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Küreselleﬂen Geometri
3 - ‹stanbul-New York-Kuzey Kutbu Üçgeni
Tosun Terzio¤lu*
tosun@sabanciuniv.edu.tr
üzlemde bir üçgenin iç aç›lar›n›n toplam›n›n 180º oldu¤unu biliyoruz. Peki ya bir
kürede? Bir kürenin üstündeki üçgenlerin
iç aç›lar›n›n toplam› kaç olur? Bu dizinin bu son
yaz›s›nda bu soruyu yan›tlayaca¤›z ve küresel üçgenin iç aç›lar›yla yüzey alan› aras›ndaki önemli ve
ﬂaﬂ›rt›c› bir iliﬂkiyi kan›tlayaca¤›z.

büyük çember birbirine karﬂ›t iki noktada kesiﬂti¤inden, e¤er üç büyük çemberin kesiﬂim noktalar›na
A, A′, B, B′, C, C′ dersek (buradaki A ve A′ noktalar› iki büyük çembeA′
rin kesiﬂti¤i karﬂ›t
noktalard›r; B, B′ ve
C
B
C, C′ noktalar› da öyle), o zaman bu üç büB′
C′
A
yük çember ABC,
A′BC, AB′C, ABC′,
AB′C′, A′BC′, A′B′C,
Küredeki üç büyük çemberin
A′B′C′ küresel üçgen- oluﬂturdu¤u sekiz küresel üçgenin
simgesel (ve gerçekd›ﬂ›) bir resmi.
lerini belirler. (Bir Büyük daire kürenin yüzünü
ediyor. En d›ﬂtaki çember
karpuz üç b›çak dar- temsil
asl›nda tek bir noktad›r, kürenin
besiyle sekiz üçgensel “en arkadaki” noktas›.
dilime ayr›l›r.) Bu sekiz üçgeni yukardaki ﬂekilde oldu¤u gibi biraz daha simgesel olarak gösterebiliriz.
Düzlemde do¤rusal olmayan üç de¤iﬂik nokta
bir üçgen oluﬂturur. Kürede de ayn› ﬂey do¤rudur.
Bunun kan›t›n› okura b›rak›yoruz. Ama örne¤in üç
noktan›n ikisi karﬂ›t noktalarsa o zaman bu üç
nokta ayn› büyük çember üzerinde bulunurlar ve
bir üçgen oluﬂturmazlar.

D

Küresel Üçgen. Düzlemde, ikiﬂer ikiﬂer kesiﬂen ama
üçünün birden ayn› noktada
kesiﬂmedi¤i üç de¤iﬂik do¤ru
bir üçgen oluﬂturur. Kürede
do¤ru olmad›¤›ndan ayn› tan›m› kürede veremeyiz. AnDüzlemde bir üçgen
cak kürede benzer bir tan›m verebiliriz:
Düzlemde do¤runun oynad›¤› rolü kürede büyük çemberler oynar (an›msatal›m: “büyük çemberler” merkezi kürenin merkezi olan çemberlerdir), ﬂöyle ki: düzlemde iki nokta aras›ndaki en k›sa yol bu iki noktadan geçen do¤runun üstündedir,
kürede ise iki nokta aras›ndaki en k›sa yol bu iki
noktadan geçen büyük çemberin üstündedir. Bunu
geçen say›m›zda (sayfa 65-69) popüler bir matematik dergisinde olabilecek en matematiksel
biçimde kan›tlam›ﬂt›k.
B
Bu gözlemden hareketC
β
γ
le, bildi¤imiz üçgen tan›m›nda düzlem yerine
α
küre, do¤ru yerine büA
yük çember dersek, do¤al bir “küresel üçgen”
Kürede üç büyük çember
taraf›ndan belirlenen küresel kavram›na var›r›z: Üç
üçgen ve üçgenin α, β ve γ
büyük çember taraf›niç aç›lar›.
dan belirlenen bölgelerden birine küresel üçgen dememiz gayet do¤al.
Bu çemberler A, B ve C noktalar›nda kesiﬂiyorsa,
ABC üçgeninden söz edece¤iz.
Ama dikkat! Kürede, üç büyük çember, bir de¤il, tam sekiz tane küresel üçgen belirler. Nitekim iki

