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Johdanto

Lukion uudistuneen opetussuunnitelman ja teknologisten apuvälineiden myötä on tul-
lut tarvetta uudistaa myös lukion pitkän matematiikan oppikirjoja. Oulun yliopistossa
on tehty jo parin vuoden ajan Avointa oppikirjaa pitkän matematiikan eri kursseille.
Näissä kirjoissa opiskelijoiden tehtävänä on tieteellisen tutkimustiedon, uusien tehtä-
vätyyppien ja teknologian käytön yhdistäminen.

Tämä tutkielma on osa pitkän matematiikan vektori-kurssin (MAA4) kirjaa. Aiheena
tässä kirjan osassa on vektorien pistetulo ja siihen liittyvät sovellukset. Pistetulo on yksi
vektorien laskutoimituksista, johon liittyy paljon erilaisia sovelluksia matematiikassa.
Pistetulon avulla voidaan tutkia mm. vektoreiden kohtisuoruutta, vektorien välistä
kulmaa, sekä suoran ja tason normaalivektoreita.

Tutkielma on pääosin jaoteltu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa on oppimateriaa-
lin perustelu osio ja toinen osio sisältää itse oppikirjan teorian ja tehtävät. Perusteluo-
siossa on kolme kappaletta Oppikirjaan vaikuttavat tekijät 1, Oppimateriaalin peruste-
lu 2 ja Opettajan opas 3. Näissä osioissa perustellaan oppikirjaan tehtyjä valintoja niin
teorian kuin tehtävätyyppienkin osalta. Keskeisenä asiana ovat uuden tyyppiset teh-
tävät sekä pohdintatehtävien käyttö oppikirjan teoriaosuudessa. Perustelujen pohjana
käytetään matematiikasta tehtyjä tieteellisiä artikkeleita.

Varsinainen oppikirja on myös jaoteltu kolmeen osaan, jotka ovat Pistetulo A, Vek-
toreiden välinen kulma B ja Normaalivektori ja sen sovelluksia C. Oppikirja koostuu
matemaattisista määritelmistä, lauseista ja niiden perusteluista, sekä pohdintatehtävis-
tä ja harjoitustehtävistä. Näistä on pyritty luomaan etenevä ja omaa ajattelua tukeva
oppimateriaali. Oppikirjassa on paljon tehtäviä, joissa voi käyttää teknisiä apuvälineitä
kuten Geogebraa.
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1 Oppikirjaan vaikuttavat tekijät

Laskimet ja muut tekniset apuvälineet ovat muuttaneet matematiikan opiskelun luon-
netta. Aikaisemmissa lukiokirjoissa on ollut paljon rutiininomaisia laskutehtäviä. Tässä
kirjassa pyritään tuomaan enemmän myös muunlaisia tehtävätyyppejä.

Tutkielma on pääosin jaoteltu kahteen eri osioon, joita ovat itse oppimateriaali ja op-
pimateriaalin perusteluosio. Oppimateriaaliosioon liittyen tutkielmassa on opettajan
opas, jossa avataan tehtävien tarkoituksia ja käydään läpi joitakin tehtäviin liittyviä
virhekäsityksiä.

1.1 Kurssikirjan sisältö

Tutkielman tehtävä osion tehtävät tulevat lukion pitkän matematiikan MAA4- eli vek-
torikurssin kirjaan. Kurssikirjaa on ollut tekemässä yhteensä viisi Oulun yliopiston ma-
temaattisten aineiden opettaja opiskelijaa. Olemme jakaneet kurssin viiteen osaan lu-
kion opetussuuunnitelman, artikkeleiden ja yhdessä tekemämme pohdinnan mukaan.
Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 on annettu kurssille seuraavat tavoitteet
ja sisällöt.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin

• osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla

• ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen

• osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia
vektoreiden avulla

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja tasoi-
hin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt:

• vektoreiden perusominaisuudet

• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla

• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo

• yhtälöryhmän ratkaiseminen

• suorat ja tasot avaruudessa "[1].
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Vektoreiden pistetulo

Kappaleessa käsitellään erityisesti tätä opetussuunnitelmassa olevaa sisältöä koordinaa-
tiston vektoreiden skalaarituloa ja siihen liittyviä pistetulon ominaisuuksia. Lisäksi kap-
paleessani käsitellään normaalivektoria, ja siihen liittyviä asioita kuten tason ja suoran
normaalimuotoisia yhtälöitä ja pisteen etäisyyttä tasosta ja suorasta.

Kurssin tavoitteista syvennän lähes kaikkia edellä mainittuja, mutta keskityn erityi-
sesti seuraavaan tavoitteiseen: osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä,
etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. Tehtävissä on myös yhtälöryhmän ja teknisten
apuvälineiden käyttöä.

1.2 Habits of mind

Oppikirjan ja koko tutkielman pohjalla on A. Cuocon, E.P. Geldenbergin ja J. Markin
kirjoittama artikkeli Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics curriculum,
joka käsittelee lukiolaisten matemaattista ajattelua ja matematiikan opettussuunnitel-
man tekemistä. Artikkelin alussa pohjustetaan matematiikan opetuksen tarkoitusta
lukiossa. Cuocon ym. mielestä lukiossa opiskellaan jotakin, jota juuri pystytään kutsu-
maan matematiikaksi, mutta sitä ei pysty kovinkaan paljoa soveltamaan ja käyttämään
koulun ulkopuolella. Siellä opiskellaan, miten saadaan esimerkiksi yhtälöt ratkaistuksi
tai jotakin muuta, mistä he saavat pieniä yksittäisiä asioita selville matematiikasta [2].
Yleisesti lukiolaiset saavat matematiikasta vain repullisen faktatietoutta [2].

Artikkelissa kerrotaan myös, että jos jotakin nykyisen matematiikan laskutaitoja tulee
tarvitsemaan koulun ulkopuolella, se on vain silkkaa tuuria. Tulevaisuuden ennusta-
minen on todella hankalaa myös matematiikassa ja sen opetuksen suunnittelussa, jos
lähdetään suunnittelemaan pelkkien kurssisisältöjen kautta. Siksi artikkelissa kerro-
taankin, että matematiikan opiskelua lukiossa voitaisiin muuttaa useilla eri tavoilla.
Esimerkiksi se, että opiskelijat ajattelisivat kuten matemaatikot ilman valmiita ratkai-
sumetodeja ja malleja, olisi varmasti hyvä lähtökohta matematiikan opiskeluun.[2]

Artikkelissa kerrottiin tarkemmin kahdeksan eri tyyppiä, millaisia matematiikan opis-
kelijoiden pitäisi olla. Valitsin näistä kolme mielestäni sopivinta opiskelijatyyppiä pis-
tetulon ja siihen liittyvien asioiden opiskeluun. Mielestäni tämän kappaleen opiskelijoi-
den tulisi olla kuvailijoita, kokeilijoita ja visualisoijia. Kerron näistä opiskelijatyypeistä
seuraavissa kappaleissa tarkemmin.

Yksi merkittävimmistä asioista matematiikan tehtävien teossa on se, että osaat perus-
tella omat vastauksesi ja pohtia onko ratkaisussa mitään järkeä. Usein olen törmännyt
sellaiseen menetelmään, että ratkaistaan tehtävä ilman, että sitä mitenkään perustel-
laan ja katsotaan vain, että tulos on oikein. Paljon tärkeämpää olisi, että opiskelija osaa
kertoa omin sanoin omien ratkaisujen ajatusmallin muille opiskelijoille [2]. Tärkeää
olisi myös osata käyttää matemaattista kieltä kirjoittaessa ratkaisuja tai todistaessaan
väitteitä [2]. Voidaan ajatella, että matemaattinen ajattelu on yhteydessä matemaatti-
sen kielen kanssa. Sellaisia tehtäviä, joissa pyydetään arvioimaan toisen opiskelijan
tekemiä ratkaisuja ja perusteluja on tässä kirjassa. Niitä on ollut myös yhä eneneväs-
sä määrin myös matematiikan ylioppilaskirjoituksissa mm. syksyn 2017 tehtävä 10 on
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hyvä esimerkki tämän tyyppisestä tehtävästä.

A. Cuocon yms. kirjoittavat artikkelissaan, että kokeileminen matematiikan ongelmien
ratkaisemisessa on yleistä matemaattisten tutkimusten teossa, mutta todella harvi-
naista lukion matematiikan tunneilla [2]. Kokeilemista voi käyttää esimerkiksi tämän
tyyppisten kysymysten "Jos otat neliöjuuren parittomista luvuista, millaisia tuloksia saat?"
ratkaisemiseksi [2]. Vektorikurssilla kokeilemista voidaan käyttää esimerkiksi pistetulo
yhtälöiden ratkaisemisessa, josta voi havaita, että ratkaisuja voi olla useita, eikä reaa-
lilukujen laskusäännöt pädekään yhtälön ratkaisussa. A. Cuocon ym. kirjoittavat kui-
tenkin, että on huomattava, että kokeilemalla ei useinkaan pysty todistamaan mitään
matemaattisesti ja kokeiluun voi sisältyä myös ristiriitaisuuttakin. Kokeellisia tuloksia
pitäisi aina arvioida kriittisesti [2].

Visualisoinnin tärkeyttä ei tarvitse ainakaan vektorikurssilla erikseen perustella. Lähes
jokaisella kurssin asioista on jokin geometrinen merkitys, niin myös pistetulolla. Artik-
kelissa kerrottiin kolme päätyyppiä erilaisista visualisoinnin keinoista. Ensimmäinen
tapa visualisoida asioita on sellainen, että omasta päästä pystyt rakentamaan mallin,
jolla pystyt ratkaisemaan visuaalisen ongelman. Tämä tarkoittaa sitä esimerkiksi, et-
tä voit käsitellä paperilla 3D-avaruuden geometrisia kappaleita ja voit myös mielessä
pyöritellä kappaletta eri asentoihin. [2]

Toinen ja kolmas tapa visualisoida liittyvät sellaisten asioiden visuaaliseen esittämi-
seen, mitkä eivät aluksi tunnu ollenkaan visuaalisilta. Esimerkiksi Pythagoran lauseen
tai binomien kertolaskun voi visualisoida helposti, vaikka ongelma ei lähtökohtaisesti
olisikaan geometrinen. Myös pistetulon voi määritellä geometrisesti, vaikka sekin voi
tuntua vain algebralliselta laskutoimitukselta. Geometrisesti tarkasteltuna pistetulo on
vektorin projektio toiselle vektorille. Pistetuloa voidaan myös ajatella suorakulmion
pinta-alana, jossa toinen sivu on vektorin v̄ pituus ja toinen sivu projektiovektorin ūv

pituus. Nämä havainnollistamistavat on esitetty esimerkissä A.13. Jos pistetulon ajatel-
laan olevan pinta-ala jää helposti huomiotta se, että pistetulo voi olla myös negatiivinen.
Siksi pohdintatehtävän A.12 a)-kohdassa käydään läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot
pistetulon tuloksista. Esimerkissä A.13 on ilmoitettu negatiivisten tapausten vuoksi
pistetulon itseisarvo.

