Matematik Dünyas›, 2012-I

Kapak Konusu: Analizden Konular

Somut Bir Alan Hesab›
ya da “Ayflegül ‹ntegral Ö¤reniyor”
u yaz›da bir bölgenin alan›n› hesaplamaya çal›flaca¤›z. ‹ntegral gibi ileri seviyede bir matematik kullanmayaca¤›z. Daha do¤rusu integralin teorisini ad›m
ad›m spesifik bir örne¤e uygulayaca¤›z. Kare ya da
dikdörtgen kadar basit olmayan ama çok da zor
olmayan bir bölge ele alal›m örnek olarak. Diyelim, ƒ(x) = x2 fonksiyonunun grafi¤inin alt›nda, x
ekseninin üstünde, x = 0 do¤rusunun sa¤›nda ve x
= 1 do¤rusunun solunda kalan bölgenin alan›n› he-
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Alan› 1/8
olan dikdörtgen
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Buna benzer bir yöntemle A’n›n hangi say›lar
aras›na s›k›flm›fl oldu¤unu kolay bir hesapla bulabiliriz. Örne¤in, B ’nin içine daha fazla dikdörtgen
koyup bu dikdörtgenlerin alanlar›n› toplarsak, he-
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saplamak istiyoruz. Alan›n› hesaplamak istedi¤imiz bölgeyi yukardaki flekilde griye boyad›k.
Kolay de¤il. Hem de hiç de¤il. Ama baflar›rsak
boyumuz uzar.
Bölgeye B, alan›na da A diyelim. A’y› hesaplamaya çal›flaca¤›z.
A’n›n 1/2’den küçük oldu¤u afla¤›daki flekilden
belli, çünkü afla¤›da görüldü¤ü gibi B, alan› 1/2
olan bir üçgenin içine s›¤›yor.
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saplamak istedi¤imiz A say›s›na biraz daha yaklaflm›fl oluruz. Yukardaki flekilde B ’nin içine iki dikdörtgen daha koyduk. Böylece,

y = x2

1

eflitsizli¤i bulunmufl oldu. fiimdi art›k,
Alan› 1/2
olan üçgen

x
0

eflitsizliklerini biliyoruz ve A’n›n de¤eri hakk›nda
biraz daha fazla bilgiye sahibiz.
Bu yöntemi sistematiklefltirelim. B’nin içine
hep dikey dikdörtgenler yerlefltirelim, hepsinin eni
ayn› olsun, örne¤in afla¤›daki gibi.

1

Öte yandan bir sonraki flekilden de alan›n
1/8’den büyük oldu¤unu anl›yoruz, çünkü B ’nin
içine, alan› 1/2 1/4 = 1/8 olan bir dikdörtgen s›¤›yor.
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y

y = x2

n = 4 için a4 = 7/32’yi buluruz, yukarda buldu¤umuz de¤er; ama n > 4 için A’ya çok daha yak›n
bir de¤er bulaca¤›m›z› öngörebiliriz.
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Dikey dikdörtgenlerin enlerini küçültürsek, B
bölgesine daha çok dikdörtgen s›¤d›r›r›z ve A’dan
hep küçük ama gene de A’ya daha yak›n bir say›
buluruz. B’nin içinde giderek daha dar ama daha
çok say›da dikdörtgen koyarak A say›s›na yaklaflmay› umut edebiliriz.
Afla¤›daki flekildeki gibi, en soldan (yani
0’dan) bafllayarak her biri 1/n eninde olan n tane
dar dikdörtgeni yanyana yerlefltirelim. (Birincisinin
yüksekli¤i 0.) Bu dikdörtgenlerin alanlar›n› hesaplay›p toplayaca¤›z.
y
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Excel’de küçük bir proga1 = 0
ram yapt›m. n = 1, ...., 13, 25,
a2 = 0,125
100, 101 ve 200 için buldua3 " 0,185185
¤um sonuçlar› yandaki gri ku- a
= 0,21875
4
tuya yazd›m. Say›lar sürekli a
=
0,24
5
büyüyorlar ama her biri a
"
0,25463
6
1/2’den küçük kal›yor, olmas› a7 " 0,265306
gerekti¤i gibi. n büyüdükçe a8 = 0,273438
an, A’ya yaklafl›r, hiçbiri A’ya a9 " 0,279835
eflit olmaz ama, her biri A’dan a10 = 0,285
a11 " 0,289256
biraz küçük kal›r.
Öte yandan n sonsuza a12 " 0,292824
gitti¤inde an’lerin limiti al›n- a13 " 0,295858
d›¤›nda gerçekten A de¤erini a25 = 0,3136
a100 = 0,32835
bulmay› ümit edebiliriz.
a101 " 0,328399
fiimdi B’nin içine dikdörta200 " 0,330838
genler koyaca¤›m›za, afla¤›daki flekildeki gibi, B’yi kaplayacak biçimde dikey dikdörtgenler yerlefltirelim. Bu
sefer dikdörtgenlerin toplam alan› A’y› geçer elbet-
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Dikdörtgenlerin alan›n› bulmak için önce yüksekliklerini bulmak gerekiyor. Herhangi bir dikdörtgenin sol noktas›n›n koordinat› bir i = 0, 1, ...,
n ! 1 tamsay›s› için

