Fiziksel Nicelikler
Fizik, araştırdığı doğa olaylarına ait kanunları fiziksel
niceliklerle anlatır. Bu nicelikler iki ana grupta toplanırlar. Başka
hiçbir fiziksel nicelikten türemeyen ama diğer tüm fiziksel niceliklerin
onlardan türediği temel fiziksel nicelikler ve temel fiziksel niceliklerin
kendileriyle veya diğer temel niceliklerle çarpılması ve/veya
bölünmesi sonucu elde edilen türemiş fiziksel nicelikler.
Birimler ve Birim Sistemleri
Bir an için bir manava girdiğimizi ve manavdan 3 elma istediğimizi düşünelim. Manav doğaldır ki bize 3 adet elma verecektir. 3
tek başına telaffuz edildiğinde bir sayma sayısından başka bir şey değildir ve adet anlamı taşır. Bu nedenle herhangi bir niceliğin
büyüklüğünü verirken bir sayma sayısı kullanmak yeterli değildir. Bu sayma sayısının yanı sıra bir de birim verilmelidir. Yani manavdan
3 elma isteyerek bize üç kilogram veya 3 kasa elma vermesini bekleyemeyiz. Eğer 3 kilogram elma istiyorsak bunu üç kilogram diye
veya 3 kasa elma istiyorsak bunu 3 kasa diye belirtmeliyiz. Bunula birlikte, nasıl cümle kurarken karşınızdaki bir kelime Türkçe, bir
kelime İngilizce, Bir kelime Farsça, Bir kelime Arapça vb. şekilde cümle kurarsa onu kimse anlayamayacağı gibi birimlerde de durum
aynıdır. Yani birim kullanırken de bir standart takip edilmelidir. İşte bu standart ancak bir birim siteminin seçilmesi ve onun
kullanılmasıyla mümkün olur. Bunu bilimsel dille ifade edecek olursak; bir ölçümün sonucunu bu ölçümü yeniden elde etmek isteyen
birine sunmak istersek mutlaka bir ölçüm standardı tanımlamak zorundayız.
İnsanlık tarihinde çeşitli birim sistemleri denenmiş kullanılmış ve terkedilmiştir. Bu gün terkedilen, artık kullanılmayan birim
sistemlerinden burada bahsetmek anlamlı değildir. Günümüzde dünya genelinde yaygın olarak kullanılan iki birim sistemi mevcuttur.
Bunlar SI (Systeme Internationale) Birim Sistemi ve İngiliz Mühendislik Birim Sistemi’dir. Biz bu iki sistemi de tanıtmakla birlikte ders
kapsamında SI birim sistemini kullanacağız.

Ø İngiliz Mühendislik Birim Sistemi

Bu sistem yüzyıllardır kullanılan bir sistemdir. Sistemin temeli nicelikleri vücut uzuvlarının boylarıyla veya içinde bulundukları
kapların hacmiyle ölçülendirmektir.
Günümüzde dünya borsalarında, petrol satışında kullanılan varil veya değerli metal satışında kullanılan külçe birimleri bu birim
sistemine aittir. Bunun yanında televizyon ekran boyutu için kullanılan inç veya şurup içerken kullandığımız kaşık birimleri de bu birim
sistemine aittir. Ayak, adım, karış gibi birimler de bu sisteme aittir. Bu sistemin kullanımında doğan en büyük sakınca, mesela insanların
ayak uzunluklarının eşit olmamasıydı. Günümüzde bunların tamamına standartlar getirilerek (örneğin 1inç=2,54cm, 1ayak=30 cm) bu
sıkıntı aşılmıştır.
Ø SI BİRİM SİSTEMİ
SI Birim Sistemi: 1960 yılında “Uluslararası Bilim Kurulu” tarafından kabul edilen birim sistemidir. Bu sistemin temeli herhangi
bir problemi çözebilmenin en basit yolunun o problemi zihnimizde hayal etmekten başladığı gerçeğine dayanır. Örneğin, sınıfta
öğrencilere şehir içi sürat limiti olan 50 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡’in şehir içinde ilerleyen bir araç için düşük bir sürat mi yoksa yüksek bir sürat mi
olduğu sorulduğunda öğrenciler 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡’i zihinlerinde canlandıramadıklarından birçok farklı cevaplar verirler. Lakin, aynı soruyu
50 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡 yerine karşılığı olan 13,89 𝑚 𝑠 için sorduğumuzda ilk alınan farklı cevaplar aksine, bu kez alınan cevap ortaktır “1 diyene
kadar nerdeyse 14 metre ......... bu şehir içi için oldukça yüksek bir sürat!”.
SI birim sistemde temel fiziksel nicelikler için önerilen birimler şöyledir:
•

Uzunluk: Metre (m)

•

Zaman: Saniye (s)

•

Kütle: Kilogram (kg)

•

Madde Miktarı: Mol (mol)

•

Sıcaklık: Kelvin (K)

•

Elektrik Akımı: Amper (A)

•

Aydınlatma Şiddeti: Kandil (cd)

bunlar insan zihninin en kolay algıladığı birimlerdir.

