
Pitkän matematiikan lisäsivut 4, luonnos 28.4.2022.

Tämä luonnos sisältää noin puolet lopulliset kirjan sisällöistä vielä hieman
hiomattomassa muodossa. Uskoisimme luonnoksen kuitenkin palvelevan kevään

2022 Maa4-kurssien lisämateriaalina, joten rohkenemme julkaista sen.
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1 Tilaulottuvuudet ja hyperkuutio

Elämme kolmiulotteisessa maailmassa, ja olemme harjaantuneet piirtämään kak-
siulotteisille pinnoille. Intuitiomme toimiikin taso- ja avaruusgeometriassa varsin
hyvin. Jos sen sijaan pohdiskelemme, miltä neliulotteinen maailma näyttäisi, hah-
motuskykymme horjuu pahasti!

Korkeammista ulottuvuuksista löytyy kaikenlaista mielenkiintoista ja hyödyllistä,
joten tarvitsemme työkaluja, joilla vajavaista hahmotuskykyämme voisi tukea.
Analyyttinen geometria on tähän luonteva työkalu, sillä koordinaatiston avulla
geometria palautuu luvuiksi, ja lukujen kanssa olemme näppäriä. Tähän lähesty-
mistapaan sukelletaan luvussa 2.

Intuitiotamme voi pönkittää myös analogian kautta: jos ymmärrämme, miltä kol-
miulotteinen maailman näyttää kahdesta ulottuvuudesta käsin, voimme yleistää
nämä ajatukset koskemaan siirtymää kolmesta ulottuvuudesta neljään.

Kaksiulotteiset maailmat

Edwin Abbott Abbott julkaisi vuonna 1884 klassikkoteoksen Tasomaa [1], joka
kuvaa janojen, monikulmioiden ja ympyröiden elämää tiukan kaksiulotteisessa
maailmassa. Kirjan päähenkilö A. Neliö kohtaa Tasomaan ulkopuolelta saapuvan
kolmiulotteiseen Pallon, jonka herra Neliö näkee tyhjästä ilmestyvänä ympyränä,
joka vuoroin kasvaa ja kutistuu Pallon liikkuessa tasomaan läpi.

Hiemankin tasomaan ulkopuolella pysytellessään Pallo on Tasomaan kahteen
ulottuvuuteen sidotuille asukeille täysin näkymätön.

Herra Neliön on vaikea ymmärtää, kun Pallo kertoo voivansa tulla sisään kaksiulot-
teiseen taloon kulkematta sen seinien läpi ja näkevänsä talon kaikki huoneet yhtä
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LUKU 1. TILAULOTTUVUUDET JA HYPERKUUTIO

aikaa kolmannesta ulottuvuudesta käsin. Pallolle esineiden poiminen lukituista
kaapista on vaivatonta ja herra Neliölle kauhistus.

Pallo johdattaa Neliön kolmen ulottuvuuden saloihin (”ylös, vaan ei pohjoiseen!”),
mutta kun Neliö alkaa pohtia vielä korkeampien ulottuvuuksien olemssaoloa, on
Pallon vuoro olla ymmällään ja lopulta suuttua: tokihan kolme ulottuvuutta on
kaikki, mitä on, tai edes voi olla!

Jos neljäs tilaulottuvuus todella olisi olemassa, oma kolmiulotteinen maailmam-
me olisi sen rinnalla yhtä alkeellinen ja suojaton kuin Tasomaa sitä avaruudesta
tarkkailevalle Pallolle. Samalla tavalla kuin Pallo näkee herra Neliön koko sisä-
osan, olisi meidän kehojemme, kaupunkiemme ja planeettamme jokainen atomi
nähtävissä siististi vierekkäin ja yhtä aikaa neliulotteisesta avaruudesta käsin.

Tasomaa on innoittanut lukuisia jatko-osia, joista erityisen hyviä ovat (valitetta-
vasti suomentamattomat) Flatterland (2001) ja The Planiverse (1984) [24, 3].

Sata vuotta Tasomaan julkaisun jälkeen ilmestynyt The Planiverse kertoo fysi-
kaalisesti uskottavasta 2-ulotteisesta maailmasta Ardesta, jossa kiekkomaisella
planeetalla asuu kaksiulotteisia, nelikätisiä otuksia.

Kirjoittaja A.K. Dewdney on koonnut tuhansien vapaaehtoisten ehdotuksista bio-
logiaa ja teknologiaa myöten toimivan maailman, jonka kaksiolotteinen logiikka
yllättää yhä uudestaan epäintuitiivisuudellaan. Esimerkiksi solmut ovat mahdot-
tomia, kahden kaupungin välinen tie peittää alleen kaiken viljelysmaan ja kahden
Arden asukin on mahdollista ohittaa toisensa vain kiipeämällä.

Yksityiskohtana todettakoon, että Arden muinaisissa taisteluissa kaksikahvaiset
keihäät toimivat myös erinomaisesti suojaavina kilpinä.
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LUKU 1. TILAULOTTUVUUDET JA HYPERKUUTIO

Kolmesta ulottuvuudesta neljään: hyperkuutio

Ennen hyperavaruuteen sukeltamista todettakoon, että mahdollinen neljäs tilau-
lottuvuus on fysiikan osalta puhtaasti spekulaation puolella. Einsteinin yleinen
suhteellisuusteoria kyllä käsittelee neliulotteista aika-avaruutta, mutta tuo neljäs
ulottuvuus on nimenomaan aika. Spekulatiiviset fysiikan säieteoriat sisältävät
ainakin 10-, 11- ja 26-ulotteisia aika-avaruuksia, mutta vain aika näyttää, saako
mikään niistä kokeellista vahvistusta.

Voimme kuitenkin vallan mainiosti pohtia neljää ulottuvuutta puhtaan matemaat-
tisesti. Tarkastelemme nyt neliulotteista kuutiota eli hyperkuutiota eli tesseraktia.
Etenemme intuition varassa alemmista ulottuvuuksista kohti korkeampia.

Piste on esimerkki nollaulotteisesta objektista: sillä ei ole kokoa. Jos taas käytössä
on yksi tilaulottuvuus, piste voi siirtyä sitä pitkin, jolloin alkuperäisen ja lopullisen
sijainnin välille muodostuu jana.

Jos tämä jana liikkuu pituutensa verran uuteen, edellistä liikettä vastaan kohtisuo-
raan suuntaan, se piirtää mennessään kaksiulotteisen neliön.

Jos neliön annetaan liikkua sivunsa pituuden verran kahta aikaisempaan suun-
taan vastaan kohtisuoraan suuntaan, muodostuu kuutio. Jokainen neliön sivu
piirtää mennessään uuden neliön, jotka alku- ja loppuneliön kanssa muodostavat
kuutiota rajoittavat kuusi tahkoa.

Koska kuutio on tässä piirretty kaksiulotteisella alustalle, jotkin neliön muotoisista
tahkoista näkyvät vääristyneinä.
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LUKU 1. TILAULOTTUVUUDET JA HYPERKUUTIO

Hahmotamme vaivatta, millaisia kolmiulotteisia kappaleita edelliset kaksiulottei-
set piirrokset kuvaavat, sillä aivomme ovat sopeutuneet kolmiulotteiseen maail-
maan. Kaksiulotteiselle tarkkailijalle (kuten herra Neliölle) kuvamme kuutiosta
näyttäytyisi sekamelskana, jossa kuution sivut leikkaavat toisiaan.

Kuution voisi piirtää myös hieman eri perspektiivissä, jolloin sen hahmottami-
nen saattaisi olla helpompaa herra Neliölle. Selitys voisi kuulua ”Neliö liikkuessa
kolmanteen ulottuvuuteen se etääntyy alkuperäisestä tasosta ja näyttää siksi pie-
nenevän. Neliö liikkuu kaikkien kuution pisteiden läpi.”

Vastaava analogia voi auttaa neljännen ulottuvuuden hahmottamisessa. Liiku-
tetaan kuutiota sivunsa verran uuteen suuntaan, joka on kohtisuorassa kaikkia
kolmea aiempaa liikesuuntaa vastaan. Kuution täytyy siirtyä pois kolmiulottei-
sesta avaruudesta, ja mennessään se piirtää neliulotteiseen hyperavaruuteen
hyperkuution eli tesseraktin, joka on hahmoteltu seuraavassa kuvassa.

Jokainen kuution kuudesta sivutahkosta piirtää mennessään uuden kuution, jotka
alku- ja loppukuution kanssa muodostavat hyperkuution kolmiulotteisen pinnan.
Kaikki kahdeksan kuutiota on korostettu seuraavissa kuvissa. Neliulotteisen ku-
vion kuvaaminen kaksiulotteisesti valitettavasti vääristää kuutioita huomattavasti.
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Edellä piirtämämme kuvat ovat oikeastaan kolmi- ja neliulotteisten kappaleiden
projektioita kahteen ulottuvuuteen. Projektion voi hahmottaa varjona, jonka kap-
pale jättää paperille ollessaan valonlähteen edessä. Projektion muoto riippuu
voimakkaasti siitä, missä asennossa kuutio tai hyperkuutio on.

Hyperkuution projektioita

Visualisoidaan hyperkuutiota vielä yhdellä tavalla: jos kuution tahkot leikkaa irti
toisistaan sopivista kohdista, kuution kaksiulotteisen pinnan kuusi neliötä voi
taivuttaa samaan tasoon esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Vastaavasti hyperkuution kolmiulotteinen pinta koostuu kahdeksasta kuutiosta,
jotka voi taitella auki samaan kolmiulotteiseen avaruuteen. Taittelusta tekee hie-
man epäintuitiivista se seikka, että kuutioiden kääntyessä niiden naapurikuution
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kanssa jakama tahko pysyy paikoillaan. Vastaavasti Tasomaan asukille olisi vaike-
aa hahmottaa, miten kaksi toisissaan kiinni olevaa neliötä voisi kääntyä ilman että
niiden sivut irtoavat toisistaan.

