matematikKule

8/23/05

12:55 PM

Page 110

M A T E M A T ‹ K

K U L E S ‹

E n g i n
T o k t a ﬂ
matematik_kulesi@yahoo.com

Disklerden Kule

y› kurtulduklar›na göre eﬂit olan koﬂma h›zlar› saatte kaç kilometredir? (Trenin h›z› = 60
km/saat)

Fermat’›n Bize Miras›
Fermat’›n o ça¤›n› ayd›nlatan güzel matematik çal›ﬂmalar›ndan birini kullanarak kolayca çözebilece¤iniz güzel bir soru var huzurlar›n›zda:
a pozitif bir tamsay› iken (a5 – a) say›s›n›n her
zaman 30 ile bölünebilece¤ini gösterebilir misiniz? (çok farkl› çözüm yollar› da var)
Kule yapman›z için ﬂekildeki disklerden size
istedi¤iniz kadar veriliyor. Yapman›z gereken
diskleri üst üste koyarken en üsttekini en baﬂta
karar verdi¤iniz do¤rultuda kayd›rarak eklemek. E¤ikli¤i nedeniyle Pisa Kulesi’ni and›racak ﬂaheserinizin çökmeden önce en üstündeki
diskinin merkezi, en alttaki diskin merkezinden
yatay do¤rultuda en fazla ne kadar uzakl›kta
olabilir? (disklerin yar›çap› r olsun)

Ayn› Do¤rultuda

Kazaya K›l Pay›
‹ki arkadaﬂ, sadece bir trenin geçebilece¤i
geniﬂlikteki köprüden geçerek evlerine gitmek
istiyorlar. Matematik Kulesi’nde gördükleri bir
soru üzerine hararetli bir tart›ﬂmaya giren bu
arkadaﬂlar köprünün tam 2/5’ine geldiklerinde kendilerine yaklaﬂan trenin öten ac› siren
sesiyle irkiliyor. O panikle biri köprünün giriﬂine di¤eri de ç›k›ﬂ›na do¤ru (yani ters do¤rultuda) koﬂmaya baﬂl›yor. ‹kisi de trenden k›l pa-

Geçen Ay›n Çözümleri
Kesiﬂen Silindirler
Öncelikle yar›çap› r olan ve silindirlerin kesiﬂti¤i bölgenin
tam merkezinde bulunan her iki silindire de ortak bir küre
düﬂünelim. ﬁekilde
gösterilen bilgisayarla çizilmiﬂ iki silindirin ortak hacmi bu
küreyi kapsayacak
biçimdedir. E¤er silindirlere paralel ﬂekilde bu ortak hacimden dilimler kesersek ortak alan› bir kare, küreyi ise bu kare içine tam s›¤an bir çember
biçiminde görürüz. Karenin çembere alan›n›n
oran› (2a)2 / πa2 = 4 / π oldu¤una göre tüm dilimlerin toplam› olan ortak hacmin kürenin hacmine oran› da ayn› olmal›. Öyleyse ﬂekildeki ortak
hacim = 4/π . (4/3.π.r2) = 16/3.r2 olur.

Merakl› Arkadaﬂ
3 kiﬂinin yaﬂlar› çarp›m› 2450 oldu¤u için bu
say›n›n 3 çarp›m›n› bir tablo yaparak incelememiz gerekir. Tabloyu yaparsan›z bu tabloda sadece (5, 10, 49) ve (7, 7, 50) üçlü çarp›mlar›n›n toplam›n›n birbirine eﬂit oldu¤unu görürsünüz. Demek ki yaﬂlar› tahmin etmeye çal›ﬂan kiﬂinin yaﬂ› 64’tür. Sorulara cevap veren B kiﬂisinin yaﬂ›
ancak 50 olmal›d›r ki A kiﬂisi ald›¤› cevap sonucunda kesin olarak 3 kiﬂinin yaﬂ›n›n 5, 10 ve 49
oldu¤unu söyleyebilsin.
B‹L‹M ve TEKN‹K 104 Eylül 2005

ABC üçgeninin çevrel çemberine ﬂekildeki
gibi te¤etler çizelim. A noktas›ndan geçen te¤et
BC’nin do¤rultusu ile P’de, B’den geçen te¤et
AC’nin do¤rultusu ile Q’da ve C’den geçen te¤et AB’ni do¤rultusu ile R’de kesiﬂsin. Bu durumda P, Q ve R’nin ayn› do¤ru üzerinde bulunmas› gerekti¤ini ispatlayabilir misiniz?