ü Madde Miktarı:
SI birim sisteminde madde miktarını ifade etmek için mol tanımını kullanırız. Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı kadar
parçacık içermektedir. Herhangi bir A maddenin bir molünde bulunan parçacık sayısı ile B maddesinde bulunan parçacık sayısı aynıdır
ve bu sayı Avagadro sayısına eşittir. A ve B maddelerini oluşturan parçacıkların kütlesi farklı olabilir ama sayıları aynıdır. Avagadro
!

sayısının değeri: 𝑁! = 6,02 𝑥 10!" 𝑝𝑎𝑟ç𝑎𝑐ı𝑘 𝑚𝑜𝑙 dür.
Örneğin, 1 mol alüminyumda, 1 mol kurşunda, ve 1 mol tebeşir tozunda bulunan atom (parçacık) sayısı hep aynıdır ve bu sayı
Avagadro sayısına eşittir. Fakat bir alüminyum atomunun kütlesi ile kurşun atomunun ve tebeşir tozunun kütlesi farklıdır.
molar kütle: Bir elementin 1 molünün kütlesi, o elementin atomik kütlesinin gram olarak ifadesidir.
Örneğin 1 mol demirin, ki 6,022137 𝑥 10!" tane demir atomu içermektedir molar kütlesi 55,85 𝑔 𝑚𝑜𝑙’ dür. Yani Avagadro sayısı kadar
demir atomlarını bir araya getirip tartarsak ölçeceğimiz kütle değeri 55,85𝑔 olacaktır.
Dolayısı ile molar kütlesini bildiğimiz bir maddeyi oluşturan atomların her birinin kütlesini bulabiliriz.
𝑚!"#$ =

𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑘ü𝑡𝑙𝑒
𝑁!

Buna göre bir demir atomunun kütlesini (demirin (Fe) molar kütlesi 55,85 𝑔 𝑚𝑜𝑙) bulmaya çalışırsak;
𝑚!" = (55,85 𝑔 𝑚𝑜𝑙) 6,022137 𝑥 10!" 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑙 = 9,28 x10!" 𝑔 𝑎𝑡𝑜𝑚 olarak buluruz.

ü Yoğunluk:
Yoğunluk (ρ ile gösterilir ve “ro” olarak okunur), birim hacimde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır.
𝑚
𝜌=
𝑉
Burada 𝜌:yoğunluk, 𝑚:kütle ve 𝑉:hacim’ dir.
Örnek olarak Alüminyumun yoğunluğu 𝜌!" = 2,7 𝑔 𝑐𝑚! ve Kurşunun yoğunluğu 𝜌!" = 11,3 𝑔 𝑐𝑚! ’ dür. Bunun anlamı 10 𝑐𝑚! ’ lük
bir alüminyum blok 27 𝑔’ lık bir kütleye ayni hacme sahip bir kurşun blok ise 113 𝑔’lık bir kütleye sahiptir.

Örnek Problem:
Bir Alüminyum küpün yoğunluk (𝜌!" = 2,7 𝑔 𝑐𝑚! ) hacmi 0,2 𝑐𝑚! ’ dür. Küpte kaç tane alüminyum atomu (𝑁) vardır?
ÇÖZÜM:
1 𝑚𝑜𝑙 Alüminyum (27𝑔) Avagadro sayısı 6,02 𝑥 10!" ) kadar atom içerdiğine göre ilk önce eldeki alüminyumun kütlesinin
hesaplanması gerekir:
𝜌=
27𝑔

!
!

!

⟹ 𝑚 = 𝜌𝑉 = 2,7 !"!

0,2𝑐𝑚! = 0,54𝑔 eldeki alüminyumun kütlesidir.

alüminyumda 6,02 𝑥 10!" atom varsa 0,54𝑔 alüminyumda kaç atom var diye oranlarsak sonucu 𝑁 =

(!,!" ! !"!" !"#$)(!,!"!)
!" !

=

1,27 x 10!! 𝑎𝑡𝑜𝑚 olarak buluruz.