Kürenin Alan›. Yar›çap› r olan kürenin yüzey
alan› 4πr 2’ye eﬂittir. Bu formül bugüne dek MD’de
kan›tlanmad›, okullarda da kan›tlanmaz, ama çok
zor de¤ildir, sadece biraz zordur, günün birinde
MD’de kan›tlan›r. ﬁimdilik bu formüle inanal›m.
(Ama bir sonraki sayfada çemberin çevresinin 2πr
oldu¤u kan›tlanacak; daha do¤rusu, π say›s› çemberin çevresi 2πr olacak biçimde tan›mlanacak.)
Dünyam›z›n uydusu olan ay› bir model olarak
alal›m. Ay› her gece tam görmeyiz. Tam gördü¤ümüzde, yani tam mehtapta, parlak yüzeyin (görünen
de¤il, gerçek) alan› 2πr 2’ye eﬂit olur. Yar›m ay›n ise
alan› πr 2’dir. Buradaki r tabii ki ay›n yar›çap›d›r.
Kürenin kuzey ve güney kutuplar›n› birleﬂtiren
iki büyük çember ele alal›m. (Bkz. bir sonraki sayfadaki ﬂekil.) E¤er bu iki çemberin kuzey (veya güney) kutbundaki aç›s›na α dersek, çemberlerin aras›nda kalan dilimin alan› 2αr 2’ye eﬂittir, çünkü
4πr 2 olan toplam küresel alan› 2π radyana böler-
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sek 1 radyanl›k küresel dilimin alan›n› buluruz
(2r 2), bunu α’yla çarparsak α radyanl›k dilimin
alan›n› buluruz (2αr 2).
α

B

β

Küresel üçgenlerin köﬂe aç›lar›yla alan› aras›ndaki iliﬂkiyi genelde araﬂt›rmak için ﬂimdi köﬂe
noktalar› A, B, C olan herhangi bir küresel üçgen
düﬂünelim. ‹lkin ABCA′ dilimine bakal›m. Burada A′ her zaman oldu¤u gibi A’n›n karﬂ›t noktas›.
Bu dilimin alan› biraz önce
A′
gördü¤ümüz üzere α r 2’ye
eﬂit.
x
C
B
ﬁimdi yandaki ﬂekilden ta∆
y
z
kip edin. BCA′ üçgeninin alan›B′
C′
A
na x diyelim. BACA′ üçgenine
bakarak,
2αr 2 = ∆ + x
eﬂitli¤ini buluruz.
ﬁimdi bir de ABCB′ dilimine bakal›m. Bu dilimin alan› ACB′ üçgeninin alan› y ise, aynen yukardaki gibi,
2βr 2 = ∆ + y
olur. Ayn› ﬂekilde ABC′ üçgeninin alan›n› z ile gösterirsek
2γr 2 = ∆ + z
elde ederiz. Yukarda elde etti¤imiz üç eﬂitli¤i toplayarak
3∆ + x + y + z = 2(α + β + γ)r 2
buluruz.
Bir üçgenin köﬂelerinin karﬂ›tlar›n› alarak elde
etti¤imiz yeni üçgenin ilkiyle eﬂit alana sahip oldu¤unu yukarda görmüﬂtük. Dolay›s›yla A′BC′ üçgeninin alan› AB′C üçgenine yani y’ye eﬂit. Bu ve
benzeri eﬂitliklerden, aﬂa¤›daki ﬂekilden de görülece¤i üzere
∆ + x + y + z = 2πr 2
formülü ç›kar. Son iki eﬂiklikten de,
∆ + πr 2 = (α + β + γ)r 2
ç›kar. Aﬂa¤›daki teoremi kan›tlad›k:

A

γ

α

C

A′
α aç›l›k ABA′C dilimi; alan› 2αr2.