1.3 Matemaattinen ajattelu opetussuunnitelmassa

Opetussuunnitelmassa käydään läpi yleisiä matematikalle annettuja tehtäviä ja tavoit-
teita. Nämä tavoitteet on otettava huomioon myös tätä kurssikirjaa tehdessä. Opetus-
suunnitelmassa kerrotaan, että opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelijoita mate-
maatiisen ajatteluun ja sen perusideoihin ja rakenteisiin [1]. Matemaattista ajattelua ja
sen kehittymistä tuetaan tässä kirjassa erityisesti sillä, että kirjassa pyritään etenemään
johdonmukaisesti pohdintatehtävien, määritelmien ja lauseiden avulla uusiin asioi-
hin. Mallitehtäviä käytetään kirjassa tavallista vähemmän, jotta opiskelija itse oppii
oivaltamaan asioita johdattelevien tehtävien avulla. Opetussuunnitelmassa mainitaan-
kin, että opetustilanteet pitäisi järjestää siten, että ne herättävät opiskelijoita tekemään
kysymyksiä, oletuksia, päätelmiä ja perustelemaan niitä [1].

Matemaattista tietoa voidaan vektorit-kurssilla esittää erilaisilla esitysmuodoilla. Esi-
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merkiksi pistetulo voidaan laskea kahdella eri tavalla, geometrisen tai algebrallisen
määritelmän mukaan. Pistetulon antama informaatio voi olla pelkästään algebrallinen
lukuarvo tai se voi ilmaista jotain esimerkiksi vektorien välisestä kulmasta. Se, mitä pis-
tetuloa laskettaessa oikeastaan lasketaan, voidaan havainnollistaa kahdella eri tavalla,
projektiona tai pinta-alana kuten esimerkissä A.13. Opetussuunnitelmassa kerrotaan-
kin, että opiskelijoiden olisi hyvä rohkaista käyttämään erilaisia esitystapoja [1].

Tietokoneohjelmistojen ja teknisten apuvälineiden käytön korostaminen opetuksessa,
on ollut opetussuunnitelman merkittävimpiä uudistuksia. Niiden käyttöä pitää har-
joitella matematiikan opppimisen ja ongelmanratkaisun välineinä [1]. Vektorikurssilla
yhdeksi merkittävimmäksi apuvälineeksi olemme valinneet Geogebra- ohjelman. Sen
käyttö on kätevää erilaisten kuvien piirtämisessä ja erilaisten esitystapojen esittämi-
sessä. Tässä kirjan osassa esimerkiksi tehtävissä B.1 ja B.5, on hyvä käyttää Geogebra-
ohjelmaa.

1.4 Tehtävätyypit

Erilaisten tehtävätyyppien avulla voidaan ohjata matemaattista ajattelua oikeaan suun-
taan. M. Swan kirjoittaa artikkelissaan Collaborative Learning in Mathematics, että on
huomannut lukiolaisten ajattelevan, että matematiikka on erilaisten epäolennaisten
menetelmien ja tekniikoiden käyttämistä ja muistamista. Tehtävien avulla matematiik-
kaa voidaan kehittää siihen suuntaan, että matematiikassa pystytään ongelmia rat-
kaisemaan pohtimalla ja keskustelemalla muiden opiskelijoiden kanssa yhdessä [3].
Kirjan tehtävien tarkoituksena on antaa opiskelijoiden miettiä ongelmien ratkaisuja
ennen kuin tehtäviä selitetään. Lisäksi tehtävät poikkeavat perinteisistä matematiikan
tehtävistä siten, että ne eivät kannusta rutiininomaiseen laskemiseen ja menetelmien
käyttöön.

Tähän kirjaan olemme valinneet kyseisestä artikkelista kaksi tehtävätyyppiä, jotka ovat
"Interpreting Multiple Representations"ja "Analysing reasoning and solutions". Näillä
tehtävätyypeillä haluamme tuoda lukiolaisille mahdollisuuden tutustua uuden tyyp-
pisin tehtäviin. Uuden tyypin tehtäviä on ollut ylioppilaskokeissa viimevuosina enem-
män. Lisäksi nämä kaksi tehtävätyyppiä soveltuvat hyvin vektorikurssin kokonaisuuk-
sien koontiin ja asioiden ymmärtämisen parantamiseen.

Interpreting Multiple Representations Matematiikassa yleisesti ja myös vektorikurs-
silla on asioille useita eri esitysmuotoja, kuten kaavat, symbolit, graafiset esitykset ja
sanalliset esitykset. Näiden erilaisten esitysmuotojen tuottamiseen käytetään artikke-
lin mukaan paljon aikaa, kuitenkin erilaisten esitystapojen luokittelu ja tulkitseminen
jää tehtäviä tehdessä huomattavasti vähemmälle. Tämä tehtävätyyppi painottaa juu-
ri erilaisten esitysmuotojen tulkitsemista ja vaatii perusteluja, miksi jotkut kaksi eri
esitystapaa ovat samat.[3]

Tehtävätyypin idea on sama kuin domino-pelissä eli yhdistellään kaksi tai usempi
erilaista esitystapa keskenään. Tehtävän voi tehdä parin kanssa tai pienessä ryhmässä,
jolloin tehtävänä olisi myös perustella sanallisesti tai kirjallisesti, miksi esimerkiksi
(3n)2 = 9n2. [3]

Tässä kirjanosassa tehtävätyyppiä käytetään esimerkiksi pistetulo-kappaleen jälkeen
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kokoamaan ja kertaamaan pistetulon esitysmuotoja ja pistetulon ja kulman yhteyttä.

Analysing reasoning and solutions eli perustelujen ja ratkaisujen tulkinta on tehtä-
vätyyppi, jota on ollut ainakin kaksi kertaa pitkän matematiikan ylioppilaskokeissa
(K17/10 ja S17/10). Artikkelissa tämä tehtävätyyppi on artikkelissa jaoteltu kolmeen eri
osaan. Ne ovat Comparing different solution strategies, Correcting mistakes in reaso-
ning ja Putting reasoning in order.

"Comparing different solution strategies" tyypin lähtökohtana on huomata se, että ongel-
mia voidaan ratkaista useilla eri menetelmillä. Artikkelin mukaan usein opiskelijoilla
on sellainen ajatus, että kun ei tiedä oikeaa ratkaisumenetelmää, niin ei voi edes yrittää
ratkaista ongelmia. Usein myös jumiudutaan ongelmien ratkaisussa tiettyyn opittuun
kaavaan, jolloin suoraviivaisetkin ongelmat voidaan ratkaista tehottomasti tiettyä me-
netelmää käyttäen. Tällainen pyritään estämään kysymällä tehtävässä useita erilaisia
ratkaisumahdollisuuksia. [3]

"Correcting mistakes in reasoning" tehtävissä opiskelijoita pyydetään korjaamaan anne-
tuissa ratkaisuissa olevat virheet. Tehtävien virheet ovat asiaan liittyviä yleisiä virhe-
käsityksiä. Virheitä korjatessa opiskelijat joutuvat pohtimaan, miten ratkaisun tekijä on
ajatellut tehdessään ratkaisua ja miten ratkaisu voitaisi vielä korjata. [3]

"Putting reasoning in order" tehtävissä on annettu perustelun eri kohtia, jotka pitäisi
järjestellä loogisesti. Tällaiset tehtävät auttavat opiskeljoita luomaan päättelyketjuja ja
vastausten perusteluja. [3]

1.5 Pohdintatehtäviin liittyviä huomioita

Kirjassa on käytetty paljon erilaisia pohdintatehtäviä. Pohdintatehtävien tarkoitus on
aina johdatella seuraavaan asiaan opiskelijoiden pohdintojen kautta. Pohdintatehtävät
on valittu siten, että kirjassa ei tarvitse käyttää juurikaan mallitehtäviä, vaan opiskelija
itse rakentaa oman oppimisensa näiden avulla. Tällaisiin pohtiviin tehtävätyyppeihin
kannustetaan esimerkiksi Habits of Minds artikkelissa ja uudessa opetussuunnitel-
massa, jossa sanotaan, että opetustilanteissa tulisi olla kokeellista työskentelyä yksin ja
ryhmissä [2, 1]. Tarkoituksena on siis se, että asiassa pääsee hyvin etenemään tekemällä
omia pohdintoja yksin tai pienissä ryhmissä. Opettajan tehtävänä on tukea ajattelua ja
pohdintoja oikeaan suuntaan. Esimerkkinä tällaisesta pohdintatehtävien käytöstä on
skalaariprojektio kappaleessa A.2. Siinä edetään aikaisemmin tuttujen komponentti-
vektorien ja niiden pituuksien kautta itse skalaariprojektioon.

2 Oppimateriaalin perustelut

2.1 Pistetulon määritelmä

Pistetulon määritelmä voidaan esittää kolmella eri tavalla. On olemassa algebralinen
määritelmä eli v̄ · ū = vxux + vyuy + vzuz. ja geometrinen määritelmä eli v̄ · ū = |v̄||ū| cosθ,
sekä myös enemmän yliopistossa käytetty aksiomaattinen määritelmä, jossa pistetulo
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määritellään sen ominaisuuksien avulla [5, 7]. Aina käsiteltäessä pistetuloa tarvitaan
kaikkia määritelmiä, kysymyksenä on vain se, mikä määritelmä esitetään ensin. Yleensä
lukiolaiset oppivat ensin algebrallisen määritelmän ja vasta sen jälkeen geometrisen
tulkinnan pistetulolle [5]. Aksiomaattinen määritelmä esiintyy yleensä vain pistetulon
laskusäännöissä. Tämän tyyppisiä määritelmiä käytetään yleensä vasta yliopistoissa,
sen abstraktin luonteen takia [7].

Dray T., Manogue C. A. kertovat artikkelissaan "The Geometry of the Dot and Cross Pro-
ducts", että ensin pitäisi opettaa pistetulosta geometrinen määritelmä, koska se määri-
telmä kertoo pistetulon olemuksesta ja sen ominaisuuksista paljon enemmän, eikä se
ole vain määritelmä, joka kertoo miten pistetulo voidaan laskea. [5]. Näitä pistetulon
ominaisuuksia ovat esimerkiksi skalaariprojektio A.10 tai geometrinen tulkinta A.13.

Toinen syy geometrisen määritelmän käyttämiseen pistetulosta on se, että siitä pääs-
tään paljon helpommin ja yksinkertaisemmin koordinaatiston algebralliseen määritel-
mään, kuin toisinpäin mentäessä [5]. Algebrallisesta määritelmästä mentäessä geomet-
riseen määritelmään, joutuu käyttämään esimerkiksi kosinilausetta. Toisin päin men-
täessä selviää pelkillä pistetulon laskusäännöillä ja ymmärtämällä milloin cosθ = 0 tai
cosθ = 1. Yksinkertainen teoriaosuus helpottaa asioiden käsittelyä ja antaa lisää aikaa
varsinaisen pistetulon ominaisuuksien ja sen laskusääntöjen käsittelyyn.

