evropejci smo najbolj navajeni na Celzijevo temperaturno lestvico s

stopinjami Celzija, ◦C. Ime je dobila po švedskem astronomu Andersu

Celsiusu (1701–1744), ki jo je leta 1742 predlagal. Definicijo lestvice so

nekaj časa znanstveniki še pilili, da smo dobili današnjo. Poenostavljeno

povedano, pri normalnem zračnem tlaku 0 ◦C ustreza tališču ledu, 100 ◦C

pa vrelišču vode. To sta oporni točki za linearno Celzijevo temperaturno

lestvico. Pri temperaturi 4 ◦C ima voda največjo gostoto.

Ko pozimi na radiu slišimo, da je zunaj temperatura −15 ◦C, vemo,

koliko se moramo obleči, če želimo na sprehod. Prav tako vemo, da ni

šale, če nam termometer za merjenje telesne temperature pokaže 38,5 ◦C.
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Slika 9: Delo s termometrom

Termometri so dolga leta kot temeljno sestavino vsebovali živo sre-

bro, katerega hlapi pa so našemu zdravju škodljivi. Sledili so termometri

na obarvan alkohol, termometri, ki delujejo na osnovi temperaturnega

raztezanja trdih kovin, digitalni in infrardeči termometri ter drugi.

Slika 10: Prikazovalnik programabilnega sobnega termostata

Svojo temperaturno lestvico je še pred Celzijem, že leta 1724, predlagal

poljsko-nemški fizik Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736). V tej lestvici
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je enota stopinja Fahrenheita, ◦F. Uporabljajo jo še v ZDA in nekaterih

manjših koščkih sveta. Oporni točki za linearno Fahrenheitovo tempera-

turno lestvico sta pri normalnem zračnem tlaku tališče ledu, ki ustreza

32 ◦F, in vrelišče vode, ki ustreza 212 ◦F. Temperaturna razlika med tali-

ščem ledu in vreliščem vode je razdeljena na 180 enakih delov, tako kot

v geometriji iztegnjeni kot na 180 kotnih stopinj. Formulo za pretvorbo

ϑ ◦F v θ ◦C dobimo iz enačbe premice skozi točki (0,32) in (100,212) v

pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu Oθϑ:

ϑ − 32 =
212− 32

100
θ =

9
5
θ.

Iz tega takoj sledi formula za pretvorbo:

ϑ =
9
5
θ + 32, θ =

5
9

(ϑ − 32).

Slika 11: Mala elektronska vremenska postaja

Mala elektronska vremenska postaja na sliki 11 kaže 72 ◦F, kar je pri-

bližno 22,2 ◦C. Telesni temperaturi 37 ◦C ustreza 98,6 ◦F.

Besede, ki jih uporabljamo v zvezi s toploto, so seveda ljudje uporab-

ljali že od nekdaj, in to zelo pogosto. Primer: v novem prevodu Jane-

21



zovega Razodetja, v grščini Ἀποκάλυψις ᾿Ιωάννου, preberemo 9. vrstico 16.

poglavja:

Inu Zhlovèkom je bilu vrozhe od velike vrozhusti, inu so shentovali

Boshje Ime, kateri ima oblast zhes lete shtrajfinge, inu néso

pokure sturili, de bi njemu zhast dali.

Isto še v grškem originalu:

Καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμεσαν οἱ

ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς

ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.

Beseda temperatura je latinskega izvora. Glagol tempero pomeni odme-

rim pravi čas, spravim v pravo mero, uredim, pravilno mešam, vladam,

vodim, upravljam, blažim, ublažim, omilim, pomirim, sem umerjen, vz-

držujem se, brzdam se, zatajujem se, prizanašam. Poleg fizikalnega pome-

na ima beseda temperatura tudi družbosloven pomen, saj pogosto pra-

vimo, da se je med ljudmi nepričakovano dvignila, da med ljudmi nekaj

vre itd.

Mol, mol. Enota mol je osnovna enota v SI in je doma v kemiji. En

mol je množina snovi, ki vsebuje isto število delcev (atomov, molekul)

kot 12 g izotopa ogljika 12C. En mol čistega 12C ima maso 12 g. Potem-

takem N molov neke snovi vsebuje enako število molekul kot N molov

neke druge snovi. Število delcev na mol snovi je Avogadrovo število NA =

6,022140857 · 1023 mol−1.

Besedo mol si je leta 1893 izmislil nemško-baltski kemik in filozof Wil-

helm Ostwald (1853–1932), prejemnik Nobelove nagrade za kemijo leta

1909.

Sama beseda mol verjetno izhaja iz latinske besede molecula, kar je

pomanjševalnica besede moles v pomenu teža, masa, breme.
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Slika 12: Oglarska kopa

Ko je v 19. stoletju nastajalo slovensko kemijsko izrazje, je Mihael

Peternel (1808–1884), prvi ravnatelj ljubljanske realke, predlagal imena

nekaterih kemijskih elementov, konkretno za ogljik besedo ogljec, ki ima

izvor v besedi oglje. Peternel je še pojasnil, da je ogljec v nemščini KohlenĆoĎ,

v latinščini carbonium, da je kemijski znak zanj C, da ima vrstno število

6, da je znan že od nekdaj in da je šele francoski kemik Antoine-Laurent

de Lavoisier (1743–1794), odkril, da je ogljik kemijski element ali prvina.

Oglje so pri nas nekoč na veliko kuhali, v glavnem za potrebe kovaštva.

Dandanes tu in tam to še počnejo, morda bolj za turistično promocijo, dobi

pa se oglje v trgovinah za peko na žaru. Najfinejše oglje vsebuje od 85 do

98 % ogljika.

Poznamo dva stabilna izotopa ogljika: 12C (98,9 %) in 13C (1,1 %). V

naravi je v neznatnih količinah tudi nestabilen 14C, ki ima razpolovno

dobo 5730 let. Na podlagi tega določajo starost predmetov organskega

izvora. Umetno so ustvarili še nekaj nestabilnih izotopov ogljika. Beseda

izotop je nastala iz grških besed ἴσος, enak, in τόπος, kraj, mesto. Izotopi
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kemijskega elementa imajo isto vrstno ali atomsko število in jim v period-

nem sistemu elementov pripada isto mesto, čeprav imajo različne atomske

mase. Primer. Ogljik ima vrstno število 6, izotop 12C ima atomsko maso

12, 13C pa 13. Atom prvega ima v jedru 6 protonov in 6 nevtronov, drugi

pa 6 protonov in 7 nevtronov.

Poleg tega pa je ogljik zanimiv tudi zato, ker lahko nastopa v različnih

alotropskih oblikah. Najbolj znane so amorfni ogljik, grafit in diamant.

Zadnje čase pa poznamo še druge oblike, na primer fulerene in nanocevke.

Premer nanocevk se meri v nanometrih, nm. Beseda alotropija in iz nje

izpeljan pridevnik alotropski izvirata v grščini. Beseda ἄλλος pomeni drug,

drugačen, τρόπος pa način, lastnost.

Kandela, cd. Kandela je v SI osnovna enota za svetilnost. Svetlobni

izvor ima svetilnost ene kandele, če v dani smeri izseva enobarvno valo-

vanje s frekvenco 540 THz z močjo 1/683 W v vsak prostorski kot velikosti

enega steradiana.

Slika 13: Čajna sveča

Candela pomeni v latinščini in italijanščini sveča.

V zvezi s svetilnostjo imamo povezane še pojme svetlobna energija,

svetlobni tok, svetlost in osvetljenost.
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Svetilo izseva v prostor svetlobno energijo. V praznem prostoru se svet-

lobna energija širi s svetlobno hitrostjo c0 = 2,99792458 · 108 m/s. Naše

ljubo Sonce je ogromno svetilo in ljudje že dolgo vemo, da prejemamo od

njega energijo v velikih količinah že nekaj milijard let.

Svetlobni tok je svetlobna energija, ki jo svetilo izseva v vseh smereh

v eni sekundi. Enota svetlobnega toka je lumen, lm, to je svetlobna ener-

gija, ki jo svetilo s svetilnostjo ene kandele izseva v prostorski kot enega

steradiana v eni sekundi. Svetlost je fizikalna količina, ki pove, kolikšno

svetilnost ima enota površine svetila. Osvetljenost pove, kolikšen svet-

lobni tok pade pravokotno na določeno belo ploskev. Enota osvetljenosti

je luks, lx. Bela ploskev ima osvetljenost enega luksa, če na vsak kvadratni

meter te ploskve pade svetlobni tok enega lumna.

Slika 14: Fotografu je svetloba nujno potrebna

Brez svetlobe ne bi bilo fotografije. Beseda fotografija je grškega izvora.

Samostalnik φῶς, rodilnik φωτός, pomeni med drugim luč, svetloba, glagol

γράφω pa med drugim slikam, rišem. V starodavni literaturi besede, ki so

povezane s svetlobo, najdemo zelo pogosto. Že v Genezi, prvo poglavje,

tretja vrstica beremo v Dalmatinovem prevodu:

Inu Bug je rekàl: Bodi Luzh. Inu je bila Luzh.
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Še v grškem prevodu:

Καὶ εἴπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.

Iz samostalnika φῶς oziroma njegovega rodilnika φωτός in drugih grških

ali latinskih besed je sestavljenih še cel kup drugih znanih zloženk, na

primer: fotoaparat, fotocelica, fotodioda, fotograf, fotosinteza.

2 Koti in prostorski koti

Kot je v geometriji splošno znan pojem. Velikost kota smo najbolj vajeni

podajati v kotnih stopinjah, minutah in sekundah. Oznake zanje so ◦, ′, ′′.

Pri tem je 1◦ = 60′, 1′ = 60′′. Pravi kot meri 90◦. S temi kotnimi enotami

se še vedno najbolje znajdemo v geografiji in astronomiji.

Slika 15: Geografske koordinate na Krimu

V matematiki in fiziki pa se izkaže za primernejšo kotno enoto ra-

dian. Oznaka zanj je, ko je res potrebno navesti enoto, rad. V krožnici

s polmerom r meri 1 rad tisti središčni kot α, ki ustreza loku dolžine r.
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Krožnemu loku z dolžino ` ustreza kot α = `/r rad. Potemtakem je rad =

m/m. Ker je tedaj α dejansko količina brez enote, oznake rad običajno ne

pišemo. Pravi kot meri π/2, iztegnjeni π, polni 2π.

