
Perhoslause

Eräs entinen kollegani kertoi opiskelijansa esittämästä geometrisesta ongelmasta, johon ei
ollut heti löytynyt ratkaisua. Yritin itsekin tehtävää ratkaista, mutta entinen kollegani ehti
kohta kertomaan, että ongelma olikin olennaisesti sama kuin niin sanottu perhoslause. Se
menee näin:

Lause. Olkoon P ympyrän Γ jänteen EF keski-
piste. ympyrän jänne ja P sen keskipiste. Jos Γ:n
jänteet AD ja BC kulkevat P :n kautta, niin AB
ja CD leikkaavat EF :n pisteissä G ja H, jotka
ovat yhtä etäällä P :stä.

Perhoslause lienee alkuaan esitetty tehtävän muo-
dossa 1800-luvun alussa. Lauseeseen liittyvä ku-
vio tekee sen nimen ymmärrettäväksi. Vuosi-
kymmenten mittaan lauseelle on annettu monia
hyvinkin erilaisia todistuksia. Suomenkielinen
ja englanninkielinen Wikipedia esittävät (maalis-
kuussa 2019) perhoslauseelle yksinkertaisen, mel-
ko algebrallisen todistuksen. Sama todistus löytyy myös H.S.M. Coxeterin ja Samuel
Greitzerin mainiosta kirjasta Geometry Revisited (1967). Coxeter ja Greitzer sanovat
lauseen yksinkertaisimman todistuksen perustuvan projektiivisen geometrian metodeihin.
Tämä todistus löytyy esimerkiksi Coxeterin teoksesta Projective Geometry (1963). Ja
kuinka ollakaan, lause on harjoitustehtävänä Shan Zunin artikkelissa The Application of
Projective Geometry Methods to Problem Solving in Geometry kirjassa Mathematical Olym-
piad in China (1990). Olen tuota artikkelia käyttänyt hyödyksi esitellessäni projektiivisen
geometrian alkeita matematiikan olympiavalmennuksessa.
Seuraava todistus edustaa kuitenkin varsin klassista kehäkulmageometriaa. Se on saanut
inspiraationsa Roger A. Johnsonin alkuaan vuonna 1929 nimellä Modern Geometry ilmes-
tyneestä kirjasta. Siitä näköispainoksia julkaissut Dover-kustantamo on antanut teokselle
uuden nimen Advanced Euclidean Geometry .

Aloitetaan perhoslauseen todistus piirtämällä Γ:n
jänne BB′‖EF . Silloin EBB′F on tasakylkinen
puolisuunnikas. (Jos todistusta kaipaa, niin voi
katsoa yhdensuuntaisuuden vuoksi yhtä suuria ke-
häkulmin ∠EFB ja FBB′; siis kaaret

�

FB′ ja
�

EB ovat yhtä suuria ja FB′ = EB.) Tästä seu-
raa, että kolmiot PEB ja PFB′ ovat yhteneviä
(sss) (koska P on janan BB′ keskinormaalin piste)
ja erityisesti ∠EPB = ∠FPB′. Pyritään osoitta-
maan, että pisteet P , D, B′ ja H ovat samalla ym-
pyrällä. Tämä onnistuu kehäkulmalausetta, yh-
densuuntaisuutta BB′‖EF ja edellistä kulmien
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yhtä suuruutta hyödyntämällä. Nimittäin ∠HDB′ = ∠CDB′ = ∠CBB′ = ∠PBB′ =
∠EPB = ∠FPB′ = ∠HPB′. Jana HB′ näkyy siis samassa kulmassa pisteistä D ja
P , joten P , D, B′ ja H todellakin ovat samalla ympyrällä Γ′. Mutta nyt nähdään, että
∠GBP = ∠ABC = ∠ADC = ∠PDH = ∠PB′H. Aikaisemmin on jo todettu, että
∠GPB = ∠FPB′ ja PB = PB′. Kolmiot PGB ja PHB′ ovat siis yhtenevät (ksk), joten
GP = PH.
Roger Johnson sanoo lohduttavasti edellisestä lauseesta, että ”se näyttää yksinkertaiselta,
mutta on yllättävän vaikea todistaa”. Itse asiassa Johnson esittääkin perhoslauseen erikois-
tapauksena yleisemmästä lauseesta, jonka todistuksen on peräisin skotlantilaiselta opetta-
jalta John Mackayltä vuodelta 1884.
Mackayn lauseessa pohjana on neljä pistettä A, B, C ja D jotka ovat O-keskisellä ympy-
rällä Γ eli jännenelikulmio ABCD. Projektiivisessa geometriassa neljän pisteen ja kaik-
kien näiden pisteiden määrittämien suorien konfiguraatiota kutsutaan täydelliseksi neli-

kulmioksi. Neljä pistettä määrittää yhteensä
(

4
2

)
= 6 suoraa AB, AC, AD, BC, BD ja

CD. Suorat XY ja ZT ovat nelikulmion vastakkaisia sivuja, jos {X, Y } ∩ {Z, T} = ∅.
Lause. Jos jotkin kaksi jännenelikulmion vastakkaista sivua leikkaavat jonkin suoran �
pisteissä jotka ovat yhtä etäällä O:sta, niin �:n ja minkä hyvänsä vastakkaisen sivuparin
leikkauspisteet ovat yhtä etäällä O:sta.