Matemaattisten määritelmien tarkoituksen ymmärtäminen koetaan C. Fosterin ja M. de
Villiersin mukaan haastelliseksi lukiossa [4]. Artikkelissa kerrotaankin, että lauseiden
ja määritelmien ero pitäisi tarkasti selvittää. Fosterin ym. mukaan määritelmät pitäisi
esittää siten, että niiden käyttötarkoitus on perusteltua ilman lauseille tyypillisiä todis-
tuksia. Artikkelissa mainitaan, että erityisesti lukiolaiset helposti hylkäävät määritel-
mien käytön ja keksivät omia vaihtoehtoisia tapoja määritellä asioita, jos määritelmän
hyödyllisyyttä ja käyttötarkoitusta ei olla pohjustettu mitenkään. [4]

Artikkelissa kerrotaan, että pistetulon määritelmän syntyhistoria liittyy fysiikan sovel-
luksiin. Esimerkiksi mekaaninen työ on määritelty voiman ja kappaleen siirtymän pis-
tetulona eli F̄ · s̄ = Fs cosθ. Tämän määritelmän mukaan mekaaninen työ on määritelty
käytetyn voiman projektioksi siirtymään. Artikkelin mukaan historiallisen näkökul-
man tuominen määritelmän perusteluksi on yksi tapa edesauttaa sitä, että opiskelijat
ymmärtävät, miksi määritelmä on juuri sellainen kuin se on. [4]

Artikkelissa käsitellään luokkahuonetilannetta, jossa opettaja määrittelee pistetulon
ilman, että pohjustaa mitenkään sen käyttötarkoitusta. Määritelmän perusteluksi opet-
taja kertoi vain, että määritelmä on hyödyllinen, sillä sitä saattaa tarvita vektorilasken-
nassa. Opetuksen jälkeen oppilaat kyseenalaistivat opettajan antaman määritelmän ja
yrittivät keksiä pistetulolle parempia vaihtoehtoisia määritelmiä, kuten ā · b̄ = cosθ.
Tällaisten tilanteiden välttämiseksi opettajan tulisi esittää perustelu, miksi hänen esit-
tämänsä määritelmä on parempi kuin oppilaiden vaihtoehtoinen määritelmä. Artikke-
lin pohdintaosiossa kirjoitettiin, että ennen määritelmän esittämistä olisi voitu esittää
esimerkiksi mekaanisen työn määritelmä. Tämän artikkelin perusteella päädyin otta-
maan ennen varsinaista pistetulon määritelmää kaksi tehtävää, jotka antavat tarpeen
ja perustelun itse määritelmälle. Pohjustustehtävistä saa myös perustelun sille, miksi
pistetulon määritelmässä on vektorien välisen kulman kosini. [4]
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2.2 Pistetulon käsitteellinen ymmärtäminen

Donevska-Todorova kirjoittaa artikkelissa Conceptual Understanding of Dot Product of
Vectors in a Dynamic Geometry Environment pistetulon käsitteellisestä ymmärryksestä
[7]. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, miten teknologian avulla voidaan paran-
taa pistetulon ymmärrystä. Tutkimuksessa on tutkittu kahden Geogebra sovelluksen
käyttöä saksalaisessa lukiossa. Artikkelissä jaetaan pistetulon käsitteellinen ymmärrys
viiteen osa-alueeseen, joita ovat:

• ymmärrys, että vektorien pistetulo on aina skalaariluku

• tietää, että pistetulo voidaan määritellä usealla eri tavalla

• tunnistaa erilaisten määritelmien kielen ja ajattelu eli onko määritelmä algebral-
linen vai geometrinen

• tunnistaa myös pistetulon aksiomaattisen määritelmän eli pistetulo voidaan mää-
ritellä sen ominaisuuksien perusteella

• ymmärtää pistetulon määritelmän yhteyden muihin käsitteisiin, kuten esimer-
kiksi pistetulon ja kosinin yhteyden.

Tässä kirjassa painotetaan eteenkin neljää ensimmäistä kohtaa. Kirjassa käsitellään
vektorien pistetuloa korostaen sen geometristä merkitystä ja sen havainnollistamiseen.
Pistetulon aksiomaattisen määritelmän bilineaarisuuteen on tehty artikkelissa kaksi
Geogebra sovellusta, joilla pyritään havainnollistamaan sen paikkansapitävyyttä. Bili-
neaarisuuteen kuuluva pistetulon osittelulaki on tässä kirjassa perusteltu kuvan avulla,
mutta sitä voidaan lisäksi havainnollistaa Donevska-Todorovan applikaatiolla. Viides-
kin kohta on tärkeä erityisesti siksi, koska pistetulon määritelmässä esiintyy trigono-
metriaa, jonka ymmärtäminen on olennaista pistetulon ymmärtämisen kanssa. [7]

Artikkelissa on kerrottu myös miten lineaarialgebran käsitteiden kieli ja tulkinta voi-
daan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Näitä osa-alueita voidaan tiivistetysti kuvata
seuraavasti:

• geometrinen kieli ja kuvaustapa A.11

• algebrallinen kieli ja kuvaustapa A.19

• abstrakti eli aksiomaattinen kieli ja kuvaustapa. A.14

Kaikki nämä määritelmät tulevat jollain tavalla esille kirjan pistetulo kappaleessa viit-
teiden mukaisesti.[7]

2.3 Pistetulon virhekäsitykset

G. Zavalan ja P. Barniolin artikkelissa Students’ understanding of dot product as a projec-
tion in no-context, work and electric flux problems käsitellään pistetulon ymmärtämistä
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kolmessa eri kontekstissa. Artikkelissa huomattiin, että erityisesti no-context- tehtä-
vissä eli normaaleissa matematiikan tehtävissä ei pystytty hahmottamaan pistetulon
projektiota yhtä hyvin kuin fysiikkaan liittyvissä tehtävissä [6].

Pistetulon laskeminen koordinaatistossa algebrallisen määritelmän avulla on helppoa,
mutta se mitä pistetuloa laskettaessa oikestaan lasketaan jää usein hämäräksi. Kirjassa
pistetulo-kappaleen ensimmäinen pohdintatehtävä A.1 on otettu sen vuoksi, että siinä
tehtävässä pistetulon todellinen luonne tulee hyvin esille. Tämä oppimisen ongelma
myös puoltaa pistetulon geometrisen määritelmän valitsemista varsinaiseksi määritel-
mäksi.

2.4 Tason normaaliyhtälö

H. Nishizawa, Y. Yamada ja T. Yoshioka kirjoittavat artikkelissaan The Effectiveness of
ICT-assisted Approach in Learning 3D Linear Algebra, että opiskelijoilla on hankaluuksia
käsitellä ja ymmärtää 3D-avaruuden tasoja ja suoria [8]. Perinteisin menetelmin opetet-
tuna eli käymällä aiheeseen liittyvä opetus läpi ja tekemällä siihen liittyviä ongelmia,
näyttää johtavan erityisesti tasonyhtälöiden opetuksessa siihen, että muistetaan vain
aiheeseen liittyvät kaavat ja perustehtävät [8]. Artikkelin mukaan jotkut vektorikurs-
sin suorittaneet opiskelijat eivät ymmärtäneet, mikä on 3D-avaruuden tason tai suoran
normaalimuotoinen yhtälö ja miten se liittyy tason ja suoran vektori- tai parametri-
muotoisiin yhtälöihin. Ratkaisuja näihin ongelmiin on lähdetty hakemaan Japanissa
tuomalla opetukseen teknologiaa useissa eri muodoissa [8, 9]. Tässä kirjan osassa käy-
tetään tehtäviä, joissa Geogebraa hyödyntäen opitaan tason ja sen normaalimuotoisen
yhtälön ominaisuuksia.

H. Nishizawa ja T. Yoshioka mainitsevat artikkelissaan A proposal to teach 3D vector ope-
rations in a role-playing game. kolme oppilaiden ja opetuksen heikkoutta vektorikurssin
opetuksessa:

1. Tehtävät jäävät abstrakteiksi

Vektorikurssin ja erityisesti 3D-avaruuden tasojen ja suorien käsittely on yleensä
vain määritelmien ja laskusääntöjen avulla laskemista. Useat tehtävät voidaan
ratkaista pelkästään kaavojen avulla, mutta silloin se mitä lasketaan jää yleen-
sä huomioimatta. Myös tehtävien linkki todelliseen elämään on yleensä huono.
Näiden syiden takia opiskelijoiden motivaatio oppia on huono.

2. Symboliset ilmaukset ja graafiset esitykset jäävät irrallisiksi osiksi

Vektorikurssilla jää helposti huomiotta algebrallisten laskujen ja niiden graafi-
sen tarkastelun yhteys. Kolmiuloitteisissa tapauksissa erityisesti korostuu se, että
ei vaivauduta selvittämään geometrisesti, mitä oikeastaan tehtäviä tehdessä rat-
kaistaan. Usein myös kolmiulotteisia tehtäviä vältellään opetuksessa ja tehtäviä
tehdessä, koska niitä on vaikea havainnollistaa.

3. Perustelujen esittäminen

Jos ei osaa tehtäviä tehdessä perustella selkeästi omia ratkaisujaan, niin ongel-
mana voi olla ulkoa opettelu. Symbolisten, graafisten ja verbaalisten ilmaisujen
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yhteys on todella tärkeää, jotta tietää mitä tehtävää tehdessä kulloinkin ratkai-
see. Esimerkiksi tason eri yhtälömuotojen yhteys ja niiden graafinen tulkinta on
tärkeää kolmiuloitteisissa tapauksissa.[8]

Näiden opiskelijoiden heikkouksien vuoksi olen käsitellyt ennen 3D-avaruuden ta-
sojen käsittelyä samat asiat xy-tason tapauksessa, jotta asioiden hahmottaminen olisi
helpompaa. Koska 3D-avaruuden tasojen ja suorien piirtäminen tasokuviona on han-
kalaa, niin kaikki kappaleen C.2 on suunniteltu siten, että niissä voi käyttää apuna
Geogebraa. Geogebran avulla kuvioita voidaan pyöritellä ja esimerkiksi tason yhtä-
löiden eri arvojen muutokset näkyvät selkeästi. Erityisesti pohdintatehtävässä C.12
havainnollistetaan tason yhtälöä selkeästi.

Perustelujen esittäminen tehtäviä tehdessä on painotettu useissa tehtävissä. Perustelu-
jen tekemistä harjoitellaan erityisesti harjoitustehtävässä C.3. Tässä harjoitustehtävässä
tulee myös esille, että tehtäviä voidaan tehdä useilla eri tavoilla, jos asia on kunnolla
hallussa.

3 Opettajan opas

3.1 Tuntijako

Tuntijako pistetuloon liittyvistä vektorikurssin asioista. Tämän kirjan osion asiat voi-
daan karkeasti jakaa kahteen yhtä suureen osaan, joista ensimmäinen on pistetulon
määritelmän johdattelu skalaariprojektion kautta. Toinen suurempi kokonaisuus on
pistetulon soveltaminen vektorien välisen kulman laskemisessa, suoran ja tason nor-
maalimuotoisissa yhtälöissä, sekä pisteen etäisyydestä suorasta ja tasosta.

45 min 75 min
A Skalaariprojektio ja pistetulo 2 1-2
B, C Pistetulon sovellukset 3 2

3.2 Huomioitavia asioita kirjan teoriaosuudessa

3.2.1 Pistetulo

Pohdintatehtävä A.1

Tehtävän tarkoituksena on johdatella pistetulon käyttötarkoitukseen aikaisemmin tu-
tun fysiikan tehtävän kautta. Tehtävän b)-kohdassa tarkoituksena on huomata, että
voimavektorin vaakasuora komponentti on cos(F, s)F̄ eli siinä tulee esiin pistetulon
määritelmässä oleva vektorien välisen kulman kosini.
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Pohdintatehtävä A.2

Tehtävässä yritetään laskea vektorien välistä kulmaa ilman pistetuloa. Huomataan, että
kulman laskeminen erityisesti c)-kohdassa on lähes mahdotonta ilman pistetuloa. Teh-
tävä tehdään myöhemmin kappaleessa B, jolloin huomataan pistetulon helppokäyttöi-
syys muuten vaikeissa tehtävissä. Tarkoituksena ei siis ole väkisin yrittää laskea kulmia
tässä kohtaan vaan ymmärtää, että tarvitaan lisää työkaluja kulman laskemiseen.

