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Kesiﬂen Silindirler

ﬁekildeki gibi ayn› r yar›çap›na sahip iki
silindir, eksenleri aras›ndaki aç› 90 derece
olacak biçimde kesiﬂiyorlar. Bu yeni ﬂekilde
iki silindir için de ortak olan bölgenin hacmi
acaba kaçt›r? (integral kullan›lmayan basit
bir çözüm yolu bulman›z mümkün)

Zam Teklifi
Biraz “uyan›k” olarak da bilinen patronunuz sizi yan›na ça¤›r›yor ve zam konusunda
bir tercih yapman›z› istiyor. ﬁu anki y›ll›k kazanc›n›z 10 000YTL olsun. Yeni y›ldan sonra
geçerli olacak bu sitemde ya her yar› y›l ve
y›l baﬂlar›nda o yar›y›lda ald›¤›n›z paran›n
50YTL fazlas›n› alacaks›n›z ya da sadece y›lbaﬂlar›nda y›ll›k ücretinize 200YTL zam yap›lacak. Hangi seçene¤i tercih edersiniz? Sizin
yerinizde olsam cevab› vermeden önce bir
daha düﬂünürüm.

Geometrik Eﬂitlik

Merakl› Arkadaﬂ
En önemli ortak özellikleri matematik
olan A ve B ad›ndaki iki arkadaﬂ aras›nda
ﬂöyle bir diyalog geçiyor: A: ”Dün yan›nda
gördü¤üm 3 kiﬂinin yaﬂlar› çarp›m› kaçt›?”,
B: ”2450”, A: ”Peki yaﬂlar› toplam›?”, B: ”Senin yaﬂ›na eﬂit”, A: ”Hala yaﬂlar›n› söyleyemiyorum. Herhangi biri senin yaﬂ›nda ya da daha yaﬂl› m›?”, B: “Hay›r”, A: “Tamam, ﬂimdi
buldum!”. Acaba 3 kiﬂinin, A’n›n ve B’nin
yaﬂlar› kaçt›r?

Geçen Ay›n Çözümleri
Paralelkenarda Aç›
Öncelikle paralelkenar› ﬂekildeki gibi
tamamlayal›m ve eﬂit
aç›lar› ayn› sembolle
iﬂaretleyelim. Bunun
ard›ndan ilk ADE ~
CDF (aç›-aç›-aç›) üçgen benzerli¤ini, daha sonra ADC ~ EDF (k-ak) üçgen benzerli¤ini elde edebiliriz. Soruda
verilen PAB aç›s› = PCB aç›s› bilgisini kullanarak EPF ~ CPA (a-a-a) benzerli¤ine ulaﬂ›r›z.
AD = BC oldu¤una göre benzerlik özelli¤inden PC/PE = AC/FE = AD/ED = BC/ED yaz›labilir. Bu da PCB ile PED üçgenlerinin de
benzer üçgenler oldu¤unu gösterir ve sorudaki PED aç›s› = PCB aç›s› eﬂitli¤ini ispatlar.

Önce Düﬂünme Zaman›
1 numaral› ﬂekil
olarak gösterilen toroidi ilk olarak tam ortadan ikiye bölelim ve
alttaki parçay› yan kayd›rarak uç uca ekleyelim. ﬁimdi de elde etti¤imiz 2 numaral› ﬂekildeki iki parçay› yine tam ortadan ayr› ayr› bölelim ve ﬂekil 3’teki gibi uç uca ekleyelim. Bu
iﬂi sonsuza kadar yapt›¤›m›zda tüm e¤rilik
kaybolur ve en sonunda elimizde bir silindir
kal›r. Bu silindirin yüksekli¤i 2π(a+b)/2 =
π(a+b) ve yar›çap› r olacakt›r. O halde toroidin
hacmi = πr2. π(a+b) = π2r2(a+b)’dir.
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ﬁekilde ayn› iﬂaretle iﬂaretlenmiﬂ tepe aç›lar birbirine eﬂit ise x, y, u, v, s ve t olarak adland›r›lan do¤ru parçalar› aras›nda ﬂu eﬂitli¤in geçerli oldu¤unu gösteriniz: x2/y2 =
(u.v)/(s.t)

Las Vegas’ta Olas›l›k
Kat›l›m ücretini bulmak için sorunun da
dedi¤i gibi ortalama kazanma miktar›n› bulmam›z gerekiyor. Bu ortalama de¤er (E), her
bir ihtimalin olas›l›¤› ile o olas›l›¤›n kazanc›n›n çarp›m›n›n toplam›na eﬂittir. Yani E = Σ
olas›l›k x kazanç:

Casino en fazla 1024=210 YTL verdi¤i için
arka arkaya 10 yaz› gelinceye kadarki k›sm›
tüm toplam formülünden ay›rarak parantez
içinde gösterdik. E¤er toplam formül özelliklerini kullan›rsak E = 11/2 + 1/2 = 6 oldu¤unu buluruz. O halde oyuna kat›l›m ücreti 6
YTL’dir.