Slika 16: Radian

Prednost kotov v radianih oziroma kar v številih se vidi na primer v

razvoju v potenčno vrsto

sinx = x − x
3

3!
+
x5

5!
− x

7

7!
+ . . . ,

ki velja le, če je x kot v radianih, skratka realno število.

Beseda radian ima izvor v latinski besedi radius v pomenu žarek, pol-

mer. Enota radian je v matematiko prišla razmeroma pozno. Besedo si

je izmislil inženir in fizik James Thomson (1822–1892), brat bolj znanega

lorda Kelvina.

Prostorski kot se v matematiki redko uporablja, v fiziki pa je potreben

pri opisu širjenja energije v prostor. Pri navadnem kotu si pomagamo s

krožnico, pri prostorskem kotu pa s sfero. Če na sferi s polmerom r na-

rišemo neko enostavno sklenjeno krivuljo, ki sfero razdeli na dva dela s
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Slika 17: Prostorski kot

površinama S in S ′ = 4πr2−S, potem poltraki iz središča sfere skozi točke

dela S in S ′ sestavljajo prostorska kota Ω = S/r2 in Ω′ = S ′/r2 = 4π−Ω. Ko

K stiskamo v točko, preide en prostorski kot v 0, drugi pa v 4π. Celotnemu

prostoru ustreza prostorski kot 4π, polprostoru pa 2π. Enota za velikost

prostorskega kota je steradian z oznako sr, ki ga navajamo, podobno kot

radian, samo takrat, ko je res nujno potrebno. Prostorski kot, ki ustreza

površini r2 na sferi, meri 1 sr. Po definiciji je pravzaprav rd = m2/ m2.

Radian in steradian sta neimenovani enoti. Predpona ste- pride iz grške

besede στερεός, kar pomeni trden, napet.

3 Grški alfabet

Ker brez grških črk v matematiki in fiziki ne gre, ponovimo grški alfabet,

v grščini ἑλληνικός ἀλφάβητος. Z nekaterimi spremembami in dopolnit-

vami je v uporabi že od devetega stoletja pred našim štetjem. Razvil se je

iz feničanskega alfabeta, ki je imel dvaindvajset črk in je nastal okoli štiri

stoletja prej, a ima tudi ta svoje predhodnike. Nekatera imena grških črk
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nas spominjajo na ustrezna imena v arabskem in hebrejskem alfabetu. Pr-

votno je vsaka črka pomenila določeno žival ali stvar (na primer Α bika, Β

hišo, Γ kamelo, Δ vrata).

Ustaljeni vrstni red črk je omogočal njihovo uporabo za zapis števil.

Ne le v grščini, ampak na primer tudi v hebrejščini in arabščini. Oglejmo

si prve štiri. V grščini alfa, beta, gama, delta, v hebrejščini alef, bet, gimel,

dalet, v arabščini (abdžad) alif, ba, džim, dal.

Beseda alfabet je nastala iz imen prvih dveh grških črk. Vrstni red ima

osnovo v feničanskem alfabetu, ki so ga Grki prilagodili svojemu jeziku.

Nekaj feničanskih črk so opustili in nekaj dodali. Posamezne feničanske

črke so tudi malo zasukali ali prezrcalili, ko so prešli na pisavo z leve

na desno. Feničani so namreč pisali obratno. Najdemo pa tudi primere

vijugaste pisave, kar nas spominja na oranje njive.

Oče zgodovine, Herodot, v svojih Zgodbah v peti knjigi, posvečeni

muzi plesa Terpsihori, Τερψιχόρη, začenja oseminpetdeseti odstavek z bese-

dami (prevod A. Sovrè):

Feničani, ki so prišli s Kadmom in so jim pripadali tudi Gefi-

rajci, so po naselitvi v Boiotiji uvedli med Helene mnogo ved,

zlasti pa črkovno pisavo, zakaj te, kolikor morem jaz reči, Grki

dotlej niso poznali. Od kraja so (boiotski) Feničani pisali tako

kakor vsi njih rojaki, s časom pa so obenem z jezikom spreme-

nili tudi obliko pismenk.

V grščini Herodotove besede zvenijo takole:

Οἱ δὲ Φοίνικες οὗτοι οἱ σὺν Κάδμῳ ἀπικόμενοι, τῶν ἦσαν οἱ Γε-

φυραῖοι, ἄλλα τε πολλὰ οἰκήσαντες ταύτεν τὴν χώρην ἐσήγαγον

διδασκάλια ἐς τοὺς ῞Ελληνας καὶ δὴ καὶ γράμματα, οὐκ ἐόντα πρὶν

῞Ελλησι ὡς ἐμοὶ δοκέειν, πρῶτα μὲν τοῖσι καὶ ἅπαντες χρέωνται
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Φοίνικες: μετὰ δὲ χρόνου προβαίνοντος ἅμα τῇ φωνῇ μετέβαλλον

καὶ τὸν ῥυθμὸν τῶν γραμμάτων.

V naslednji tabeli so navedene velike in male črke klasičnega grškega al-

fabeta:

Α α alfa Ι ι jota Ρ ρ ro

Β β beta Κ κ kapa Σ σv ς sigma

Γ γ gama Λ λ lambda Τ τ tav

Δ δ delta Μ μ mi Υ υ ipsilon

Ε ε epsilon Ν ν ni Φ φ fi

Ζ ζ zeta Ξ ξ ksi Χ χ hi

Η η eta Ο ο omikron Ψ ψ psi

Θ θ theta Π π pi Ω ω omega

Nekatera grška narečja so uporabljala tudi druge črke, na primer di-

gamo in kopo, v znakih ϝ in ϙ. Prva je stala med črkama ε in ζ. To mesto

je v latinski abecedi zasedla črka f. Druga pa je stala med črkama π in ρ, v

latinski abecedi pa je tam črka q.

4 Grški števniki

Za lažje razumevanje izvora nekaterih besed navajamo še tabelo prvih

dvajsetih grških števnikov. Take besede so na primer: proton, devteron,

devterij, tritij, tetraeder, heksaeder, oktaeder, dodekaeder, ikozaeder, pen-

tagon, pentagram, heksagon, dekagon, triskaidekafobija, pentan, heptan,

oktan, dekan, dekada, tetrapak, tetraplegik, tetrafonija, tetraklorid, tetra-

pod, tetroda, pentoda, pentatlon, pentatevh, pentameter, heksameter, pen-

toda.

Grški števniki imajo precej skupnega s števniki v nekaterih drugih

jezikih, na primer ἕξ, šest, six, sechs. Grški števniki do dvajset so:
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1 αʹ εἷς, μία, ἕν πρῶτος ἅπαξ

2 βʹ δύο δεύτερος δίς

3 γʹ τρεῖς, τρία τρίτος τρίς

4 δʹ τέτταρες, τέτταρα τέταρτος τετράκις

5 εʹ πέντε πέμπτος πεντάκις

6 ϛʹ ἕξ ἕκτος ἑξάκις

7 ζʹ ἑπτά ἕβδομος ἑπτάκις

8 ηʹ ὀκτώ ὄγδοος ὀκτάκις

9 θʹ ἐννέα ἔνατος ἐνάκις

10 ιʹ δέκα δέκατος δεκάκις

11 ιαʹ ἕνδεκα ἑνδέκατος ἑνδεκάκις

12 ιβʹ δώδεκα δωδέκατος δωδεκάκις

13 ιγʹ τρεῖς καὶ δέκα τρίτος καὶ δέκατος τρὶς καὶ δεκάκις

14 ιδʹ τέτταρες καὶ δέκα τέταρτος κ. δ. τετράκις κ. δ.

15 ιεʹ πέντε καὶ δέκα πέμπτος κ. δ. πεντάκις κ. δ.

16 ιϛʹ ἑκκαίδεκα ἕκτος κ. δ. ἑξάκις κ. δ.

17 ιζʹ ἑπτὰ καὶ δέκα ἕβδομος κ. δ. ἑπτάκις κ. δ.

18 ιηʹ ὀκτὼ καὶ δέκα ὄγδοος κ. δ. ὀκτάκις κ. δ.

19 ιθʹ ἐννέα καὶ δέκα ἔνατος κ. δ. ἐνάκις κ. δ.

20 κʹ εἴκοσι εἰκοστός εἰκοσάκις κ. δ.

V prvi koloni so arabske številke, v drugi grške številke (v slovnicah jih

označujejo s črticami), v tretji glavni števniki (koliko?), v četrti vrstilni

števniki (kateri po vrsti?) in v peti delilni števniki (kolikokrat?).

5 Potence števila deset in predpone

Predpon, ki povedo potence števila deset, je zaenkrat štiriindvajset. Polovi-

ca od teh se nanaša na pozitivne, polovica pa na negativne eksponente v
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potencah števila deset. Eksponent m v potenci 10m je lahko eno od števil:

±1,±2,±3,±6,±9,±12,±15,±18,±21,±24.

Tabela je taka:

Pot. sl. ime an. ime ozn. izv. jez. izg. pomen

1024 jota- yotta- Y otto it. oto osem

1021 zeta- zetta- Z sette it. sete sedem

1018 eksa- exa- E ἕξάκις gr. heksakis šestkrat

1015 peta- peta- P πετάννυμι gr. petanimi razprostiram

1012 tera- tera- T τέρας gr. teras pošast

109 giga- giga- G Γίγας gr. Gigas velikan

106 mega- mega- M μέγας gr. megas velik

103 kilo- kilo- k χίλιοι gr. hilioi tisoč

102 hekto- hecto- h ἑκατόν gr. hekaton sto

101 deka- deca- da δέκα gr. deka deset

10−1 deci- deci- d decimus la. decimus deseti

10−2 centi- centi- c centesimus la. centezimus stoti

10−3 mili- mili- m millesimus la. milezimus tisoči

10−6 mikro- micro- μ μικρός gr. mikros majhen

10−9 nano- nano- n νᾶνος gr. nanos palček

10−12 piko- pico- p piccolo it. pikolo majhen

10−15 femto- femto- f femten sk. femten petnajst

10−18 ato- atto- a atten sk. aten osemnajst

10−21 zepto- zepto- z septem la. septem sedem

10−24 jokto- yocto- y octo la. okto osem

Pomen kratic. pot. – potenca, sl. – slovensko, an. – angleško, ozn. – oz-

naka, izv. – izvor, jez. – jezik, izg. – izgovorjava, it. – italijansko, gr. –

klasično grško, la. – latinsko, sk. – skandinavsko (dansko, norveško). Za
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latinske besede je navedena poklasična izgovorjava. Dandanes po neka-

terih šolah učijo, da se vse c v latinščini izgovarja k, na primer Ciceron kot

Kikeron.

