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Konikler

Matematikçiler ço¤u zaman birçoklar›n›n gereksiz gördü¤ü
iﬂlerle u¤raﬂ›rlar ve yüzy›llar sonra bu gereksiz san›lan iﬂlerin asl›nda çok gerekli oldu¤u anlaﬂ›l›r.
Matematikçiler bu “gereksiz” iﬂlere sadece güzelliklerinden dolay› ilgi duyarlar. Nedeni pek bilinmez ama matematikçilere güzel görünen bir zaman
sonra insano¤luna ve k›z›na hep gerekli, yararl›,
hatta vazgeçilmez olmuﬂtur. Güzellikle yararl›l›k
aras›nda tam dile getiremedi¤imiz bir ba¤ olmal›...
Eski Yunanl›lar›n toplu olarak konik diye adland›rd›klar› elips, parabol ve hiperbol e¤rileri iﬂte
bu birçoklar› taraf›ndan gereksiz görülen ama daha
sonra insanl›¤a çok yararl› olan çal›ﬂmalardand›r.
Konikler ilk olarak Eflatun’un
bir ö¤rencisi olan Perge’li Apollonyus taraf›ndan Milattan önce üçüncü yüzy›lda dikkate al›n›p incelenmiﬂlerdir. Perge, bilindi¤i gibi Antalya yak›nlar›ndad›r. Yani ApolApollonyus
lonyus bu co¤rafyan›n insan›d›r.

Çember

Elips

Hiperbol

Parabol

17’nci yüzy›la de¤in Apollonyus’un çal›ﬂmalar›n›n pek bir uygulamas› bulunamam›ﬂt›r. O güne
dek sadece matematikte bulunan konikler, o günden
sonra birden fizikte de belirmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bu
yüzy›lda Kepler gezegenlerin güneﬂ etraf›nda bir
elips e¤risini izleyerek döndüklerini keﬂfetmiﬂtir.
(Eski Yunanl›lar gezegenlerin bir çember çizdi¤ini
düﬂünürlerdi, do¤al olarak...)

Gene ayn› yüzy›lda Galile havaya ve ileri do¤ru
at›lan gülle, taﬂ, ok, top mermisi gibi bir a¤›rl›¤›n
e¤er havan›n direnci dikkate al›nmazsa havada bir
parabol çizece¤ini göstermiﬂtir.

Apollonyus, taban› bir çember olan bir dik koniyi yandaki sütundaki ilk resimdeki gibi düzlemlerle kesiﬂtirmiﬂ ve düzlemin e¤imine göre de¤iﬂen bir
ﬂekil elde edece¤ini görüp ortada hiçbir neden yokken bu ﬂekilleri inceleyip bu konuda insanl›¤›n ilk
eserini yazm›ﬂt›r: Konikler. Langlands’›n yaz›s›nda
(sayfa 54-61), konikler konusuna tarihsel olarak de¤iniliyor; özellikle son bölümde Apollonyus’un katk›lar›ndan sözediliyor.

Çembere, daha do¤rusu çemberimsi ﬂekillere
do¤ada ve günlük yaﬂamda pek
s›k rastlar›z. Güneﬂ, dolunay, baz› çiçeklerin göbekleri, tekerlekler... Bunlar› tekrarlamaya gerek
görmüyoruz.

* Bu yaz› için Jill Britton’un http://britton.disted.camosun.bc.ca/home.htm adresindeki yaz›dan yararlan›lm›ﬂt›r
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Elipse de günlük yaﬂamda s›k
s›k rastlan›r. En basitinden, düzlemi bak›ﬂ do¤rumuza dik olmayan
bir çember bize elips olarak görünür. Örne¤in silindir biçimindeki
bir barda¤›n tepesi, barda¤a belli
bir aç›yla bak›l›rsa elips ﬂeklinde
görülür.
Bir çemberin bir düzleme izdüﬂümü bir elipstir.
E¤ik tutulmuﬂ ve yar›s›na kadar su dolu bir
bardakta, suyun yüzeyi (sadece yandan görünümü de¤il, kendi de) bir elipstir.
Tüm bunlar, bir silindir, taban›na paralel olmayan bir düzlemle kesildi¤inde elde edilen kesit
elipstir anlam›na gelir.
E¤ik kesilmiﬂ salam dilimleri örne¤in elipstirler.
Daha önce de de¤indi¤imiz gibi, gezegenler

