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Elektronska verzija: http://www.presek.si/27/1423-Peterlin-Majhenc.pdf

c 2000 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
c 2010 DMFA – založništvo
Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali
posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.

I Zanimivosti -

Razvedrilo
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AVALA, BEOGRAD, CETINJE. .. IN FIZIKALNA
ANTIFONETIČNAABECEDA
Ljudj e so si izmislili razne foneti čne ab ecede, da bi zmanjšali mo žnost
napak zaradi podobno zvenečih glasov - denimo nosnikov M in N ali
ustni čnih zapornikov P in B - pri pr eno su govora po kan alih, obrem enj enih
s šumom, kot sta t elefon ali radi o. En a bolj znanih tovrst nih ab eced,
angleška "pilot ska" : Alpha, Bravo, Charlie, Delt a... , je uradna foneti čna
abece da več mednarodnih organizac ij in zvez, med njimi me dnaro dne
organizacije za civilno zračno plovb o ITAO in medna ro dne zveze za te lekomunikacije ITU.
.
V rajnki Jugoslaviji je bila uradna fonet ična ab eceda sest avlje na
iz geogra fskih imen . Slovenijo sta v t em geogr afskem izboru zastopali
Ljublj ana za črko LJ in Žirovni ca za Ž.
Raznolik ost č rk, ki jih uporablj amo za oznake fizikalnih količin, nas
je, t edaj še št ude nte fizike, navedla na misel, da bi t udi iz njih sestavili nekakšn o fonetično abece do. Oznake za fizikalne količine so mednarodne in
so pr aviloma foneti čnega izvora, najve čkrat angleškega , redkeje nemškega.
Da je bila stvar zabavnejša, smo našo abece do sprevrg li v an ti-foneti čno .
Noben " m ne mot eh n ičn i prip o mo č ek" se ni sm el z ačeti s črko , ki jo je
pr edst avlj al : G kot gibalna količin a, na primer , ni veljalo, sa j se gibalna
količina z ačne na č r ko G. Veljavni pa so opisi:
M kot nav or
A kot delo
n kot lom ni koli čnik
B kot gostota magnetnega polja
P kot m oč
c kot svetlobna hit rost
D kot gostota elektri č nega polja
Q kot to plota
R kot up ornost
e kot nab oj
F kot sila
S kot ent ropija
t kot čas
9 kot t ežnostni posp ešek
h kot višina
U kot napeto st
v kot hit rost
1 kot to k
W kot energija
J kot vztraj nostni mo ment
Z kot valenca
k kot Boltzm annova konst anta
l kot dolžin a
Včasih imamo na voljo več možnosti : a je lahko t udi posp ešek , C
kap acitivnost , F prosta energija, G prost a entalpija, H jakost magnet nega polja , entalpija (ali pa, pisano z m alo, Pl an ckova konstanta) , L
induktivnost , p tl ak, R spl ošn a plin ska konstanta ali polm er , S površin a
ali pot, ipd. Pol eg generič nih ozn ak za spremenljivke x in y je najve č t ežav
s črko O . Tej se, zara di možne zamenjave z ni člo pri oznakah koli čin , raj e
izognemo . Edina izjema je foneti čna oznaka za obseg, ki jo up orablj amo
v geometriji.
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