Predpone je treba uporabljati po pameti. Ne smejo se zaporedno kopiči-

ti, na primer μμm. To bi bil mikromikrometer, kar bi ustrezalo, zapisano s

potencami 10−6 · 10−6 = 10−12, torej pikometru pm. Potence enot pišemo

brez oklepajev, na primer s−2, pa tudi /s2. Potence enote s predpono

tudi pišemo brez oklepajev, eksponent pa samo enkrat. Primer: namesto

(cm)2 pišemo cm2. To seveda pomeni kvadratni centimeter, ne pa cen-

tikvadratni meter, kot bi kdo lahko napačno sklepal. Enote v SI pišemo

pokončno. Tiste, ki so dobile ime po znanstvenikih, pa z veliko začet-

nico, na primer K, J, W. Pri številskih količinah pišemo med številom in

enoto polni presledek razen pri kotnih stopinjah, minutah in sekundah, na

primer: 16,5 V, 13,8 A, 256 m2, 30 ◦C, 67◦15’30”. Napačna je na primer

pisava 45,2cm2 ali 30◦C. Pri deljenju na koncu vrstice naj ne ostane število

na koncu vrstice, enota pa na začetku naslednje.

S sedmimi osnovnimi enotami SI lahko z množenjem in potenciranjem

sestavimo ogromno drugih enot. Če jim dodamo še desetiško predpono,

dobimo splošno obliko enote v SI:

10m ·mα ·kgβ · sγ ·Aδ ·Kε ·molζ · cdη .

Pri tem je eksponent m lahko tak, kot smo ga navedli zgoraj, potenca 10m

predstavlja eno od desetiških predpon, ki so navedene zgoraj, eksponenti

α,β,γ,δ,ε,ζ,η pa so cela števila, praviloma po absolutni vrednosti manjša

kot deset. Če je kateri od njih enak nič, ustrezna osnovna enota v sestav-

ljeni enoti ne nastopi. Za m = 0 dobimo tako imenovane koherentne enote

SI. Če računamo s koherentnimi enotami, dobimo rezultat v koherentnih

enotah. Nekaj koherentnih enot je zbranih v tabeli:
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količina enota oznaka m kg s A

frekvenca hertz Hz s−1

sila newton N m kg s−2

tlak pascal Pa m−1 kg s−2

delo joule J m2 kg s−2

moč watt W m2 kg s−3

el. naboj coulomb C s A

el. napetost volt V m2 kg s−3 A−1

el. kapaciteta farad F m−2 kg−1 s4 A2

el. upornost ohm Ω m2 kg s−3 A−2

el. prevodnost siemens S m−2 kg−1 s3 A2

mag. pretok weber Wb m2 kg s−2 A−1

gost. mag. polja tesla T kg s−2 A−1

induktivnost henry H m2 kg s−2 A−2

6 Računalništvo in informatika

V računalništvu je bit najmanjša enota pomnilnika, v informatiki pa naj-

manjša enota informacije. Beseda bit je nastala iz začetka angleške besede

binary, kar pomeni dvojiški, in konca besede digit, kar pomeni številka,

prst. Torej bit = binary + digit. Bit ima dve stanji: 0 in 1. Prav toliko

je števk v dvojiškem ali binarnem številskem ssistemu, ki je osnovan na

načelu mestnih vrednosti. Dvojiški sistem ima osnovo 2, desetiški pa 10.

Primer: število 68 je v dvojiškem sistemu 1000100, ker je

1 · 26 + 0 · 25 + 0 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20 = 68.

Bit si nazorno predstavljamo kot kvadratek, v katerega vpišemo stanje

0 ali 1. Osem bitov združimo v bajt, dogovorjena oznaka zanj je B, an-

gleško byte. Beseda byte je umetna, nastala iz štirih črk besed binary, kar
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pomeni dvojiški, in term, kar pomeni izraz. Torej byte = binary + term.

Predstavljamo si ga kot daljši pravokotnik, razdeljen na osem enakih

kvadratkov, ki predstavljajo bite. Bajt ima lahko 28 = 256 stanj, ker je vsak

bit lahko v stanju 0 ali 1. Stanja bajta imamo lahko za dvojiški zapis števil

od 0 do 255. Številu 0 ustreza stanje bajta, ko so vsi njegovi biti v stanju 0,

številu 255 pa stanju, ko so vsi njegovi biti v stanju 1. Številu 68 ustreza

stanje

0 1 0 0 0 1 0 0

Ker je 210 = 1024, kar je le malo več kot 1000, v računalništvu pred-

pona kilo- pomeni faktor 1024, predpona mega- pa faktor 10242. En kilo-

bajt, oznaka 1 kB, je 1024 bajtov, kar je 210 · 23 = 213 = 8192 bitov. En

megabajt, oznaka 1 MB, je 10242 = 223 = 8388608 bitov. Pomnilnik z ve-

likostjo 1 kB je lahko v nepredstavljivo mnogo stanjih: 28192. Podobno

definiramo enote GB, TB itd.

Ker pa je 1024 le približno 1000, so uvedli novo enoto kibi z okraj-

šavama KiB in KB. Tako je 1 KB točno 1024 bajtov. Za 10242 bajtov, kar je

približno 1 megabajt, so uvedli enoto mibi z okrajšavama MiB in MB. Tako

so naredili še za 1024n bajtov, 3 ≤ n ≤ 8, in imenovali enote gigi, tebi, pebi,

eksbi, zebi, jobi in ustrezne okrajšave GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB, YiB oziroma

GB, TB, PB, EB, ZB, YB.

7 Deka-

Deka-, 101, znak da, je edina predpona, ki se označuje z dvočrkovjem. To

pomeni, da je 1 dag = 10 g ali 1 dag = 1
100 kg. V vsakdanjem življenju

jo pogosto uporabljamo v gospodinjstvu. Količine soli, sladkorja, masla,

mesa itd. najraje navajamo v dekagramih, na primer: 25 dag morske soli,

15 dag surovega masla. Gospodinje imajo enoto dekagram rade, ker si kar
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dobro predstavljajo, koliko kaj tehta. Zvrhana žlica soli tehta približno 2

dag ali 20 g. Tudi pri nakupovanju pršuta, mortadele in podobnih mes-

nih izdelkov v delikatesah uporabljajo najraje dekagrame. V receptih za

pripravo peciva in slaščic je v novejših kuharskih knjigah vse zapisano v

gramih. Pogovorno za dekagram uporabljamo besedo deka.

Predpona deka- izhaja iz grškega glavnega števnika deka, v grščini

δέκα, kar pomeni deset. Ustrezni vrstilni števniki so δέκατος, δεκάτη, δέκα-

τον za moški, ženski in srednji spol, torej deseti, deseta, deseto. Izpeljani

prislov δεκάκις pomeni desetkrat.

Iz števnika deka izhaja še cela vrsta besed, na primer: dekada, deka-

gon, dekaeder, dekalog, dekan, dekapeptid, dekapod, dekasilabičen, de-

kastil, dekatlon.

8 Hekto-

Predpona hekto-, 102, znak h, izvira v grščini. Glavni števnik sto je v

grščini ἑκατόν, kar se izgovarja kot hekaton. Znak nad ε označuje tako

imenovani ostri pridih ali spiritus asper. To pomeni, da se ἑ izgovarja kot

he.

V praksi radi uporabljajo enoto hektoliter, hl, vinogradniki. Nekdo

pridela 20 hl terana, drugi 22 hl malvazije, tretji 18 hl renskega rizlinga.

V vremenoslovju so nekaj časa zračni tlak merili in zapisovali v hek-

topascalih, hPa. Normalni zračni tlak je 1013,25 hPa. Enota hektopascal

je bila primerna tudi zato, ker smo pred tem dolgo uporabljali za zračni

tlak enoto milibar, mbar. Dandanes uporabljajo spet raje tradicionalno

enoto milibar. Normalni zračni tlak je 1013,25 mbar.

Tudi površinska enota hektar, ha, spada v to rubriko. V kmetijstvu sta

primerni enoti ar in hektar, a oziroma ha. Velja: 1 a = 100 m2, 1 ha = 100 a.
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V grški mitologiji najdemo tudi tako imenovane Storoke ali Hekaton-

hejre, ῾Εκατόγχειρες. Bili so trije: Briarej ali Ajgajon, Kot in Gig ali Gij, v

grščini Βριάρεως ali Αἰγαίων, Κόττος in Γύγης ali Γύης. Bili so sinovi Urana

(Οὐρανός) in Geje (Γαῖα). Njuni sinovi so bili tudi Titani, Giganti in Kik-

lopi, Τιτᾶνες, Γιγάντες καὶ Κύκλωπες. Beseda Hekatonhejr je sestavljena

iz ἑκατόν, sto, in χείρ, roka. S stikom teh dveh besed dobimo soglasniško

skupino νχ, ki pa se v grščini piše kot γχ, zato ῾Εκατόγχειρες.

9 Kilo-

Predpona kilo-, 103, znak k, je tudi doma v grščini. Glavni števnik tisoč

je v grščini χίλιοι. V latinščini so črko χ prečrkovali v ch, kar so verjetno

brali kot kh.

Slika 18: Elektronski električni števec

Pogosto uporabljamo enote kilometer, kilogram, kilovolt, kiloohm, ki-

lowatt, kilohertz, na primer razdalja od kraja A do kraja B je 155 km, oseba

C tehta 75 kg, napetost v daljnovodu je 100 kV, zamenjati je treba elek-

trični upornik z uporom 10 kΩ, stroj dela z močjo 2 kW, radijska postaja

oddaja na frekvenci 918 kHz. Pogovorno za kilogram uporabljamo besedo

kila. Tisoč kilogramov je tona, ki jo označujemo s t. Torej: 1 t = 1000 kg.
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Gospodinjstvom merijo porabo električne energije v kWh, kilowattnih

urah. V ta namen uporabljajo električne števce, zadnje čase take, ki se

odčitavajo daljinsko.