Sonbahar noktas› - Güz ›l›m›
(22 Eylül)

Dünyan›n yörüngesi
K›ﬂ mevsimdönümü
(21 Aral›k)
147×106 km

152×106 km

Yaz
mevsimdönümü
(21 Haziran)
Bahar noktas›
(20 Mart)

Ay ve uydular›n dünya etraf›ndaki yollar› da
elips biçimindedir.
Bir atomda, elektronlar, çekirde¤in etraf›nda hemen hemen eliptik bir yol izleyerek dönerler.
Bir elipste adlar›na odak noktas› denilen çok özel iki nokta vard›r. Elips biçiminde bir bilardo masas› düﬂünün. Topu odak noktalar›ndan birine koyup ›stakayla rastgele vurun. Topu
hangi yöne do¤ru
vurursan›z vurun,
top masan›n kenar›na (banta) çarpar
çarpmaz
hemen
öbür odak noktas›na do¤ru yönlenecektir! Ve elbette öbür odak noktas›ndan geçtikten sonra
banta çarpar çarpmaz tekrar gene birinci odak noktas›ndan geçecektir! E¤er
masan›n geri tepme kapasitesi yüksekse bu böyle
uzun bir süre devam eder.
Elipslerin bu özelli¤i t›pta, böbrek taﬂlar›n› k›rmada kullan›l›r. Hasta, parçalanacak taﬂ odak
noktalar›ndan birinde olacak ﬂekilde su dolu elip-

Yukarda görünen bina silindir biçimindedir. Binan›n tepesi binaya dik olmayan bir düzlemle kesildi¤inden, çat› bir elipstir.
Foto¤raf ayr›ca belli bir aç›yla çekildi¤inden, zaten elips olan
çat› bize “daha bir elips” görünmektedir. Foto¤raf›n solundaki
f›skiyeden f›ﬂk›ran sular da paraboller halinde düﬂüyorlar.

α
F

güneﬂin etraf›nda eliptik bir yol izleyerek dönerler.
Güneﬂ de ayr›ca bu yolun “odak noktalar›”ndan
birindedir. (Odak noktas›M ars
n›n tan›m› için bkz. sayfa
D ünya
29 ve 34. Bu yaz›da sözü
V e nüs
edilen kavram ve olgular
er
M kü
ilerki sayfalarda aç›kl›¤a
kavuﬂacaklard›r.) Ancak
bu eliptik yollar nerdeyse
birer çemberdir.

β
β

α

F′

γ
γ

r

tik bir küvete yat›r›l›r. Elipsin di¤er odak noktas›ndan yay›lan yüksek enerji dalgalar› elipsin yüzeyine çarparak di¤er odak noktas›na, yani böbrek taﬂ›na yo¤unlaﬂ›r ve böylece taﬂ tuz buz olur!
Elipslerin bu özelli¤i haberleﬂmede, casuslukta
ya da ispiyonculukta da kullan›labilir. Tavan› elips
biçiminde olan bir mekânda, bir odak noktas›na

15

Matematik Dünyas›, 2005 Yaz

ba¤lars›n ve ipi gergin tutarak kalemi çivinin etraf›nda
döndürürsün. E¤er bunu
bir çivi yerine yandaki ﬂekildeki gibi iki çiviyle yaparsak, bir elips elde ederiz.
Çivilerin bulundu¤u yer,
elipsin odak noktalar› olarak bilinen noktalard›r.
Elipsin bir parças› ekseni etraf›nda çevrilirse Amerikan futbol topu elde edilir. Elips yerine çemberi
çevirirseniz bildi¤imiz Türk topunu elde edersiniz.
ﬁutlanm›ﬂ bir futbol topu havada hemen hemen bir parabol çizer,
Teoride
sürtünme olmasa ve
Gerçekte
yeryüzünün
çekim
gücü yüksekli¤e göre
de¤iﬂmese tam bir parabol çizecek.
Bir f›skiyeden f›ﬂk›ran su
parabol çizerek yere süzülür.
Su dolu bir bidonun yan
yüzeyine bir delik açarsan›z
suyun parabol bir yol izleyerek akt›¤›n› görürsünüz. Deli¤i biraz yukar›ya
açarsan›z parabol de¤iﬂir. Böylece suyun derinli¤iyle uygulad›¤› bas›nç
aras›nda bir iliﬂki oldu¤u ortaya ç›kar. Hatta
biraz fizik bilen biri biraz hesapla herhalde bas›nc› su yüksekli¤inin
bir fonksiyonu olarak elde edebilir.
Yukardaki deney baz› h›nz›r
düﬂünceleri akla getirebilir. E¤er
elinizin alt›nda bir bidon yoksa, baz›lar›n›z, minimum alet edevatla
baﬂka deneylere baﬂvurabilir.
Yere düﬂen bir z›pz›p giderek küçülen paraboller çizer.
E¤er cebinizde z›pz›p yoksa
ve illa bir parabol görmek istiyor-

