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Torej, kaj je razdalja?

Razdalja je dolžina poti med dvema točkama. 
Je numerični opis kako daleč v prostoru so 
telesa v poljubnem trenutku.



Meter

Osnovna enota za dolžino v mednarodnem 
sistemu enot SI
Sprva (od 1791) je bil definiran z razdaljo 
med deva črticama na prametru, ki ga še 
vedno hranijo v Parizu, danes (od 1981) pa je 
določen na razdalji, ki jo svetloba prepotuje v 
vakuumu.



Meter

Dolžina, ki jo svetloba v vakuumu prepotuje v 1/299 792 458 
sekunde

1 meter je enak             
→

     Vse so merske enote,
3,2808 čevljem             

→
      ki so jih uporabljali 

1,0936 jardom               
→

     preden je bil osnovan
0,5274 sežnjem             

→
     mednarodni sistem SI.

Seveda pa obstajajo še številne druge iz starih civilizacij (Egipčani, npr.)



Mnogokratniki metra

Preden pa se odpravimo po popotovanju od 
najmanjših do največjih razdalij pa moramo poznati 
še predpone sistema SI 

–
 tu je nekaj najpogosteje 

uporabljenih (več pa jih je na DL):



Neprimerljivo majhne razdalje

Najmanjša razdalja v sistemu enot SI je 1 joktometer (1 x 10 -̂24 m)
Za enkrat ni poznan še noben predmet s tako majhno velikostjo.
V skladu z do sedaj veljavnimi teorijami je sicer najmanjša možna 
razdalja 1.6 × 10^-35 m
Naslednja neprimerljivo majhna enota je še zeptometer (1 x 10^-21 m)



1 attometer

1 attometer = 1 x 10^-18 m
To je zgornja meja velikosti

kvarkov,
elektronov in

Natančnost laserskega inteferometra težnostnih valovanj (LIGO, MIT)



1 femtometer

1 femtometer = 1 x 10^-15 m
Ta razdalja je približno enaka velikosti 
protona

Kvarčna struktura protona



Pikometer

1 pikometer = 1 x 10^-12 m
To je npr. valovna dolžina gama-žarkov, 5-
krat večja razdalja pa je valovna dolžina 
najkrajših rentgenskih žarkov.
25 pikometrov je polmer vodikovega 
atoma, torej je le-ta od svojega kationa 
(prosti proton) 50-tisočkrat večji.

Rentgenski posnetek roke s
prstanom



Nanometer

1 nanometer = 1 x 10^-9 m
Nanotehnologija
Velikost preprostega virusa (proste molekule DNK) je 2 nm
Debelina človeškega lasu je 9 x 10^4 nm
Najmanjši sestavni delec v Intelovih dvojedernih procesorjih je velik 45 
nm, medtem ko je premer silicijevega atoma iz katerih je narejen 0,24 
nm

Kovanec za 1 cent v primerjavi
z delom računalniškega 
procesorja



Mikromete
r

1 mikrometer = 1 x 10^-6 m
Večina današnjih tehnoloških izdelkov temelji na 
mikrometrski tehnologiji (tranzistorji so veliki 
več kot 1 mikrometer).
Če je virus velik 2 nm je tipična bakterija velika 
od 1 do 10 µm
Valovna dolžina svetlobe v optičnih vlaknih (hitre 
internetne povezave) je 1,55 µm. Bakterija iz rodu ešerihinj je

velika 8µm. 
Je zelo razširjena saj se
dnevno v človekovem črevesju
nahaja 100 000 primerkov.



Splošno znane merske enote

1 mm = 1 x 10^-3 m
konica svinčnika

1 cm = 1 x 10^-2 m
velikost kuh. muhe
2,54 cm = 1 inch

1 dm = 1 x 10^-1 m
velikost mobitela

1 m
1 dekameter = 10 m
1 hektometer = 100 m
1 kilometer = 1000 m

Pribl. višina angelskega slapu
V Venezueli



Razdalje med različnimi kraji

Ljubljana 
–
 Novo mesto 

–
 69 km

Ljubljana 
–
 Jesnice 

–
 63 km

Ljubljana 
–
 Koper 

–
 106 km

Ljubljana 
–
 Maribor 

–
 122 km

Ljubljana 
–
 Dunaj 

–
 379 km

Ljubljana 
–
 Berlin 

–
 996 km 

–
 ca 1 Mm 

(1000 km)
Ljubljana 

–
 London 

–
 1536 km

Ljubljana 
–
 Pariz -1250 km

Ljubljana 
–
 Rim 

–
 758 km

Ljubljana 
–
 Zagreb 

–
 137 km

Ljubljana 
–
 Budimpešta - 439 km



Astronomsko velike enote

40 Mm = dolžina 
Zemljinega ekvatorja

1 milijon kilometrov je 1 
Gm
1,39 Gm je premer 
Sonca
150 Gm je 1 AE 

– razdalja med Soncem in 
Zemljo



Svetlobno leto

1 svetlobno leto je 
razdalja, ki jo svetloba 
prepotuje v 1 letu s 
hitrostjo 300 tisoč 
km/s

1 sv. leto = 9 467 280 Mm = 63.115 ae

Mlečna cesta ima dolžino ca. 100 
tisoč sv. let

Alfa Centauri



Parsek

1 pc (paralaksa sekunde) je 
kot, ki ga tvorita zveznici 
med zvezdo in krajnima 
točkama glavne polosi 
Zemljine tirnice okoli Sonca 
(astronomska enota). 
Drugače rečeno, parsek je 
razdalja, na kateri vidimo 
dve telesi, oddaljeni 1 a.e., 
pod kotom ene ločne 
sekunde.



Vprašanja

Najmanjša možna razdalja po trenutno veljavnih zakonih
Najmanjša merska enota za dolžino v sistemu SI
Kako dobimo izračunamo dolžino 1 PARSKA
Kaj je svetlobno leto
Najbolj zanimiva primerjava



Hvala za pozornost!
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