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GRAIKIŠKA ABECĖLĖ

Graikišką abėcėlę sudaro 24 ženklai. Į graikų raštą jos pateko 
iš finikiečių abėcėlės, kur jos buvo naudojamos semitų kalbų garsams žymėti.

Šiomis dienomis graikų abecėlė dar naudojama ir matematikoje, fizikoje, kaip 
žvaigždžių pavadinimai.

Kiekviena raidė turi savo pavadinimą:



GRAIKIŠKA ABĖCĖLĖ FIZIKOJE



NAUDOJAMOS RAIDĖS:
❖ α – alfa

❖ β – beta 

❖ γ – gamma

❖ δ – delta

❖ ε – epsilon

❖ ζ – zeta

❖ η – eta

❖ Θ – theta

❖ κ – kappa

❖ λ – lambda

❖ μ – mu

❖ v – nu

❖ ξ – xi

❖ π – pi

❖ ρ – rho

❖ Σ, σ – sigma

❖ τ – tau

❖ φ – phi

❖ χ – chi

❖ Ω - omega



LAMBDA

Fizikoje λ išreiškia bangos ilgį.

Bangos ilgis – tai mažiausias atstumas tarp dviejų tos pačios fazės taškų 
vienoje bangoje. 

Bangos ilgis su bangos sklidimo greičiu ir dažniu susietas taip:

bangos sklidimo greitis

bangos dažnis



NAUDINGUMO KOEFICIENTAS

Fizikoje η išreiškia naudingumo koeficientą.

Naudingumo koeficientas – tai naudingo ir viso darbo (ar 
sunaudotos šilumos) santykis.

Naudingumo koeficientas su darbu ir naudingu darbu susietas taip:

Naudingumo koeficientas su galia ir naudinga galia susietas taip: 

naudingas darbas

darbas

naudinga galia

galia



GRAIKIŠKA ABECĖLĖ ĮMONIŲ 
PAVADINIMUOSE



„ALFA VALYMAS“

UAB „ALFA valymas“ pagrindinė veikla – valymo paslaugos. 

Įmonės misija - būti patikimu ir profesionaliu partneriu savo užsakovams, 
atsakingai ir kokybiškai teikti valymo paslaugas, rūpintis klientais ir nuolat 
tobulinti teikiamų paslaugų kokybę.

Logotipe galima matyti mažąją Α (alfa) – α:



αalfa FIZIKOJE

Fizikoje α yra kritimo kampas.

Kritimo kampas – kampas, kurį sudaro kritęs spindulys su statmeniu aplinkų 
ribai, pakeltu iš lūžimo taško.

Jis yra naudojamas šviesos atspindžio bei šviesos bangos lūžio reiškiniuose:



„OMEGA TECHNOLOGY“

UAB „Omega Technology“ fokusuojasi ties programinės įrangos kūrimu ir 
savo paslaugas teikia naftos bei dujų pramonei.

Įmonė dalyvauja bendradarbiavimo programoje su Klaipėdos universitetu, 
pagal kurią jie remia stipendijas, stažuojasi ir dalyvauja naujoviškose 
mokslinių tyrimų programose, taip pat glaudžiai bendradarbiauja su 
Klaipėdos mokslo ir technologijų parku (KSTP), kurdama programinę įrangą 
KSTP projektams.

Logotipe galime matyti „Omega“ – raidės Ω pavadinimą:



Ωomega FIZIKOJE

Fizikoje Ω yra elektrinės varžos matavimo vienetas (omas). 

Elektrinė varža (R) – tai fizikinis dydis, apibūdinantis medžiagos, iš kurios pagaminti 
kūnai, savybę priešintis elektros srovei. 

Įvairių medžiagų elektrinė varža skiriasi. Kuo ji didesnė, tuo medžiagos laidumas 
elektros srovei mažesnis.

Elektrinė varža gali būti išreikšta iš Omo dėsnio:

elektrinė įtampa

elektros srovė



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