Yaz Sorusu
P noktas› B
üzerinde de¤ilkenki durumda
PB do¤ru parças›n› çap kabul eden
hayali bir çember
çizelim. Dikkat
ederseniz çap› gören PXB ve PZB aç›lar› 90
derecedir. O halde X ve Z köﬂeleri hayali çemberimiz üzerinde olmal›d›r. Bu durumda hayali çemberde ayn› yay› gören PBZ ve PXZ aç›lar› eﬂit olur. Buna ek olarak büyük çemberde
ayn› yay› gören PBZ ve PQA aç›lar› da eﬂittir.
Yani PXB aç›s› = PQA aç›s›d›r ki bu da QA ile
XZ’nin paralel oldu¤unu kan›tlamaya yeter.

Matemati¤in ﬁaﬂ›rtan Yüzü
Ç‹T
Bu ay köﬂemizde a¤ustos s›ca¤›n›n yan› s›ra bir de karﬂ›laﬂt›¤› içinden ç›k›lmaz sorun
nedeniyle iyice bunalan bir çiftçiye yard›m edece¤iz. Öncelikle sorunun ne oldu¤unu k›saca
anlatal›m. Kavurucu s›caklar›n peﬂi s›ra geldi¤i günlerden birinde çiftçi, tarlas›n›n kusursuz
bir do¤ru parças› olan bir kenar›na çit çekmek
için iﬂe koyulur. Çiti kusursuz bir do¤rultuda
çekebilmek için elindeki tek arac› cetvelidir
(bu cetvel sayesinde çiftçinin sonsuza kadar
bir do¤ru çizebilece¤ini varsay›yoruz). Bir
yandan türküsünü yak›p bir yandan çitini çekti¤i s›rada farkeder ki tam çit do¤rultusunda
kocaman bir kaya bulunmaktad›r. Kayay› yerinden kald›rmaya gücü yetmeyece¤ine göre
çiti döﬂemeye kayan›n öteki taraf›ndan ayn›
do¤rultuda devam etmesi gerekir. Peki ama
bunu çiftçimiz nas›l yapacakt›r?
Bu sorunun
çözümü için iki
yöntemden bahsedece¤iz. ‹lk
olarak çözümü
Desargues Teoremi’ni kullanarak yapal›m. ﬁekil 1’deki RST do¤rultusu çitin döﬂenece¤i do¤rultuyu temsil etsin, S ile T
aras›ndaki siyah kütle de kayay›. Teoreme göre ilk olarak kayaya varmadan önce rasgele R
ve S noktalar›n› seçiyoruz. Daha sonra rasgele
bir P noktas› al›yoruz ve bu noktadan geçen
yine rasgele P1, P2, P3 do¤rular›n› çiziyoruz.
Önce RC ve RF’yi ard›ndan da SC ve SF do¤ru parçalar›n› çiziyoruz. Bu çizimler sayesinde
ABC ve DEF üçgenleri ortaya ç›km›ﬂ oldu. Üçgenlerin AB ve DE kenarlar›n›n kesiﬂim noktas› yine çitin çekilece¤i do¤rultuda olacakt›r. R
ve S’den farkl› 2 nokta alarak ayn› yöntemle
T’den farkl› bir baﬂka nokta bulmam›z çit do¤rultusunu elde etmek için yeterlidir.
‹kinci çözüm yöntemimiz ise “Wilkes-Gordon çizimi” olarak da
bilinen son derece zarif bir
yöntem. ‹lk önce çizgi üzerinde bir P noktas›
seçiyoruz ve bu noktadan geçen rasgele P1 ve
P3 do¤rular›n› çiziyoruz. Çit do¤rultusu olan
P2 ile R noktas›nda kesiﬂecek ﬂekilde P1 ve P3
aras›na 2 do¤ru parças› yerleﬂtiriyoruz. Bu
do¤ru parçalar›n›n P1 ve P3’ü kesti¤i noktalar›n yine rasgele oldu¤unu hat›rlatmakta fayda
var. Bu noktalar› ﬁekil 2’deki gibi birleﬂtirdi¤imizde O noktas›n› elde etmiﬂ oluruz. Art›k iﬂimiz çok kolay. Bu O noktas›ndan çizilen 2
do¤runun P1 ve P3 ile kesiﬂimi sonucu oluﬂan
dörtgenin köﬂegenlerinin kesim noktas› istedi¤imiz gibi çitlerin do¤rultusunda olacakt›r. Bu
yöntemi kullanarak S ve T gibi iki farkl› nokta
bulmam›z çitin do¤rultusunu kusursuz bir
keskinlikle tekrar elde etmemizi sa¤layacakt›r.
Art›k çiftçimiz türküsünü yak›p iﬂine devam
edebilir.

