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Mitä ovatkaan pituus ja kulma?
– Johdatus rationaaliseen trigonometriaan
Harjoitustehtävät 3/4

1. Kun suoria ei käsitellä niiden yhtälöiden avulla, kahden risteävän suoran välinen avauma voidaan määri-
tellä rationaalisessa trigonometriassa seuraavasti: Halutulta suoralta mielivaltaisesta kohdasta piirretään
korkeusjana toiselle suoralle. (Eli korkeusjana on kohtisuorassa jälkimmäiseen suoraan nähden.) Suorien
välinen avauma on korkeusjanan kvadranssin suhde suorien leikkauspisteen ja valitun korkeusjanan "pu-
dottamiskohdan"välisen kvadranssiin.

Kahden suoran välinen kulma ei ole aivan yksikäsitteinen. Perustele, miksi avauman laskemisessa on
kuitenkin samantekevää, minkä suorien välisestä neljästä avaumasta laskee.

2. Käytä yhteyttä s = sin(θ)2 ja näytä esimerkillä, että – toisin kuin kulma – avauma ei ole lineaarinen suure.
Esitä vertailu myös kuvana.

3. Piirrä kolmiot.
a) Yksi kolmion avaumista on suuruudeltaan 1, ja kahden lyhyemmän sivun kvadranssit ovat 2 ja 4.
b) Yksi kolmion avaumista on suuruudeltaan 1

2 , kyseistä avaumaa vastapäätä olevan sivun kvadranssi on
1 ja avauman toiselle toiselle puolelle jää sivu, jonka kvadranssi on 4.

(Jos mahdollisia keskenään epäyhdenmuotoisia kolmioita saadaan ehtojen avulla useita, piirrä ne kaikki.)

4. Klassisen trigonometrian Pythagoraan lause a2 + b2 = c2 voidaan rationaalisessa trigonometriassa kirjoit-
taa kvadranssien avulla yksinkertaisemmin muodossa Q1 +Q2 = Q3, ja klassisen trigonometrian sinilause
a

sin α
=

b

sin β
=

c

sin γ
voidaan kirjoittaa avaumalauseena

s1
Q1

=
s2
Q2

. Ratkaise näillä tiedoilla mahdolli-

simman monta kvadranssia ja kulmaa tehtävän 3 kolmioista.

5. Näytä, että kahden ulottuvuuden kvadranssi xy-tason pisteille A = (x1, y1) ja B = (x2, y2) EI ole met-
riikka. Mitä/Mitkä metriikan ehdoista ei päde, ja mitä jännää tästä seuraa?

Palauta opelle kirjallisena ⇒ lisäpisteitä kokeeseen!

6. Esitä klassisen trigonometrian sinilauseen todistus. Johda rationaalisen trigonometrian avaumalause vas-
taavalla menettelyllä.

7. Tutkitaan tasakylkistä kolmiota, jonka kannan kvadranssi on Q ja kylkien kvadranssi on R. Lausu kolmion
korkeusjanan kvadranssi, kanta-avauma ja huippuavauma Q:n ja R:n avulla.

8. Esitä tunnettu todistus sille, että euklidisessa geometriassa tasokolmion kulmien suuruuksien summa on
180 astetta. Tutki, onko kolmion avaumien summa vakio tai voisiko avaumien summalle arvioida jon-
kinlaisen "hyvän"ylä- ja alarajan. (Tällaiseen tarkasteluun on olemassa monta eri menetelmää. Try your
best.)
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