Pohdintatehtävä A.5

Tehtävässä lasketaan ensin komponenttivektorin pituus annettujen tietojen avulla. Pi-
tuuden laskemisen jälkeen tehtävänä on kirjoittaa komponenttivektorin lauseke. Teh-
tävässä huomataan, että komponenttivektori voidaan aina määritellä kulman kosinin
avulla, kuten pohdintatehtävässä A.1.

Komponenttivektorit ovat fysiikan voimakuviossa hyvin yleisiä ja ne tuntuvat olevan
opiskelijoille vaikeita. Tämän vuoksi niitä harjoitellaan myös vektorikurssilla.

Pohdintatehtävä A.9

Tarkoituksena on huomata, että skalaariprojektio voi olla myös negatiivinen toisin
kuin komponenttivektorin pituus. Skalaariprojektio on määritelty vektorien välisen
kulman kosinin avulla. Kosini voi saada arvoja −1 ja 1 välillä. Itseisarvoltaan kuitenkin
molemmat ovat yhtäsuuria.

Esimerkki A.12

Tässä pohdintatehtävässä tutkitaan pistetulon määritelmää. a)-kohdassa apukysymyk-
siä voisi olla, että voiko pistetulo olla positiivinen tai negatiivinen, voiko pistetulosta
saada vektoria jne. Perustelut voidaan esittää pienillä havainnollistavilla esimerkeillä.

b)-kohdassa käydään läpi ne vaihtoehdot, milloin tulosta |ā||b̄| cosθ voi tulla nolla ja
mitkä niistä vaihtoehdoista ovat tärkeitä.

c)-kohdassa mietitään vektorien välisen kulman kosinin merkitystä pistetulossa.

Esimerkki A.13

Tässä esimerkissä havainnollistetaan pistetuloa geometrisesti kahdella eri tavalla. Pro-
jektion pituus on yhtä suuri kuin pistetulon itseisarvo, sen pituus on myös sama kuin
vektorin v̄ pituus, koska projektiovektorin pituus on 1. Pistetulo voidaan havainnol-
listaa myös pinta-alana esimerkin kuvan mukaan. Esimerkkiä läpikäydessä on hyvä
kysyä, miksi pistetulosta on otettu itseisarvot niitä havainnollistettaessa.
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Pohdintatehtävä A.16

Tehtävässä on tarkoitus havainnollistaa, että pistetulo on vaihdannainen eli ei ole väliä
kumman vektorin projektion kertoo toisen vektorin pituudella. Kuvan voi piirtää joko
paperille tai geogebran avulla. Kuvan piirtämisessä voi käyttää apuna esimerkkiä A.13.

3.2.2 Normaalivektori ja sen sovelluksia

Pohdintatehtävä C.3

Tarkoituksena on huomata, että tason suoralle löydetään useita normaalivektoreita,
mutta ne kaikki ovat kuitenkin yhdensuuntaisia keskenään. Normaalivektorin osoitus
tehdään puhtaasti hyödyntämällä pistetulon kohtisuoruusehtoa.

Pohdintatehtävä C.5

1. Katsotaan edellisen esimerkin C.4 perusteella löydetäänkö selvää yhtenäisyyttä suo-
ran normaalimuotoiselle yhtälölle ja sen normaalivektorille. Tarkoituksena on huomata
itse, mitä Lause C.6 myöhemmin kertoo.

2. Tarkoituksena on vain yrittää hahmottaa suoran normaalimuotoista yhtälöä geomet-
risesti Geogebran avulla.

Pohdintatehtävä C.7

Tässä pohdintatehtävässä on tarkoituksella tehty virheellinen ratkaisu, jotta opiskelija
oppisi välttämään tyypillisiä virheitä ja korjaamaan niitä. Tässä tehtävässä on tarkoi-
tuksena huomata syy, miksi avaruuden suoralle ei voida tehdä normaalimuotoista
yhtälöä. Syynä tähän on se, että avaruuden suoralle voidaan määritellä normaalivek-
toreita äärettömän moneen suuntaan eli normaalivektorit eivät voi yksikäsitteisesti
määrittää suoran yhtälöä.

Saatu normaalimuotoinen yhtälö on tason yhtälö, se voi toimia johdatteluna seuraavaan
asiaan, joka on tason yhtälön normaalimuotoinen yhtälö.

Pohdintatehtävä C.10

Tehtävässä on kolme tason yhtälöä ja viisi normaalivektoria. Tarkoituksena on pa-
lautella mieleen erilaisia tason yhtälöitä ja saada määriteltyä niille normaalivektorit.
Jollekin tasolle on kaksi normaalivektoria ja tehtävässä on myös yksi ylimääräinen
normaalivektori.

Tehtävän voi ratkaista useilla eri tavoilla. Esimerkiksi tason yhtälöt voidaan muut-
taa normaalimuotoisiksi yhtälöiksi, josta normaalivektorin näkee suoraan tai tason
suuntavektoreiden ja kohtisuoruusehdon avulla voi yrittää ratkaista normaalivektoria.
Tehtävän voi tehdä myös suoraan graafisesti geogebralla.
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Pohdintatehtävä C.12

Tehtävässä on tarkoituksena havainnollistaa tason normaalimuotoisen vakion d ja muu-
tujien x, y ja z kertoimien merkitystä. Tässä pohdintatehtävässä on hyvä huomata suo-
ran normaalimuotoisen yhtälön ja tason normaalimuotoisen yhtälön yhtäläisyyttä.

Opiskelijoilta voi kysyä apukysymyksenä, että mitä tapahtuu kun vakion d arvoa tai
muuttujien x, y ja z kertoimia muuttaa.

Pohdintatehtävä C.14

Tässä tehtävässä on tarkoitus hyödyntää annettuja ohjeita ja piirtää ja laskea niiden
avulla pisteen etäisyys tasosta. Kohdassa 2 piste B on mielivaltainen, mutta Geo-
gebraan piirrettäessä sen täytyisi tulla siten, että vektori BP on kohtisuorassa suo-
raa L vasten. Piirtämisessä kannattaa hyödyntää suoran L normaalia. Kohdassa 3.
on huomattava, että vektori tCA = BA. Kohdassa 4. käytetään pistetulon kohtisuo-
ruusehtoa. Kohdassa 5 lasketaan vektorin BP pituus. Esimerkki kuva Geogebrasta:

Pohdintatehtävä C.18

Tehtävässä on tarkoituksena johtaa annettujen tietojen avulla kaava pisteen etäisyyden
laskemiseksi tasosta. Tässä tehtävässä helpottaa, jos ymmärtää mitä mallitehtävässä
C.15 on tehty. Jos opiskelija ei pääse kaavan johtamisessa alkuun, on syytä tutustua

15



tähän mallitehtävään huolellisesti. Tämän tehtävän ratkaisu on

|d̄| =
|ax1 + by1 + cz1 + d|
√

a2 + b2 + c2
,

missä etäisyysvektori d̄ on pisteen etäisyys tasosta.

3.2.3 Harjoitustehtävät

Harjoitustehtävä 3

Tällainen tehtävätyyppi on toistunut viimeisimmissä ylioppilaskokeissa. Tehtävässä on
tarkoituksena perustella Annun ja Lennin ratkaisuja tehtävänannon mukaisesti. Erilais-
ten ratkaisujen perusteleminen kehittää opiskelijan matemaattista ajattelua. Tehtävässä
pyydetään myös piirtämään tehtävän vektorit graafisesti, joka auttaa opiskelijaa hah-
mottamaan, mikä pistetulo oikeastaan on.

Harjoitustehtävä C.3

Tehtävätyypiltään varsin samanlainen, kuin harjoitustehtävä 3. Tehtävässä ratkaisut
saattavat näyttää opiskelijoille valmiilta, mutta tehtävässä on kuitenkin jäänyt perus-
telut esittämättä. Perusteluissa tulisi selittää laskut vaihe vaiheelta. Esimerkiksi mistä
on saatu vektorit s̄ ja d̄.
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A Pistetulo

A.1 Pistetulon pohjustustehtävät

Tee seuraavat pohdintatehtävät hyödyntäen fysiikan ja trigonometrian taitojasi.

Pohdinta A.1 Fysiikassa mekaanisen voiman tekemä työ määritellään W = F̄· s̄, mis-
sä W= työ, F̄=voimavektori ja s̄= matkavektori. Tarkemmin sanottuna mekaaninen
työ lasketaan kertomalla matkavektorin suuntaisen voimavektorin komponentin
pituus ja matkavektorin pituudella. Vektorien komponentteihin jakoa on käsitelty
kurssin edellisissä kappaleissa.

a) Laske työn suuruus alla olevan kuvan tapauksessa, kun sitä vedetään tasaisesti
2 Newtonin voimalla 6 metriä.

F̄ F̄

s̄

b) Laske työn suuruus alla olevan kuvan tapauksessa, kun |F̄| = 2 Newtonia ja
|s̄| = 6 metriä. Vektorien välinen kulma on 45◦. Vinkki: Jaa ensin voimavektori
F̄ kahteen komponenttiin.

F̄ F̄

s̄

c) a)-kohdan tapauksessa mekaaninen työ laskettiin seuraavalla kaavalla W =
|F̄| · |s̄|. Millaisella kaavalla b)-kohdan työ voidaan laskea?
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Pohdinta A.2 Laske tämän hetkisillä taidoillasi kuvissa näkyvien vektorien ā ja b̄
väliset kulmien suuruudet. Pohdi käytössäsi olevan laskumenetelmän sopivuutta
vektorien välisen kulmien laskemiseen.

a) Tässä kuvassa vektorit ā = 2ı̄ + 2 ̄ ja b̄ = 3ı̄.

x

y

0 1 2 3 4
0

1

2

3

4

b̄

ā

θ

b) Tässä kuvassa vektori ā = 3ı̄ + 2 ̄ ja b̄ = 1ı̄ + 3 ̄.

x

y

0 1 2 3 4
0

1

2

3

4

b̄
ā

c) Tässä kuvassa vektori ā = −1ı̄ + 3k̄ ja b̄ = 3ı̄ + 2 ̄ + 2k̄.

x

z

y

-1
-1-1

1

1

1

2

2

2

3

3

3
b̄ā

19



Nämä kaksi tehtävää toimivat pohjustuksena ja perustelevat osaltaan pistetulon mää-
ritelmän hyödyllisyyden. Kuten ainakin toisessa pohdintatehtävässä huomasit, vek-
torien välisten kulmien laskeminen ilman pistetuloa on haastavaa ja erityisesti 3D-
vektorien tapauksessa lähes mahdotonta. Pistetuloa käytetäänkin esimerkiksi vekto-
rien välisen kulman laskemiseen. Seuraavassa kappaleessa käsitellään vektorien ska-
laariprojektiota, joka toimii hyvänä johdatteluna pistetulon käsittelyyn.

A.2 Skalaariprojektio

Kirjan aikaisemmassa kappaleessa on käsitelty vektorien komponentteihin jakamista.
Vektorien komponentteihin jakoa tarvittiin myös pohdintatehtävän A.1 b) kohdassa,
jossa voimavektori jaettiin kahteen komponenttiin siten, että toinen komponentti oli
matkavektorin suuntainen.