Korkeammat ulottuvuudet

Mikään ei tietysti estä laajentamasta tarkastelua 5-ulotteisiin hyperavaruuksiin
tai sitä vielä korkeampiin ulottuvuuksiin, ja sieltä löytyykin paljon mielenkiin-
toista matematiikkaa. Korkeampien ulottuvuuksien kohdalla kuvat valitetttavasti
uhkaavat käydä sekaviksi. Alla on eräs projektio 5-ulotteisesta hyperkuutiosta.
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LUKU 1. TILAULOTTUVUUDET JA HYPERKUUTIO

Harjoitustehtäviä

Tehtävä 1. Tarkastellaan The Planiverse -kirjan hengessä kaksiulotteista maail-
maa, jota kaksiulotteiset olennot asuttavat. Tässä on mallikuva kaksiulotteisesta
koirasta. Mitä ongelmia piirrokseen liittyy? Mitä muutoksia koiran anatomiaan
voisi tehdä, jotta se pärjäisi paremmin 2D-maailmassa?

Vihje s. 34 → Toinen vihje s. 40 →

Tehtävä 2. a) Täydennä seuraava taulukko laskemalla kuutioden osien luku-
määrät eri ulottuvuuksissa. Kuvasta laskemisen lisäksi voit hyödyntää lukujen
muodostamia säännönmukaisuuksia. Osaatko perustella ne?

Kappale Kärkiä Sivuja Neliöitä Kuutioita Hyperkuutioita
0D: Piste 1 0 0 0 0
1D: Jana 2 1 0 0 0
2D: Neliö
3D: Kuutio
4D: Hyperkuutio

b) Laske kullekin riville luku KÄRJET−SIVUT+NELIÖT−KUUTIOT+HYPERKUUTIOT.
Mitä huomaat?

Vihje s. 34 → Toinen vihje s. 40 →

Tehtävä 3. Kun neliön sivu on 1, sen lävistäjän pituudeksi saadaan laskettua
Pythagoraan lauseella

p
2.

1

1
p

2
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LUKU 1. TILAULOTTUVUUDET JA HYPERKUUTIO

a) Perustele Pythagoraan lauseen avulla, että kuution vastakkaisten nurkkien vä-
linen avaruuslävistäjä on pituudeltaan

p
3, kun kuution sivun pituus on 1. Ava-

ruuslävistäjä voidaan määritellä janaksi, joka yhdistää kaksi sellaista kuution
kärkipistettä, jotka eivät kuulu samaan sivutahkoon.

b) Hyperkuution ”hyperavaruuslävistäjä” on jana, joka yhdistää kaksi hyperkuu-
tion pistettä, jotka eivät kuulu samaan kuutioon. Esimerkiksi seuraavassa kuvassa
jana AE on hyperavaruuslävistäjä. Laske sen pituus, kun hyperkuution sivun pi-
tuus on 1.

A

E

1
1

1

1

c) Miten tulos yleistyy n-ulotteiselle hyperkuutiolle?

Vihje s. 34 → Toinen vihje s. 40 →

Tehtävä 4. Tässä tehtävässä tarkastellaan hyperpalloja.
a) Neliön, jonka sivu on 2, sisälle on pakattu neljä ympyrää, joiden halkaisijat
ovat pituudeltaan 1. Ympyrät sivuavat neliön sivuja ja viereisiä ympyröitä. Neliön
keskelle voidaan piirtää vielä viides ympyrä, joka sivuaa ulkoisesti neljää muuta.
Mikä on tämän viidennen ympyrän halkaisija?

2

2

b) Yleistetään edellistä: Kuution sivu on 2, ja kuution sisälle on pakattu kahdeksan
palloa, joiden halkaisijat ovat kunkin 1. Kuution jokaisen kärjen vieressä on siis
pallo, joka sivuaa kärjen viereisiä tahkoja ja naapuripalloja. Lisätään vielä yksi
pallo, jonka keskipiste on kuution keskipiste ja joka sivuaa kaikkia muita palloja
ulkoisesti. Mikä on sen halkaisija?
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c) Tutkitaan neliulotteista hyperkuutiota, jonka sivu on 2. Sen sisään pakataan
hyperpalloja, joiden halkaisijat ovat 1. (Hyperpallo koostuu pisteistä, jotka ovat
vakioetäisyydellä sen keskipisteestä.) Palloja on yhtä monta kuin hyperkuution
kärkiä ja ne kaikki sivuavat hyperkuution pintaa ja naapuripalloja. Kuinka suuri
on hyperkuution keskellä oleva pallo, joka sivuaa ulkoisesti kaikkia muita palloja?

d) Yleistä tulos koskemaan n-ulotteisia hyperpalloja, jotka on pakattu n-ulotteiseen
hyperkuutioon, jonka sivu on 2. Mitä yllättävää tapahtuu keskimmäisen pallon
halkaisijalle tapauksissa n = 5, n = 9 ja n = 10?

Vihje s. 35 → Toinen vihje s. 41 →

Tehtävä 5. Neliulotteinen ristinolla. Ristinolla on perinteikäs peli, jossa kaksi
pelaajaa täyttää vuorollaan ruudukkoon toinen ristejä, toinen nollia. Voittaja on
se, joka saa muodostettua omista merkeistään sovitun mittaisen suoran pystyyn,
vaakaan tai vinoon. Paljon pelattu versio on yksinkertainen 3×3-ruudukko. Risti-
nollaa voi pelata myös kolmessa ulottuvuudessa, esimerkiksi 4×4×4-kuutiossa.
Tällöin tavoitteena on muodostaa 4 merkin suora pystyyn, vaakaan, vinoon tai
kuution avaruuslävistäjää pitkin. Pelilauta on helpointa piirtää kerroksittain.

↔

Neliulotteista ristinollaa voi pelata 4×4×4×4-hyperkuutiossa. Hahmottamisen
helpottamiseksi pelilaudan voi piirtää neljänä 4×4×4-kuutiona tai kuutenatoista
4×4 neliönä. Seuraavassa kuvassa on esimerkki tällaisestä pelilaudasta. Voitta-
va neljän suora voi kulkea esimerkiksi yhdessä suunnassa (symbolit×, ©, F
ja •), neliön lävistäjää pitkin (♣ ja ♠), kuution avaruuslävistäjää pitkin (♥) tai
hyperkuution ”hyperavaruuslävistäjää” pitkin (♦ ja�).
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×
×
×
×

© © © ©

F F F F

•

•

•

•

♣
♣

♣
♣

♠ ♠ ♠ ♠

♥

♥

♥

♥�

�

�

�♦

♦

♦

♦

Itse tehtävä: Pelaa ensin 3D-ristinollaa ja sitten 4D-ristinollaa jonkun kanssa. Yritä
hahmottaa eri tyyppiset voittorivit.

Tämän tehtävän vihjeessä on pieni erillinen tehtävä. Neliulotteiseen ristinollaan
palataan myös tehtävässä 8.

Vihje s. 35 → Toinen vihje s. 41 →
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2 n-ulotteinen koordinaatisto ja vektorit

Edellisessä luvussa harrastettu hieman epämuodollinen päättely saattoi jättää
huolen siitä, olikohan intuitiomme korkeampin ulottuvuuksien suhteen sitten-
kään oikeassa. Täsmällisyyden ja helppouden vuoksi onkin viisasta siirtyä nyt
käyttämään koordinaatistoa.

Koordinaatisto tuntuu nykyään itsestään selvältä työkalulta, mutta se on mate-
maattisena innovaationa yllättävän nuori, vasta 1600-luvun puolivälistä. Paikan
ilmoittaminen lukuina oli tuolloin mullistava keksintö, joka mahdollisti aivan
uudenlaista ajattelua.

Tuttuun tapaan voimme merkitä yhdellä luvulla pisteiden sijaintia suoralla, järjes-
tetyllä lukuparilla (x, y) sijaintia tasossa, ja kolmella koordinaatilla (x, y, z) sijaintia
kolmiulotteisessa avaruudessa. Täysin vastaavasti neliulotteista avaruutta voidaan
kuvata lukunelikolla (x,y,z,w).

x
0 1

x

y

(0,0) (1,0)

(1,1)(0,1)

x
y

z

(0,0,0)
(1,0,0)

(0,1,0)

(0,0,1)

(1,1,0)

(0,1,1)
(1,0,1)

(1,1,1)

(1,0,0,0)

(1,0,1,0)

(0,0,1,0)

x

y

z

w

(0,0,0,0)

(0,0,0,1)
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Avaruuden määritelmä koordinaattien avulla

Voimme määritellä n-ulotteisen avaruuden kaikkien niiden pisteiden joukko-
na, joiden koordinaatit ovat n reaaliluvun listoja

(
x1, x2, x3, . . . , xn

)
. Esimerkiksi

kuusiulotteisesta avaruudesta löytyy piste
(
3, −2, π,

p
7, 0, 10100

)
.

Pisteiden lisäksi avaruutemme tarvitsee vielä määritelmän etäisyydelle ja kulmalle.

Kaksiulotteisessa koordinaatistossa etäisyyksiä lasketaan perinteisesti Pythago-
raan lauseella: Mikäli pisteiden A ja B x-koordinaattien erotus on ∆x ja y-koordi-

naattien erotus ∆y , pisteiden etäisyydeksi saadaan d =
√(
∆x

)2 + (
∆y

)2.

x

y

(1,2)

(4,3)

∆x

∆y
d

x

y

z

∆y

∆x

∆zd

A

B

Esimerkiksi pisteille A = (1,2) ja B = (4,3) pätee

∆x = 4−1 = 3 ja ∆y = 3−2 = 1,

joten pisteiden etäisyydeksi saadaan dAB =
p

32 +12 =
p

10.

Kolmessa ulottuvuudessa kahden pisteen väliseksi etäisyydeksi saadaan tehtävän
3 päättelyllä

d =
√(
∆x

)2 + (
∆y

)2 + (
∆z

)2.

On siis luontevaa ottaa kahden pisteen etäisyyden määritelmäksi n-ulotteisessa
avaruudessa

d =
√(
∆x1

)2 + (
∆x2

)2 +·· ·+ (
∆xn

)2 ,

missä kukin ∆xi on tutkittavien pisteiden xi -koordinaattien erotus. Esimerkiksi
neliulotteisen avaruuden pisteiden A = (1,2,3,4) ja B = (4,0,−1,2) etäisyys on

d =
√(

1−4
)2 + (

2−0
)2 + (

3− (−1)
)2 + (

4−2
)2 =

√
(−3)2 +22 +42 +22 =

p
33.

