
Yükseklik Tahminleri

KALEM / BAŞPARMAK YÖNTEMİ

  

Bir arkadaşınıza yüksekliğini ölçmek istediğiniz cismin yanında durması söylenir. Cisimden
uzaklaşarak, elinizi kaldırdığınızda arkadaşınızla başparmağınızın veya elinizdeki bir kalemin
aynı doğrultuda olması sağlanır. Başparmağınız veya elinizdeki kalemle arkadaşınız aynı
doğrultuda olduğunda tahmini olarak cismin kaç başparmak/kalem ettiği hesaplanır. Bulduğunuz
sayıyla arkadaşınızın boyu çarpılarak ağacın yaklaşık olarak yüksekliği bulunur.

  

  

  

SOPA YÖNTEMİ

  

Yere yatarak veya çömelerek bir sopanın tepesi ile yüksekliğini ölçmek istediğiniz cismin
tepesinin gözle bakıldığında aynı hizada olması sağlanır. Sopa ile gözünüz arasındaki mesafe,
cisim ile gözünüz arasındaki mesafe ve sopanın yaklaşık olarak yüksekliği bilinerek cismin
yüksekliği bulunabilir. Yöntem üçgende benzerlik teoremine dayanır. Sopa ile gözünüz
arasındaki mesafenin cisim ile gözünüz arasındaki mesafeye bölümü sopanın boyunu cismin
boyuna bölümüne eşittir. (Sopa yerine yüksekliğini bildiğiniz daha küçük veya büyük cisimler ya
da metre kullanabilirsiniz.)
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DEVİRME YÖNTEMİ

  

Yine üstteki yöntem gibi bir sopayla yüksekliğini bulmak istediğimiz ağacın veya direğin aynı
göz hizasında olması sağlanır. Sopa devrilerek sopanın diğer ucunun doğrultusunda ağaca dik
bir nokta belirlenir. (örn. bir taş ile)Bu durumda ağaç ve sopa arasında,ağaç ve taş arasında
birbirine eşit iki dik üçgen oluşur.Gözümüzle taş arasındaki mesafe ise ağacın yüksekliğini verir.
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  Sopa yan yatırıldıktan sonra, bir başka yöntemle de uzaklık bulunabilir. Sopa dik dururkentepesi ağacın tepesini gösterirse, sopa yan yatırıldıktan sonra tepesi bu sefer yerdeki başka birnoktayı gösterir. Yani ağacın tepesi ile yerdeki nokta çeyrek bir dairenin yarıçaplarının değdiğiyerlerdir. Bu nokta ile bulunduğunuz yer arasındaki uzaklık ise yine aradığınız yüksekliği verir.                      GÖLGE YÖNTEMİ  

  Eğer yüksekliğini ölçmek istediğiniz ağacın bir gölgesi varsa başka bir cismin gölgesininboyundan yaralanılarak ağacın yüksekliği bulunabilir. Ağacın gölgesinin uzunluğu yaklaşıkolarak bulunur, daha sonra sopanın ve gölgesinin boyu yaklaşık olarak bulunarak aradaki oranhesaplanır. (sopanın boyu/gölgesinin boyu) Bu oran o dakikada var olan bütün cisimler vegölgeleri arasındaki orana eşittir.Bu eşitlikten faydalanılarak ağacın boyu bulunur.(ağacınboyu/gölgesinin boyu)                  AYNA / ÇAMURLU SU YÖNTEMİ  

  Yere ayna veya su dolu bir leğen, ağaca kendi boyu kadar uzaklıkta  bir mesafede tahminiolarak yerleştirilir.Aynadan kendi boyunuz kadar uzaklaşırsanız ağacın tepesi görülür.Eğergörülmezse kendi mesafenizle veya aynanın durumuyla oynanır. Bu durumda ağaçla ayna/suarasında ve gözünüzle ayna/su arasında iki dik üçgen oluşur.Bu üçgenlerde ise gözünüz veağacın tepesi aynı doğrultuda olduğu için açı eşitlikleri vardır. Bu üçgenlerden ve aradakimesafelerden faydalanılarak ağacın boyu bulunabilir. Ağacın boyunun ayna/su ile arasındakimesafeye oranı, sizin boyunuzla ayna/su arasındaki mesafeye eşittir.  
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