Bariz ama önemli bir olgu daha: E¤er (A, A′),
(B, B′), (C, C′) karﬂ›t noktalardan oluﬂan nokta çiftleriyse, ABC ve A′B′C′ üçgenlerinin alanlar› birbirine eﬂittir, çünkü üçgenlerden biri kürenin merkezine
göre di¤erinin simetri¤idir.
Küresel Üçgenin Aç›lar›. Aﬂa¤›daki ﬂekilden de
görülece¤i üzere, küresel bir üçgen alt› aç› belirler:
1) A, B ve C köﬂelerindeki köﬂe aç›lar›
(ya da üçgenin iç aç›laB
a
r›) yani büyük çembeC
β
a
rin te¤etleri aras›ndaki
γ
b c
aç›lar. Bunlar› s›ras›yla
c
b
α
α, β ve γ ile gösterelim.
A
2) Bir de BC, CA ve
AB yaylar› var, bunlar
Birim kürede üç büyük çember
da esas›nda birer aç›.
taraf›ndan belirlenen küresel
üçgen ve üçgenin α, β, γ
BC yay›na a, CA yay›köﬂe (iç) aç›lar› ve a, b, c
kenar aç›lar›.
na b ve AB yay›na da c
dersek, e¤er kürenin yar›çap› 1’se örne¤in a aç›s›
BC yay›n› merkezden gördü¤ümüz aç›dan baﬂka
birﬂey de¤il. a, b ve c’ye de kenar aç›lar› diyelim.

Girard Teoremi. Köﬂe aç›lar› α, β ve γ olan bir
küresel üçgenin alan› ∆ ise α + β + γ = π + ∆/r2.
A′

Girard Teoremi. ABC üçgeninin alan›n› ∆ ile
gösterelim. Bu bölümde ∆ ile α, β, γ köﬂe aç›lar›
aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyece¤iz.
Önce özel bir hale bakal›m: A kutup noktas›
olsun, B ve C noktalar› da ekvatorda olsunlar. β =
γ = 90º = π/2 radyan oldu¤unu görmek kolay. Bu
özel halde, ∆, ABCA′ diliminin alan›n›n yar›s›na
eﬂittir, yani ∆ = 2αr 2/2 = αr 2.

z C
y
B′

x
∆

B

A′B′C ′ üçgeni,
alan› ∆

y

z
C′

A
x
∆

Kürenin alan› 4πr2’dir, ayr›ca 2(∆ + x + y + z)’dir.
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Girard Teoremi’nin formülünden, küresel üçgenlerin köﬂe aç›lar›n›n toplam›n›n mutlaka
180º’den fazla oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Ayr›ca, küresel
üçgenin alan› da sadece kürenin yar›çap›na ve köﬂe aç›lar›n›n toplam›na ba¤l›.
Burada r’yi sonsuz al›rsak, daha do¤rusu r’yi
sonsuza götürürsek, ∆/r2 formülden kaybolur ve
α+β+γ=π
eﬂitli¤ini buluruz, aynen düzlemdeki meﬂhur sonuç: Bir üçgenin iç aç›lar›n›n toplam› π radyand›r.
Nitekim düzlemi sonsuz yar›çapl› bir küre olarak
düﬂünebiliriz!

C

β
a

γ

c

b

c

b
vAC

vAB

α
A

Büyük Çembere Te¤et. Geçen say›daki yaz›m›zda (sayfa 67), A ve B noktalar›ndan geçen büyük çember yay›na A’dan te¤et olan vAB birim vektörünün koordinatlar›n› bulmuﬂtuk. An›msatal›m:
(*)
vAB = csc c OB − cot c OA.
Buradaki O kürenin merkezidir; c de AOB aç›s›d›r.

olarak yazal›m. Köﬂe aç›s› olan α’y› ise
cos α = (vAC, vAB)
olarak yazabiliriz, çünkü vAC vektörü A noktas›nda C noktas›na büyük çemberin yönünü vermekte,
yani α bu iki yön aras›ndaki aç›dan baﬂka birﬂey
de¤ildir. (*)’dan dolay›,
vAB = csc c OB − cot c OA.
vAC = csc b OC − cot b OA.
oldu¤unu görelim ve ﬂu iç çarp›ma bakal›m:
cos α = (vAB, vAC)
= (csc c OB − cot c OA, csc b OC − cot b OA)
= csc c csc b (OB, OC) − csc c cot b (OB, OA)
− cot c csc b (OA, OC) + cot c cot b (OA, OA).
= csc c csc b cos a − csc c cot b cos c
− cot c csc b cos b + cot c cot b
= csc c csc b cos a − csc c cot b cos c.
Trigonometrik tan›mlar› kullan›p sadeleﬂtirirsek,