V ZDA in še nekaterih deželah imajo za maso enoto funt, angleško

pound, iz latinske besede pondo, kar pomeni glede teže, po teži. Funt oz-

načujejo z lb, kar prihaja iz latinske besede libra. Rimljani so rekli libra

pondo, kar je pomenilo eno libro težak. Beseda libra se je zaradi vsak-

danje pogoste rabe izpuščala, ostal je samo pondo. V ZDA velja: 1 lb =

453,59237 g. Tehtnica na sliki 20 ima skalo v lb in kg.

Slika 19: Kuhinjska tehtnica

V Parizu hranijo prameter in prakilogram v kovinski fizični obliki.

Za meter in kilogram človek hitro dobi pravi občutek. Velikost in masa

človeškega telesa se z njima spodobno izražata. Novorojenček tehta tri,

štiri kilograme in je dolg okoli pol metra, odrasel dedec pa je denimo visok

meter in tri četrt in tehta 75 kg. V vsakdanjem življenju imamo z metrom

in kilogramom kar naprej opravka. Kupujemo razno blago na metre, me-

rimo razsežnosti sob in parcel na metre, krompir, fižol, sadje in zelenjavo

na kilograme. Vemo, koliko kilogramov nečesa lahko dvignemo, koliko
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lahko nesemo v rokah ali na hrbtu.

Za tisoč ton se uporablja enota kilotona. Navadno z njo izražamo rušil-

no moč nuklearnih bomb. Tako povemo, koliko kilotonam klasičnega

razstreliva TNT ustreza rušilna moč nuklearne bombe.

Slika 20: Tehtnica za tehtanje prtljage

Grški števnik χίλιοι je dal tudi ustrezno srbsko besedo hiǉada za ti-

soč. V bolgarščini je to hil�da, makedonščini iljada. Kot zanimivost:

v madžarščini je tisoč ezer, v stari slovenščini pa je bil še v Valvasorjevih

časih jezer. V topništvu se uporablja kotno enoto tisočinka ali črtica, v srb-

ščini hiǉaditi. Meter dolgo palico vidimo iz razdalje 1000 m pod kotom

ene tisočinke.

Predpona kilo- je zašla med mladimi tudi v denarništvo. Če nekaj

stane 2000 €, pravijo tej vsoti 2k. Za 10 dinarjev so nekoč uporabljali

besedo kovač, ker je bil na kovancu oziroma bankovcu za 10 par oziroma

10 din upodobljen kovač. Za 1000 dinarjev pa je bila priljubljena beseda

jur, ker je bil na bankovcu za 1000 din upodobljen sv. Jurij, ki ugonablja

zmaja. Nepoučeni uporabljajo besedo jur tudi v drugih zvezah, na primer
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dva jurja let, kar zveni prav smešno. Obstaja tudi pesem Franci posodi mi

jurja. Za 1000 din se je na Hrvaškem uporabljala tudi beseda jezerača.

10 Mega-

Predpona mega-, 106, znak M, izhaja iz grškega pridevnika μέγας za moški,

μεγάλη za ženski in μέγα za srednji spol, pomeni pa lahko marsikaj. Os-

novni pomen je velik, lahko pa tudi močan, odrasel, visok, vitek, dolg,

debel, širok, prostoren, važen, slaven, lep, ugleden, imeniten, predrzen,

silovit, hudoben, pretiran, prevelik. V sanskrtu imamo podobno besedo

mahā, mhA, ki pomeni velik, v latinščini pa magnus.

Slika 21: Termometer in manometer centralnega ogrevanja

V elektrotehniki pogosto uporabljajo enoto megawatt, MW, ko izražajo

moč kakšne male hidroelektrarne. Taka naprava obratuje z močjo nekaj

MW. Hidroelektrarna Zlatoličje obratuje z največjo močjo 114 MW, jedrska

elektrarna Krško pa z močjo 676 MW. Pravimo, da smo porabili 9,2 MJ

energije.

Enota ohm, Ω, za električno upornost je majhna. V elektroniki sta

pogosto bolj pripravni enoti megaohm, MΩ, in kiloohm, kΩ. Ime je enota
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ohm dobila po Georgu Simonu Ohmu (1789–1854). Po njem se imenuje

tudi znani Ohmov zakon v elektrotehniki. Georgov brat Martin Ohm

(1792–1872) pa je populariziral pojem zlatega reza, ki je pri Evklidu (4.–

3. st. pne.) skrajno in srednje razmerje, pri Lucu Pacioli (1445–1514) pa

divina proportione.

V radiotehniki pogosto uporabljamo za frekvenco enoto megahertz,

MHz, ko imamo opravka z metrskimi valovi. To so ogromne frekvence

v primerjavi s frekvenco glasbenih vilic, ki so velikostnega reda nekaj sto

hertzev.

Enota hertz je tudi posvečena znanstveniku, in sicer Heinrichu Rudolfu

Hertzu (1857–1894), nemškemu fiziku, ki je veliko eksperimentiral z elek-

tromagnetnimi valovi in dokazal, da je svetloba elektromagnetno valo-

vanje.

Slika 22: Glasbene vilice

Za tlak je tudi smiselno uporabljati enoto megapascal, MPa, kot kaže

slika 21. Normalni zračni tlak je približno 0,1 MPa. Pri centralnih kur-

javah ne sme tlak po ceveh narasti preveč nad 0,2 MPa. V avtomobilskih
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pnevmatikah je tlak približno 0,25 MPa. Šoferji pa najraje za tlak v pnev-

matikah uporabljajo enoto bar, kar je desetinka megapascala.

Za milijon ton se uporablja enota megatona. Navadno z njo izražamo

rušilno moč nuklearnih bomb. Tako povemo, koliko megatonam klasične-

ga razstreliva TNT ustreza rušilna moč nuklearne bombe.

Tujke, izpeljane iz mega, so na primer: megafon, megaloman, mega-

lopolis, megalit.

Slika 23: Skala radijskega sprejemnika

11 Giga-

Predpona giga-, 109, znak G, prihaja iz grščine, iz besede Γίγας, rodilnik

Γιγάντος, kar pomeni velikan. Giganti (Γιγάντες) so bili v grški mitologiji

ljudstvo, ki so jih olimpijski bogovi premagali s Heraklovo (῾Ηρακλῆς) po-

močjo. Po Hesiodu (8.–7. stoletje pnš., ῾Ησίοδος) so bili Giganti sinovi

Urana (Οὐρανός) in Geje (Γαῖα).
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O velikanih na Zemlji piše tudi Geneza (Gen 6, 1–8). V Dalmatinovem

prevodu [2] iz leta 1584 najdemo:

V’temistim zhassu so tudi bily Tyranni na Semli: Sakaj kadar so
Boshji Otroci h’Zhlovézhkim Hzheram bily notèr shli, inu si Otroke

rodili, so tijsti na Svejti mogozhi inu slovezhi postali.

Mladenič David, hebrejsko ,דוד! kasnejši izraelski kralj, ki je vladal okoli

leta 1000 pnš., se je boril z velikanom Goljatom, hebrejsko ,גלית! in ga

premagal s pračo. V prvi Samuelovi knjigi, 17. poglavje, od 4. do 7.

vrstice, beremo:

Tdaj je naprej stopil is Kampiszha téh Philisterjeu en Rys, s’imenom

Goliat od Gata, shest komulzou inu eno dlan vissok: Inu je imèl

eno kuffrasto zhelado na svoji glavi, inu en luskinast Panzer na

sebi, inu vaga njegoviga Panzerja je bila pettaushent Siklou kuf-

fra, inu je imèl kuffraste Shkornize na svoih golenih, inu en kuf-

frast szhit na svoih plezhah inu ratishe njegoviga Shpéssa, je bilu

kakòr enu Tkalzhje vratillu, inu shelesu njegoviga Shpessa je

imelu shest stu Siklou shelésa, inu njegou Oprouda je shàl pred

nym.

V tem besedilu je nekaj starodavnih merskih enot, pa tudi germanizmov

in manj znanih besed, ki jih je treba pojasniti:

— Kampiszhe, tabor, prostor za šotore, v latinščini campus, kar pomeni

polje, bojišče;
— Kuffer, baker, v nemščini das Kupfer;

— kuffrast, bakren, v nemščini kupfern;

— Panzer, oklep, oklop, v nemščini der Panzer;

— ratishe, kopjišče, ratišče (staroslovenska beseda);

— Rys, velikan, v nemščini der Riese;
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— sikel, šekel, utežna mera, 11,4 g, uporabljali so jo Babilonci, Feničani

in Hebrejci; iz hebrejščine: šekel, ;שקל!

— Shpéss, sulica, kopje, v nemščini der Spieß.

V radiotehniki se pogosto uporablja enota GHz pri centimetrskih va-

lovih. Kitajci imajo na reki Jangce hidroelektrarno, ki lahko obratuje z

močjo 22,5 GW. Pravimo, da se je tu in tu sprostilo 6,7 GJ energije. Zemlja

je od Sonca oddaljena povprečno 150 Gm.

Tujke, izvedene iz giga, so na primer: gigantizem, gigantomanija, gi-

gantozaver.

12 Tera-

Predpona tera-, 1012, znak T, po eni varianti izvira v grški besedi τέρας,

rodilnik τεράτος, kar pomeni pošast, prikazen, grdoba, strašilo, plašilo,

čudež.

Marsikdo pri tem najprej pomisli na besedo terra, ki v latinščini pomeni

prst, zemlja, svet. Toda ta beseda ni izvor predpone tera-. Preden je

današnja Avstralija dobila ime, se je zaradi razmeroma poznega odkritja

(vedeli pa so, da nekaj je v tistem delu Zemlje) imenovala Terra australis

incognita, kar pomeni neznana južna zemlja.

V grških prevodih Biblije večkrat srečamo σημεῖον ἣ τέρας, kar pomeni

znamenje ali čudež.

Po drugi varianti pa predpona tera- izvira v grškem delilnem števniku

τετράκις, kar pomeni štirikrat. Predpona pač označuje potenco 1012 =

10004, četrto potenco števila 1000. Eksponent 12 je trikrat štiri. Iz τετράκις

naj bi z izpuščanjem drugega τ in končnice -κις dobili τερα, v latinici tera.

V praksi uporabljajo predpono tera- pogosto v energetiki, na primer

3,5 TW inštalirane moči elektrarn, 5,2 TJ sproščene energije ob eksploziji
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jedrske bombe. Frekvenca vidne svetlobe je med 400 in 790 THz.

