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Ana Sponsorlar Yeryüzünde canlıların yaşadığı doğal sisteme biyosfer adı verilir. Biyosfer; litosfer, hidrosfer ve atmosferin kesiştiği yerleri kapsar. Yapılan araştırmalar sonucunda biyosferde binlerce bitki ve hayvan türünün yer aldığı tespit edilmiştir. Canlıların büyük bölümü litosferde 10 metre derinliğe kadar yaşar. Atmosferdeki canlılar yerden 120
metre yükseliğe kadar yaşamaktadır. 120 metre yükseklikte canlı sayısı azalır. Bu yükseklikten sonra bazı kuş türleri, bakteri ve virüsler yaşar. Hidrosferde ise canlılar su yüzeyine yakın yerlerde yaşar. Suda canlıların büyük bölümü 0-200 metre arasında yaşamaktadır.BiyoçeşitlilikBir bölgede yaşayan canlıların, genlerin, ekosistemlerin ve ekolojik
olayların oluşturduğu bütüne denir. Biyoçeşitlilik ile ilgili kavramlar çoğu zaman birbiri ile karıştırılır ve bazen de yanlış olarak kullanılır. Biyoçeşitlilik ile ilgili bazı kavramların açıklaması aşağıda verilmiştir.Tür: Organizmaların sınıflandırılmasında kullanılan en küçük birimdir. Ortak atadan gelen benzer özellikteki organizmalardır. Örnek: At, kurt,
çam ağacı, meşe ağacı, ısırgan otu gibi.Habitat: Fiziki faktörlerin kontrol ettiği, belirli bir yerde yaşayan canlıların yaşam alanıdır. Kısaca, canlının yaşadığı adrestir. Örnek: Köyceğiz Gölü çevresi, sığla ağacının habitatını oluşturur.Biyom: Benzer bitki ve hayvan topluluklarının yaşadığı ortama denir. Örnek: Çöl biyomlarında susuzluğa ve kuraklığa
dayanıklı bitki ve hayvanlar yaşar.Popülasyon: Bir bölgede yaşayan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. Kısaca, bir canlıya ait birey sayıdır. Örnek: Dünyada panda popülasyonu 2000 civarındadır. Dünyada sadece Şanlıurfa civarında yaşayan kelaynak popülasyonu 240 civarındadır.Ekosistem: Belirli bir bölgede yaşayan ve sürekli
etkileşim hâlinde bulunan canlı ve cansız ögelerden oluşan bütüne denir: göl ekosistemi, bataklık ekosistemi gibi.Ekoloji: Canlıların birbirleri veya çevresi ile ilişkilerini inceleyen bilime denir.Flora: Bir bölgede yaşayan bitki türlerine denir.Fauna: Bir bölgede yaşayan hayvan türlerine denir. Ülkemiz, iklim çeşitliliğinin fazla olması nedeni ile flora (bitki)
ve fauna (hayvan) açısından oldukça zengindir.Canlıların yeryüzündeki dağılışını coğrafi şartlar belirler. Özellikle, sıcak ve yağışlı bölgelerde canlı sayısı ve çeşidi daha fazladır. Canlı sayısı ve çeşidinin en fazla olduğu yer Ekvator çevresidir. İklim dışında canlıların dağılışını; yer şekilleri, toprak, insan, diğer canlılar, kıtaların kayması ve iklim
değişiklikleri de etkiler.Yeryüzündeki canlılar yaşadıkları bölgelerin yaşam şartlarına uyum sağlamıştır. Örneğin, kutuplarda yaşayan hayvanların yağ oranları ve kürk kalınlıkları daha fazladır. Kolay saklanabilmek için çoğunun rengi beyazdır. Amazon ormanlarında gür ormanlar arasındaki ağaçlarda çok renkli kuşlar ve daldan dala geçebilen canlılar
yaşar. Orman altlarında sık otlar arasında ise sürüngenler daha fazladır. Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş 9. SınıfKuvvet, hız gibi bazı büyüklükleri belirtmek için yön de gereklidir. Oysa kütle, uzunluk gibi büyüklükler için böyle bir koşul yoktur. Bu nedenle fizikte büyüklükler skaler ve vektörel olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Belirtirken yön gerektirmeyen, yalnızca bir sayı ve birimle belirtilebilen büyüklüklere skaler büyüklük, sayı ve birimin yanında bir de yöne sahip olan büyüklüklere vektörel büyüklükler denir.Fizikte bazı büyüklüklerin ifade edilmesi sırasında büyüklüğün sayısal değeri ve biriminin yazılması yeterli olur. Bu tür büyüklüklere skaler büyüklükler denir.