z

B

vAB

B

a

A
c
O
x
y

cos a − cos b cos c
.
sin b sin c
eﬂitli¤ini elde ederiz.
Bu sonuca kenarlar için kosinüs kural› diyece¤iz. Formülümüz bize kenar aç›lar›yla bir köﬂe aç›s› aras›ndaki iliﬂkiyi veriyor. Bu formül sayesinde
e¤er küresel üçgenin kenar aç›lar›n› biliyorsak köﬂe aç›lar›n› da buluruz.
Biraz dualite kullanarak küresel üçgenlerin aç›lar› hakk›nda baﬂka bir ilginç teorem daha kan›tlayabiliriz (bkz. [2, 3]):
cos α = cos a sin β sin γ − cos β cos γ.
Köﬂe aç›lar› için kosinüs kural› ad›n›
verece¤imiz bu formül sayesinde, e¤er küresel üçgenin köﬂe aç›lar›n› biliyorsak kenar aç›lar›n› da
buluruz.
cos α =

vAB, AB büyük çember yay›na A’dan te¤et olan birim vektör.

Kürede Kosinüs Kurallar›. Yukarda küresel
bir üçgenin alt› de¤iﬂik aç› belirledi¤ini göstermiﬂtik: α, β, γ köﬂe aç›lar› ve a, b, c kenar aç›lar›. Bu
alt› aç› aras›nda bir iliﬂki olmal›. Bu bölümde bu
iliﬂkileri bulaca¤›z. (α, β, γ) ve (a, b, c) üçlülerinden birinin di¤erini belirledi¤ini gösterece¤iz. Böyle bir iliﬂkiyi ortaya ç›karmak için standart, yani
yar›çap› 1 olan küreyi alman›n bir sak›ncas› yok,
öyle yapal›m.
Standart küremizdeki ABC üçgenine geri dönelim. Kenar aç›lar›n› iç çarp›mla
cos a = (OB, OC),
cos b = (OA, OC),
cos c = (OA, OB)
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‹stanbul-New York-Kuzey Kutbu Üçgeni. ﬁimdi yerküre üzerinde özel bir üçgene bakal›m.
Üçgenin A köﬂesi ‹stanbul, B köﬂesi New York ve
C köﬂesi de kuzey kutbu olsun. ‹stanbul’un enlemi
41º kuzey ve boylam› da 29º do¤u. Bunlar yaklaﬂ›k say›lar tabii, derecenin altm›ﬂta biri olan dakikalar›n› gözönüne almad›k. Ayn› ﬂekilde New
York da 41º kuzey enleminde ve boylam› da 73º
bat›. Yani iki ﬂehir ayn› enlemde bulunuyorlar.
z
C
a

b

B = NY

41°
73°

c
O

A = ‹ST

41°
y

29°

x

Dünyam›z› standart küre gibi düﬂünelim. A ve
B köﬂelerinin karﬂ›s›nda olan a ve b kenarlar›
90º − 41º = 49º veya 49π/180 radyan. c kenar›n›
bir önceki say›m›zda (sayfa 66) 1,2535 radyan olarak bulmuﬂtuk. Kenarlar için
cos a − cos b cos c
sin b sin c
kosinüs kural›n› kullan›rsak, basit bir aritmetik bize cos α = 0,39077 veya α = 67º verir. Demek ki,
kutupdaki γ köﬂe aç›s› 102º oldu¤undan, üçgenimizin köﬂe aç›lar›n›n toplam›
67 + 102 + 67 = 236°.
Bundan 180° ç›kar›rsak 56° buluruz. Yeryüzünün
yar›çap› da yaklaﬂ›k 6378 km oldu¤undan, ‹stanbul, New York ve kuzey kutbu aras›nda kalan üçgenin alan›n›n Girard Teoremi’yle
(56π/180) × 63782 ≈ 39.590.000 km2
oldu¤unu görürüz. ♠
cos α =
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