
Galileo Galilei 1602 y›l›nda eski hocas›
dal Monte’ye gönderdi¤i bir mektupta bir
çemberin farkl› kiriflleri boyunca hareket
edip ayn› noktaya düflen cisimlerden bah-
seder:  

Yukar›daki flekildeki |AC| çapl›, yer düz-
lemine A’dan te¤et çemberin üzerindeki B
ve C noktalar›nda iki top bulunuyor. Bu
toplar serbest b›rak›l›yorlar, |AB| ve |AC|
do¤ru parçalar›ndaki teller üzeriden sürtün-
mesiz olarak kay›p A noktas›na düflüyorlar.
Bu cisimlerin yere var›fl sürelerinin oran›
nedir?

Bu yaz›m›zda iflte bu olay› fizik kuralla-
r› ile aç›klamaya çal›flaca¤›z.1 Bunun için
temel düzeyde trigonometriye ve kuv-
vet/ivme vektörlerini bileflenlerine ay›rma-
ya baflvuraca¤›z.

Öncelikle ivmeli hareketi aç›klayan flu
denkleme ihtiyaç duyaca¤›z:

1
s =      at2 + vot + so;

2

s: al›nan yol, a: ivme, t: zaman, vo: bafl-
lang›ç h›z›, so: bafllang›çta al›nm›fl olan yol.

Serbest düflmede cisim bafllang›çta hare-
ketsiz oldu¤u için bir bafllag›ç h›z› yoktur.
Ayr›ca hareketin bafllang›ç noktas›n› cis-
min düflmeye bafllad›¤› nokta olarak al›rsak
s0 da 0 birim olacakt›r. Bu durumda denk-
lemimiz

1
s =      at 2

2

olur. Buradan da belli bir yolu almak için
gereken zaman

1                        s
s =      at2fi t2 = 2 ·

2                       a

s
fi t =    2 ·

√      a

olarak bulunur.
Yani yandaki flekildeki |AB| ve |AC| uzu-

luklar› ile cisimler üzerinde etki eden iv-
meleri bulursak cisimler yere düflene ka-
darki zaman› hesaplayabiliriz.
–ABC aç›s› çemberde çap› gören bir çev-
re aç› oldu¤u için dik aç›d›r. (Bkz. fiekil 1)
Sinüs’ün tan›m› gere¤i

|AB|
sin (a) =         fi|AB| = sin (a)·|AC|

|AC|

olur.
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1 Galileo da “‹ki Yeni Bilim Üzerine Diyaloglar” kitab›nda bu olay› aç›klam›flt›r, ancak bizim okul hayat›m›zda
al›fl›k olmad›¤›m›z, benzerliklere dayal› bir geometrik yöntem kullanm›flt›r. Fizik Dosyas› I’de bu yöntemin
bir örne¤i bulunmaktad›r.
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Bundan sonra daha rahat çal›flmak için
|AC|=h olsun. O zaman C’den düflen topun
alaca¤› yol h, B’den düflen topun alaca¤›
yol ise sin(a)xh olur.

fiimdi de cisimlerin ivmelerini inceleyelim:
Küçük yükseklik farklar›nda her cisme

sabit olarak etki eden yer çekimi ivmesi  

(g) yer düzlemine dik olarak etki eder. |AC|
çap› çembere te¤et olan yer düzlemine dik-
tir. Bu durumda C noktas›ndan serbest dü-
flen cisme  hareketi boyunca hareketi do¤-
rultusunda etki eden sabit ivme g’dir.

Ayn› g ivmesi B noktas›ndan hareketine
bafllayan cisme de etki eder. Ancak hareket
do¤rultusundaki ivme g’den farkl›d›r. Bu
ivmeyi bulmak için cisme etki eden g iv-
mesini biri hareket do¤rultusunda etki eden
birbirine dik iki bileflene ay›ral›m. (Bkz.
fiekil 2) Bu yolla;

g
sin (a) =      fi aB = sin (a)·g

aB

iliflkisi yard›m›yla B noktas›ndan kayan
cisme hareket do¤rultusunda etki eden iv-
meyi buluruz.

fiimdi iki cismin hareketleri için buldu-
¤umuz ivme ve al›nan yol de¤erlerini denk-
lemine yerlefltirelim:

s
t =    2 x

√       a

Fizik Dosyas› I’i Okumuflsan›z

Geçen yaz›da dura¤an durumdan harekete
geçip düzgün ivmelenen bir cisim için

s1 t12
=           

s2 t22

ba¤›nt›s›n› kurmufltuk. Buradan

s1 s2 s
=       =       c,           

t12 t22 t2

yani c oran›n›n sabit oldu¤u ç›kar. ‹flte bu
sabit a/2’dir. (Cismin ivmesi hep ayn› ol-
du¤u için a da bu hareket için belli bir
sabittir.) Yani:

s       a  1   
=      fi s =     at2,           

t2 2 2

fiekil 1 fiekil 2
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h
tc =    2 ·

√      g

ve

sin (a)·h
tB = 2 x

√      sin (a)·g

buluruz.

tB ile ilgili denklemde sin(a) s›f›rdan
farkl›ysa sadeleflir ve

h
tc = tB = 2 ·

√      g

olur. 
Bu durumda sin(a)’n›n 0 d›fl›nda, yani a

aç›s›n›n 0° ve 180° d›fl›nda ald›¤› her de¤er
için çember üzerindeki bir L noktas›ndan
yere te¤et A noktas› ile a derecelik bir aç›
oluflturan yol üzerinden sürtünmesiz olarak

düflen tüm cisimler ayn› anda yere var›rlar.
a=0° ve a=180° durumlar›nda çember

üzerindeki L noktas› ile A noktas› çak›fl›k
olurlar. Yani cisim zaten A noktas›nda olur,
yere düflmek için 0 birim zamana ihtiyaç
duyar.

Ayr›ca bundan yola ç›karak her e¤ik
düzlemin her noktas› için üzerindeki nokta-
lardan e¤ik düzlemin bitifl noktas›na ayn›
zamanda “kay›lan” bir “efl zaman çemberi”
çizebiliriz.

Tabii bunu “evde denerseniz” tatmin
edici sonuçlara ulaflamayabilirsiniz. Uygu-
lamada sürtünmenin ötesinde engeller var;
örne¤in toplar gerçek anlamda noktasal ol-
mad›klar›, bir çaplar› oldu¤u için yere var-
madan çarp›fl›rlar. Ayr›ca belli bir yerden
sonra topun almas› gereken yol yar›çap›n-
dan az olaca¤› için top zaten yere varm›fl
gibi görünür.
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fiekil 3: Efl Zaman Çemberleri

Okuma Önerisi

• http://demonstrations.wolfram.com/Galileos
Paradox/ adresinde kirifl teoremi ile ilgili bir
animasyon bulabilirsiniz. (Animasyonu izlemek
için gereken program da sitede mevcut.)
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