Matematik Dünyas›, 2011-III

Genifl Aç›l› Üçgen Olas›l›¤›
fianzuman Sa¤lam

D

aireyle pi say›s› aras›ndaki iliflki iyi bilinir
ve pek flafl›rt›c› bulunmaz da, genifl aç›l› üçgenlerle pi say›s› aras›nda bir iliflki herhalde flafl›rt›r. Bu yaz›da sizi flafl›rtmay› hedefliyoruz.
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Sorumuz flu: [0, 1] aral›¤›ndan rastgele iki x ve
y say›s› seçerek, kenarlar› 1, x ve y olan bir genifl
aç›l› üçgen oluflturma olas›l›¤› kaçt›r?

y

1

x

[0, 1] aral›¤›nda rastgele iki say› seçmek demek,
birim karede, yani düzlemin [0, 1] [0, 1] bölgesinde rastgele bir nokta seçmek demektir. Nitekim bir-

Bunun da olas›l›¤› 1/2'dir elbette.
Diyelim (x, y) noktas› yukardaki koyu gri üçgende seçildi ve böylece kenarlar› 1, x ve y olan bir
üçgen olufltu. fiimdi bu üçgen dar aç›l› ya da genifl
aç›l› olabilir. Üçgenin genifl aç›l› olmas› için (x, y)
noktas› hangi bölgede seçilmelidir?
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En genifl aç›, en uzun kenar›n›n karfl›s›nda olmak zorunda oldu¤undan, 1 uzunluktaki kenar›n
karfl›s›ndaki A aç›s›yla ilgilenmeliyiz, çünkü en büyük aç› o aç›d›r ve e¤er bir aç› genifl aç› olacaksa,
bu aç› ancak A aç›s› olabilir ve e¤er üçgen dar üçgen olacaksa A aç›s› dar aç› olmal›d›r. Demek ki
soru flu: A aç›s› ne zaman 90"'den büyük olur, ne
zaman 90"'den küçük olur?
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birinden ba¤›ms›z her x ve y seçimi birim karede (x,
y) noktas› verir ve, tam tersine, birim karede rastgele seçilmifl her (x, y) noktas› bize [0, 1] aral›¤›nda
rastgele seçilmifl iki x ve y noktas› verir.
Her fleyden önce, kenarlar› 1, x ve y olan (dar
ya da genifl aç›l›) bir üçgen olmal›. Bunun için de,
1+x !y
1+y !x
x+y !1
koflullar›n›n hepsi birden geçerli olmal› (Üçgen
Eflitsizli¤i). Ama
1+x!1!y
oldu¤undan, birinci eflitsizlik her zaman do¤ru olmak zorundad›r. Benzer flekilde ikinci eflitsizlik de
do¤ru olmal›d›r. Demek ki, uzunluklar› 1, x ve y
olan bir üçgenin var olabilmesi için,
x+y!1
eflitsizli¤i do¤ru olmal›d›r. Dolay›s›yla birim karede rastgele seçilen (x, y) noktas› afla¤›daki koyu gri
üçgenin içinde seçilmelidir.
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Yukardaki flekildeki gibi kenar uzunluklar› 1,
x ve y olan genifl aç›l› bir üçgen çizelim. Kenar› 1
olan kenar› çap kabul eden yar›m çemberi çizelim.
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BA kenar›n› uzat›p çemberle D noktas›nda kesifltirelim. A aç›s› genifl aç› oldu¤undan, üçgen dairenin
içinde kal›r. fiimdi hesap yapal›m:
1 = BD2 + DC2
= (BA + AD)2 + (AC2 # AD2)
= AB2 + 2AB $ AD + AC2
= x2 + y2 + 2AB $ AD
> x2 + y2.
fiimdi, kenar uzunluklar› 1, x ve y olan dar aç›l› bir üçgen çizelim. Afla¤›daki flekilden izleyin. Ge-
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Bu alan› hesaplayal›m. Afla¤›daki flekilden takip
edin.
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AB = x

ne kenar› 1 olan kenar› çap kabul eden yar›m çemberi çizelim. BA kenar› çemberi gene D noktas›nda
kessin. Bu sefer A aç›s› dar aç› oldu¤undan, üçgen
dairenin d›fl›na taflar. Benzer hesab› yapal›m:
1 = BD2 + DC2 = (BA # DA)2 + (AC2 # AD2)
= BA2 # 2AB $ DA + AC2
= x2 + y2 # 2AB $ AD < x2 + y2.
Demek ki üçgenin genifl aç›l› olmas› için yeter
ve gerek koflul,
x2 + y2 % 1
eflitsizli¤i. Dolay›s›yla üçgenin genifl aç›l› olmas›
için rastgele seçilmifl noktan›n birim karenin afla¤›daki flekildeki koyu gri bölgesinde seçilmifl olmas›
gerekir.

Tüm birim çemberin alan›
&r2 = &.
Ortadaki baklavan›n alan›
(√2)2 = 2.
Demek ki kalan alan & # 2. Bunu 4'e bölersek yukardaki koyu gri alan› buluruz:

&#2
.
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Bu da bulmak istedi¤imiz olas›l›kt›r. ♦
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