Ennen kulmien määrittelemistä on syytä puhua hieman vektoreista.
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Vektorit

Sanalla vektori tarkoitetaan monia eri asioita, mutta tarkastellaan tässä vektoreita
merkityksessä ”siirtymä tietyn matkan verran tiettyyn suuntaan”. Esimerkiksi
seuraavan kuvan vektori a kuvaa siirtymää pisteestä (1,2) pisteeseen (4,3), eli
kolmen yksikön siirtymää oikealle ja yhden yksikön siirtymää ylös.

Vektori a on kätevää esittää koordinaattien erotuksena:

a = (4,3)− (1,2) = (4−1,3−2) = (3,1).

x

y

(1,2)

(4,3)
a

i

j

Merkitsemällä a = (3,1) käytämme siis samaa merkintätapaa pisteille ja vekto-
reille, mikä on luontevaa, sillä ne ovat samankaltaisia objekteja: n-ulotteisessa
avaruudessa kummankin voi esittää n reaaliluvun listana. Muita tapoja merkitä
samaa vektoria olisivat esimerkiksi

a = 3i + j tai a =
[

3
1

]
tai a = 〈

3,1
〉

.

Pistetulo ja kulma n ulottuvuudessa

Kahden n-ulotteisen vektorin a = (
a1, a2, . . . , an

)
ja b = (

b1,b2, . . . ,bn
)

pistetulo
määritellään reaaliluvuksi

a ·b = a1b1 +a2b2 +·· ·+anbn .

Esimerkiksi vektorien a = (3,1) ja b = (5,−2) pistetulo on

a ·b = 3 ·5+1 · (−2) = 15−2 = 13.

Tällä tavoin määritelty pistetulo antaa luontevan tavan määritellä vektorien väli-
sen kulman n ulottuvuudessa. Todetaan ensimmäiseksi, että vektorin pistetulo
itsensä kanssa on sama kuin kyseisen vektorin pituuden neliö:

a ·a = a1a1 +a2a2 +·· ·+an an = a2
1 +a2

2 +·· ·+a2
n =

∣∣a∣∣2.
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LUKU 2. N -ULOTTEINEN KOORDINAATISTO JA VEKTORIT

Tarkatellaan nyt kahden vektorin a ja b virittämää kolmiota, jonka kolmas sivu on
b −a. Avaruuden ulottuvuuksien määrästä huolimatta tämä kolmio on kuitenkin
kaksiulotteinen, joten sen olisi syytä toteuttaa kosinilause c2 = a2 +b2 −2ab cosγ,
missä a, b ja c ovat kolmion sivut ja γ sivujen a ja b välinen kulma.

b

a

b −a

γ

Vektorien a ja b virittämässä kolmiossa kosinilauseen yhtälö saa muodon∣∣b −a
∣∣2 =

∣∣a∣∣2 +
∣∣b∣∣2 −2

∣∣a∣∣∣∣b∣∣cosγ,

missä γ on vektorien a ja b välinen kulma. Yhtälön oikeaa puolta voi sieventää
mukavasti kirjoittamalla pituuden pistetulon avulla:∣∣b −a

∣∣2 = (
b −a

) · (b −a
) = b ·b −b ·a −a ·b +a ·a =

∣∣a∣∣2 +
∣∣b∣∣2 −2a ·b.

Kun tämä viimeinen muoto sijoitetaan kosinilauseen yhtälön oikealle puolelle,
saadaan ∣∣a∣∣2 +

∣∣b∣∣2 −2a ·b =
∣∣a∣∣2 +

∣∣b∣∣2 −2
∣∣a∣∣∣∣b∣∣cosγ.

Tästä voidaan eliminoida termit
∣∣a∣∣2 ja

∣∣b∣∣2 sekä jakaa puolittain miinus kahdel-
la,jolloin saadaan pistetulolle kaava

a ·b =
∣∣a∣∣∣∣b∣∣cosγ.

Tämä kaava on hyväksyttävä, jos haluamme tasogeometrian perusteista seuraa-
van kosinilauseen olevan voimassa myös n-ulotteiseseen avaruuteen sijoitetuilla
kolmioilla. Luonteva, klassisen geometrian kanssa yhteensopiva määritelmä vek-
torien väliselle kulmalle γ on siis

cosγ= a ·b∣∣a∣∣∣∣b∣∣ , eli γ= cos−1

(
a ·b∣∣a∣∣∣∣b∣∣

)
.

Nyt meillä on kasassa tarvittavat määritelmät n-ulotteiselle avaruudelle: avaruus
koostuu pisteistä, joiden koordinaatit ovat reaalilukuja, etäisyys määritellään n-
ulotteisen Pythagoraan lauseen kaavalla ja kulmat pistetulon avulla kuten edellä
on esitetty.
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LUKU 2. N -ULOTTEINEN KOORDINAATISTO JA VEKTORIT

Esimerkki

Lasketaan kuution kahden avaruuslävistäjän välinen kulma vektorien avulla. Sijoi-
tetaan kuution yksi kärki kolmiulotteisen koordinaatiston origoon ja tästä kärjestä
lähtevät kolme särmää positiivisille koordinaattiakseleille. Koska kysytty kulma on
mittakaavasta riippumaton, voidaan kuution sivun pituudeksi valita 1.

x

y

z

γ

(0,1,0)

(0,0,1)

(1,1,0)

(1,0,1)

Olkoon pisteestä (0,1,0) pisteeseen (1,0,1) kulkeva avaruuslävistäjä a ja pisteestä
(1,1,0) pisteeseen (0,0,1) kulkeva avaruuslävistäjä b. Saadaan

a = (1,0,1)− (0,1,0) = (1,−1,1) ja

b = (0,0,1)− (1,1,0) = (−1,−1,1).

Vektorien pistetulo on a ·b = 1 · (−1)+ (−1) · (−1)+1 ·1 = 1 ja kummankin vektorin
pituus on

p
12 +12 +12 =

p
3. Kysytty kulma on vektorien a ja b välinen kulma γ,

jolle pätee

cosγ= a ·b∣∣a∣∣∣∣b∣∣ = 1p
3 ·

p
3
= 1

3
, eli γ= cos−1

(
1

3

)
= 70,528. . . ≈ 70,5◦.

Näillä tekniikoilla vastaava lasku ei ole oleellisesti mutkikkaampi neljässäkään
ulottuvuudessa (tehtävä 7).
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LUKU 2. N -ULOTTEINEN KOORDINAATISTO JA VEKTORIT

Harjoitustehtäviä

Tehtävä 6. Neliulotteisen hyperkuution 16 kärkeä sijaitsevat pisteissä (x, y, z, w),
missä kukin luvuista x, y , z ja w on joko 0 tai 1. Kahden kärkipisteen välinen
jana on ”hyperavaruuslävistäjä”, jos pisteillä ei ole yhtään samaa koordinaattia,
kuten pisteillä (0,0,0,0) ja (1,1,1,1) tai pisteillä (1,1,0,0) ja (0,0,1,1). Kuinka monta
hyperavaruuslävistäjää neliulotteisella hyperkuutiolla on?

Vihje s. 36 → Toinen vihje s. 41 →

Tehtävä 7. Jatkoa tehtävään 6, jossa pohdittiin hyperkuution ”hyperavaruuslävis-
täjiä”. Tutkitaan kuutiota, jonka sivun pituus on 1 ja sivut ovat koordinaattiakselien
suuntaiset. Millaista muotoa ovat tämän kuution hypeavaruuslävistäjiä kuvaavat
vektorit? Kuinka suuressa kulmassa hyperavaruuslävistäjät leikkaavat?

Tähän tehtävään sisältyy pieni yllätys, josta enemmän toisessa vihjeessä.

Vihje s. 36 → Toinen vihje s. 42 →

Tehtävä 8. Tehtävässä 5 esiteltiin neliulotteinen ristinolla. Kuinka monta eri
voittoriviä siinä on olemassa?

Pelilaudan ruutuja voidaan merkitä koordinaatteina (x, y, z, w), missä kukin koor-
dinaateista on joko 1, 2, 3 tai 4. Yllä kuvatussa pelin visualisoinnissa vaikkapa x- ja
y- koordinaatit kertovat sijainnin yksittäisessä ruudukossa ja z ja w puolestaan,
mikä ruudukko on kyseessä.

Vihje s. 36 → Toinen vihje s. 42 →
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3 Korrelaatiokerroin

Korrelaatio kuvaa kahden tilastollisen muuttujan yhteyttä. Esimerkiksi Suomen
väestön pituudet ja painot korreloivat: pitkät ihmiset on keskimäärin lyhyitä pai-
navampia, vaikka tähän säännönmukaisuuteen onkin runsaasti poikkeuksia. Ma-
temaattisia korrelaation käsitteitä on useita, ja tässä esitellään niistä tyypillisin,
Pearsonin korrelaatiokerroin.

Pearsonin korrelaatiokerroin r mittaa sitä, kuinka hyvin kahden reaalilukumuut-
tujan x ja y välistä yhteyttä voidaan kuvata lineaarisella mallilla, eli kuinka hyvin
mittausparit (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn , yn) istuvat suoralla (x, y)-koordinaatistossa.

x

y

r = 1

x

y

r ≈−0,95

x

y

r ≈ 0,7

x

y

r ≈−0,45

x

y

r ≈−0,02

x

y

r = 0

Esimerkkejä korrelaatiokertoimen arvoista

Pearsonin korrelaatiokerroin r saa arvoja väliltä [−1,1]. Kun datapisteet sijaitsevat
täsmälleen jollakin nousevalla suoralla, on r = 1, ja laskevan suoran tapauksessa
pätee r =−1. Mitä lähempänä korrelaatiokerroin on nollaa, sitä heikompi muut-
tujien välinen lineaarinen yhteys on.