Matemati¤in ﬁaﬂ›rtan Yüzü
Sonsuz Say›da Direnç
ﬁu an hepimiz ayn› sayfada buluﬂtu¤umuza göre her birimizin matemati¤i sevdi¤ine hiç
ﬂüphe yok. Ancak bu sevginin sebebini aç›klamak sevdi¤ini söyleyivermek kadar kolay olmasa gerek. Düﬂünüyorum da kendi ad›ma akl›ma tutarl› bir aç›klama gelmiyor. Belki de bunun için seviyorum matemati¤i kim bilir: anlaml› bir sebebi olmamas›ndan!
Biz her ne kadar karﬂ›l›ks›z sevsek de matematik bir ﬂekilde karﬂ›l›¤›n› veriyor. Bugün
bilimin her alan›nda ulaﬂt›¤›m›z ak›l almaz s›n›rlar, Pisagor’un Öklit’in matematik aﬂk›n›n
karﬂ›l›¤› de¤il de nedir? Günümüzün elektronik ça¤› da elbette bu alt›n dönemini temellerinde yer alan matemati¤e borçlu. Bu ayki yaz›m›z matemati¤in güzelli¤ini bir elektronik
devresinde keﬂfetmemizi sa¤layacak.
ﬁekilde birbirlerine ba¤lanm›ﬂ sonsuz say›daki direncin (hepsinin de¤eri R olsun) oluﬂturdu¤u bir örgüyü görüyoruz. Örgü, iki boyutlu bir düzlemde tüm do¤rultularda sonsuza
kadar devam ediyor. Bizden A ve B noktalar›
aras›ndaki eﬂde¤er direnci hesaplamam›z isteniyor. Peki ama bunu nas›l hesaplayaca¤›z?

Zam Teklifi
200 YTL zam teklifini kabul etti¤imizde y›lbaﬂ› geçti¤i için o sene sonuna kadar ancak toplam
10 000 YTL alabiliriz. Oysa 50 YTL’lik teklife göre y›l›n ilk yars›nda 5000 YTL, ikinci yar›s›nda
ise 5050 YTL al›r›z. Yani bir sene sonunda 10
050 YTL kazanm›ﬂ oluruz. ‹lk teklife göre ikinci
y›lda kazanaca¤›m›z para 10 200 YTL’dir. Oysa
birinci teklife göre ikinci y›l›n ilk yar›s›nda 5100
YTL, ikinci yar›s›nda 5150 YTL toplamda da 10
250 YTL kazan›r›z. Böylece 50 YTL’lik zam teklifiyle hep daha fazla kazanarak yolumuza devam
ederiz.

Geometrik Eﬂitlik
Sorunun
çözümü için
ilk olarak XR
// BC, XS //
AD, TY // AD
ve YU // BC
olacak biçimde XR, XS,
TY, YU çizimlerini ﬂekle ekleyelim. Bu haliyle
XRM üçgeni ~(benzer iﬂareti) YUM üçgeni ve
XSM üçgeni ~ YTM üçgeni olur. O halde RM/UM
= x/y = SM/TM eﬂitli¤i ve ard›ndan da x2/y2 =
(RM.SM) / (TM.UM) eﬂitlikleri yaz›labilir. Tepe
aç›lar›n›n eﬂitli¤i soruda söylendi¤ine göre AXR
üçgeni ~ CYT üçgeni olur. Buradan da u/s =
AX/CY = XR/YT = SM/UM eﬂitli¤i elde edilir.
Eﬂitli¤in son k›sm› XRMS ve YTMU paralel kenarlar›ndan kaynaklan›r. Buradan da son eﬂitlik
v/t = RM/TM elde edilir. Sonuç olarak x2/y2 =
(v/t).(u/s) eﬂitli¤i bulunur.

Bu soruyu çözebilmek için durumu iki alt
probleme bölece¤iz ve en sonunda elde etti¤imiz iki çözümü toplad›¤›m›zda istedi¤imiz as›l
çözüme ulaﬂaca¤›z. ‹lk olarak B noktas›n› ortadan kald›ral›m. A noktas›n›n potansiyeli V
volt ve sonsuzun potansiyeli de s›f›r olsun. Bu
durumda A noktas›ndan girecek I ak›m› simetri özelli¤inden ötürü eﬂit olarak dört kola ayr›l›r. Yani yatay do¤rultuda A noktas›ndan sa¤a
do¤ru giden ak›m I/4’tür.
ﬁimdi ise A noktas›n› ortadan kald›ral›m.
Bu yeni ﬂekilde B noktas› (–V) volt, sonsuzun
potansiyeli ise yine s›f›r olsun. Devre üzerindeki toplam ak›m›n I amper ve ç›k›ﬂ noktas›n›n B
noktas› oldu¤unu varsayarsak yine simetri
özelli¤i nedeniyle B noktas›n›n kollar›ndaki
tüm ak›mlar eﬂit ve I/4 olacakt›r. Bu durumda
da B noktas›na soldan I/4 amper girmiﬂ olur.
ﬁimdi iki durumu birleﬂtirmeye geldi. A ve
B noktalar› aras›ndan toplamda I/4 + I/4 =
I/2 amper geçti¤ine göre A ve B aras›ndaki
potansiyel fark R.I/2 = IR/2 volt olur. Biz A
ve B aras›ndan toplam I ak›m›n›n geçti¤ini biliyoruz ve eﬂde¤er direnci bulmak istiyoruz. O
halde A ve B aras›ndaki potansiyel fark = IR/2
= I x (eﬂde¤er direnç). Elde etti¤imiz bu eﬂitlik sayesinde eﬂde¤er direncin R/2 oldu¤unu
bulmuﬂ olduk. Sonsuz dirençlerin eﬂde¤eri =
R/2. Büyüleyici bir güzellik!