yerleﬂmiﬂ birinin her f›s›lt›s› di¤er odak noktas›ndan duyulabilir! Örne¤in Londra’daki Aziz Paul
katedralinin bu özelli¤i vard›r.
ABD’nin milletvekillerinin ve bilumum idarecinin topland›¤› Capitol binas›n›n Statuary
Hall’ünün (Heykeller Salonu) tavan› da eliptiktir.
Bunu farkeden (daha sonra ABD baﬂkan› olacakt›r)
milletvekili John Quincy Adams masas›n› odak

“Statuary Hall, U.S. Capitol building”

noktalardan birine yerleﬂtirerek, di¤er odak noktas›na yak›n olanlar›n konuﬂmalar›n› dinlemiﬂ ve
bundan politik olarak yararlanm›ﬂ! Aﬂa¤›daki foto¤raftaki bak›ﬂlar›ndan kurnazl›¤› anlaﬂ›l›yor.

John Quincy Adams
(1767-1848)
ABD’nin alt›nc› cumhurbaﬂkan› (1825-1829).
Babas› da baﬂkanl›k yapm›ﬂ
ilk ABD baﬂkan›. Ayr›ca,
paçalar› büzülmemiﬂ pantolon giyen ilk ABD baﬂkan›...
Avrupa’n›n Amerika k›tas›ndan elini aya¤›n› çekmesi
gerekti¤ini savunan Monroe
doktrininin yarat›c›lar›ndand›r. Köleli¤e karﬂ› duruﬂuyla bilinir.

san›z, size en yak›n
yunusu sudan f›rlarken gözlemleyin.
Yunus havada bir
parabol çizecektir.

Çember çizmek kolayd›r. Yere bir çivi çakars›n,
çiviye bir ip ba¤lars›n, ipin di¤er ucuna bir kalem
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Elipste iki tane olan odak noktas› parabolde bire düﬂer (elipsin odak noktalar›ndan biri parabolde
sonsuza taﬂ›n›r.) Parabolik
bir bilardo masas›nda,
odak noktas›na koyulan
bir top ›stakayla herhangi
bir istikamete do¤ru vurulursa, parabole çarpan top
parabolün simetri eksenine
F
paralel gider.
Bu özellik, arabalar›n farlar›nda kullan›l›r: Bir
parabolü simetri ekseni etraf›ndan
döndürerek bir yüzey elde edelim.
Bu yüzeyi yans›t›c› bir maddeyle
kaplayal›m. Odak noktas›na yerleﬂtirilmiﬂ bir ampul, parabolik yüzeye
çarparak dümdüz ileri gidecek ve gecemizi ayd›nlatacakt›r. E¤er ampul
odak noktas›n›n biraz üstüne yerleﬂtirilirse, ›ﬂ›¤›n yo¤unlu¤u azal›r ve karﬂ›dan gelen
araban›n sürücüsü ›ﬂ›ktan rahats›z olmaz.
Bunun tersi de yap›labilir. Güneﬂ ›ﬂ›nlar› tek bir
noktaya odaklaﬂt›r›larak yo¤un bir ›s› ya da ›ﬂ›k elde edilebilir. Güneﬂ enerjisiyle bu yöntemle su ›s›t›labilir. Aﬂa¤›daki ayg›tta, tepeden gelen güneﬂ ›ﬂ›nlar› bir aynayla ›s› yans›t›c› bir parabole do¤ru yönlendirilir. (Aynalar, elektronik bir düzenekle sürekli güneﬂe bakacak ﬂekilde hareket ederler, ki güneﬂ
›ﬂ›nlar› aynalara dik gelip yo¤unluk kaybetmesinler.) Parabole çarpan güneﬂ ›ﬂ›nlar› odak noktas›na
yönelirler. Odak noktas›ndan geçen su borusu bu
sayede ›s›n›r.