Esimerkki A.3 Tässä kuvassa on esitetty vektorin ū vektorin v̄ suuntainen kompo-
nenttivektori ūv.

ū

v̄
ūv

θ

Seuraavissa pohdintatehtävässä tarkoituksena on harjoitella lisää vektorien kompo-
nentteihin jakamista ja tutkia niiden ominaisuuksia.

Pohdinta A.4 Piirrä seuraavien vektorien kysytty komponentti esimerkin A.3 mu-
kaisesti.

a) Piirrä edellisen esimerkin A.3 komponenttivektori v̄u

b) Piirrä seuraavaan kuvaan komponenttivektori ūv
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ū
v̄

θ

c) Piirrä seuraavaan kuvaan komponenttivektorit ūv ja v̄u

ū

v̄
θ

Seuraavassa pohdintatehtävässä muodostetaan komponenttivektoreita ja niiden
lausekkeita.

Pohdinta A.5 Tee seuraavat pohdintatehtävät

a) Kuvan komponenttivektori on v̄u. Laske komponenttivektorin pituus, kun
vektorien välinen kulma θ = 45◦ ja ruudun sivun pituus on 1.

ū

v̄v̄u
θ

b) Kirjoita a)-kohdan komponenttivektorin lauseke. Vinkki: käytä hyödyksi kul-
man θ kosinia.

c) Laske kuvan komponenttivektorin ūv pituus, kun θ = 161.6◦ ja ruudun sivun
pituus on 1.
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ū

v̄ūv
θ

d) Kirjoita c)-kohdan kuvan komponenttivektorin ūv lauseke.

Edellisissä pohdintatehtävässä on palautettu mieleen vektorien komponentteihin jaka-
mista. Skalaariprojektion on lähes sama asia, kuin komponenttivektorin pituus. Ska-
laariprojektio voi joissain tapauksissa olla negatiivinen, siksi voidaan vain sanoa, että
skalaariprojektio on itseisarvoltaan sama kuin komponenttivektorin pituus. Skalaari-
projektio määritellään seuraavalla tavalla.

Määritelmä A.6 (Skalaariprojektio) Skalaariprojektio on

uv̄ = |ū| cosθ,

missä θ on vektorien ū ja v̄ välinen kulma.

v̄

ū

uv̄

θ

Huomautus A.7 Kappaleen alkupuolella olemme käsitelleet komponenttivektorei-
ta ja niiden pituuksia. Komponenttivektori on aina vektori ja sitä merkitään esi-
merkin A.3 mukaisesti. Vektorin päälle täytyy aina muistaa laittaa vektorimerkintä.
Esimerkki komponenttivektorista on v̄ū.

Skalaariprojektio on kuitenkin nimestä päätellen skalaariluku, eikä sen päälle laiteta
vektorimerkintää. Skalaariprojektiota merkitään kuten edellisessä määritelmässä.
Esimerkki skalaariprojektiosta on vū.
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Esimerkki A.8 Palataan vielä esimerkkiin A.3. Kuvan komponenttivektorin ūv

lauseke voidaan kirjoittaa vektorien välisen kulman θ kosinin avulla seuraaval-
la tavalla.

Kirjoitetaan ensin skalaariprojektio uv̄ määritelmän A.6 mukaan:

uv̄ = |ū| cosθ.

Skalaariprojektio ilmoittaa komponenttivektorin ūv pituuden ja suunnan.

Skalaariprojektiosta saadaan vektorin v̄ suuntainen vektori kertomalla se vekto-
rin v̄ yksikkövektorilla v̄

|v̄| . Nyt saadaan ilmoitettua komponenttivektorin lauseke
seuraavasti:

ūv = |ū| cosθ
v̄
|v̄|
.

Pohdinta A.9 Laske edellisen pohdintatehtävän A.5 vektoreiden skalaariprojektiot
edellisen määritelmän mukaan. Onko komponenttivektorin pituus sama asia kuin
skalaariprojektio? Perustele vastauksesi.

A.3 Pistetulo

Pistetulon geometrinen merkitys jää helposti sen käyttökelpoisuuden varjoon. Myö-
hemmin opitaan, että pistetulon laskeminen on melko yksinkertaista erityisesti koordi-
naatiston vektoreille. Keskitytään tämän kappaleen alkupuolella siihen, mikä on piste-
tulon geometrinen esitystapa. Yleisin tapa havainnollistaa sitä on projektio, johon edel-
lisessä skalaariprojektio kappaleessa tutustuimme. Seuraavassa esimerkissä päästään
tutustumaan erikoistapaukseen, jossa pistetulo on sama asia kuin skalaariprojektio.

Esimerkki A.10 Pistetuloa voidaan havainnollistaa projektion avulla. Tässä esi-
merkissä lasketaan aikaisempien pohdintatehtävien mukaan pistetulo ja tehdään
muutamia pistetuloon liittyviä huomioita.

Vektorit ovat piirretty seuraavaan kuvaan, jossa vektorit v̄ = ı̄ ja ū = 2
3 ı̄ +

2
3 ̄.

v̄

ū

θ
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Nyt pistetulo voidaan laskea soveltaen pohdintatehtävää A.1. Jossa sanotaan, että
pistetulo on vektorin v̄ pituuden ja sen suuntaisen vektorin ū komponentin pituu-
den tulo. Komponenttivektori ūv saadaan suoraan ottamalla vektorin ū lausekkeesta
vektorin v̄ suuntainen kompomentti eli ūv = 2

3 ı̄.

Nyt pistetulo lasketaan kertomalla vektoreiden v̄ ja ūv pituudet keskenään. Tässä
esimerkissä v̄ · ū = |v̄||ūv| = 1 · 2

3 = 2
3 . Seuraavasta kuvasta nähdään, mikä pistetulo

on tässä tapauksessa :

v̄

ū

v̄ · ū
θ

Tässä esimerkissä skalaariprojektio on täysin sama kuin pistetulo, koska vektorin v̄
pituus on 1.

Seuraavaksi määrittellään pistetulo geometrisesti. Tässä kirjassa puhutaan pistetulos-
ta. Muissa lähteissä pistetulosta voidaan käyttää nimitystä vektorien skalaaritulo tai
sisätulo. Skalaaritulo on pistetulolle kuvaava nimi, sillä se kertoo, että vastaukset ovat
aina skalaarilukuja. Pistetuloa merkitään pisteellä ja se täytyy merkitä aina näkyviin.
Pistetuloa merkitään ā · b̄, kun taas āb̄ ei tarkoita mitään.

Määritelmä A.11 Pistetulo vektoreille ā ja b̄ määritellään seuraavasti.

ā · b̄ = |ā|bā = |ā||b̄| cosθ,

missä θ on vektorien ā ja b̄ välinen kulma.

b̄

ā

θ

Pistetulon määritelmästä nähdään suoria viitteitä aikaisemmin määriteltyyn skalaa-
riprojektioon. Samaa siellä on, että otetaan aina vektorien välisen kulman kosini. Li-
säyksenä skalaariprojektion määritelmään on tullut ainoastaan toisen vektorin pituus.
Pistetulo on vektorin b̄ skalaariprojektio bā kerrottuna vektorin ā pituudella.

Pohdinta A.12 Pohdi pistetulon määritelmän avulla seuraavia kysymyksiä. Perus-
tele vastauksesi.
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a) Millaisia tuloksia vektoreiden pistetulosta voidaan saada?

b) Milloin pistetulo voi olla nolla?

c) Mikä merkitys on määritelmässä olevalla vektorien välisen kulman kosinilla?

Esimerkki A.13 Tässä esimerkissä havainnollistetaan pistetuloa kahdella eri taval-
la.

v̄

|ū| cosθ = |ūv|

|v̄|

Pistetulon laskemisen havainnollistaminen:

|ū · v̄| = |ūv||v̄|

Projektion avulla Pinta-alan avulla

|ū · v̄| = |ūv||v̄|

|v̄|

|ūv|ū

θ

Seuraavassa linkissä voit havainnollistaa itse pistetuloa pinta-alan avulla.
https://www.geogebra.org/m/PGHaDjmD

Lause A.14 (Pistetulon laskusääntöjä) Pistetulolle on voimassa seuraavat laskusään-
nöt, kun ā, b̄ ja c̄ ovat vektoreita ja s ja t ovat reaalilukuja.

1. Vaihdannaisuus:
ā · b̄ = b̄ · ā.

2. Osittelulaki vektorien yhteenlaskun suhteen:

ā · (b̄ + c̄) = ā · b̄ + ā · c̄.

3. Skalaarilla kertominen:
(sā) · (tb̄) = st(ā · b̄).

4. Ortogonaalisuus eli kohtisuoruusehto:

Vektorit ā ja b̄ ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan jos ja vain jos ā · b̄ = 0.
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Lisätieto A.15 Pistetulo voidaan myös määritellä edellisen lauseen mukaan. Tällaista
pistetulon määritelmää kutsutaan aksiomaattiseksi määritelmäksi.

Todistus. Kohdan 2 eli pistetulon osittelulain perustelu reaalilukujen kertolaskun vaih-
dannaisuuden ja pistetulon määritelmän avulla.

Olkoon kulma α summavektorin ū + v̄ ja vektorin w̄ välinen kulma, kulma β vektorien
v̄ ja w̄ välinen kulma ja kulma θ vektorien ū ja w̄ välinen kulma.

w̄ · (ū + v̄) = |w̄||ū + v̄| cosα

toisaalta
w̄ · ū + w̄ · v̄ = |w̄||ū| cosθ + |w̄||v̄| cos β.

Nyt kuvasta nähdään, että projektio |ū + v̄| cosα = |ū| cosθ + |v̄| cos β eli toisin sanoen
punainen ja vihreä projektio on yhteensä yhtä pitkät, kuin sininen projektio. Täten
voidaan kirjoittaa

|w̄||ū| cosθ + |w̄||v̄| cos β = |w̄||ū + v̄| cosα,

mikä todistaa, että pistetulon osittelulaki on voimassa.

αθ

β

ū

v̄

ū + v̄

w̄

�

Pistetulon osittelulaki todistettiin siksi, koska sitä käytetään myöhemmin pistetulon
laskemisen yhteydessä. Muut kohdat voidaan perustella reaalilukujen laskutoimitus-
ten vaihdannaisuuden ja pistetulon määritelmän avulla.

Edellisen lauseen kohta 4 eli vektorien kohtisuoruusehto on hyvin merkittävä ja käyt-
tökelpoinen pistetulon ominaisuus, jota tullaan käyttämään esimerkiksi normaalivek-
toria määriteltäessä.

Pohdinta A.16 Olkoon vektorit v̄ = 2ı̄+ ̄ ja ū = 3ı̄ Piirrä vektorit v̄, ū ja komponent-
tivektorit ūv ja v̄u koordinaatistoon. Osoita, että |v̄||ūv| = |ū||v̄u|. Mikä Lauseen A.14
mukainen pistetulon laskusääntö tässä yhtälössä on?
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Pohdinta A.17 Keksi jokaiseen kohtaan piirtämällä ainakin kaksi vektoria, jotka
ovat kolmiulotteisen avaruuden vektoreita vastaan kohtisuorassa. Vastaukseksi ei
kelpaa nollavektori.

a) x -akselin suuntainen yksikkö vektori ı̄

b) z -akselin suuntainen yksikkö vektori k̄

c) vektori v̄ = ı̄ + ̄

Pohdinta A.18 Laske määritelmän avulla seuraavat pistetulot.

a) k̄ · ̄

b) ı̄ · (ı̄ + 4 ̄)

c) v̄ · ū, kun vektori v̄ = ı̄ + ̄ ja vektori ū = 2ı̄.