Besede s predpono terato- iz grškega samostalnika τέρας, rodilnik τερά-

τος, najdemo v biologiji in medicini. Teratologija je nauk o napakah, naka-

zah, nepravilnih tvorbah v živem svetu, teratizem – nepravilen, neobiča-

jen razvoj, teratoblastom – tumor, ki se razvije iz nepravilnega razvoja

organa ali tkiva, teratogeneza – nastajanje anomalij pri zarodku, teratom

– prirojeni tumor ali nenormalna tvorba, teratogeno je tisto, kar povzroča

nastajanje deformacij pri zarodku.

13 Peta-

Tudi za predpono peta-, 1015, znak zanjo je P, sta dve varianti glede nas-

tanka. Po prvi naj bi jo dobili iz grškega glagola πετάννυμι, kar pomeni

razprostiram, razpenjam, razvijam, odpiram, razširjam, z opustitvijo dela

-ννυμι. Po drugi varianti pa naj bi predpona peta- izhajala iz grškega

delilnega števnika πέντακις, kar pomeni petkrat, z izpuščanjem črke ν in

končnice -κις. Tako dobimo πετα, v latinici peta. To je v skladu s tem,

da predpona označuje potenco 1015 = 10005, peto potenco števila 1000.

Eksponent 15 je trikrat pet.

Navsezadnje pa je peta vrstilni števnik v ženski obliki v vseh južnoslo-

vanskih jezikih. Le čemu so potem utrujali z grščino? Mar niso južnoslo-

vanski narodi le nekaj prispevali k razvoju fizike?

Površina Zemlje je 0,51 Pm2.

Glagol πετάννυμι v raznih glagolskih oblikah je v grški klasiki dokaj

pogost. V Homerjevi Odiseji je opisano, kako se je Polifem, Πολύφημος,

že oslepljen, obnašal, da mu kateri od ujetih Grkov ne bi ušel iz votline,

kamor jih je čez dan, ko je pasel drobnico, zapiral (9. knjiga, 417. verz):

Αὐτὸς δ’ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας.
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Anton Sovrè ga je poslovenil v:

Sam se usede na vhod in razpre lahtí v širino.

14 Eksa-

Predpona eksa-, 1018, znak E, naj bi izhajala iz grškega delilnega števnika

ἑξάκις, kar pomeni šestkrat, z izpuščanjem krepkega pridiha in končnice

-κις. Tako dobimo ἐξα, v latinici exa. To je v skladu s tem, da predpona

označuje potenco 1018 = 10006, šesto potenco števila 1000. Eksponent 18

je trikrat šest.

15 Zeta-

Predpona zeta-, 1021, znak Z, naj bi izhajala iz italijanskega glavnega

števnika sette, kar pomeni sedem, po prehodu na bolj trdo izgovorjavo

in s spremembo končnice -e v -a, torej zetta, v slovenščini zeta. Morda pa

je nekdo imel v mislih grški števnik ἑπτά, kar je sedem. Teže izgovorljivo

soglasniško skupino πτ je nadomestil s ττ, začetni ε s pridihom pa v z, pa

je nastala zetta.

To je v skladu s tem, da predpona označuje potenco 1021 = 10007,

sedmo potenco števila 1000. Eksponent 21 je trikrat sedem.

Prostornina Zemlje je 1,08 Zm3.

16 Jota-

Predpona jota-, 1024, znak Y, naj bi izhajala iz italijanskega glavnega štev-

nika otto, kar pomeni osem, po dodajanju mehčalnega y- spredaj in s spre-

membo končnice -o v -a, torej yotta, v slovenščini jota. Možno pa je, da je
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nekdo imel v mislih grški glavni števnik ὀκτώ, kar pomeni osem ali pa celo

delilni števnik ὀκτάκις, kar pomeni osemkrat, in je po malih spremembah

prišel do yotta. Eno in drugo je v skladu s tem, da predpona označuje

potenco 1024 = 10008, osmo potenco števila 1000. Eksponent 24 je trikrat

osem. Predpona je izpeljana rahlo na silo. Lahko bi se odgovorni za zadnje

tri izmislili kaj bolj originalnega.

Masa Zemlje je približno 5964 Yg. Predpona jota- trenutno označuje

največjo desetiško potenco, ki je v uporabi pri merskih enotah.

O črkah Y, y in Z, z je več povedanega na strani 59, takoj po razlagi

predpon yokto- in zepto-.

17 Deci-

Predpona deci-, 10−1, znak d, pride iz latinskega vrstilnega števnika de-

cimus, v ženski obliki decima, v srednji pa decimum. Pomeni deseti, de-

seta, deseto. Desetinka je decima pars, kar pomeni deseti del neke celote.

Desetinka je v številkah 1/10, 10−1 ali 0,1. Če besedo decima malo skraj-

šamo, dobimo predpono deci-.

Zelo pripravna je dolžinska enota decimeter, dm, desetinka metra ozi-

roma 10 cm. Iz nje izvedemo kubični decimeter, dm3, kar ustreza enemu

litru. Kocka z robom 1 dm ima prostornino 1 l, ali 1 L. Liter kemično čiste

vode pri 4 ◦C in normalnem zračnem tlaku ima maso 1 kg. Beseda liter

izvira v grščini in je prek latinščine in močnejših evropskih jezikov prišla

tudi v slovenščino. V grščini je bila λίτρα utežna enota in je ustrezala okoli

360 g.

V praksi veliko uporabljamo enoto deciliter, v znakih dl, desetino litra.

Pri tekočinah imamo tudi dober občutek, koliko je 1 dl, 2 dl itd. V gostin-

stvu je deciliter zelo pripravna enota, zlasti pri točenju pijače. Pri mer-
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Slika 24: Vodomer, ki meri porabo vode

jenju dolžin je decimeter v vsakdanjem življenju lepa enota, ker je nekako

po meri naših prstov in dlani.

Slika 25: Inštrument, ki kaže količino plina v cisterni

Voda iz javnega omrežja, ki jo porabi gospodinjstvo, teče skozi vodomer,
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ki sproti kaže porabo vode v m3 od neke začetne vrednosti. Štirje manjši

števčki omogočajo zapis porabe v m3 na štiri decimalke.

Kocka z robom 1 m ima prostornino 1 m3, kar ustreza 1000 m3 ali

1000 l. Toliko vode pa tehta 1000 kg ali 1 t. Hišne cisterne za kurilno olje

držijo nekaj tisoč litrov.

Podobno kot vodomeri delujejo tudi plinomeri. Gospodinjstva, zlasti v

odročnih krajih, pogosto uporabljajo za ogrevanje in kuhanje utekočinjeni

naftni plin, navadno propan. Dobavitelj jim ga dostavi v veliki kamion-

ski cisterni na dom, kjer je nameščen manjši plinski zalogovnik s pros-

tornino okoli 1500 l. Če iz njega dobiva plin več gospodinjstev, namestijo

plinomere. Če je gospodinjstvo samo eno, pa zadošča inštrument na vrhu

zalogovnika, ki kaže v %, koliko plina je še v njem. Tako se ve, kdaj je

treba plin spet naročiti.

Besedi decimalka in decimalen imata tudi izvor v števniku decimus.

Decimalka je števka za decimalno vejico v zapisu realnega števila v de-

setiškem številskem sistemu. Pridevnik decimalen označuje nekaj, kar je

v zvezi z deljenjem na deset enakih delov.

Slika 26: Liter

Pogosto sta bili pri Rimljanih tudi imeni Decimus in Decima, kar je

morda pomenilo deseti otrok v družini, ali pa otroka, rojenega v desetem
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mesecu, decembru. Vedeti moramo, da so Rimljani v davnih časih začeli

šteti mesece z marcem.

V uporabi je tudi brezdimenzionalna enota decibel s kratico dB. Do-

pušča jo IS kot pomožno enoto. Tako so jo poimenovali po Alexandru Gra-

hamu Bellu (1847–1922), ki se je veliko ukvarjal z zvokom in telefonom.

Decibel je relativna enota, ki se uporablja v akustiki in telekomunikaci-

jah. Z njo izražamo moč signala glede na moč referenčnega signala. Če

ima referenčni signal moč P0, potem signalu moči P priredimo

10log
P
P0

dB.

Pri tem je log = log10, torej desetiški logaritem. Dvakrat močnejši signal

je od danega signala močnejši za 10log2 = 3 dB, desetkrat močnejši za

10log10 = 10 dB, stokrat močnejši za 10log100 = 20 dB itd.

Pri hrupu vzamemo za referenco vir z jakostjo na meji slišnosti, to je

po dogovoru j0 = 10−12 W/m2. Hrup 120 dB potem pomeni 120 = 10log j
j0

oziroma j = 1 W/m2. To predstavlja bolečinsko mejo.

Koliko decibelov bi namerili za hrup, ki so za počeli Izraelci ob zavzetju

Jerihe? Jurij Dalmatin je prevedel 20. in 21. vrstico 6. poglavja Jozuetove

knjige takole:

Tedaj je ta folk en shraj sturil, inu so s’Trobentami trobentali.

Sakaj kakòr je ta folk ta glas te Trobente saslishal, je on en velik

vessel shraj sturil, inu ty Syduvi so se podèrli, inu ta folk je gori

shal v’tu Méstu, slejdni raunu pred se vprég. Taku so ony tu

Méstu dobili, inu so sakleli vse kar je v’Mésti bilu, s’ostrustjo

tiga Mezha, Moshe inu Shene, mlade inu stare, Volle, Ouce, inu

Osle.

Vidimo, da se je zavzetje Jerihe končalo z genocidom, katerega bi se ne

sramoval noben osvajalec moderne dobe.
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18 Centi-

Predpona centi-, 10−2, znak c, pride iz latinskega vrstilnega števnika cen-

tesimus, v ženski obliki centesima, v srednji pa centesimum. Pomeni stoti,

stota, stoto. Stotinka je centesima pars, kar pomeni stoti del neke celote.

Stotinka je v številkah 1/100, 10−2 ali 0,01. Če besedo centesima malo

skrajšamo , dobimo dece, ko še drugi e zamenjamo z i, dobimo predpono

centi-.

V praksi veliko uporabljamo enoto centimeter, v znakih cm, stotinko

metra litra. Pri običajnih opravilih imamo tudi dober občutek, koliko je

1 cm, 20 cm itd. V krojaštvu in mizarstvu je centimeter zelo pripravna

enota. V gostinstvu je centiliter, cl, primerna enota za žgane pijače. Šilce

je približno 2 cl.

