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Tiistai 19.11.2013, klo 10–12 (MaD 245), klo 12–14 (MaD 259) ja klo 16–18 (MaD 259).

Kaikki tehtävät ovat Euklidisen geometrian tehtäviä.

1. Olkoon α = Y (A, r) ympyrä, P 6= A piste α:n sisäpuolella, sekä T ∈ α siten, että
←→
PT ⊥

←→
AP .

Osoita, että T :n kautta kulkeva α:n tangenttisuora t leikkaa puolisuoraa
−→
AP . (Tätä tietoa

tarvittiin lauseen 4.13 todistuksessa.)
Ohje: Perustele ensin, miksi t ∦

←→
AP , ja osoita sitten, että leikkauspisteen täytyy olla nimen-

omaan puolisuoralla
−→
AP .

2. Todista lause 4.14: Olkoon P ympyrän α = Y (A, r) ulkopuolella ja olkoon Q janan AP
keskipiste, sekä β = Y (Q,AQ). Tällöin β leikkaa α:n kahdessa eri pisteessä (miksi?), olkoot
ne T ja U . Osoita, että

←→
PT ja

←→
PU ovat α:n tangentteja ja että suorien

←→
TU ja

←→
AP leikkauspiste

on P ′ = iα(P ).

3. Olkoon α = Y (A, r) ja P 6= A. Konstruoi harpin ja viivaimen avulla piste P ′ = iα(P ) kun
(a) P on α:n sisäpuolella
(b) P on α:n ulkopuolella.

4. Olkoon α = Y (A, r) ympyrä, ja olkoot P 6= Q pisteitä α:n sisäpuolella siten, että A /∈
←→
PQ.

Konstruoi harpilla ja viivaimella ympyrä β siten että P,Q ∈ β ja β ⊥ α (ts. β ja α ovat
ortogonaaliset). Miten tämä liittyy Poincarén malliin?
Ohje: Ympyrän pystyy konstruoimaan, kun tietää kolme sen pistettä (miten?). Koska P jaQ jo
tiedetään, niin pitää löytää jostain vielä kolmas β:n piste. Muista mitä kaikkea ortogonaalisista
ympyröistä tiedetään!

5. Todista Lause 4.18 tapauksessa, jossa ympyrän α keskipiste A on ympyrän β ulkopuolella.
Pitää siis osoittaa, että iα(β) on ympyrä.
Ohje: Olkoon P ∈ β ja P ′ = iα(P ). Kuten luentojen tapauksessa, voit merkitä P ′′:lla puolisuo-
ran
−→
AP ja ympyrän β toista leikkauspistettä (tai eräässä erikoistapauksessa P ′′ = P ). Näytä,

että tällöin suhde AP ′/AP ′′ on (P :stä riippumaton) vakio, ja päättele tästä, että kaikki β:n
pisteet kuvautuvat samalle ympyrälle.

6. Olkoon (mallin D koordinaattigeometriassa) O = (0, 0) ja α = Y (O, 1) (ts. origokeskinen
1-säteinen ympyrä). Mitä on iα(γ), kun
(a) γ = Y (O, 1/3)
(b) γ = Y (Q, 1/4), missä Q = (0, 3/4)

(c) γ on suora, joka kulkee pisteen P = (2, 0) kautta ja γ ⊥
←→
OP .

KÄÄNNÄ!



7. Olkoon ` suora. Määritellään peilaus suoran ` suhteen seuraavasti: Jos P /∈ `, niin olkoon
Q ∈ ` siten, että

←→
PQ ⊥ `. Pisteen P peilaus on nyt se (yksikäsitteinen) piste P ′, jolle pätee

P ∗Q ∗ P ′ ja QP ′ ∼= QP ; merkitään P ′ = r(P ) = r`(P ). Jos P ∈ `, niin asetetaan r(P ) = P .
Osoita, että peilaus r = r` säilyttää janojen yhtenevyyden: Jos P 6= Q, niin r(P )r(Q) ∼= PQ.
Miksi tästä seuraa heti, että r kuvaa ympyrät ympyröiksi?
Huom 1: Janojen yhtenevyyden osoittamiseksi täytyy tutkia muutamia erilaisia tapauksia sen
mukaan, miten pisteet P ja Q sijaitsevat suoraan ` nähden; mieti mitä eri tapaukset ovat ja
perustele niistä ainakin joku tarkemmin.
Huom 2: Koska peilaus r siis säilyttää janojen pituudet, niin melko pienellä vaivalla nähdään,
että r säilyttää myös välissäolon (ja siten suorat) sekä kulmien yhtenevyyden ((SSS)-säännön
nojalla).

8. Osoitetaan vielä, että (SKS)-sääntö on riippumaton muista Hilbertin aksioomista (H1)–
(H12) (sekä myös paralleeliaksioomasta): Olkoon Malli D1 kuten koordinaattigeometria (Malli
D), mutta määritellään janojen yhtenevyys asettamalla pisteille A = (a1, a2) ja B = (b1, b2)

‖A−B‖1 = |a1 − b1|+ |a2 − b2|

ja sopimalla, että AB ∼= CD jos ‖A − B‖1 = ‖C − D‖1. (Kulmien yhtenevyys on siis
edelleen täysin sama kuin Malli D:ssä.) Tällöin aksioomat (H8)–(H10) pätevät (todistus on
täysin samanlainen kuin Malli D:ssä) ja muut aksioomista (H1)–(H12) ja (PAR) ovat suoraan
voimassa, koska nämä ovat täsmälleen samat kuin Malli D:ssä. Tehtävänäsi on osoittaa, että
(H13) eli (SKS) ei kuitenkaan ole voimassa tässä mallissa.
(Vihje: Voit tutkia esim. eri asennoissa olevia tasakylkisiä kolmioita, joilla on suora kulma
origossa.)