Edellisen tehtävän perusteella huomasimme, että jo yksinkertaistenkin vektorien pis-
tetulon laskeminen määritelmän avulla voi olla haastavaa. Kolmiuloitteisten vektorien
tapauksessa määritelmän avulla laskeminen on vielä vaikeampaa, koska tällaisessa ta-
pauksessa vektorien välisen kulman ratkaiseminen on vaikeaa. Tämän takia on syytä
miettiä onko olemassa järkevämpää tapaa laskea pistetuloa.

Seuraavassa lauseessa osoitamme, että pistetulon laskeminen onkin vain reaalilukujen
kerto- ja yhteenlaskua. Käytämme lauseen todistuksessa edellisen tehtävän tuloksia
kantavektorien pistetuloista. Esimerkiksi ı̄ · ̄ = 0 ja ̄ · ̄ = 1. Näiden tulosten lisäksi käy-
tämme pistetulon laskusääntöjä erityisesti pistetulon osittelulakia, joka on todistettu
edellisessä lauseessa.

Lause A.19 (Pistetulon laskeminen koordinaatistossa) Olkoot vektori v̄ = vxı̄+vy ̄ ja
vektori ū = uxı̄+ uy ̄. Tällöin vektorien pistetulo voidaan laskea seuraavalla tavalla:

v̄ · ū = vxux + vyuy.
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Todistus. Nyt

v̄ · ū = (vxı̄ + vy ̄) · (ux ı̄ + uy ̄) (Avataan sulut osittelulain mukaan.)
= vxı̄ · uxı̄ + vy ̄ · uy ̄ + vxı̄ · uy ̄ + vy ̄ · ux ı̄ (Käytetään pistetulon 3. laskusääntöä.)
= vxuxı̄ · ı̄ + vyuy ̄ · ̄ + vxuyı̄ · ̄ + vyux ̄ · ı̄ (Lasketaan tunnetut pistetulot.)
= vxux · 1 + vyuy · 1 + vxuy · 0 + vyux · 0
= vxux + vyuy.

�

Edellinen lause pätee myös kolmiulotteisen avaruuden vektoreille.

Lause A.20 Olkoon v̄ = vxı̄+ vy ̄+ vzk̄ ja ū = uxı̄+ uy ̄+ uzk̄. Tällöin pistetulo voidaan
laskea seuraavalla tavalla

v̄ · ū = vxux + vyuy + vzuz.

Lisätieto A.21 Joissakin muissa lähteissä vektorien pistetulo voidaan määritellä edel-
lisen lauseen (A.19) mukaisesti. Jos pistetulo määritellään tällä tavoin puhutaan pis-
tetulon algebrallisesta määritelmästä. Tässä kirjassa on haluttu korostaa pistetulon
geometristä merkitystä, siksi pistetulo (A.11) on määritelty geometrisesti.

Harjoitustehtäviä

1. Pistetulo kappaleessa on tullut vastaan paljon uusia merkintöjä. Järjestele seuraa-
vat merkinnät taulukkoon. Mihin kategoriaan jäljelle jääneet merkinnät kuuluvat?

(a) vū

(b) axbx + ayby + azbz

(c) v̄ū

(a) ā·b̄
|b̄| = ā · b̄0

(b) ū · v̄

(c) |ū||v̄| cosθ

(a) ab̄

(b) v̄
|v̄| |ū| cosθ

(c) |ā| cosθ

Pistetulo Skalaariprojektio
Merkinnät
Geometrinen määritelmä
Algebrallinen määritelmä
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2. Kolmion kärkipisteet ovat A = (1, 0, 2),B = (2, 1, 1) ja C = (2, t, 1). Millä vakion t
arvoilla kolmion ABC

a) kulma A on suora

b) kulma C on suora?

3. Annu ja Lenni yrittivät laskea seuraavien vektoreiden pistetulon ilman laskinta:
ū = 7 ̄ ja v̄ = 1

√
2
ı̄ + 1

√
2
̄.

Heidän ratkaisunsa ovat seuraavat:

Annun ratkaisu Lennin ratkaisu
ū · v̄ = 7 ̄ · ( 1

√
2
ı̄ + 1

√
2
̄) Vektorien pituudet: |ū| = 7 ja |v̄| = 1

= 0 + 7
√

2
Pistetulon kaava: ū · v̄ = 7 · 1 · cos(ū, v̄)

= 7
√

2
2 Vektorien välinen kulma: 45◦

Siten ū · v̄ = 7 cos 45◦ = 7
√

2
= 7

√
2

2 .

a) Annu ja Lenni ovat käyttäneet eri kaavoja pistetulon laskemiseksi. Esitä
nämä kaavat yleisille vektoreille ā = axı̄ + ay ̄ ja b̄ = bxı̄ + by ̄.

b) Lenni on laskenut vektorien pituudet ja niiden välisen kulman. Esitä vektorit
graafisesti ja merkitse kuvaan, miten Lenni on päätellyt vektorien välisen
kulman. Esitä myös graafisesti pistetulon laskeminen

c) Selitä lyhyesti rivi riviltä, miten Annun ratkaisu etenee.

4. Laske vektorin 2ā + 3b̄ pituus, kun |ā| = 6, |b̄| = 8 ja ā · b̄ = 30.

5. Millä kertoimien x, y ja z arvoilla vektorit ā = 2ı̄− ̄+k̄, b̄ = xı̄+ ̄+3k̄ ja ā = −2ı̄+y ̄+zk̄
ovat suorakulmaisen särmiön sivuja?

b̄

ā c̄

6. Olkoon ā = ı̄ + ̄ + k̄ ja b̄ = 2ı̄ − ̄ + 3k̄

a) Määritä jokin vektori ū = xı̄ + y ̄ + zk̄, joka on kohtisuorassa vektoreita ā ja b̄
vastaan.

b) Määritä kaikki vektoreita ā ja b̄ vastaan kohtisuorassa olevat yksikkövektorit.
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B Vektoreiden välinen kulma

Pohdinta B.1 Olkoon vektori ū = ı̄ ja vektori v̄ = ı̄ + 2 . Piirrä nämä vektorit Geo-
gebraan. Laske vektorien pistetulo ja vektorien välinen kulma. Vinkki: Kun olet
piirtänyt kaksi vektoria geogebraan, saat komennolla angle tai kulma vektorien vä-
lisen kulman suuruuden näkymään. Voit laskea pistetulon geogebrassa kertomalla
vektorit v̄ ja ū keskenään käyttäen symbolia *.

Seuraavaksi tehtävänä on tutkia miten vektorin v̄ skaalaus ja kääntäminen vaikut-
tavat vektorien väliseen kulmaan ja pistetuloon.

Milloin pistetulo voi olla negatiivinen/positiivinen? Entä milloin se on nolla? Mitkä
asiat vaikuttavat kulman suuruuteen?

Nyt meillä on käytössämme kaksi erilaista tapaa laskea vektorien pistetulo sekä joitakin
pistetulon laskusääntöjä. Näiden työkalujen avulla voidaan laskea vektorien välinen
kulma seuraavan lauseen mukaan. Vektoreiden välinen kulma voidaan laskea pistetu-
lon avulla mille tahansa kolmiuloitteisen avaruuden vektoreille paljon yksinkertaisem-
min, kuin pohdintatehtävässä A.2. Vektoreiden välisen kulman kaava saadaan suoraan
pistetulon määritelmästä (A.11).

Mallitehtävä B.2 Johdetaan vektorien välisen kulman laskemiseen kaava.

Pistetulon määritelmä on ā · b̄ = |ā||b̄| cosθ, josta ratkaistaan kulma θ.

ā · b̄ = |ā||b̄| cosθ

cosθ =
ā · b̄
|ā||b̄|

θ = arccos
(

ā · b̄
|ā||b̄|

)
Huomaa, että vektorien välinen kulma on välillä 0◦ ≤ θ ≤ 180◦.

Lause B.3 (Vektorien välinen kulma) Olkoon vektorit v̄ = vxı̄ + vy ̄ + vzk̄ ja ū =
ux ı̄+uy ̄+uzk̄. Näiden vektorien välinen kulma θ voidaan laskea seuraavalla tavalla:

θ = arccos
( v̄ · ū
|v̄||ū|

)
.
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Pohdinta B.4 Laske pohdintatehtävän A.2 vektorien väliset kulmat edellisen
lauseen mukaan.

a) Vektorit ā = 2ı̄ + 2 ̄ ja b̄ = 3ı̄.

b) Vektorit ā = 3ı̄ + 2 ̄ ja b̄ = 1ı̄ + 3 ̄.

c) Vektorit ā = −1ı̄ + 3k̄ ja b̄ = 3ı̄ + 2 ̄ + 2k̄.

Pohdinta B.5 Kolmion kärjet ovat pisteissä A = (4, 1, 2),B = (−5, 5,−3) ja C =
(−4, 6, 1).

a) Määritä kolmion sivujen pituudet (tarkat arvot)

b) Määritä kolmion kulmat asteen kymmenesosan tarkkuudella.

c) Piirrä kuva kolmiosta Geogebran avulla.

Harjoitustehtäviä

7. Samasta pisteestä lähtevät vektorit ā = 4ı̄+ ̄ ja b̄ = 2ı̄− 5 ̄ ovat suunnikkaan kaksi
sivua. Laske suunnikkaan lävistäjien välinen kulma asteen tarkkuudella.

8. Kolmion kärkipisteet ovat A = (1,−2, 3),B = (4, 3, 5) ja C = (3,−5, 5). Osoita, että
kolmio ABC on tylppäkulmainen.

9. Laske kuvan särmiön avaruuslävistäjien
AB ja CD välisen kulman θ suuruus, kun
pohjan sivujen pituudet ovat 2 ja 3 ja sär-
miön korkeus on 3.

10. Millä vakion t arvoilla vektorien ā = tı̄ + t ̄ + 4k̄ ja b̄ = −5ı̄ + 5k̄ välinen kulma on
60◦?
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C Normaalivektori ja sen sovelluksia

Tason suorilla ja tasoilla on olemassa yksiselitteiset normaalivektorit. Normaalivek-
torin määritelmää tarvitaan normaalimuotoisten yhtälöiden muodostamisessa, joita
käsitellään tässä kirjan kappaleessa. Normaalimuotoisten yhtälöiden muodostamiseen
tarvitaan myös aikaisemmissa kappaleissa olevia vektorimuotoisia yhtälöitä.

C.1 Suoran normaalimuotoinen yhtälö

Määritelmä C.1 (Suoran normaalivektori) Suoran suuntavektoria vastaan kohtisuo-
rassa olevia vektoreita kutsutaan suoran normaalivektoreiksi.