Šivilje in krojači uporabljajo pri svojem delu merilo v obliki 1,5 m

dolgega traku, razdeljenega na obeh straneh s črticami na centimetre in

milimetre. Zato temu pripomočku preprosto rečejo centimeter. Vsak cen-

timeter je tudi označen s številko, na vsaki strani traku, in to v nasprotnih

smereh. Pri delu ga običajno obesijo kar okoli svojega vratu.

Naš največji pesnik France Prešeren (1800–1849) je v Glosi zapisal:

Lani je slepár starino

, Sè prodajal, nôsil shkatle,

Méril platno, trak na vatle,

Góljfal ptujze in prijatle;

Létas kupi si grajshino.

Gloso, ki je bila sploh prva slovenska glosa kot pesniška oblika, je Prešeren

ustvaril leta 1832, prvič pa je bila objavljena v 4. zvezku Krajnske čbelice

(Krajnska zhbeliza, zheterte bukvize) leta 1833. Pisava je rahlo predelana

bohoričica, ki so ji bili takrat že šteti dnevi, saj je prihajala današnja gajica.
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V Glosi opazimo dolžinsko enoto vatel. Tkanine so nekoč merili z vatli,

dandanes pa v metrih in centimetrih. En dunajski vatel (Wiener Tuchelle)

je njega dni meril približno 77 cm. Beseda vatel izvira iz nemške Wat, ki

pomeni tkanina, obleka, oprava, in Elle, laket. Medtem ko se besedo Elle

takoj najde v novejših nemško–slovenskih slovarjih, pa se je za besedo Wat

treba malo bolj potruditi. V slovarju bratov Grimm najdemo obširno obra-

zložitev te besede, ki je bila v uporabi v srednji visoki nemščini v srednjem

veku tja do 17. stoletja in je v zvezi s tkanjem platna in oblačenjem. Pisali

so jo tudi kot Waat, Waht, Wath, Watt, Wad. Začetnik verske reforma-

cije Martin Luther (1483–1546) je besedo Wad večkrat uporabil v svojem

prvem prevodu Biblije. V izdaji Novega testamenta leta 1522 v 4. vrstici

3. poglavja Razodetja piše:

Du haĆ wenig namen auĚ ynn Sardis, die nit yhre kleyder besuddelt haben, vnd sie

werden mit myr wandelln ynn weyĄem wad, denn sie sinds werd.

Kasnejše Lutrove izdaje besede Wad nimajo več. Jurij Dalmatin je zgornjo

vrstico prevedel tako:

Ti imash tudi mallu imen v’Sardi, kateri néso svoj gvant omade-

shili, inu ony bodo s’mano hodili v’belim gvanti, sakaj ony so

ga vrejdni.

Sarde, grško Σάρδεις, so bile glavno mesto Lidije, grško Λυδία, v zahod-

nem delu male Azije. V začetku krščanstva so bile Sarde sedež ene od

sedmih krščanskih občin v Mali Aziji. Danes so Sarde turške z imenom

Sart v pokrajini Manisa. Na Sarde se spomnimo tudi v zvezi s perzijsko

kraljevsko cesto, ki je vodila od Sard do Suz, grško Σοῦσα, skoraj do Perz-

ijskega zaliva. Zgraditi jo je dal perzijski kralj Darij I. (549–486 pne.).

Laket ali komolec, merjen od komolca do konca prstov iztegnjene roke,

je zelo stara dolžinska enota, znana že vsaj pri Sumercih. Dolžina se je od
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ljudstva do ljudstva in s časom spreminjala. Grki so za laket uporabljali

besedo πῆχυς, Rimljani pa cubitus. Na različne načine so enoto običajno

standardizirali v obliki kovinskih ravnil in javno objavili, podobno kot

pariški prameter.

19 Mili-

Predpona mili-, 10−3, znak m, pride iz latinskega vrstilnega števnika mille-

simus, v ženski obliki millesima, v srednji pa millesimum. Pomeni ti-

soči, tisoča, tisoče. Tisočinka je millesima pars, kar pomeni tisoči del neke

celote. Tisočinka je v številkah 1/1000, 10−3 ali 0,001. Če besedo millesi-

ma malo skrajšamo, dobimo mille, ko še drugi e zamenjamo z i, dobimo

predpono milli-, kar Slovenci poenostavimo v mili.

V praksi veliko uporabljamo enoto milimeter, v znakih mm, tisočinko

metra, pa mililiter, v znakih ml, tisočinko litra. Pri običajnih opravilih

imamo tudi dober občutek, koliko je 6 mm, 25 mm itd. V ključavničarstvu

je mm zelo pripravna enota. Kockasta posoda z robom 10 cm drži 1 l, njej

podobna posodica z robom 1 cm pa 1 ml. Zato imajo mililitre radi kemiki,

ker lahko hitro ocenijo količino snovi v epruveti.

Za privijanje in odvijanje vijakov ter matic rabimo primerne ključe.

Razločujejo se po obliki, namembnosti in velikosti. Njihove velikosti so

izražene v milimetrih. Za namestitev cevi na 10-kg kuhinjsko plinsko jek-

lenko uporabljamo viličasti ključ velikosti 27. Pri tem je nekoliko poskr-

bljeno za previdnost: z zasukom v desno odvijamo, v levo pa privijamo,

kar je ravno obratno kot pri običajnih vijakih in maticah. Spomnimo se,

da v matematiki in fiziki kar nekajkrat uporabimo pravilo desnega vijaka,

ko v določenih situacijah želimo definirati pravo smer vektorjev.

Medicinci in farmacevti običajno navajajo maso tablet v miligramih.
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Slika 27: Pravi ključ za pravo matico

Za ilustracijo, tableta Septolete tehta 6 mg. Miligram naj bi bil tudi dobro

znan voznikom. Primer. Če policist nameri pri običajnem vozniku več kot

0,24 mg do vključno 0,38 mg alkohola v litru izdihanega zraka, ga čaka

globa 450 € in 7 kazenskih točk.

20 Mikro-

Mikro-, 10−6, znak μ, je edina predpona, ki se označuje z grško črko. V

vsakdanjem življenju jo redko uporabljamo, v tehniki in fiziki pa kar ve-

liko. V strojništvu uporabljajo za zelo natančna merjenja mikrometer, ki

deluje na principu zelo fino izdelanega vijaka. Obstajajo zunanji, notranji

in globinski mikrometri. Natančno se z njimi da meriti do 0,01 mm, to je

do 10 μm. Človeški las je v povprečju debel okoli 50 μm. Rdeče krvničke

ali eritrociti imajo velikost od 7 do 8 μm. Beseda eritrocit je sestavljena

iz dveh grških: ἐρυτρός, kar pomeni rdeč, in κύτος, kar pomeni duplina,

votlina, posoda, celica. Prvi elektronski računalniki so izvedli množenje v

času 1 μs.
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Nekoč so enoti mikrometer, μm, rekli mikron in ga preprosto označe-

vali z μ. Z uveljavitvijo SI je μ ostal kot kratica za predpono mikro-, ki

označuje milijonti del neke osnovne enote.

V elektrotehniki obstaja za električno kapaciteto enota farad, ki jo ozna-

čujemo s črko F. Ime je dobila po Michaelu Faradayu (1791–1867), an-

gleškem fiziku in kemiku. Ker je F prevelika enota, v praksi uporab-

ljamo manjše enote, na primer μF, nF, pF. Elektrolitski kondenzator ima

na primer kapaciteto 100 μF. Prav tako je enota električne induktivnosti

henry, znak H, dobila ime po znanstveniku, Američanu Josephu Henryju

(1797–1878). Induktivnost 1 H je v elektroniki precej velika enota, zato

se pogosto uporabljata manjši enoti milihenry, MH, in mikrohenry, μH.

Majhne napetosti in tokove radi izražamo v mikrovoltih ozoroma mikroam-

perih, na primer 45 μV, 150 μA.

Predpona mikro- ima izvor v grškem pridevniku μικρός, kar pomeni

mali, majhen, kratek, neznaten, malovreden, malenkosten, brez pomena,

nizek, ubog, slab, mlad. Za ženski spol se uporablja pridevnik μικρά, za

srednji spol pa μικρόν.

Primeri besed, ki jih sestavlja beseda mikro: mikroskop, mikroorga-

nizem, mikrob, mikrokozmos, mikročip, mikrofilm, mikrofon, mikrokli-

ma, mikroprocesor, mikrosom, mikrospora, mikrometer.

Grška črka μ z ustrezno veliko Μ je nastala iz feničanske črke mem, ki

so jo pisali kotm. Več o feničanskih črkah na strani 59. Ustrezna hebrejska

črka je !M oziroma ,מ|! arabska pa Ð, ki se imenuje mim.

21 Nano-

Predpona nano-, 10−9, znak zanjo je n, izvira iz grške besede νᾶνος, tudi

νάννος, kar pomeni pritlikavec, lahko pa tudi palček. V latinščini je us-
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trezna beseda nanus, v novi grščini νάνος, v malteščini nanu, v katalonščini

nan, v baskovščini nano, v španščini enano, v galicijščini anano, v portu-

galščini anão, v esperantu nano, v furlanščini nanul, v korziščini nani, v

francoščini nain, toda v romunščini pitic. Beseda palček ima mitološki

pomen, pritlikavec pa označuje človeka, ki je zelo majhne rasti. V antični

mitologiji palčkov ni, pač pa je veliko govora o njih v nordijski oziroma

germanski mitologiji. V angleščini in frizijščini je ustrezna beseda dwarf, v

nemščini pa Zwerg, v nizozemščini dwerg, v danščini dværg, v norveščini

dverg, v švedščini dwärg, v islandščini dvergur.

V elektrotehniki imamo za kapaciteto enoto nanofarad, ki ga označu-

jemo z nF. Električni kondenzator ima na primer kapaciteto 250 nF.

Zadnje čase se je razmahnila nanotehnologija, ki se ukvarja s struk-

turami, ki jih merimo v nanometrih, od 0,1 nm do 100 nm, na primer z

nanocevkami in fulereni. Nanotehnologiji se obeta svetla bodočnost, če se

bo delalo z njo po zdravi pameti.

Valovna dolžina vidne svetlobe je med 380 in 700 nm.