Pearsonin korrelaatiokerroin on saanut nimensä matemaatikko Karl Pearsonin
(1857–1936) mukaan. Jatkossa puhumme yksinkertaisuuden vuoksi vain ”korre-
laatiokertoimesta”. Käsittelemmme korrelaatiokerrointa tässä yhteydessä, koska
sen laskukaava on mahdollista ymmärtää varsin helposti n-ulotteisen avaruuden
avulla.
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LUKU 3. KORRELAATIOKERROIN

Korrelaatiokertoimen laskeminen

Tarkastellaan korrelaatiokertoimen laskemista seuraavalla esimerkkiaineistolla.

x y
mittaus 1 1 4
mittaus 2 3 10
mittaus 3 5 13

x

y

(1,4)

(3,10) (5,13)

1 2 3 4 5

4

8

12

Korrelaatiokertoimen on tarkoitus riippua vain pistejoukon muodosta, ei täsmälli-
sestä paikasta koordinaatistossa. Paikan merkitys voidaan eliminoida vähentämäl-
lä x- ja y-koordinaateista niiden keskiarvot. Lasketaan siis keskiarvot

x̄ = 1+3+5

3
= 3 ja ȳ = 4+10+13

3
= 9.

Vaikka keskiarvoa merkitään usein x̄, kyseessä ei toki ole vektori vaan luku. Kun
keskiarvot vähennetään x- ja y-koordinaateista, saadaan uudet koordinaatit

(1−3, 4−9) = (−2,−5),
(3−3,10−9) = (0,1) ja
(5−3,13−9) = (2,4).

x

y

(−2,−5)

(0,1) (2,4)

1 2 3−2 −1

4

8

−4

Tulkitaan nyt uudet x-koordinaatit −2, 0 ja 2 kolmiulotteisen avaruuden vektoriksi
a = (−2,0,2) ja vastaavasti uudet y-koordinaatit vektoriksi b = (−5,1,4). Tässä
kolmiulotteisessa koordinaatistossa akselit vastaavat siis alkuperäisiä mittauksia.

A

B

mittaus 1
mittaus 2

mittaus 3

α

a
b

19



LUKU 3. KORRELAATIOKERROIN

Koska alkuperäiset mittauspisteet olivat likimain suoralla, uudet vektorit a ja b
ovat likimain yhdensuuntaisia. Poikkeamaa yhdensuuntaisuudesta on luonte-
vaa mitata vektorien a ja b välisellä kulmalla. Tarkemmin sanottuna Pearsonin
korrelaatiokerroin määritellään vektorien a ja b välisen kulman α kosiniksi:

r = cosα.

Mikäli ainakin toinen vektoreista a tai b on nollavektori, kulma α ei ole hyvin
määritelty, ja korrelaatiokerrointakaan ei tällöin ole määritelty. Tämä rajoitus ei
kuitenkaan ole kovin vakava, sillä esimerkiksi vektori a on nollavektori vain silloin,
kun kaikki mitatut x-koordinaatit ovat keskenään samoja.

Kulman kosinin arvo on helppo laskea pistetulon avulla. Kun esimerkkimme
tapauksessa a = (−2,0,2) ja b = (−5,1,4), saadaan korrelaatiokertoimeksi

r = cosα= a ·b∣∣a∣∣∣∣b∣∣ = −2 · (−5) + 0 ·1 + 2 ·4√
(−2)2 +02 +22 ·

√
(−5)2 +12 +42

= 18p
8
p

42
= 0,9819805...

Esimerkkimme mittausten x- ja y-koordinaattien välinen korrelaatiokerroin on
siis likimain 0,98. Geometrisesti tulos on luonteva: koska vektorien a ja b välinen
kulma on lähellä nollaa, kulman kosini on lähellä yhtä, eli korrelaatio on suuri.

Miksi tällainen määritelmä?

Miksi edellä esitetty laskutapa on sopiva määritelmä korrelaatiolle? Sillä on ainakin
nämä mukavat ominaisuudet:

Riippumattomuus sijainnista: Keskiarvojen vähentäminen takaa sen, että korre-
laatio ei muutu, vaikka x- tai y-koordinaatteihin lisättäisiin vakio.

Riippumattomuus skaalauksesta ja yksiköistä: Jos kaikki x- tai y-koordinaatit
kerrotaan nollasta poikkeavalla vakiolla, tämä vaikuttaa ainoastaan vektorien a ja
b pituuteen, jolloin kulma α ei muutu, ja korrelaatio pysyy siis muuttumattomana.
Tämä pätee myös yksikön valintaan: jos x-koordinaatit kuvaavat esimerkiksi mas-
saa, vaihto kilogrammoista grammoihin kasvattaa kyllä lukuarvoja tuhannella,
mutta vektorin a suunta ei muutu.

Symmetrisyys: Koska lauseke a·b∣∣a
∣∣∣∣b

∣∣ on symmetrinen x- ja y-koordinaattien suh-

teen, niiden vaihtaminen päittäin ei vaikuta korrelaatiokertoimen arvoon.

Yhteys lineaarisuuteen: Korrelaatiokerroin r on 1 täsmälleen silloin, kun da-
tapisteet ovat nousevalla suoralla ja vastaavasti r = −1 täsmälleen silloin, kun
datapisteet ovat laskevalla suoralla. Tämä todistetaan harjoitustehtävissä 11 ja 12.

Arvojoukko [−1,1]: Korrelaatiokertoimelle pätee −16 r 6 1. Tämä perustellaan
tehtävässä 13.
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LUKU 3. KORRELAATIOKERROIN

Yleinen kaava n lukuparille

Kun tarkasteltavia lukupareja (x, y) on n kappaletta, missä n> 2 on kokonaislu-
ku, korrelaatio voidaan laskea täsmälleen samalla periaatteella kuin edellisessä
esimerkissä, nyt vain vektorit a ja b sijaitsevat n-ulotteisessa avaruudessa!

Lukujen x1, x2, x3, . . . , xn ja y1, y2, y3, . . . , yn välinen korrelaatio selvitetään siis
laskemalla keskiarvot x̄ ja ȳ ja muodostamalla n-ulotteisen avaruuden vektorit

a = (
x1 − x̄, x2 − x̄, . . . , xn − x̄

)
ja b = (

y1 − ȳ , y2 − ȳ , . . . , yn − ȳ
)
.

Korrelaatio on vektorien a ja b välisen kulman kosini, eli taas

r = cosα= a ·b∣∣a∣∣∣∣b∣∣ .

Summamerkintää käyttäen lopputulos voidaan kirjoittaa alkuperäisten datapistei-
den avulla:

r =

n∑
i=1

(
xi − x̂

)(
yi − ȳ

)
√

n∑
i=1

(
xi − x̄

)2

√
n∑

i=1

(
yi − ȳ

)2

.

Kun mittauspareja on yli kolme, vektorien a ja b havainnollistaminen käy vaikeaksi.
Avaruuden dimensiosta huolimatta nämä kaksi vektoria määräävät kuitenkin
tason, ja vektorien välinen kulma α majailee tässä tasossa. Seuraavassa kuvassa
on kaksi esimerkkiä tapauksessa n = 6.

x

y

r ≈ 0,78 →
1 2

3

4

5

6

α≈ 38◦

x

y

r ≈−0,59 → 1 2

3

4

5

6

α≈ 126◦
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LUKU 3. KORRELAATIOKERROIN

Harjoitustehtäviä

Tehtävä 9. Laske käsin korrelaatio seuraavalle aineistolle.

x 1 2 3
y 4 7 1

Vihje s. 37 → Toinen vihje s. 43 →

Tehtävä 10. Tutkitaan korrelaation avulla, mikä on yhteys valtion varakkuuden
ja vuotuisten työtuntien välillä. Oheiseen taulukkoon on koottu eri valtioiden
bruttokansantuotteita (ostovoimakorjattuina vuoden 2011 kansainvälisinä dol-
lareina) sekä työntekijöiden keskimääräisiä vuotuisia työtunteja. Mukana ovat
kaikki valtiot, joiden tiedot vuodelta 2017 löytyvät sivustolta [7].

Maa BKT/hlö ($) Työaika (h)
Alankomaat 46602 1430
Argentina 16467 1692
Australia 47393 1731
Bangladesh 3436 2232
Belgia 38341 1544
Brasilia 13813 1709
Bulgaria 18640 1644
Chile 22729 1974
Costa Rica 15044 2212
Ecuador 9880 1701
Espanja 35696 1686
Etelä-Afrikka 11741 2209
Etelä-Korea 36265 2063
Filippiinit 7679 2149
India 6422 2117
Indonesia 10594 2024
Irlanti 75916 1746
Islanti 41306 1493
Israel 36186 1921
Italia 38000 1723
Itävalta 46103 1613
Japani 40374 1738
Kambodža 3161 2456
Kanada 42907 1696
Kiina 13043 2174
Kolumbia 12797 1998
Kreikka 23765 2017
Kroatia 22996 1835
Kypros 29229 1784
Latvia 24140 1875
Liettua 25992 1844
Luxemburg 74605 1519
Malesia 22776 2238

Maa BKT/hlö ($) Työaika (h)
Malta 30831 2040
Meksiko 17383 2255
Myanmar 5730 2438
Nigeria 4285 1827
Norja 60590 1417
Pakistan 5303 2096
Peru 11370 1932
Portugali 24310 1863
Puola 26637 2028
Ranska 39461 1514
Romania 24349 1806
Ruotsi 43376 1609
Saksa 47556 1354
Singapore 67138 2238
Slovakia 24924 1745
Slovenia 28235 1655
Sri Lanka 12697 1924
Suomi 39893 1659
Sveitsi 64219 1590
Taiwan 43211 1990
Tanska 45875 1400
Thaimaa 15740 2185
Tšekki 31141 1776
Turkki 27263 1832
Unkari 22572 1937
Uruguay 19723 1552
Uusi Seelanti 36538 1752
Venäjä 22581 1974
Vietnam 5846 2170
Viro 25939 1857
Yhdistynyt kuningaskunta 39128 1670
Yhdysvallat 54795 1757

Laske bruttokansantuotteen ja työtuntien välinen korrelaatio sopivalla ohjelmalla.
Piirrä myös havaintopisteet koordinaatistoon. Miten tulkitset tulosta?

Vihje s. 38 → Toinen vihje s. 43 →
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LUKU 3. KORRELAATIOKERROIN

Tehtävä 11. Oletetaan, että n > 2 muuttujaparia (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn , yn)
sijaitsevat (x, y)-tasossa suoralla, joka ei ole vaaka- eikä pystysuora. Osoita, että
muuttujien x ja y välinen korrelaatio on tasan 1, kun suora on nouseva, ja tasan
−1, kun suora on laskeva.

