
Pari Facebook-lähtöistä tehtävää

”Sosiaalisessa mediassa” esitettyjen tehtävien ratkaisut. Kumpikaan ei ole mitenkään paras
mahdollinen.

Facebookin ”Rakastan matematiikkaa” -ryhmässä esitettiin loppuvuodesta 2021 seuraava
tehtävä:

Ympyrässä on annettu kaksi sädettä. Piirrä ympyrään sellainen jänne, jonka nämä säteet
jakavat kolmeen yhtä suureen osaan.

Tehtävän esittäjä kertoi myös varsin yksinkertaisen homotetiaan perustuvan ratkaisun:
piirretään säteiden muodostaman kulman puolittajaa vastaan kohtisuora jana, jonka sä-
teet jakavat halutulla tavalla, ja kuvataan tämä jana ympyrän jänteeksi asianmukaisella
homotetialla. Seuraava brute force -ratkaisu ei siis ole ainakaan elegantein.

Olkoon O yksikkösäteisen ympyrän Γ keskipiste ja OA, OB kaksi ympyrän Γ sä-
dettä (jotka eivät ole samalla suoralla). Konstruktio voidaan ehkä helpoimmin pe-
rustella analyyttisellä geometrialla. Olkoon kulman ∠AOB puolittaja x-akseli, C ol-
koon x-akselin ja Γ:n leikkauspiste (1, 0), D suoran x = 1 ja suoran OA leikkaus-
piste (1, a) ja E = (1, 3a). Jos tehtävän ratkaisu on suoralla x = x0, on ol-
tava 3ax0 =
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1 + (3a)2 = 1. x0 on siis sellai-

sen janan pituus, jonka
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1 + (3a)2-pituisen janan kanssa muodostettu keskiverto on 1.

Piirretään kulman AOB puolittaja. Se leikatkoon
lyhemmän kaarista

�
AB pisteessä C. Piirretään

C:n kautta ympyrän tangentti. Puolisuora OA
leikkaa tämän pisteessä D. Määritetään sellainen
puolisuoran CD piste E, että CE = 3·CD. Silloin
OE2 = 1 + 9 ·CD2. Olkoon F sellainen ympyrän
Γ piste, että ∠EOF on suora. Leikatkoon vielä
suoran EF pisteeseen F piirretty normaali suo-
ran EO pisteessä G. Nyt suorakulmaisen kolmion
EGF suoran kulman kärjestä F piirretty korkeus-
jana FO on yksikön pituinen, joten janojen EO
ja OG keskiverto on 1. Erotetaan säteestä OC
OH = OG, ja piirretään H:n kautta OC:tä vas-
taan kohtisuora ympyrän Γ jänne PQ; se on ky-
sytty jänne.

Voi huomauttaa, että piste P saadaan huomattavasti yksinkertaisemmin, homotetiaratkai-
sun mukaisesti, suoran EO ja Γ:n leikkauspisteenä.

Samassa ryhmässä esitettiin myös tammikuussa 2022 laskutehtävä, jonka voi muotoilla
näin:

Olkoon ABC tasasivuinen kolmio ja D sen sivun AC keskipiste. Olkoon myös DEF
tasasivuinen kolmio niin, että pisteet E ja F ovat kolmion ABC ympärysympyrällä. Jos
DE = 1 ja AD = x, niin mitä on x?



Ratkaisu ei ole vaikea, mutta kuviosta löytyvät sangen lukuisat itsestään selviltä näyttävät
ominaisuudet saattavat sekoittaa.

Olkoon janan BC keskipiste H; olkon ∠ABF = α
ja ∠FBC = β. Silloin α + β = 60◦. Koska AF =
EC, on kehäkulmalauseen perusteella ∠CFE =
α, joten ∠DFC = β. Kolmioissa BHF ja FDC
on silloin kaksi yhtä suurta kulmaa ∠HBF =
∠DFC = β ja ∠FHB = ∠FDC = 120◦. Kol-
miot ovat yhdenmuotoiset, joten
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Kysytty x on siis yhtälön x2 − x − 1 = 0 positiivinen ratkaisu,

x =
1
2
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5 + 1) = φ,

missä φ ≈ 1, 61803 on ns. kultaisen leikkauksen suhdeluku.
Yksinkertaisemmin tuloksen saa, jos jatkaa janoja GH ja DH ABC:n ympärysympyrän
pisteisiin I ja J , niin että syntyy DEF :n kanssa yhtenevä tasasivuinen kolmio HJI. Silloin
DJ = 1 + x, DF = 1, DA = DC = x, ja pisteen D potenssista ympärysympyrän suhteen
saadaan heti x2 = 1 + x.