22 Piko-

Predpona piko-, 10−12, znak zanjo je p, izvira iz italijanskega pridevnika

piccolo, kar pomeni droben, majhen. Iz njega lahko naredimo samostalnik

il piccolo v pomenu mladič, otrok, otročiček.

Zelo blizu je tudi španski oziroma portugalski samostalnik pico, kar

pomeni vrh, konica. V italijanščini je to picco, v katalonščini pic, v la-

tinščini apicem. Najdejo se celo razlage, da je predpona piko- prišla iz teh

besed, za kar pa ni utemeljitve.

V elektrotehniki imamo za kapaciteto enoto pikofarad, ki ga označu-

jemo z pF. Električni kondenzator ima na primer kapaciteto 750 pF. Su-
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perračunalniki izvedejo eno množenje v 0,1 ps.

Italijani poznajo pregovor Piccolo uomo, grande canaglia. Majhen mož,

velika baraba. V Trstu izhaja od leta 1881 dnevnik Il Piccolo.

23 Femto-

Predpona femto-, 10−15, znak zanjo je f, izvira iz skandinavskega števnika

za petnajst. V danščini in norveščini je petnajst femten, v švedščini fem-

ton, v islandščini fimmtán. To je v soglasju potenco (10−1)15 = 10−15.

Premer protona je približno 2 fm.

Sedmo poglavje, dvajseta vrstica Geneze, se glasi v danščini:

Femten Alen stod Vandet over dem, så Bjergene stod helt under

Vand.

V Dalmatinovem prevodu pa:

Petnajst komulzeu vissoku je shla Voda zhes gorre, katere so bile

pokrivene.

Predpona femto- je uradno v uporabi od leta 1964, ko so jo sprejeli na

Conférence générale des poids et mesures, Generalni konferenci za uteži

in mere, v francoskem Sèvresu blizu Pariza.

24 Ato-

Predpona ato-, 10−18, znak zanjo je a, izvira iz skandinavskega števnika za

osemnajst. V danščini in norveščini je osemnajst atten, v švedščini arton,

v islandščini átján. To je v soglasju potenco (10−1)18 = 10−18.
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Atosekunda, as, je zelo majhna časovna enota. Elektron v atomu vodika

potrebuje 150 as , da enkrat obkroži jedro. Dne 12. maja 2010 so izmerili

časovni interval dolžine 12 as, kar je bil takrat rekord.

Trinajsto poglavje Lukovega evangelija, enajsta vrstica, se glasi v danščini:

Og se, der var en Kvinde, som havde haft en Svagheds Ånd i

atten År, og hun var sammenbojet og kunde aldeles ikke rette

sig op.

V Dalmatinovem prevodu pa:

Inu pole, ena Shena je ondi bila, ta je iméla en duh te bolesni,

ossemnajst lejt, inu ona je bila garbasta, inu nej mogla dobru

glave gori vsdigniti.

Predpona ato- je prav tako kot femto- uradno v uporabi od leta 1964.

25 Zepto-

Predpona zepto-, 10−21, znak zanjo je z, izvira iz latinskega števnika septem,

kar pomeni sedem. Končnico -em nadomestimo z -o-, začetni s- pa z z-, pa

dobimo predpono zepto-. Tudi grški števnik ἑπτά, hepta za sedem se sliši

precej podobno kot latinski septem. V francoščini je za sedem malo krajša

beseda: sept. Celo sanskrtski sapta, v pisavi devanagari sØ , mu je blizu.

To je v soglasju potenco (10−3)7 = 10−21.

26 Jokto-

Predpona jokto-, 10−24, znak zanjo je y, izvira iz latinskega glavnega štev-

nika octo, lahko tudi iz grškega ὀκτώ, kar v obeh primerih pomeni osem.
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Začetni o- podaljšamo v yo-, pa dobimo predpono yocto-, v slovenščini

pa jokto-. Predpona je izpeljana rahlo na silo. Lahko bi se za zadnje

tri izmislili kaj bolj originalnega. Predpona je sicer v soglasju s potenco

(10−3)8 = 10−24.

Črka Y oziroma y, ipsilon, ima dolgo zgodovino. Izvira namreč iz šeste

črke feničanskega alfabeta. Celotni grški alfabet izvira iz feničanskega,

ki se je ustalil in uporabljal okoli leta 1100 pred našim štetjem. Feničan-

ski alfabet je tako kot drugi semitski alfabeti bil soglasniški in je poznal

dvaindvajset znakov (berite jih po stolpcih):

a alef T tet p pe

b bet y jod x sadi

g gimel k kaf q kof

d dalet l lamed r reš

h he m mem S šin

w vav n nun t tav

z zajin s samek

H het o ajin

Podobno kot je gotov po mariborsko gotof, so Feničani poznali za črko

vav dva znaka: w in f. Zato ni čudno, da so nekatera grška narečja na

to mesto postavila svojo digamo ϝ, če so jo seveda uporabljala za oznako

svojega glasu, ki ga niso imela vsa narečja. Klasična grščina je črko vav

premestila za tav, kjer je še danes in ji pravimo ipsilon. Grki jo zapisujejo

z Υ oziroma υ. Izgovarjali so jo verjetno kot u ali ü. Klasična grščina

uporablja dvoglasnik ου za glas u. Je še nekaj dvoglasnikov z υ: αυ, υι, ευ,

ηυ, ki se izgovarjajo kot au, ui, eu. Drugi je izjemno redek: nastopi v besedi

υἱός, kar pomeni sin.

Tudi latinične abecede so potisnile Y proti svojemu koncu. V raznih

jezikih pa se izgovarja precej različno: i, j, ü. V cirilici črki U, u ustrezata
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našima U, u. Arabski vav je ð in hebrejski .ו! V grščini je črki Υ ime ὖ

ψιλόν, kar dobesedno pomeni goli (gladki, nagi) i. Nemci izgovarjajo črko

Y kot ü in jo v črkovanju izgovarjajo üpsilon. Latini so tej črki rekli i

graeca. Italijani imenujejo črko Y podobno, i greca, Francozi i grec, Španci

i griega, Luzitanci i grego. To dobesedno pomeni grški i. Angleži so ostali

bliže Feničanom: črko Y imenujejo why, wye ali wy. V gotici so variante y,

Y, y, Y, y, Y.

Potem ko so bili Rimljani podjarmili Grke, so začeli grška imena pisati

v latinici, v katero sta zašli grški črki Ζ in Υ kot Z oziroma Y. Imena

so včasih le nekoliko prilagodili latinski slovnici in izgovorjavi. Grška

kolonija Συράκουσαι so postale Syracusae, otok Κύπρος Cyprus, mesto Κυρή-

νη pa Cyrene.

Črko Y so uporabljali tudi naši protestantski pisatelji. Jurij Dalmatin

na primer piše: Shyda, Dny, Synovi, nym, Egypt.

Tudi črka Z oziroma z, ki jo izgovarjamo kot ze, ima zanimivo zgodovi-

no. Ustrezna grška črka Ζ oziroma ζ izvira namreč iz sedme črke feničan-

skega alfabeta, to je zajin. Arabski zajin je 	P in hebrejski .ז! Pravijo, da so v

sprva Grki Ζ izgovarjali kot zd, kasneje pa kot z in dz. Stara latinščina je

imela nekoč svoj glas z in ustrezno črko, toda zaradi glasovne spremembe

z → r, rotacizma, je usahnila potreba po črki za glas z. Primera: flos,

florem; genus, generis. Šele po zavzetju grških dežel se je pojavila nuja

po črki Z, da so lahko zapisovali grške besede. Uvrstili so jo na konec

abecede, kjer je še danes. Bog Ζεύς je Zeus, filozofa Ζήνων so prepisali v

Zenon, τραπέζιον pa v trapezium. V gotici so variante z, Z, z, Z, z, Z, v cirilici

pa z, Z.

Iz imen feničanskih črk in njihovega vrstnega reda sklepamo, da so le-

te semitskega izvora. Semitski narodi so od nekdaj prebivali na področju

Bližnjega Vzhoda, vzhodno od Sinaja pa vse do Tigrisa, severno do Male

Azije in daleč na Arabski polotok na jugu.
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27 Desetiški številski sistem

Števila običajno zapisujemo z desetimi števkami: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Kot

grafični znaki so se skozi zgodovino spreminjali. Prek Arabcev smo jih

dobili iz Indije. Ni pa nikjer rečeno, da jih niso poznali Kitajci že pred

Indijci. Z desetimi indijsko–arabskimi števkami lahko na en sam način

zapišemo vsako celo število v tako imenovanem desetiškem številskem

sistemu mestnih vrednosti. Indijsko–arabske števke so si postopoma uti-

rale pot v Evropo, bolj intenzivno šele po letu 1000. Hkrati s števkami pa

smo dobili tudi algoritme za računanje s števili, zapisanimi v desetiškem

sistemu.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 običajno

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arabsko

0 1 2 3 R S T 7 8 9 urdu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sanskrt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hindi

Ko zapišemo na primer število 25607, po navadi sploh ne pomislimo, da

to pravzaprav pomeni krajši zapis za

2 · 104 + 5 · 103 + 6 · 102 + 7 = 2 · 10000 + 5 · 1000 + 6 · 100 + 7.

Kdo ve zakaj, pa je razmeroma dolgo trajalo, da se podobno da zapisati

tudi ulomljeni del realnega števila, to je del, ki je desno od decimalne ve-

jice. Na vsak način so ga skušali zapisati kot ulomek ali vsoto ulomkov z

ne prevelikimi imenovalci. Podobno kot so delili večje enote na manjše, na

primer z deljenjem na 2, 6, 12, 24, 60 enakih delov. Včasih so uporabljali

kar preizkušen babilonski šestdesetiški sistem. Postopoma pa so le prišli
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do spoznanja, da bi ulomljeni del realnega števila zapisali kot vsoto os-

novnih desetiških ulomkov 1/10,1/100,1/1000, . . ., pomnoženimi s števili

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Spoznali so tudi, da se tega ne da vselej narediti v

končni obliki kot za cela števila.