oldu¤undan, bu dikdörtgenlerin yüksekli¤i
y

y = x2

1

fleklinde ifade edilir. Demek ki ince uzun dikdörtgenlerin alan›
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te, ama dikdörtgenlerin enleri küçülüp say›lar› ço¤ald›kça toplam alanlar sürekli azal›rlar ve giderek
A’ya yaklafl›rlar. Belki de bu say›lar dikdörtgen say›s› çok çok büyüdükçe nerdeyse A olurlar. Görece¤iz...

olur. Bunlar› teker teker toplayal›m:

buluruz. Bu say›ya an diyelim:
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Daha önce yapt›¤›m›z gibi, B’yi 1/n geniflli¤inde n tane ince uzun dikdörtgenle kaplayal›m. Bu
sefer dikdörtgenlerin toplam alan›n›

Demek ki,

buluruz. Bu say›ya An diyelim:

limiti hesaplanabilir ve sonuç 1/3 bulunur.
Limitten önce An’yi hesaplayal›m. Ama An’yi
hesaplamak için önce
12 + 22 +
+ n2
toplam›n› bulal›m. Bu toplam

0,3328335 < A < 0,3338335.
Baklay› a¤z›m›zdan ç›karal›m.

An ile an aras›nda çok küçük bir fark var:

say›s›na eflittir. Bunun kan›t› n üzerine tümevar›mla kolayl›kla yap›labilir. Kolay kan›t› okura b›rak›yoruz. Zaten eflitli¤in kan›t›n› bu yaz›y› okuyan her
ö¤renci bilmeli. fiimdi An’yi hesaplayabiliriz:

n büyüdükçe bu 1/n fark› giderek küçülür ve n
sonsuza do¤ru gitti¤inde fark 0’a yak›nsar.
B bölgesinin alan› olan A, bu (an)n ya da (An)n
say› dizisinin limitidir:
A = limn#$ An = limn#$ an;
tabii böyle bir limit varsa, ki var, görece¤iz.

Ve ard›ndan n sonsuza giderken An’lerin limitini
hesaplayabiliriz:

1
1/2
1/n
a1 a2 ... an ...

A

... An ... A2 A1

(Oranlar do¤ru de¤il)

Demek ki art›k sorun,
Sonuç, biraz önce söyledi¤imiz gibi 1/3 ç›kt›. Demek ki gri alan›n alan ölçüsü 1/3’tür.
y = x2

y

daha modern bir yaz›l›mla

1

limitini hesaplamakta!
Geometrik bir problemi oldukça cebirsel bir
probleme dönüfltürdük.
Zor ya da kolay, bafllang›çta nas›l yaklaflaca¤›m›z› bilmedi¤imiz bir problemi baya¤› adam ettik.
Tam yan›t› bulamasak da A’ya istedi¤imiz kadar
yaklafl›k de¤erleri bulabiliriz. Örne¤in, A’ya binde
bir yaklaflmak istiyorsak, n’yi
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Bafllang›çta nas›l üstesinden gelece¤imizi bilmedi¤imiz bir soruyu çözdük. Tabii okur,
ƒ(x) = x2
yerine daha karmafl›k bir fonksiyon alsayd›k sonucu bu kadar kolay bulamayaca¤›m›z› tahmin ediyordur. Nitekim öyle. Daha karmafl›k fonksiyonlarla s›n›rlanan alanlar› bu kadar ilkel bir yöntemle bulmak daha zordur. Ama
ad› verilen bir teoremle birçok tuhaf alan›, hatta hacmi bulmak mümkündür. Merakl› okur MD2011-II, sayfa 59, Teorem 1’e bakmal›. ♠

olacak biçimde seçmek yeterlidir, yani n ≥ 1000 olmal›. n = 1000 için flu yaklafl›k de¤erleri buluruz:
0,3328335= a1000 < A < A1000
= a1000 + 1/1000
= 0,3328335 + 0,001
= 0,3338335.
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