Avustralya’da güneﬂ enerjisiyle elektrik elde edilen bir
santral. 2300 y›l önce yaﬂam›ﬂ matematikçi Apollonyus
sayesinde!

Ayn› düzenek ﬂekildeki
ve foto¤raflardaki gibi anten
niyetine de kullan›labilir.
Zaten odak noktas›n›n
latincesi focus’tur ve “ocak”
anlam›na gelir. Bugün focus,
odak ya da odaklanmak anlam›na da kullan›l›yor.

Parabol, anten görevini görürken

Bu yöntemle uzaydan gelen çeﬂitli sinyaller tek
bir noktaya yo¤unlaﬂt›r›labilir.
‹ki parabolik
ayna kullanarak olmayan bir nesneyi
varm›ﬂ gibi gösterebilirsiniz, daha do¤rusu, olan bir nesneyi baﬂka bir yerGüneﬂ enerjisini parabolle
odaklayan
bir baﬂka düzenek
deymiﬂ gibi gösterebilirsiniz, yani eﬂe dosta oturma salonunuzda serap
gördürebilirsiniz... (...miﬂsiniz... Biz denemedik...)
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ABD’nin Missouri eyaletindeki yanda görülen “Gateway Kemeri” parabole çok benzer ama
parabol de¤ildir.
Bu e¤rinin ne oldu¤unu aç›klayal›m.
Bir zincir al›n ve iki
ucundan as›p kendi
Gateway Arch (Kemeri)
haline b›rak›n. Zincir sarkar do¤al olarak. Zincirin sarkmas›yla elde
edilen e¤ri parabole çok benzer; o kadar ki Galile
bu e¤riyi parabol sanm›ﬂt›r.

Hiperbole gelelim... Hiperbol, elips ve parabol kadar do¤ada ve günlük yaﬂamda s›k görülen bir e¤ri de¤ildir. Ama gene de
salonumuzda görme ﬂans›m›z
var: Konik bir abajurun duvarda
b›rakt›¤› gölge bir hiperboldür.
Alt›gen bir kurﬂunkalemi kalemt›raﬂla açarsan›z da hiperbolleri görürsünüz.
Çok h›zl› giden bir uça¤›n ard›nda b›rakt›¤› ses dalgalar› havada bir koni biçiminde yay›l›rlar ve, yeryüzünün bir düzlem oldu¤unu varsayarsak, ayn› anda yere
çarpan ses dalgalar›n›n oluﬂturdu¤u noktalar kümesi bir hiperbolün bir parças›d›r.

Zircir e¤risi

Sarkan zincirin oluﬂturdu¤u e¤riye zincir e¤risi
diyelim. (‹ngilizcesi “catenary”.)
Köprü kurmak için iki yakaya gerilen halat,
baﬂlang›çta, yani üstüne henüz
hiçbir a¤›rl›k binmemiﬂken,
sadece kendi a¤›rl›¤›na maruz
kald›¤›nda bir zincir e¤risi
oluﬂturur. Daha sonra, köprü
kuruldu¤unda, halat parabole
dönüﬂür, çünkü köprünün
a¤›rl›¤› art›k halat›n üstüne
binmiﬂ ve halat›n a¤›rl›¤›n›
yok say›labilecek bir düzeye
Zircir e¤risi
düﬂürmüﬂtür.
Özetlemek gerekirse, kendi a¤›rl›¤›na b›rak›lan
zincir bir zincir e¤risi çizer ve bu zincir e¤risi bir pa-

Konikler sadece ve sadece estetik olduklar› için
günlük yaﬂam›n çeﬂitli alanlar›nda, örne¤in aﬂa¤›daki gibi mimaride kullan›labilirler.

Bir koni¤in belli aral›klarla te¤etlerini çizersek
göze son derece hoﬂ gelen bir biçim elde ederiz:

Parabol e¤risi

rabol de¤ildir; ama zincirin her noktas›na büyük bir
a¤›rl›k ba¤land›¤›nda zincir zincir e¤risi olmaktan
ç›k›p parabole dönüﬂür.

2300 y›ld›r incelenen konikleri bir dergiye s›¤d›rmak imkâns›zd›r elbette, bu dergi MD de olsa! ♥
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