Skaler büyüklüklerde yön yoktur.Odanın sıcaklığı 24°C dir. Sınav süresi 45 dakikadır. Onur’un kütlesi 44 kg dır. Motorun gücü 100 watt tır.Verdiğimiz örneklerde ölçü sayısını ve birimini belirtmek büyüklüğün tam olarak ifade edilmesi anlamına gelir. çünkü sıcaklık, zaman, kütle, güç, skaler büyüklüklerdir.Bazı büyüklükler ise yalnızca ölçü sayıları ve
birimlerinin verilmesi ile tam olarak ifade edilememiş olur. Bu tür büyüklüklerde sayı ve birime ilave olarak yön de belirtilmelidir. Bu tür yönlü büyüklüklere vektörel büyüklükler denir.Vektörel büyüklüklere hız, ivme, yer değiştirme, ağırlık, kuvvet örnek olarak verilebilir. Vektörel büyüklükler vektör adı verilen yönlü doğru parçaları ile
gösterilirler.Her vektörün,1) Doğrultu 2) Yön 3) Büyüklük 4) Başlangıç Noktası olmak üzere dört özelliği vardır.Doğrultu ve yön aynı kavramlar değildir. Her doğrultuda iki yön vardır. Örneğin kuzey güney bir doğrultu, kuzey bir yön, güney başka bir yöndür.Skaler ve Vektörel Büyüklükler konu anlatımı video isabet akademi Vektörel ve Skaler
Büyüklükler Konu Anlatımı Hocalara Geldik Fizik, ölçme ve gözleme dayalı bir bilimdir bu nedenle ölçülen değerlerin doğru ve anlaşılır ifade edilmesi önemlidir. Fizikteki büyüklükler skaler ve vektörel diye iki bölüme ayrılır: Skaler Büyüklükler: Sayısal büyüklüğü ve birimi ile tam olarak tanımlanabilen büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Sıcaklık,
enerji, hacim, kütle, yoğunluk, uzunluk gibi büyüklükler skalerdir. Vektörel Büyüklükler: Yönü, büyüklüğü ve birimi ile ifade edilen büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Hız, yer değiştirme, kuvvet, ivme gibi büyüklükler vektörel büyüklüklere örnektir. Skaler Büyüklükler: Sadece sayısal değer ve birim kullanılarak ifade edilebilen büyüklüklerdir.
Örneğin,3 kilogram (kütle), 0,5 amper (akım), 1 litre (hacim) skaler büyüklüklerdir. Vektörel Büyüklükler: Sayısal değer ve birime ek olarak yön ile ifade edilebilen büyüklüklerdir. Örneğin, Güneye 4 m/s (hız), yerin merkezine doğru 5 Newton (kuvvet), +x yönünde 10 metre (yer değiştirme) vektörel büyüklüklerdir. Yalnız bir sayı ve bir birim ile
belirtilebilen büyüklüklere skaler büyüklük denir. Temel büyüklüklerin tamamı skaler büyüklüktür. Kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık gibi büyüklükler bir tek sayısal değerle ifade edilebilir. Örneğin balkondan atılan bir top için "yere düşmesi süresi 2 s sürdü" denilmesi yeterlidir. Düşme süresi ile ilgili başka bir niceliğin bilinmesine gerek yoktur. Sayı ve
birimin yanında bir de yöne sahip olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Vektörel büyüklüklerin ifade edilebilmesi için bir sayı ve birim yeterli değildir. Örneğin şut çekildiğinde, “top 60 km/h hızla hareket etti" denilmesi yeterli değildir. Acaba top kaleye doğrumu yoksa orta sahaya doğru mu gitmektedir? Yani topun hareket yönü de belirtilmelidir.