Esimerkki C.2 Tässä kuvassa on suoran y = − 4
3x+4 kaksi normaalia. Vektorit n1 ja n2

ovat molemmat kohtisuorassa suoraa vasten, joten ne ovat sen normaalivektoreita.

x−1 0 1 2 3 4 5 6

y

−2

−1

0

1

2

3

4

0

n1

n2

Pohdinta C.3 a) Hahmottele kuvan suoralle L kaksi eri normaalivektoria

b) Määritä suoralle L vektorimuotoinen yhtälö.

c) Osoita, että a)-kohdan vektorit ovat suoran L normaalivektoreita

d) Pohdi parisi kanssa onko suoralle olemassa muita normaalivektoreita. Mitä
yhteistä on kaikilla suoran normaalivektoreille?
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x−1 1 2 3 4 5 6 7 8

y

−1

1

2

3

4

0

L

Edellisessä pohdintatehtävässä huomasimme, että tason suoralle voidaan löytää ai-
na normaalivektori, joka on kohtisuorassa suoraa vasten. Kohtisuoruuden osoittami-
nen on helppo tehdä pistetulon avulla. Seuraavan esimerkkitehtävän avulla johdetaan
suoran vektorimuotoisesta yhtälöstä normaalimuotoinen yhtälö. Yhtälöä johdettaessa
käytetään suoran normaalivektorin ja mielivaltaisen suuntavektorin pistetuloa, jonka
täytyy olla nolla.

Mallitehtävä C.4 Johdetaan kuvan suoran L normaalimuotoinen yhtälö.

Olkoon piste P = (x, y) mielivaltainen. Piste P on suoralla L jos ja vain jos normaa-
livektori n̄ ja suuntavektori AP ovat kohtisuorassa. Pistetulon avulla ilmaistuna

n̄ · AP = 0.

Ratkaisemalla pistetulo, saadaan ratkaistua kaikki pisteet, jotka ovat suoralla L.
Saadaan siis suoran normaalimuotoinen yhtälö.

x−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

y

−1

1

2

3

4

0

AP

n̄

L

P = (x, y)

A
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Kuvasta nähdään, että pisteeksi A voidaan valita A = (4, 1) ja normaalivektoriksi
n̄ = ı̄ + 2 ̄.

Nyt vektori AP = (x − 4)ı̄ + (y − 1) ̄, missä P = (x, y) on mielivaltainen suoran piste.

Sijoitetaan vektorit n̄ ja AP yhtälöön n̄ · AP = 0 ja sievennetään yhtälöstä vasen
puoli.

n̄ · AP = 0

(ı̄ + 2 ̄) ·
(
(x − 4)ı̄ + (y − 1) ̄

)
= 0

(x − 4) + 2(y − 1) = 0
x + 2y − 6 = 0

Vastaus: Suoran L normaalimuotoinen yhtälö on x + 2y − 6 = 0.

Pohdinta C.5 1. Mitä yhteistä on suoran normaalivektorilla ja normaalimuotoi-
sella yhtälöllä?

2. Mitä normaalimuotoisen yhtälön vakiotermi kertoo? Voit käyttää apuna Geo-
gebraa seuraavien ohjeiden mukaan. Kirjoita suoran lauseke esimerkiksi
x + y = c ja luo liukupalkki vakiolle c. Kokeile, mikä vaikutus on vakiol-
la suoran yhtälössä. Kokeile myös muuttujien x ja y kertoimien vaikutusta
suoran yhtälöön.

Lause C.6 Olkoon L xy-tason suora ja sen normaalivektori n̄ = aı̄ + b ̄ jos ja vain jos

ax + by + c = 0

on suoran normaalimuotoinen yhtälö, jollakin c ∈ R.
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Pohdinta C.7 Matti yrittää määrittää suoralle L = ı̄+ ̄+ t(2ı̄+ 3 ̄+ k̄) normaalimuo-
toisen yhtälön.

Matin ratkaisu:

Matti aloittaa tehtävän määrittämällä suoralle normaalivektoria. Suoran suunta-
vektori v̄ = 2ı̄ + 3 ̄ + k̄ nähdään suoraan suoran yhtälöstä.

Suoran suuntavektorin ja pistetulon kohtisuoruusehdon avulla muodostetaan eräs
suoran normaalivektori. Olkoon normaalivektori nyt muotoa n̄ = xı̄+ y ̄+ zk̄, missä
x, y ja z ∈ R. Etsitään nyt sellaiset x, y ja z, että ne toteuttavat seuraavat ehdot.

n̄ · v̄ = 0

(xı̄ + y ̄ + zk̄) · (2ı̄ + 3 ̄ + k̄) = 0
2x + 3y + z = 0

Matti huomaa, että sijoittamalla x = 1, y = 1 ja z = −5 yhtälö toteutuu. Eli saadaan
suoran normaalivektoriksi n̄ = ı̄ + ̄ − 5k̄.

Nyt normaalimuotoinen yhtälö on x + y − 5z = d, koska suoran yhtälön mukaan
piste (1, 1, 0) kuuluu suoralle, saadaan laskettua vakio d. Nyt d = 1 + 1 − 5 · 0 = 2.
Sijoittamalla d = 2 saadaan ratkaistua yhtälö.

Matti saa vastaukseksi normaalimuotoisen yhtälön x + y − 5z = 2. Lopuksi Matti
tarkistaa tehtävän Geogebralla ja huomaa, että jotain on vialla.

a) Piirrä Matin saama vastaus x+ y−5z = 2 Geogebralla. Onko saatu tulos suora?

b) Onko Matin saama normaalivektori n̄ = ı̄ + ̄ − 5k̄ suoran L normaalivektori?

c) Toteuttaako piste (1, 1, 0) normaalimuotoisen yhtälön?

d) Jos Matti ei tehnyt laskuissa virhettä, miksi ei silti saatu suoran L normaali-
muotoista yhtälöä?

C.2 Tason normaalimuotoinen yhtälö

Tason normaalivektoreita ovat ne vektorit, jotka ovat kohtisuorassa kaikkia tason vekto-
reita vasten. Tason normaalivektorin osoittamiseksi kuitenkin riittää, että normaalivek-
tori on kohtisuorassa kahta erisuuntaista tason vektoria vasten. Silloin normaalivektori
on koko tasoa vasten kohtisuorassa.

Määritelmä C.8 (Tason normaalivektori) Tason T normaalivektori n̄ = aı̄ + b ̄ + ck̄ on
nollasta poikkeava vektori, joka on kohtisuorassa kaikkia tason T vektoreita vasten.
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Esimerkki C.9 Tason T = OA + sū + tv̄, missä t, s ∈ R normaalivektori on n̄.

Pohdinta C.10 Yhdistä tason yhtälö ja sen normaalivektori. Käytä apunasi Geo-
gebraa.

Tason yhtälöt:

1. 

x = 2 + 3s + 5t
y = −1 + s + 2t, t, s ∈ R
z = −2 − s − 4t

2.
OP = −ı̄ + 2 ̄ + 6k̄ + s(−2 ̄ − k̄) + t(ı̄ + 5k̄), s, t ∈ R

3.
5x − 3y + z = 6

Normaalivektoreita:
a) n̄ = −ı̄ + 3

5 ̄ − 1
5 k̄

b) n̄ = 5ı̄ − 3 ̄ + k̄

c) n̄ = −2ı̄ + 7 ̄ + k̄

d) n̄ = −10ı̄ − ̄ + 2k̄
e) n̄ = 7ı̄ + ̄ + k̄

Edellisessä pohdinta tehtävässä kerrattiin tason erilaisia esitystapoja, joita ovat para-
metriesitys, vektorimuotoinen yhtälö ja normaalimuotoinen yhtälö. Kirjan edellisissä
kappaleissa on käsitelty enemmän parametriesitystä ja vektorimuotoista yhtälöä. Seu-
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raavassa mallitehtävässä johdetaan tason normaalimuotoinen yhtälö aiemmista esitys-
tavoista pistetuloa ja normaalivektoria hyödyntämällä.

Mallitehtävä C.11 (Tason normaalimuotoisen yhtälön johtaminen) Hyödynnetään
tässä mallitehtävässä esimerkin C.9 kuvaa. Nyt piste A = (x0, y0, z0) ja olkoon P =

(x, y, z) tason mielivaltainen piste ja normaalivektori n̄ = aı̄ + b ̄ + ck̄. Vektori AP =
(x − x0)ı̄ + (y − y0) ̄ + (z − z0)k̄. Nyt

AP · n̄ = 0

((x − x0)ı̄ + (y − y0) ̄ + (z − z0)k̄) · (aı̄ + b ̄ + ck̄) = 0
a(x − x0) + b(y − y0) + c(z − z0) = 0

ax − ax0 + by − by0 + cz − cz0 = 0
ax + by + cz = ax0 + by0 + cz0︸            ︷︷            ︸

=d

ax + by + cz = d

Tason normaalimuotoinen yhtälö on ax + by + cz = d.

Pohdinta C.12 Kokeile Geogebran avulla, mitä tason normaalimuotoisen yhtälön
vakio d kertoo. Ohjeet:

• Avaa geogebraan 2-uloitteinen ja 3-uloitteinen piirtoalue.

• Kirjoita tason yhtälö, esimerkiksi x + y + z = d.

• Lisää 2-ulotteiselle piirtoalueelle liukusäädin d.

• Kokeile, mikä on vakion d vaikutus tason yhtälössä.

Kun olet selvillä, mitä vakio d kertoo tason yhtälössä, niin muuta muuttujien x, y ja
z kertoimia. Mikä tasossa tällöin muuttuu?

Pohdinta C.13 Tason T vektorimuotoinen yhtälö on

T = −2ı̄ + 2 ̄ + k̄ + s(−2 ̄ − k̄) + t(ı̄ + 5k̄), s, t ∈ R

ja sen eräs normaalivektori on n̄ = 10ı̄+ ̄− 2k̄. Määrittele tason normaalimuotoinen
yhtälö. Voit käyttää tehtävää tehdessäsi Geogebraa apunasi.
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C.3 Pisteen etäisyys suorasta ja tasosta

Edellisissä kappaleissa ollaan käsitelty xy-tason suoran ja kolmiulotteisenavaruuden
tason normaalivektoreita ja normaalimuotoisia yhtälöitä. Pisteiden etäisyyksiä suoris-
ta ja tasoista voidaan laskea kätevästi normaalivektoreiden avulla. Toinen tarvittava
työkalu pisteen etäisyyden laskemiseen on pistetulo ja nimenomaan sen määritelmä
A.11.

Pisteen etäisyyttä tasosta ja suorasta voidaan ratkaista monella eri tavalla. Kirjassa
esitetään kaksi tapaa, joista toisessa käytetään suoraan pistetulon kohtisuuoruusehtoa
ratkaistaessa tuntematonta vektoria. Toinen tapa on käyttää Lauseita C.15 ja C.17.

Seuraavassa pohdintatehtävässä lasketaan pisteen etäisyyttä suorasta vinkkien avulla.
Tehtävänäsi on piirtää havainnollistavat kuvat Geogebralla ja laskea tarvittavia vekto-
reita aikaisemmin opitun pohjalta. Lopussa käytetään vektoreiden kohtisuoruusehtoa,
jotta saadaan ratkaistua tuntematon vektori.

Pohdinta C.14 Laske pisteen P = (1, 5) etäisyys xy-tason suorasta L joka kulkee
pisteiden A = (−2,−2) ja C = (1,−1) kautta.

1. Piirrä Geogebralla kuva tehtävän tilanteesta.

2. Tässä vaiheessa emme tiedä, mikä suoran piste on lähimpänä pistettä P =
(1, 5). Tämän takia nyt valitaan suoralta L mielivaltainen piste B = (x, y) siten,
että vektori BP, on kohtisuorassa suoraa L vasten. Vektoria BP pitkin on siis
lyhin matka suoralta L pisteelle P. Pohdi, mistä sen voi tietää?