Vihje s. 38 → Toinen vihje s. 43 →

Tehtävä 12. Tehtävän 11 käänteistulos. Oletetaan, että pisteiden (x1, y1), (x2, y2),
. . . , (xn , yn) kaikki x-koordinaatit eivät ole keskenään samoja eivätkä kaikki y-koor-
dinaatit ole keskenään samoja.

Osoita, että mikäli pisteiden x- ja y-koordinaattien välinen korrelaatio on 1, pisteet
sijaitsevat x y-koordinaatistossa nousevalla suoralla, ja vastaavasti jos r = −1,
pisteet sijaitsevat laskevalla suoralla.

Vihje s. 38 → Toinen vihje s. 43 →

Tehtävä 13. Korrelaatiokertoimelle r pätee aina −16 r 6 1. Tämän voi perustella
sillä, että tunnetusti −16 cosα6 1 kaikilla kulmilla α, ja pätee r = cosα.

Tuloksen −16 r 6 1 voi kuitenkin myös todistaa suoraan kaavasta

r = a ·b∣∣a∣∣∣∣b∣∣
lähtien käyttäen Cauchyn–Schwarzin epäyhtälöä. Miten se voitaisiin tehdä?

Vihje s. 38 → Toinen vihje s. 43 →
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Tehtävä 14. Korrelaatioita hyödynnetään tieteellisessä tutkimuksessa paljon, ja
niiden käytössä tulee luonnollisesti olla varovainen. Korkeakaan korrelaatio ei
takaa, että muuttujien välillä olisi syy-seurausyhteyttä.

Esimerkiksi vuosina 2000–2009 havaijilaisten juristien lukumäärä ja mozzarella-
juuston vuotuinen kulutus Yhdysvalloissa korreloivat voimakkaasti. Voi toki olla,
että Havaijilla juuri juristit söivät valtavasti mozzarellaa, tai että mozzarellan syönti
kannustaa muuttamaan Havaijille ja valmistumaan juristiksi, mutta kumpikaan
selitys ei tunnu kovin uskottavalta.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

3800

3900

4000

4100

JuristitMozzarella (kg)

2000

2004

20072008

2009

Juristit

4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 (kg)

Mozzarella

r ≈ 0,978

Kuinka korkeita korrelaatioita täysin satunnaisessa datassa sitten tyypillisesti on?
Tämä riippuu otoskoosta. Kokeile asiaa arpomalla satunnaislukuja taulukkolas-
kentaohjelmalla tai jossakin ohjelmointoympäristössä.

a) Arvo kymmenen paria satunnaislukuja ja laske aineiston korrelaatio. Toista
tämä esimerkiksi 20 kertaa. Kuinka usein korrelaatio on itseisarvoltaan yli
0,3?

b) Arvo nyt 100 paria satunnaislukuja ja laske tämän aineiston korrelaatio r .
Toista useita kertoja. Kuinka usein |r | > 0,3?

Ensimmäisestä vihjeestä löytyy teknisiä ohjeita ja toisesta lukuja, johon satunnais-
kokeen tuloksia voi verrata.

Vihje s. 38 → Toinen vihje s. 44 →
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4 RGB-värit koordinaatistossa

Koordinaatisto mahdollistaa muotojen ja tilan kuvaamisen lukuina ja toisaalta
lukujen havainnollistamisen kuvina. Tämä voi olla hyvin käytännöllistä, vaikka
tutkittavat suureet eivät kuvaisikaan pituuksia.

Tarkastellaan esimerkiksi värien tuottamista tietokoneen tai puhelimen näytölle.
Tyypillinen tapa tehdä tämä on käyttää vain kolmea väriä: punaista (Red), vihreää
(Green) ja sinistä (Blue), jolloin puhutaan RGB-väreistä. Tietokoneen ruudun pik-
selit koostuvat kolmesta pienestä värivalosta, joiden kirkkauksia voi säädellä. Esi-
merkiksi teksti RGBY näyttää suurennuslasin läpi tarkasteltuna tältä kirjoittajan
nestekidenäytöllä:

Nestekidenäytön pikseleitä suurennuslasin läpi nähtynä

Punaiset, vihreät ja siniset pikselit ovat yksivärisiä, ja valkoisen kokemus saadaan
aikaan pitämällä kaikki kolme väriä päällä suunnilleen yhtä kirkkaina. Keltaiselta
näyttävällä alueella on päällä vain punaisia ja vihreitä valoja. Ruudusta ei siis tule
lainkaan keltaista valoa, vaikka näemmekin värin keltaisena!

Miten silmän huijaaminen näin yksinkertaisella tempulla on mahdollista? Värien
fysikaalinen perusta on valon eri aallonpituuksissa. Vain yhtä aallonpituutta si-
sältävät värit löytyvät sateenkaaresta ja muut väriastimukset, kuten valkoinen tai
pinkki, syntyvät useiden aallonpituuksien sekoituksena. Silmän huijaaminen vain
kolmella värillä on mahdollista, koska ihmissilmässä on tyypillisesti vain kolmen-
laisia tappisoluja (S, M ja L), jotka reagoivat eri tavoin valon eri aallonpituuksiin,
kuten seuraavassa kuvassa [26] on esitetty.
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LUKU 4. RGB-VÄRIT KOORDINAATISTOSSA

Lähettämällä samasta pikselistä kolmea yksittäistä aallonpituutta sopivilla voimak-
kuuksilla tappisolut saadaan reagoimaan samoin kuin ne vaikkapa juuri keltaiseen
valoon reagoisivat. Lopputulos ei ole täydellinen, mutta riittävän hyvä tekemään
värikokemuksesta uskottavan.
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Kuvan pikselien RGB-väriarvot tallennetaan kuvatiedostoon lukukolmikkoina
(R,G ,B), ja käytetty lukuskaala vaihtelee formaatista toiseen. Esimerkiksi 24-
bittisissä väreissä kunkin värikanavan kirkkaus ilmaistaan kokonaislukuna vä-
liltä 0,1, ...,255, jolloin kullakin yksittäisellä värillä on 256 eri kirkkausvaihtoehtoa.
Näitä yhdistelemällä saadaan 2563 = 16777216 eri väriä. Koska 256 = 28, yhden
päävärin kirkkausinformaatio mahtuu tietokoneen muistissa 8 bittiin, ja kokonai-
sen pikselin värin tallentamiseen tarvitaan 3 ·8 = 24 bittiä, eli kolme tavua.

Alla on joitakin esimerkkejä RGB-väreistä. Ne näkyvät kalibroidulla näytöllä oikein,
mutta painettuna vastaavuus ei ole tarkka.

(255,0,0) (0,255,0) (0,0,255) (255,255,255)

punainen vihreä sininen valkoinen

(255,255,0) (0,255,255) (255,0,255) (0,0,0)

keltainen syaani magenta musta

(60,60,60)(255,128,0) (70,90,205) (90,222,135)

(150,150,150)(240,205,225) (151,35,202) (200,70,45)
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LUKU 4. RGB-VÄRIT KOORDINAATISTOSSA

RGB-kuutio

Lukukolmikko (R, G, B) voidaan tulkita kolmiulotteisen avaruuden koordinaateiksi.
Näin RGB-värit muodostavat kuution, jonka kärjistä löytyvät punainen, vihreä,
sininen, musta, valkoinen, keltainen, syaani ja magenta.

R

G

B

R

G

B

(0,255,0)

(90,222,135)

(0,0,255)

(255,0,0)

(255,0,255)

Jokainen kuution reunalla tai sisällä oleva kokonaislukukoordinaattipiste vastaa
yhtä RGB-väriä. Esimerkiksi harmaan sävyt löytyvät mustasta valkoiseen kulkeval-
ta avaruuslävistäjältä. Kuution kolmiulotteisesta luonteesta johtuen kaikkia sen
värejä ei saa näkymään kerralla.

RGB-kuution takatahkot, etutahkot ja joitakin poikkileikkauksia

RGB-värien esittäminen pisteinä kolmiulotteisessa väriavaruudessa helpottaa
värien hahmottamista ja tarjoaa luontevia näkymiä esimerkiksi piirto-ohjelmien
värinvalintatyökaluille.

Olisi houkuttelevaa ajatella, että värikoordinaatteja voisi automaattisesti käsitellä
täsmälleen samalla tavalla kuin tavallisia paikkakoordinaattejakin. Valitettavasti
näin ei ole: esimerkiksi etäisyyden käsite on ongelmallinen.
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LUKU 4. RGB-VÄRIT KOORDINAATISTOSSA

Epälineaariset värikoordinaatit

Ihmissilmä on huono erottamaan pieniä kirkkauseroja kirkkaassa valossa, sillä
tällöin suhteellinen ero on pieni. Tästä syystä on valittu, että RGB-lukuarvot eivät
ole suoraan verrannollisia ruudulta lähtevän valon intensiteettiin (eli säteiltyyn
energiaan tiettyä pinta-alaa ja aikayksikköä kohti). RGB-asteikon alapäässä erot
valon intensiteetissä ovat pienempiä ja kirkkaissa valoissa suurempia. Seuraavassa
kuvassa on kaksi 16 ruudun väriskaalaa, joista ylemmässä R-koordinaatti kasvaa
tasaisesti ja alemmassa puolestaan valon intensiteetti kasvaa tasaisesti – ainakin,
mikäli näytön kalibraatio noudattaa sRGB-standardia.

100 %

255
60 %

204
32 %

153
13 %

102
3,3 %

51
0 %

0

0 %

0
80 %

231
60 %

203
40 %

170
20 %

124
100 %

255

RGB-värien R-arvoja ja valon intensiteettejä

Värierot näyttävät ihmissilmään tasaisemmilta ylemmässä skaalassa ja varsinkin
tummissa väreissä on parempi erottelukyky. Käytetty epälineaarinen asteikko
keskittää rajallisen tallennuskapasiteetin alueelle, jossa ihmissilmän erottelukyky
on paras.