Todistetaan lause samaa ideaa käyttäen kuin perhoslause edellä. Olkoot E ja E′ pisteet.
joissa AB ja CD leikkaavat �:n. Oletetaan. että OE = OE′. Jos P on O:n kohtisuora
projektio suoralla �, niin EP = PE′. Leikatkoot nyt AC ja BD �:n pisteissä F ja F ′

sekä AD ja BC �:n pisteissä G ja G′. Väite tulee todistetuksi, jos voidaan osoittaa, että
PF = PF ′ ja PG = PG′.
Jäljitellen perhoslauseen todistusta piirretään Γ:n jänne AA′‖�. Nyt AEE′A′ on tasasi-
vuinen puolisuunnikas. (Jos Q on AA′:n keskipiste, niin suorakulmaiset kolmiot APQ ja
A′PQ ovat yhteneviä ja tästä seuraa helposti kolmioiden AEP ja A′E′P yhtenevyys ja
AE = A′A′; suoran � ei tarvitse leikata Γ:aa.) Siksi, kehäkulmalausetta ja yhdensuuntai-
suutta hyväksi käyttäen, ∠A′E′F ′ = ∠A′E′E = ∠AEE′ = ∠BEA′ = ∠BDA′ = ∠F ′DA′.
Koska jana F ′A′ näkyy samassa kulmassa pisteistä E′ ja D, pisteet F ′, D, E′ ja A′

ovat samalla ympyrällä Γ′. Osoitetaan sitten, että ∠AFE = ∠A′F ′E′. Todellakin:
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∠AFE = ∠A′AF = ∠A′AC = ∠A′DC = ∠A′DE′ = ∠A′F ′E′. Kolmioissa AEF ja
A′E′F ′ on pareittain kaksi yhtä suurta kulmaa ja yhtä pitkät sivut AE ja A′E′. Kolmiot
ovat yhteneviä (kks). Siis EF = F ′E′. Koska EP = PE′, on oltava myös PF = PF ′.
Yhtälön PG = PG′ todistus on analoginen.

”Projektiivinen” perhoslauseen todistus

Projektiivisessa geometriassa operoidaan paljon neljän samalla suoralla � olevan pisteen
A, B, C ja D kaksoissuhteella

[A, B, C, D] =
AC

AD
:

BC

BD
=

AC · BD

AD · BC
.

Tässä � oletetaan suunnistetuksi ja janan pituudet etumerkein varustetuiksi. Jos � leikkaa
neljä saman pisteen O kautta kulkevaa suoraa pisteissä A, B, C, D ja jos O:n etäisyys
�:stä on h, niin kolmion alan kaavoista saadaan h ·AC = OA ·OC · sin(∠AOC), h ·AD =
OA·OD·sin(∠AOD), h·BC = OB·OC ·sin(∠BOC) ja h·BD = OB·OD·sin(∠BOD); tässä
kulmat oletetaan suunnistetuiksi suoran � suunnistuksen kanssa yhteensopivasti. Edelliset
neljä yhtälöä antavat heti

[A, B, C, D] =
sin(∠AOC)
sin(∠AOD

:
sin(∠BOC)
sin(∠BOD)

.

(Jälkimmäistä lauseketta kutsutaan suorakimpun OA, OB, OC, OD kaksoissuhteeksi.)

Perhoslauseen todistamiseksi yhdistetään pisteet
B ja D myös jänteen EF päätepisteisiin. Äskeisen
mukaan

[E, G, P, F ] =
sin(∠EBP )
sin(∠EBF )

:
sin(∠GBP )
sin(∠GBF )

.

Mutta kehäkulmalauseen perusteella ∠EBP =
∠EBC = ∠EDC = ∠EDH, ∠EBF = ∠EDF ,
∠GBP = ∠ABC = ∠ADC = ∠PDH ja
∠GBF = ∠ABF = ∠ADF = ∠PDF . Siis

[E, G, P, F ] =
sin(∠EDH)
sin(∠EDF )

:
sin(∠PDH)
sin(∠PDF )

= [E, P, H, F ].

Kun kaksoissuhteet kirjoitetaan auki, saadaan
EP · GF

EF · GP
=

EH · PF

EF · PH
.

Mutta EP = PF , joten edellinen yhtälö supistuu muotoon
GF

GP
=

EH

PF
eli

1 +
PF

GP
=

EP

PH
+ 1.

Koska EP = PF , on GP = GH.