Kuvvet, hız, ağırlık gibi büyüklükler vektörel büyüklüktür. Vektörel büyüklükler belirtilirken ok ile gösterilir. Okun yönü vektörel niceliğin yönünü, büyüklüğü ise vektörel niceliğin büyüklüğünü belirtir. Sadece ölçü değeri ve birimi ile ifade edilen niceliklere skaler büyüklük denir. Skaler büyüklükler doğrultu ve yön belirtmez. Örneğin “Bir kap
içerisinde 3 litre süt var.” ifadesinde 3, ölçüm değerini; litre, ölçü birimini verir. Bu bilgiler ölçülen nicelik hakkındaki tüm bilgileri kapsamaktadır. Doğrultu ve yön bilgisine ihtiyaç duyulmaz. Skaler büyüklüklerin toplanması ya da çıkarılması gibi işlemlerde temel aritmetik işlemler kullanılır. Örneğin içinde 3 litre süt bulunan kaba, 4 litre süt
eklendiğinde kaptaki süt miktarı 7 litre olur. Kütle, zaman, uzunluk, hacim, özkütle ve sıcaklık gibi büyüklükler skaler büyüklüktür. Birden fazla vektörün yerine kullanılabilecek tek vektöre bileşke vektör adı verilir ve R sembolü ile gösterilir. Bileşke vektör, vektörlerin belirli kurallarla toplanmasıyla elde edilir. Vektörel işlemlerde vektörlerin
büyüklüğünün yanı sıra yönü de dikkate alınır. Birbirine paralel olan vektörler sayı doğrusundaki rakamlar gibidir. Rüzgârın saatte 18 km süratle estiğini söylemek yeterli bir bilgi değildir. Kuzeydoğudan saatte 18 km hızla rüzgâr estiği söylendiğinde ise rüzgârın hangi yönden estiği anlaşılır. Rüzgârın yönü ve hız değeri balıkçıların, denizcilerin,
pilotların, dağcıların ihtiyaç duyduğu bir bilgidir. Yönlendirilmiş doğru parçasına vektör, ölçü değeri ve birimin yanı sıra doğrultu ve yön bilgisini de içeren büyüklüklere vektörel büyüklük adı verilir. Kuvvet, ağırlık, yer değiştirme, hız, ivme, elektrik alan ve manyetik alan vektörel büyüklüklere verilebilecek örneklerden birkaçıdır. Yer değiştirme
vektörel bir büyüklüktür. K noktası vektörün uygulama noktası yani hareketin başlangıç noktasıdır. L noktası vektörün bitiş noktasıdır. KL doğrultusundaki okun yönü vektörün yönünü yani hareketin yönünü gösterir. Köpeğin doğu-batı doğrultusunda doğu yönünde yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğü 1 m'dir. Vektörel niceliklerin toplanması günlük
hayatta birçok yerde kullanılmaktadır. Örneğin uçakların ve gemilerin koordinat sistemlerinde, gemilerin sefer seyrinin belirlenmesinde, coğrafi konumun belirlemesinde ve günlük hayatımızda yaptığımız birçok eylemde vektörlerin toplamından faydalanılır. Bileşke kuvvet bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Cisim bileşke kuvvet
yönünde hareket eder. Örneğin birden fazla kişiyle yolda kalmış bir arabayı itmeye, evdeki bir dolabı çekmeye çalışırken arabaya ve dolaba kuvvet uygulanır. Araba ve dolabın hareketi uygulanan kuvvetlerin vektörel toplamına yani bileşkesine bağlıdır.
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