Simon Stevin (1548?–1620) iz Flandrije pa je že imel kar pregleden

zapis realnih števil z decimalno vejico. Število 1,4142135, na primer, je

zapisal v obliki

1 0 4 1 1 2 4 3 2 4 1 5 3 6 5 7

Samo malo mu je bilo še treba, namreč izpustiti krožce s števili in postaviti

decimalno vejico na pravo mesto, pa bi imel sodoben zapis, saj že mesto

decimalke pove, za kateri desetiški ulomek gre. Vsako realno število r

lahko zapišemo s števkami 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 v obliki

r = an · 10n + an−1 · 10n−1 + . . .+ a1 · 10 + a0 + a−1 · 10−1 + a−2 · 10−2 + . . .

oziroma po sistemu mestnih vrednosti

r = anan−1an−2 . . . a1a0, a−1a−2 . . . ,

pri čemer so ak desetiške števke. Celi del števila r predstavljajo števke

levo od decimalne vejice, ulomljeni del ali decimalni del pa desno od deci-

malne vejice. Zapis ni vedno enoličen, saj je na primer

12,55 = 12,54999 . . . ,

kjer se števka 9 ponavlja. Množenje in deljenje števila s potencami števila

10 je silno preprosto. Takoj opazimo, da pri tem samo pomikamo deci-

malno vejico v levo in desno:

10r = anan−1an−2 . . . a1a0a−1, a−2 . . . ,
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r
10

= anan−1an−2 . . . a1, a0a−1a−2 . . . .

Odvečnih ničel levo od števila ne pišemo. Pri deljenju z 10, 100, 1000,

10000, . . . po potrebi nekaj takih ničel dodamo. Ničle na skrajni desni pa bi

dajale vtis pretirane natančnosti, zato jih pišemo le v določenih primerih.

Zgledi:

. . .0005975 = 5975, 16,500 . . . = 16,5, 0,125/10 = 00,125/10 = 0,0125.

Gradivo končajmo z navedbo nekaterih fizikalnih konstant.

28 Osnovne fizikalne konstante

Gravitacijska konstanta κ = 6,67259 · 10−11 kg−1 m3 s−2

Influenčna konstanta ε0 = 8,854187817 · 10−12 A s V−1 m−1

Indukcijska konstanta µ0 = 1,2566370614 · 10−6 V s A−1 m−1

Boltzmannova konstanta k = 1,3806503 · 10−23 J K−1

Stefanova konstanta σ = 5,6704 · 10−8 W m−2 K−4

Planckova konstanta h = 6,62606876 · 10−34 J s

Avogadrovo število NA = 6,02214199 · 1023 mol−1

Svetlobna hitrost v vakuumu c0 = 2,99792458 · 108 m s−1

Faradayeva konstanta F = 9,64853415 · 104 A s mol−1

Osnovni naboj e0 = 1,602176426 · 10−19 A s

Splošna plinska konstanta R = 8,314472 J K−1mol−1

Rydbergova konstanta R∞ = 1,0973731568549 · 107 m −1

Mirovna masa elektrona me = 9,10938188 · 10−31 kg

Mirovna masa protona mp = 1,67262158 · 10−27 kg

Mirovna masa nevtrona mn = 1,674927 · 10−27 kg

Bohrov polmer rB = 5,291772083 · 10−11 m

Standardni pospešek prostega pada gn = 9,80665 m s−2
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29 Nekaj računskih nalog

1. Kolikšna je masa Zemlje, kolikšna njena povprečna gostota?

Zemlja z masoM privlači na svoji površini jabolko z masom s silomgn,

ki je enaka gravitacijski sili κmM/r2. Pri tem je κ gravitacijska konstanta,

za gn pa bomo vzeli standardni pospešek prostega pada. Zemljo vzamemo

kot idealno kroglo s polmerom r = 6370 km = 6,37 · 106 m. Po izenačitvi

in krajšanju z m dobimo enačbo

gn =
κM

r2 .

Iz nje izrazimo M, vstavimo konstanti in dobimo:

M =
gnr

2

κ
=

9,80665 m s−2 · 6,372 · 1012 m2

6,67259 · 10−11 kg−1 m3 s−2
=

= 59,64 · 1023 kg = 5,964 · 1024 kg.

Masa Zemlje je torej približno 5,964 · 1021 t = 5,964 Zt = 5964 Yg.

Prostornina Zemlje je

V =
4πr3

3
=

4π · 6,373 · 1018

3
m3 = 1,08 · 1021 m3.

Povprečna gostota Zemlje je torej % =M/V = 5,5 t/m3 = 5,5 g/cm3.

2. Kolikšna je masa Sonca, kolikšna njegova povprečna gostota?

Vzeli bomo, da Zemlja z maso M kroži okoli Sonca z maso MS po

krožnici s polmerom R = 150 · 106 km = 150 · 109 m in da za en obhod

potrebuje čas T = 365,25 dni = 365,25 · 24 · 3600 s. Iz zadnjega podatka

lahko izračunamo krožno frekvenco ω = 2π/T . Sredotežna sila Mω2R =

4π2MR/T 2 Zemlje pri kroženju okoli Sonca mora biti enaka gravitacijski

sili Sonca na Zemljo:
4π2MR

T 2 =
κMMS

R2 .
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Iz te enačbe dobimo po krajšanju z M:

4π2R

T 2 =
κMS

R2 .

Iz tega izračunamo

MS =
4π2R3

κT 2 =
4π2 · 1503 · 1027m3

6,67259 · 10−11 kg−1 m3 s−2 · 365,252 · 242 · 36002 s2
=

= 2,005 · 10−8 · 1038 = 2,005 · 1030 kg.

Polmer Sonca je RS = 6,96 · 108 m, prostornina pa

VS =
4πR3

S

3
=

4π · 6,963 · 1024

3
m3 = 1,41 · 1027 m3.

Povprečna gostota Sonca je torej %S =MS/VS = 1,4 t/m3 = 1,4 g/cm3.

3. Amaterska radijska postaja dela na frekvenci 144,300 MHz. Kolikšna je

dolžina valov, ki jih oddaja?

Frekvenca ν in valovna dolžina λ radijskega vala sta povezani z relacijo

λν = c0. Za naš primer dobimo:

λ =
c0

ν
=

2,99792458 · 108 m s−1

144,3 · 106 s−1 = 2,08 m.

4. Iz Planckovega zakona izpelji Stefanov zakon in izračunaj temperaturo

na površju Sonca.

Nemški fizik Max Planck (1858–1947), prejemnik Nobelove nagrade za

fiziko leta 1918, je leta 1900 našel zakon sevanja črnega telesa pri tempera-

turi T in frekvenci ν. Našel je formulo, ki pove, kako je izsevani svetlobni

tok j porazdeljen po frekvenci ν pri konstantni temperaturi T :

dj

dν
=

2πhν3

c2
0

·
(
exp

hν
kT
− 1

)−1

.
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Pri tem je h Planckova, k Boltzmannova konstanta, c0 svetlobna hitrost v

vakuumu, exp pa eksponenta funkcija, definirana z relacijo exp(x) = ex.

Pri dani temperaturi T je celotni izsevani svetlobni tok j enak

j =
∫ ∞

0

2πhν3

c2
0

·
(
exp

hν
kT
− 1

)−1

dν.

Z uvedbo nove integracijske spremenljivke x = hν
kT ,ν = kT x

h ,dν = kT
h dx do-

bimo

j =
2πk4T 4

c2
0h

3

∫ ∞
0

x3dx
exp(x)− 1

.

Integral lahko izrazimo z Eulerjevo funkcijo Γ in Riemannovo funkcijo ζ,

ki ju najdemo v vsakem boljšem matematičnem priročniku, s predhodnim

razvojem v vrsto:∫ ∞
0

x3dx
exp(x)− 1

=
∫ ∞

0

x3 exp(−x)dx
1− exp(−x)

=
∫ ∞

0
x3 exp(−x)

∞∑
n=0

exp(−nx)dx =

=
∞∑
n=0

∫ ∞
0
x3 exp(−(n+ 1)x)dx =

∞∑
n=1

1
(n+ 1)4

∫ ∞
0
ξ3 exp(−ξ)dξ =

=
∞∑
n=0

Γ (4)
(n+ 1)4 = 6

∞∑
n=0

1
(n+ 1)4 = 6

∞∑
n=1

1
n4 = 6ζ(4) = 6 · π

4

90
=
π4

15
.

Potemtakem imamo

j =
2π5k4

15c2
0h

3
T 4 = σT 4,

pri čemer je

σ =
2π5k4

15c2
0h

3
=

2π5 · 1,38065034 · 10−92 J4 K−4

15 · 2,997924582 · 1016 m2 s−2 · 6,626068763 · 10−102 J3 s3
.

Po krajšem računu dobimo:

σ = 5,6704 · 10−8 W m−2 K−4.
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To je ravno Stefanova konstanta, formula j = σT 4 pa Stefanov zakon.

Vidimo, da so Boltzmannova, Planckova in Stefanova konstanta ter svet-

lobna hitrost med seboj povezane fizikalne konstante. Jožef Stefan (1835–

1893) in Ludwig Boltzmann (1844–1906) sta bila dunajska univerzitetna

profesorja. Stefan je bil slovenskega rodu in Boltzmannov doktorski men-

tor. Pri Boltzmannu sta doktorirala tudi Slovenca Franc Hočevar (1853–

1919) in Ignac Klemenčič (1853–1901). Boltzmannova žena Henrietta je

bila na pol slovenskega rodu.

Temperature na Soncu ne moremo kar tako izmeriti, lahko pa jo izraču-

namo, ker imamo na razpolago Stefanov zakon in rezultat meritev, ki

pove, da na vsako ploskev, ki meri 1 m2 in je pravokotna na smer žarkov

ter je tik nad atmosfero, v 1 s pade 1366 J Sončeve svetlobne energije

s celotnega spektra. Sonce obravnavamo kot sevajoče črno telo. Če si

mislimo, da vse Sončevo sevanje izhaja iz točke, svetlobni tok pa pada s

kvadratom razdalje, potem je gostota svetlobnega toka tik nad Zemljino

atmosfero enaka (RS

R

)2
· σT 4,

kar je po drugi strani enako j0 = 1366 Wm−2. Iz tega dobimo

T 4 =
j0
σ
·
(
R
RS

)2

,

pri čemer je R oddaljenost Zemlje od Sonca in RS polmer Sonca. Ko vs-

tavimo znane podatke, dobimo

T 4 =
1366 Wm−2

5.67 W m−2 K−4 ·
(

150 · 109 m
6,96 · 108 m

)2

= 11,3787 · 1014 K4,

od koder sledi T = 5808 K.
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