3. Nyt vektori BP voidaan määritellä kahden muun vektorin summana. Eli
BP = tCA + AP,missä t on mielivaltainen reaaliluku. Piirrä nämä vektorit
Geogebraan. Kerroin t on vielä tässä vaiheessä tuntematon.

4. Nyt kuvasta nähdään, että vektorit BP ja CA ovat kohtisuorassa toisiaan vas-
ten. Ratkaise vakio t käyttämällä vektoreiden kohtisuoruusehtoa.

5. Lopuksi laske pisteen P etäisyys suorasta.

Pisteen etäisyys xy-tason suorasta

Lause C.15 (Pisteen etäisyys xy-tason suorasta) Pisteen P0 = (x0, y0) etäisyys xy-
tason suorasta L, jonka yhtälö on ax+bx+c = 0, voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

|ax0 + by0 + c|
√

a2 + b2
.
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Todistus. Olkoon d̄ vektori suoralta pisteeseen P0. Kirjoitetaan ensin normaalivektorin
n̄ ja vektorin d̄ pistetulon määritelmä.

n̄ · d̄ = |n̄||d̄| cos(n̄, d̄)

Koska vektorit n̄ ja d̄ ovat yhdensuuntaisia, niin cos(n̄, d̄) = ±1. Silloin |n̄ · d̄| = |n̄||d̄|.Nyt

|d̄| = |n̄ · d̄||n̄| .

Tämä laskentatapa on käyttökelpoinen, mutta sitä voidaan vielä sieventää laskemalla
pistetulo |n̄ · d̄| ja |n̄|

n̄

d̄

P0 = (x0, y0)

P1 = (x1, y1)

Olkoon n̄ = aı̄ + b ̄ ja d̄ = (x0 − x1)ı̄ + (y0 − y1) ̄.

|n̄ · d̄| = (aı̄ + b ̄) · ((x0 − x1)ı̄ + (y0 − y1) ̄)
= |ax0 + by0 −ax1 − bx1︸������︷︷������︸

=c

|

= |ax0 + by0 + c|

Pisteen P0 etäisyys suorasta ax + bx + c = 0 on

|d̄| = |ax0 + by0 + c|
√

a2 + b2
.

�

Pisteen etäisyys tasosta

Pisteen etäisyys tasosta voidaan laskea samoin kuin pisteen etäisyys suorasta. Huo-
mioitavia asioita silloin on, että täytyy laskea etäisyysvektorin d̄ kohtisuoruus kahdelle
tason suuntavektorille. Tämän vuoksi tason yhtälöstä ratkaistaan kolme tason pistettä,
joiden avulla voidaan määritellä kaksi tason suuntavektoria.
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Pohdinta C.16 Laske pisteen P=(9,-6,4) etäisyys tasosta T, jonka yhtälö on 2x− 3y+
3z = 4. Käytä pohdintojen apuna pohdintatehtävää C.14. Tee tilanteesta havainnol-
listavat kuvat geogebralla.

Lause C.17 (Pisteen etäisyys tasosta) Pisteen P0 = (x0, y0, z0) etäisyys tasosta T, jonka
yhtälö on ax + bx + cz + d = 0, voidaan laskea seuraavalla kaavalla

|ax0 + by0 + cz0 + d|
√

a2 + b2 + c2
.

Pohdinta C.18 Todista edellinen lause. Kuvassa tason T yhtälö on ax + by + cz = d.
Piste P1 = (x1, y1, z1) ∈ T ja piste P = (x0, y0, z0). Käytä pohdintojen tukena lauseen
C.15 todistusta ja alla olevaa kuvaa. Pisteen P etäisyyttä tasosta T kuvataan etäi-
syysvektorilla d̄.

Pisteen etäisyys 3D-avaruuden suorasta

Tässä tapauksessa ei voida hyödyntää suoran normaalivektoria samalla tavalla kuin
kahdessa edellisessä tapauksessa, koska kolmiuloitteisenavaruuden suoralla on ääre-
tön määrä eri suuntaan meneviä normaalivektoreita. Seuraavan mallitehtävän avulla
esitetään eräs tapa ratkaista pisteen etäisyyttä kolmiuloitteisenavaruuden suorasta.
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Mallitehtävä C.19 Laske pisteen P = (9, 2,−3) etäisyys avaruussuorasta, joka kulkee
pisteiden A = (0, 1, 1) ja B = (−2, 3, 3) kautta.

Ratkaisu:

Piirretään ensimmäisenä tilanteesta hahmotelma-
kuva, johon merkitään tunnetut pisteet A,B ja P,
sekä suora l ja suoran suuntavektori s̄. Pisteen P
etäisyyttä suoralta l merkitään vektorilla d̄. Kuvas-
ta tunnetaan myös vektori AP.
Nyt suuntavektori

s̄ = BA = (0− (−2))ı̄+ (1−3) ̄+ (1−3)k̄ = 2ı̄−2 ̄−2k̄

ja vektori
AP = 9ı̄ + ̄ − 4k̄.

Nyt vektori d̄ voidaan ilmoittaa kahden vektorin
summana eli

d̄ = ts̄ + AP

l

d̄

s̄

AP

ts̄

A

B

P

Nyt vektorien kohtisuoruusehdosta tiedetään, että s̄ · d̄ = 0, joten kerroin t voidaan
ratkaista:

s̄ · d̄ = 0

(2ı̄ − 2 ̄ − 2k̄) · (t(2ı̄ − 2 ̄ − 2k̄) + (9ı̄ + ̄ − 4k̄)) = 0

(2ı̄ − 2 ̄ − 2k̄) · ((2t + 9)ı̄ + (−2t + 1) ̄ + (−2t − 4)k̄) = 0
4t + 18 + 4t − 2 + 4t + 8 = 0

12t = −24
t = −2.

Lopuksi sijoitetaan kerroin t = −2 vektorin d̄ lausekkeeseen ja lasketaan |d̄| eli
pisteen P etäisyys suorasta l.

d̄ = (2t + 9)ı̄ + (−2t + 1) ̄ + (−2t − 4)k̄
= (2(−2) + 9)ı̄ + (−2(−2) + 1) ̄ + (−2(−2) − 4)k̄
= 5ı̄ + 5 ̄,

josta
|d̄| =

√
52 + 52 =

√
50
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Harjoitustehtäviä

11. a) Keksi kuvan tasolle ainakin yksi normaalivektori. Käytä hyväksesi kuvassa
annettuja tietoja. Taso kulkee pisteiden A,B ja C kautta.

b) Kirjoita tasolle vektorimuotoinen yhtälö.

c) Kirjoita tasolle normaalimuotoinen yhtälö.
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12. Matti ja Maija ovat laskeneet pisteen P = (1, 2, 3) etäisyyttä avaruuden suorasta

l = 3ı̄ + t(ı̄ + 2 ̄ + k̄).

Ratkaisuihin he eivät ole kirjoittaneet perusteluja.

Matin ratkaisu: Piste A = (3, 0, 0) ja suuntavek-
tori s̄ = ı̄+2 ̄+ k̄ ja vektori AP = −2ı̄+2 ̄+3k̄. Nyt
d̄ = (t − 2)ı̄ + (2t + 2) ̄ + (t + 3)k̄

s̄ · d̄ = 0

(ı̄ + 2 ̄ + k̄) · ((t − 2)ı̄ + (2t + 2) ̄ + (t + 3)k̄) = 0
t − 2 + 4t + 4 + t + 3 = 0

t = −5
6

d̄ = (t − 2)ı̄ + (2t + 2) ̄ + (t + 3)k̄

= −17
6
ı̄ +

1
3
̄ +

13
6

k̄

Pisteen P etäisyys suorasta |d̄| =
√

77
6

Maijan ratkaisu Otetaan suoralta l = 3ı̄ + t(ı̄ + 2 ̄ + k̄ mielivaltaisen pisteen P0.
Piste P0 = (t + 3, 2t, t), t ∈ R ja vektori P0P = (−2 − t))ı̄ + (2 − 2t) ̄ + (3 − t)k̄. Nyt

s̄ · P0P = 0

(ı̄ + 2 ̄ + k̄) · ((−2 − t))ı̄ + (2 − 2t) ̄ + (3 − t)k̄) = 0
−2 − t + 4 − 4t + 3 − t = 0

t =
5
6

P0P = (−2 − t))ı̄ + (2 − 2t) ̄ + (3 − t)k̄

= −17
6
ı̄ +

1
3
̄ +

13
6

k̄

Pisteen P etäisyys suorasta on
√

77
6 .

a) Kirjoita perustelut Matin ratkaisulle.

b) Piirrä hahmotelmakuva Maijan ratkaisulle.

c) Perustele Maijan ratkaisu.
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13. Osoita, että pisteiden P1 = (2, 11
2 , 2) ja P2 = (4, 1

2 ,−1) kautta kulkeva suora on
kohtisuorassa pisteiden A = (5, 2, 0),B = (1, 1, 1) ja C = (4, 1, 3) kautta kulkevaa
tasoa T vastaan.

14. Piste P = (2, 3, 5) on eräs tason piste ja taso on kohtisuorassa pisteen P paikkavek-
toria vastaan. Määritä tason normaalimuotoinen yhtälö.

15. Laske pisteen P = (1, 2, 3) etäisyys pisteiden A = (6, 6, 4) ja B = (6, 2, 12) kautta
kulkevasta suorasta.

16. Pisteet A = (1, 2, 3),B = (2, 3, 4) ja C = (5,−3,−2) ovat samassa tasossa. Laske
origon etäisyys tästä tasosta. Anna vastaus tarkkana arvona ja yksidesimaalisena
likiarvona.

17. Lentokone laskeutuu pitkin suoraa
x = 100 + 50t
y = 50 + 2t , t ∈ R
z = 16t

Jokke katselee lentokoneen nousua pisteessä P = (1700, 1450, 0). Oletetaan, että
maanpinta on xy-taso ja koordinaatiston yksikkö on 1 metri.

a) Kuinka läheltä Jokkea lentokone lensi?

b) Kuinka korkealla lentokone oli, kun se oli lähimmillään Jokkea?
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D Tehtävien vastaukset

1.

2. a) t = −2 b) t = 0 ja t = 1

3. -

4. 12

5. x = −1, y = −3/2, z = 1/2

6. a) ū = xı̄ − 1
4 ̄ −

3
4 k̄, x ∈ R

b) ū = 4
√

26
ı̄ − 1

√
26
̄ − 3

√
26

k̄ tai ū = − 4
√

26
ı̄ + 1

√
26
̄ + 3

√
26

k̄

7. 75◦

8. Osoita, että jokin kulmista on tylppä

9. 96, 4◦

10. t = 1

11. a) Esimerkiksi n̄ = 3ı̄ − 2 ̄ + 6k̄

b) T = k̄ + t(−3 ̄ − k̄) + s(2ı̄ − k̄)

c) Esimerkiksi 3x − 2y + 6z = 6.

12. Katso teoria osuudesta

13. Muodosta vektorit ja käytä kohtisuoruusehtoa.

14. Taso on 2x + 3y + 5z − 38 = 0

15. 11

16. 1
√

2
≈ 0, 7

17. a)1400m b)480m
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