Erot RGB-koordinaateissa mittaavat siis paremmin koettua kirkkautta kuin valon
intensiteetin todellista muutosta. Valitettavasti koettu värierokaan ei suoraan mää-
räydy RGB-koordinaateista. Seuraavassa kuvassa on väri (100,50,150) ja kuusi sen
muunnelmaa, joissa kussakin yhtä värikoordinaattia on muutettu ±50 yksikköä.
Ainakaan kuvan laatijan silmissä näiden värien poikkeamat alkuperäisestä eivät
näytä yhtä suurilta! Etäisyys RGB-koordinaatistossa ei siis valitettavasti suoraan
vastaa eroa koetussa värissä.

R

G

B

(100,50,150)
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LUKU 4. RGB-VÄRIT KOORDINAATISTOSSA

RGB ja muut värikoordinaatit

Ihminen ei luonnostaan hahmota värejä punaisen, vihreän ja sinisen yhdistelminä.
Intuitiivisempia käsitteitä värien kuvailuun ovat sävy (punainen, violetti, sininen),
kylläisyys (kuinka puhdas väri on suhteessa harmaaseen) ja vaaleus tai kirkkaus
(sen mukaan, puhutaanko pinnasta vai valosta).

Perinteinen väriympyrä on mahdollista muodostaa RGB-kuutiosta seuraavasti:
Nostetaan kuutio ensin pystyyn niin, että mustasta valkoiseen kulkeva harmaasä-
vyakseli on pystysuorassa. Projisoidaan (pudotetaan) sitten kaikki värit tätä akselia
vastaan kohtisuoraan tasoon. Koska moni väri – kuten musta ja valkoinen – proji-
soituu samaan kohtaan, täytyy valita, mitkä värit jätetään näkyviin. Seuraavassa
kuvassa tasoon on merkitty korkeimmalta pudonneet värit.

7→

7→

Väriympyrän muodostaminen RGB-kuutiosta

Projektion myötä tasoon on muodostunut säännöllinen kuusikulmio, jonka kär-
jissä ovat värit punainen, keltainen, vihreä, syaani, sininen ja magenta. Kuusi-
kulmiosta voidaan muodostaa symmetrinen väriympyrä pullistamalla jokainen
sisäkkäisistä kuusikulmiosta vastaavan kokoiseksi ympyräksi siten, että kuusikul-
mion kärjet pysyvät paikallaan ja kuusikulmion sivuilla tasavälein olleet pisteet
päätyvät tasavälein ympyrän kehälle.

Eri sävyistä löytyy väriympyrän ulkokehältä kylläiset versiot ja keskipistettä kohti
kujettaessa kylläisyys laskee. Symmetrisestä väriympyrästä ei enää erotu, että pu-
nainen ja sininen ovat eri päissä valon aallonpituuteen perustuvaa spektriä. Tämä
on sinänsä ymmärrettävää, sillä ihmisaivot eivät saa suoraa tietoa aallonpituuksis-
ta. Värinäön raakadata koostuu kolmen tappisolutyypin signaaleista, joista minkä
kahden yhdistelmä hyvänsä voi olla vallitseva.
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LUKU 4. RGB-VÄRIT KOORDINAATISTOSSA

Värien muunnoksia

Tarkastellaan nyt yhtä RGB-väriä, vaikkapa väriä (100,150,200). Sen kanssa samaa
sävyä olevat värit löytyvät RGB-kuution sisältä kolmiosta, jonka yhtenä sivuna on
harmaasävyakseli.

(100,150,200)

Kun väristä (100,150,200) liikutaan kohti harmaasävyakselia tai siitä poispäin,
muuttuu lähinnä koettu värin kylläisyys. Vastaavasti liikuttaessa ylös tai alas muut-
tuu valon kirkkaus sävyn ja kylläisyyden pysyessä suunnilleen vakioina. Tilantee-
seen liittyvät laskutoimitukset ovat harjoitustehtävinä 16 ja 18.

Kolmikosta ”kiertokulma”, ”etäisyys harmaasävyakselista” ja ”korkeus” on johdet-
tu erilaisia värikoordinaattijärjestelmiä, kuten HSI, HSV ja HSL (Hue-Saturation-
Intensity/Value/Lightness). Valitettavasti nämäkään järjestelmät eivät vastaa täs-
mälleen ihmisen kokemusta värin sävystä, kylläisyydestä ja kirkkaudesta. Ne ovat
kuitenkin hyvin käyttökelpoisia ja edelleen laajasti käytössä kuvankäsittelyohjel-
missa. Esimerkiksi seuraava värikylläisyyden säätö on tehty GIMP-ohjelman HSL-
työkalulla. Myös tarkempia ja monimutkaisempia avaruuksia värien hallintaan on
olemassa paljon, esimerkiksi CIE 1931 xyY, CIELAB ja CIELUV.

7→ 7→

Valokuvan värikylläisyyttä vähennetty (vasemmalla) ja lisätty (oikealla)
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LUKU 4. RGB-VÄRIT KOORDINAATISTOSSA

Neljäs ulottuvuus: tetrakromaattisuus

Ihmisen kolmenlaisten tappisolujen tuottama väridata on luonteeltaan kolmiu-
lotteista, ja jos siitä poistetaan kirkkautta ja kylläisyyttä kuvaavat ulottuvuudet,
jäljelle jää yksiulotteinen värin sävyä kuvaava dimensio. Sellaista yrittää kuvata
esimerkiksi RGB-väreistä johdetun väriympyrän ulkokehä.

R

G

B

sävy

Monella eläimellä on kyky nähdä ultraviolettivaloa, ja osalla näistä eläimistä nä-
keminen perustuu neljään tappisolutyyppiin tai vastaavaan rakenteeseen. Tie-
teellisesti tutkittuja tällaisia tetrakromaattisia eläimiä ovat esimerkiksi kultakala
carassius auratus [17] ja japanilainen ritariperhonen papilio xuthus [14]. Tällaisen
eläimen havaitsema väriavaruus lienee siis neliulotteinen, ja valkoisen aistimus
vaatinee vähintää neljän eri aallonpituuden havaitsemista.

Neliulotteisesta väriavaruudesta voisi ajatella kirkkaus- ja kylläisyysdimension
lisäksi löytyvän kaksiulotteinen puhtaiden sävyjen kirjo. Sitä voisi kuvata esimer-
kiksi punaisen, vihreän, sinisen ja ultravioletin akselin virittämän tetraedrin pinta-
na, josta löytyisi muun muassa ihmisten havintokyvyn tavoittamattomissa olevia
punaisen ja ultravioletin sekoituksia. Tällaisen mallin biolginen mielekkyys riippu
toki tetrakromaattisten eläinten fysiologian monimutkaisista yksityiskohdista.

R

G

B

U

Analogisesti väriympyrän kanssa edellä kuvatun väritetraedrin voisi pullistaa vä-
ripalloksi. Vastaavasti viiden tappisolutyypin mahdollistamaa sävykirjoa voisi
yrittää sovitella neliulotteisen hyperpallon kolmiulotteiselle pinnalle!
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LUKU 4. RGB-VÄRIT KOORDINAATISTOSSA

Harjoitustehtäviä

Tehtävä 15. Tarkastellaan tässä luvussa esiteltyä RGB-kuutiota, jossa kunkin
päävärin maksimiarvo on 255. Kuvaan on merkitty puhtaan punaisen ja puhtaan
keltaisen väliin tasavälein kolme muuta väriä. Mitkä ovat niiden RGB-koordinaatit?

R

G

B

Vihje s. 38 → Toinen vihje s. 45 →

Tehtävä 16. Tutkitaan tarkemmin sivun 30 esimerkkiä värin (100,150,200) muun-
noksista. Jos näistä koordinaateista liikutaan suoraan ylös tai alas harmaasävyak-
selin suunnassa, mikä on korkeimmalla sijaisteva, vielä RGB-kuutioon mahtuva
väri? Entä matalimmalla?

(100,150,200)

Vihje s. 39 → Toinen vihje s. 45 →
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LUKU 4. RGB-VÄRIT KOORDINAATISTOSSA

Tehtävä 17. Yksinkertaisin (joskaan ei lopputuloksen kannalta yleensä kovin hy-
vä) tapa muuttaa RGB-kuva harmaasävykuvaksi on korvata jokainen väri (R,G ,B)
harmaalla, jonka koordinaatit ovat alkuperäisen värin R-, G- ja B-arvojen keskiar-
voja. Muutos on siis

(R,G ,B) 7→
(

R +G +B

3
,

R +G +B

3
,

R +G +B

3

)
.

7→

Osoita, että tämä muunnos vastaa geometrisesti sitä, että jokainen väri siirretään
RGB-kuutiossa kohtisuorasti harmaasävyakselille.

Vihje s. 39 → Toinen vihje s. 46 →

Tehtävä 18. Jatketaan taas sivun 30 esimerkin parissa. Liikutaan kohtisuoraan
harmaasävyakselista kohtisuorasti poispäin värin (100,150,200) suuntaan. Mikä
RGB-kuution piste on tässä suunnassa kauimpana harmaasävyakselista?

(100,150,200)

Vihje s. 39 → Toinen vihje s. 46 →
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Ensimmäiset vihjeet

Tehtävän 1 vihje. Koiran suurin ongelma taitaa liittyä sen ruoansulatuskanavaan,
joka halkaisee koira-paran kahteen erilliseen palaan! Muitakin ongelmia löytyy.

← Tehtävä s. 8 Toinen vihje s. 40 →

Tehtävän 2 vihje. Neliön ja kuution osien lukumäärät lienee helpointia laskea
yksitellen. Hyperkuution tapauksessa kannattaa hyödyntää sivulla 4 esitettyä
ajausta: kuinka paljon mitäkin osaa tulee lisää, kun kuvio tai kappale liikkuu
uuteen ulottuvuuteen?

← Tehtävä s. 8 Toinen vihje s. 40 →

Tehtävän 3 vihje. a) Kuution pohja on neliö, ja sen sivu on 1, joten pohjan lävistä-
jän pituus on

p
2.

A B

C

D

Kuution sivu AC on kohtisuorassa pohjaa vasten, joten kolmio AC D on suorakul-
mainen, ja avaruuslävistäjän AD pituus voidaan laskea Pythagoraan lauseella.

b) Voisiko apujanoista AC ja AD olla hyötyä myös hyperkuution tapauksessa?
Pisteet A, B , C ja D kuuluvat nimittäin samaan kuutioon.