ü Hacim Ölçümü:
Hacim hesabı genel olarak; uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçümü gerektirir. Hacim birimleri uzunluk birimlerinden türetilebilir.
Örneğin, metreküp (m3) bir hacim birimidir. Ancak, m3 çok büyük bir hacim ölçüsü olduğundan pratikte daha küçük hacim ölçüleri
kullanılır. Litre (L) bunlardan birisidir, daha küçük hacimsel ölçümler için ise mililitre (ml) veya santimetreküp (cm3) kullanılır. Bir
litre 1000 mililitreye veya 1000 cm3’ e eşittir.
Sıvı hacimlerini veya şekilsiz katı cisimlerin hacimlerini ölçmek için silindirik ölçekli kapların
kullanımı yöntemlerden biridir. Silindirik kaplar laboratuvarlarda çeşitli boylarda bulunabilirler. Bu tip
bir silindirik kaba doldurulan sıvının seviyesi, o sıvının hacmini gösterir. Şekilde görüldüğü gibi
ölçekli kaptaki sıvının yüzeyi eğridir. Sıvının hacmi okunurken, eğrinin taban düzeyi okunmalıdır.
Eğer hacmi okunacak cisim katı ise, bu durumda yine bir sıvıdan faydalanılır. Silindirik kaba bir
miktar sıvı doldurularak hacmi okunur, daha sonra katı cisim sıvının içerisine atılarak sıvının yeni
hacmi okunur. İki hacim arasındaki fark katı cismin hacmine eşittir.

BİRİM ÇEVİRME
Birimleri bir sistemden başka bir sisteme çevirmek için çevirim çarpanlarını kullanmamız gerekir. Bunun yanında birimlerden
önce kullanılan bazı ön eklerin de aslında matematikte sayılara karşılık geldiğini akıldan çıkarmamak lazım. Örneğin “k” harfi ile
sembolize edilen “kilo” ön eki aslında 1000 sayısını ifade etmektedir.
Simgesi

Adı

Değeri

T

tera

10!" = 1.000.000.000.000

G

Giga

10! = 1.000.000.000

M

Mega

10! = 1.000.000

K

Kilo

10! = 1.000

H

Hekta

10! = 100

Da

Deca

10! = 10

D

Desi

10!! = 0.1

C

Santi

10!! = 0.01

m

Mili

10!! = 0.001

𝜇

Micro

10!! = 0.00001

N

Nano

10!! = 0.000000001

p

Pico

10!!" = 0.000000000001

f

Femto

10!!" = 0.000000000000001

a

Atto

10!!" = 0.000000000000000001

AÇIKLAMALI PROBLEMLER
Örnek: 5𝑘𝑚 =? 𝑚
Bu soruya öğrenciler direk 5000m cevabını verir ve nasıl bulduklarını sorduğunuzda 5’i 1000 ile çarptıklarını söylerler. Burada cevap
doğru olmasına rağmen yöntem hatalıdır ve eğer bu yöntem veya oran orantı gibi yöntemler izlenirse öğrencilerin daha komplike
birimlerde hata yapmaları kaçınılmazdır. Burada doğru yöntem şudur: bize sorulan şey sayıyı değil birimi dönüştürmemizdir, yani sayı
sabit kalmalıdır. Bir sayının çarpma/bölme işlemi karşısında sabit kalmasının matematikteki tek yolu ise onu 1 ile çarpmaktır işte
bizim izleyeceğimiz yöntem de tam olarak budur. 𝑘𝑚’de 𝑚’ye geçerken 𝑘’yı yok etmemiz yani 𝑘𝑚’yi 𝑘’ya bölmemiz gerekir. Bizim
sadece sayıyı 1 ile çarpma hakkımız olduğu dikkate alındığında yapmamız gereken işlem
5𝑘𝑚 x

!"""
!

= 5000𝑚

!"""
!

= 1 ile çarpmaktır. Böylelikle sonuç;

olarak elde edilir.

Örnek: 5𝑘𝑚! =? 𝑚!
Burada dikkat edilmesi gereken şey birimde 𝑘𝑚! = kilometrenin karesi olduğudur. Bir şeyin karesinin o şeyin kendisiyle çarpımı
olduğu dikkate alınırsa 𝑘𝑚! = 𝑘𝑚 x 𝑘𝑚’dir yani yok edilecek şey k değil 𝑘 ! ’dir. Böylelikle sonuç:
1000
5𝑘𝑚 x
𝑘
!

!

!

= 5x10! 𝑚!

!"

Örnek: 4 !"! =? !!
Bu örnekte sayının sonundaki birim bölüm şeklindedir. Bu nedenle hem paydaki hem de paydadaki birimlerin istenilen birimlere ayrı
ayrı çevrilmesi gerekir. Bu tip örneklerde genel uygulama önce paydaki birimi istenilen birime çevirip daha sonra paydadaki birime
geçmek ve onu da çevirip sonucu elde etmektir.
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𝑐𝑚 1000 10!!

!

= 4000

𝑘𝑔
𝑚!