34
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A

E

B

D

C

1
1

1

1

← Tehtävä s. 8 Toinen vihje s. 40 →

Tehtävän 4 vihje. a) Neljän alkuperäisen ympyrän keskipisteet muodostavat
neliön, jonka sivu on 1. Tämän neliön lävistäjä jakautuu osiin, joiden pituudet
ovat kysytty halkaisija d , 1/2 ja 1/2. Saatko vastaukseksi d =

p
2−1?

2

2

p
2

1

1

b) Voisiko kahdeksan pallon keskipisteiden virittämästä kuutiosta olla apua?

← Tehtävä s. 9 Toinen vihje s. 41 →

Tehtävän 5 vihje. Kannatta pelata ensin muutama peli ja miettiä sitten tätä
pulmaa. Pelissä on ristin vuoro, ja tarjolla onkin nopea voitto. Miten risti voittaa
pelin kahdella siirrolla?
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ENSIMMÄISET VIHJEET

← Tehtävä s. 10 Toinen vihje s. 41 →

Tehtävän 6 vihje. Jokaiselle kärkipisteelle löytyy pariksi hyperkuution toiselta
puolelta täsmälleen yksi piste, jossa koordinaatit ovat vastakkaiset. Esimerkiksi
pisteen (1,0,1,1) pari on (0,1,0,0). Kuinka monta kärkeä hyperkuutiolla onkaan?

Voit tarkistaa vastauksen lukuarvon toisesta vihjeestä.

← Tehtävä s. 17 Toinen vihje s. 41 →

Tehtävän 7 vihje. Koska tällaisen hyperkuution kaikkien kärkien koordinaatit
koostuvat ykkösistä ja nollista, siirtymä vastakkaiseen kärkeen on kunkin koordi-
naatin osalta +1 tai −1. Esimerkiksi kärkiä (0,0,0,1) ja (1,1,1,0) yhdistää vektori
(1,1,1,−1) ja kärkiä (1,1,0,0) ja (0,0,1,1) vektori (−1,−1,1,1). Vektorit ovat siis
muotoa (±1,±1,±1,±)

,

missä kaikki merkit voi valita toisistaan riippumatta. Kuinka pitkiä tällaiset vektorit
ovat?

← Tehtävä s. 17 Toinen vihje s. 42 →

Tehtävän 8 vihje. Käyettään yksittäisen ruutujen (x,y,z, w) koordinaatteja teh-
tävänannon ehdotuksen mukaisesti siten, että x ja y kuvaavat merkin paikkaa
pikkuruudukossa ja z sekä w sitä, missä pikkuruudukossa ollaan. Tarkatellaan,
millaisia voittorivien koordinaatit ovat. Seuraavassa kuvassa jokainen samojen
symbolien nelikko muodostaa erään voittorivin.
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×
×
×
×

© © © ©

F F F F

•

•

•

•

♣
♣

♣
♣

♠ ♠ ♠ ♠

♥

♥

♥

♥�

�

�

�♦

♦

♦

♦
x

y

z

w

Osassa voittorivejä muuttuu vain yksi koordinaatti (©,×, F, •), osassa kaksi
(♠, ♣), osassa kolme (♥) ja osassa kaikki neljä koordinaattia (�, ♦). Esimerkiksi
♣-symbolein merkityn voittorivin (x, y, z, w)-koordinaatit ovat

(1,4,1,2)

(2,3,1,2)

(3,2,1,2)

(4,1,1,2).

Voisi olla hedelmällistä ajatella, kuinka monta eri vaihtoehtoa tällaisen voittorivin
kullekin sarakkeelle on.

← Tehtävä s. 17 Toinen vihje s. 42 →

Tehtävän 9 vihje. Laskun voi tehdä seuraillen sivulta 3 alkavaa esimerkkiä: laske-
taan keskiarvot, muodostetaan vektorit a ja b sekä lasketaan korrelaatio kaavalla

r = a ·b∣∣a∣∣∣∣b∣∣ . Voit tarkistaa oikean tuloksen toisesta vihjeestä.

← Tehtävä s. 22 Toinen vihje s. 43 →
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Tehtävän 10 vihje. Data voidaan kopioida pdf-tiedostosta taulukkolaskentaohjel-
maan, kuten esimerkiksi ohjelmaan LibreOffice Calc [4]. Kokonainen rivi kopioi-
tuu todennäköisesti aina yhteen soluun. Tiedot saa jaettua soluihin komennolla
Tiedot > Teksti sarakkeiksi... > Erottimena > Väli
Vastaavat komennot löytyvät esimerkiksi ohjelmista Microsoft Excel [16] ja Google
Sheets [9]. Kaksiosaiset valtioiden nimet saattavat sotkea asettelua, joten tietoja
saattaa joutua hieman järjestelemään käsin.

← Tehtävä s. 22 Toinen vihje s. 43 →

Tehtävän 11 vihje. Koska pisteet (xi ,yi ) ovat suoralla, voit olettaa, että jokaiselle
indeksille i pätee yi = kxi +b, missä k ja b ovat reaalilukuja ja k 6= 0.

← Tehtävä s. 23 Toinen vihje s. 43 →

Tehtävän 12 vihje. Jos korrelaatio on r = 1, mikä on vektorien a ja b välinen
kulma? Entä kun r =−1?

← Tehtävä s. 23 Toinen vihje s. 43 →

Tehtävän 13 vihje. Cauchyn–Schwarzin epäyhtälön mukaan pätee∣∣a ·b
∣∣6 ∣∣a∣∣∣∣b∣∣.

Tämä on selvästi sukua väitteelle, jota ollaan todistamassa.

← Tehtävä s. 23 Toinen vihje s. 43 →

Tehtävän 14 vihje. Taulukkolaskentaohjelmista löytyy komennot satunnaisluku-
jen luomiseen sekä muuhun tämän tehtävän kannalta tarpeelliseen.

Kirjoitushetkellä suosittuja taulukkolaskentaohjelmistoja ovat Microsoft Excel [16],
LibreOffice Calc [4] sekä Google Sheets [9]. Näiden kaikkien suomenkielisistä ver-
sioista löytyvät esimerkiksi komennot SATUNNAISLUKU(), KORRELAATIO(),
ITSEISARVO() ja KESKIARVO().

Ohjelmointikielistä esimerkiksi Python soveltuu tähän tehtävään hyvin. Satunnais-
lukuja löytyy paketista random esimerkiksi komennolla random.random() ja
kahden listan välisen Pearsonin korrelaatiokertoimen voi laskea paketin scipy
komennolla scipy.stats.pearsonr(lista1, lista2)[0].

← Tehtävä s. 24 Toinen vihje s. 44 →

Tehtävän 15 vihje. Punaisen koordinaatit ovat (255,0,0) ja keltaisen (255,255,0).
Ehkäpä keskiarvoista voisi olla hyötyä?

← Tehtävä s. 32 Toinen vihje s. 45 →
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Tehtävän 16 vihje. Miten värin paikka RGB-kuutiossa muuttuu, jos sen kaikkiin
koordinaatteihin lisätään sama vakio? Miten esimerkiksi värit (100,150,200) ja
(110,160,210) sijaitsevat toisiinsa nähden?

← Tehtävä s. 32 Toinen vihje s. 45 →

Tehtävän 17 vihje. Olkoon yhden pikselin alkuperäinen väri V = (R,G ,B) ja sen
korvaavan pikselin väri H = (R+G+B

3 , R+G+B
3 , R+G+B

3

)
. Jos V = H , kaikki on selvää,

joten oletetaan, että V 6= H . Voisi olla eduksi valita suunnat jälleen niin, että RGB-
kuution harmaasävyakseli on pystysuorassa. Tällöin riittäisi osoittaa, että pisteet
V ja H sijaitsevat yhtä korkealla.

H V R

G

B

Tehtävästä 16 ja erityisesti sen toisesta vihjeestä sivulla 45 voisi löytyä käyttökel-
poisia ideoita.

← Tehtävä s. 33 Toinen vihje s. 46 →

Tehtävän 18 vihje. Voisi olla eduksi ensin selvittää, mikä on väriä V = (100,150,200)
lähin harmaasävyakselin piste.

← Tehtävä s. 33 Toinen vihje s. 46 →
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Toiset vihjeet

Tehtävän 1 toinen vihje. Mikähän ongelma koiran ”silmässä” on erikoista? Miten
se näkee ulkomaailman? Voi myös pohtia, miten koira menettelisi, jos se haluaisi
kulkea oikealle.

← Tehtävä s. 8 ← Vihje s. 34

Tehtävän 2 toinen vihje. Kärkien määrä noudattaa ulottuvuuksissa 0–3 yksiker-
taista säännönmukaisuutta: 1, 2, 4, 8. Miten se jatkuu ja miksi?

Särmiä koskevan säännönmukaisuuden voi ymmärtää ajattelmalla, miten kuution
särmät syntyvät neliön liikkuessa kolmannen ulottuvuuden läpi.

Neliön alkuperäiset 4 särmää kaksinkertaistuvat ja lisäksi neliön jokainen kärki
piirtää uuden särmän. Samaa ajatusta voisi hyödyntää kuution liikkuessa neljän-
teen ulottuvuuteen.

← Tehtävä s. 8 ← Vihje s. 34

Tehtävän 3 toinen vihje. Kuvaan merkityt suorat kulmat voisivat olla avuksi.

A

E

B

D

C

1
1

1

1
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← Tehtävä s. 8 ← Vihje s. 34

Tehtävän 4 toinen vihje. Kolmen ulottuvuuden tapauksessa kahdeksan pallon
keskipisteet muodostavat kuution, jonka sivun pituus on 1 ja avaruuslävistäjän
pituus tehtävän 3 tuloksen nojalla

p
3. Tälle avaruuslävistäjälle osuu kaksi reunus-

tavien pallojen sädettä ja keskimmäisen pallon halkaisija. Saatko keskimmäisen
pallon halkaisijaksi siis d =

p
3−1?

← Tehtävä s. 9 ← Vihje s. 35

Tehtävän 5 toinen vihje. Kuvaan merkityn siirron jälkeen nolla ei voi estää ristin
voittoa seuraavalla siirrolla. Mitkä ovat ristin kaksi mahdollista voittosiirtoa?

← Tehtävä s. 10 ← Vihje s. 35

Tehtävän 6 toinen vihje. Hyperkuutiolla on 24 = 16 kärkipistettä, ja hyperavaruus-
lävistäjiä on kahdeksan. Miksi nämä lukumäärät eivät ole samat?

← Tehtävä s. 17 ← Vihje s. 36
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Tehtävän 7 toinen vihje. Vektorien a ja b välisen kulman γ voi laskea kaavalla

cosγ= a ·b∣∣a∣∣∣∣b∣∣ ,

joten kahden hyperavaruuslävistäjävektorein välisen kulman selvittämiseksi tar-
vitaan näiden vektorien pituudet ja pistetulot. Kaikkien hyperavaruuslävistäjien
pituus on sama, nimittäin

p
12 +12 +12 +12 = 2, joten tarvitsee enää laskea piste-

tulot.

Voit tarkistaa, millaisia arvoja kahta eri hyperavaruuslävistäjää vastaavien vek-
torien pistetulo voi saada. Kolme eri arvoa on mahdollista, mutta ne vastaavat
lopulta vain kahta eri lävistäjien välistä kulmaa. (Miksi?) Tehtävänannossa lu-
pailtu yllätys on siis tässä: kaikki hyperavaruuslävistäjien väliset kulmat eivät ole
keskenään yhtä suuria!

← Tehtävä s. 17 ← Vihje s. 36

Tehtävän 8 toinen vihje. Jatketaan ensimmäisen vihjeen ajatusta: jos voittorivi on
muotoa

(x1, y1, z1, w1)

(x2, y2, z2, w2)

(x3, y3, z3, w3)

(x4, y4, z4, w4),

kussakin sarakkeessa on joko kasvavat koordinaatit 1234, laskevat koordinaatit
4321 tai vakiokoordinaatit 1111, 2222, 3333 tai 4444. Yhteensä vaihtoehtoja on
siis kuusi. Jos sarakkeet valitaan toisistaan riippumatta, erilaisia vaihtoehtoja
on 64. Tämä on kuitenkin liian suuri luku kahdesta syystä: ensinnäkin pelkkiä
vakiokoordinaatteja sisältävät rivit, kuten

(2,1,2,4)

(2,1,2,4)

(2,1,2,4)

(2,1,2,4),

eivät ole voittorivejä, sillä kaikki koordinaatit kuvaavat samaa ruutua. Tällaiset
pitäisi siis vähentää tuloksesta 64. Lisäksi kukin rivi tulee laskettua kahdesti, sillä
esmerkiksi

(1,4,1,2) (4,1,1,2)

(2,3,1,2)
ja

(3,2,1,2)

(3,2,1,2) (2,3,1,2)

(4,1,1,2) (1,4,1,2)

42



TOISET VIHJEET

ovat itse asiassa sama rivi vain eri järjestyksessä lueteltuna.

Rivien määräksi pitäisi lopulta tulla 520.

← Tehtävä s. 17 ← Vihje s. 36

Tehtävän 9 toinen vihje. Vastaukseksi pitäisi tulla r = −3p
2
p

18
, eli neliöjuurilausek-

keiden sieventämisen jälkeen tasan r =−0,5.

← Tehtävä s. 22 ← Vihje s. 37

Tehtävän 10 toinen vihje. Korrelaation saa laskettua esimerkiksi LibreOffice Calc
-ohjelmassa komennolla =KORRELAATIO() ja hajontakuvion piirrettyä valitse-
malla halutun datan ja käyttämällä komentoa Lisää > Kaavio > XY (Ha-
jonta).

← Tehtävä s. 22 ← Vihje s. 38

Tehtävän 11 toinen vihje. Yksittäisille koordinaateille (xi , yi ) pätee yi = kxi +b.
Saisiko tämän avulla osoitettua, että keskiarvoille pätee vastaavasti ȳ = kx̄ +b?

Molemmat edellä mainitut lausekkeet voisi sijoittaa vektorin

b = (
y1 − ȳ , y2 − ȳ , . . . , yn − ȳ

)
lausekkeeseen. Tavoitteena voisi olla osoittaa, että korrelaation lausekkeessa esiin-
tyville vektoreille a ja b pätee b = k a.

← Tehtävä s. 23 ← Vihje s. 38

Tehtävän 12 toinen vihje. Kun r = 1, vektorien a ja b välinen kulma on α =
cos−1(1) = 0◦. Pätee siis b = k a jollakin positiivisella luvulla k.

Voisiko tämän perusteella päätellä, että on olemassa reaalinen vakio b siten, että
kaikille koordinaateille (xi , yi ) pätee yi = kxi +b ?

← Tehtävä s. 23 ← Vihje s. 38

Tehtävän 13 toinen vihje. Koska
∣∣a ·b

∣∣6 ∣∣a∣∣∣∣b∣∣, täytyy itse asiassa päteä

−
∣∣a∣∣∣∣b∣∣6 a ·b6

∣∣a∣∣∣∣b∣∣,
sillä reaaliluvuilla t ja u pätee |t |6 u täsmälleen silloin kun −u 6 t 6 u. Miten
todistus vietäisiin loppuun?

← Tehtävä s. 23 ← Vihje s. 38
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Tehtävän 14 toinen vihje. Miten ohjelman toteuttaakin, sen tulisi tuottaa kymme-
nellä lukuparilla (n = 10) tulos |r | > 0,3 noin 40% todennäköisyydellä.

Kun arvottuja lukupareja on sata (n = 100), tuloksen |r | > 0,3 todennäköisyys on
enää noin 0,25%.

Seuraavissa kuvissa on esitetty korrelaatiokertoimien tarkempi jakauma kummas-
sakin tapauksessa 0,1 välein ryhmiteltynä. Jakaumat sopivat hyvin sekä tilantee-
seen, jossa alkuperäiset satunnaisluvut ovat tasaisesti jakautuneita että tilantee-
seen, jossa alkuperäinen arvonta noudattaa normaalijakaumaa. Ensimmäisestä
kuvaajasta voi huomata, että varsin korkeatkaan korrelaatiot eivät ole erityisen
harvinaisia, kun otoskoko on vain 10.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1−0,2−0,4−0,6−0,8−1
r

12%

Todennäköisyys, n = 10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1−0,2−0,4−0,6−0,8−1
r

40%

Todennäköisyys, n = 100

Mozzarellan kulutuksen ja havaijilaisten juristien lukumäärin välinen korrelaatio
on kuitenkin hyvin suuri: r ≈ 0,978. Näin suuri korrelaatio syntyy sattumalta vain
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harvoin. Miksi kuitenkaan ei ole syytä uskoa, että mozzarellan ja juristien välillä
olisi syy-seurausyhteys?

← Tehtävä s. 24 ← Vihje s. 38

Tehtävän 15 toinen vihje. Keskimmäisen oranssin koordinaatit voi laskea punai-
sen ja keltaisen koordinaattien keskiarvoina. Tämän jälkeen kaksi muuta väriä
saa oranssin ja keltaisen sekä oranssin ja punaisen keskiarvoina. Lienee syytä
pyöristää vasta lopuksi.

Kokonaisluvuiksi pyöristämisen jälkeen koordinaateiksi pitäisi tulla (255,64,0),
(255,128,0) ja (255,191,0).

← Tehtävä s. 32 ← Vihje s. 38

Tehtävän 16 toinen vihje. Kuten ensimmäinen vihje vihjaakin, väri liikkuu har-
maasävyakselin suunnassa, kun sen kaikkiin RGB-koordinaatteihin lisätään sama
vakio. Halutut pisteet ovat siis muotoa (100+a,150+a,200+a), missä a on koko-
naisluku, ja tavoitteena on löytää pisteet, joissa a on suurin tai pienin mahdolli-
nen.

Miksi tämä sitten toimii? Symmetriasyistä R-, G- ja B-akselien suuntavektorien
harmaasävyakselin vastaiset vaakasuorat komponentit sijaitsevat tasavälein, eli
120◦ kulmassa toisiinsa. Jos liikkuu yhtä paljon R-, G- ja B-suuntiin, muutosten
kohtisuorat komponentit kumoavat toisensa ja summana liike on harmaasävyak-
selin suuntaista.

120◦

← Tehtävä s. 32 ← Vihje s. 39
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Tehtävän 17 toinen vihje. RGB-kuution harmaasävyakseli mustasta valkoiseen on
kuution avaruuslävistäjä ja symmetrisessä asemassa R-, G- ja B- akselien suhteen.
Jos siis jaetaan akselien suuntaiset yksikkövektorit r , g ja b kukin pystysuoraan
ja vaakasuoraan komponenttiin, vektorien pystysuorat komponentit (nimeltään
vaikkapa w ) ovat yhtä suuret. Pisteen V = (R,G ,B) paikkavektorin Rr +Gg +Bb
pystysuora komponentti on siis (R+G+B)w , joten pisteen V korkeus riippuu vain
summasta R+G+B . Riittää siis tarkistaa, että ensimmäisessä vihjeessä nimettyjen
pisteiden V ja H koordinaattien summa on sama, siis kummallakin R +G +B. Jos
näin on, pisteet ovat yhtä korkealla, ja jana V H siis harmaasävyakselia vastaan
kohtisuora.

R

G

B

w
r

r⊥
g

b

H V

← Tehtävä s. 33 ← Vihje s. 39

Tehtävän 18 toinen vihje. Väriä V = (100,150,200) lähin harmaasävyakselin piste
H voidaan laskea tehtävän 17 avulla. Tämän jälkeen voidaan selvittää vektori HV .
Kysytty piste löytyy, kun pisteestä V liikutaan vektorin HV suunnassa kuution
reunalle. Vastaukseksi pitäisi lopulta tulla (45,150,255).

← Tehtävä s. 33 ← Vihje s. 39
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Lähteet

Kirjan teksti on ladottu LATEX-järjestelmällä ja kuvat piirretty pääsääntöisesti sen
TikZ-paketilla. Monien kuvien piirtämisessä ovat ohjelmistot [29] ja [12] olleet
suuresti avuksi.

RGB-värejä käsittelevän luvun 4 keskeiset lähteet ovat teos [2] sekä artikkelit [23]
ja [13]. Luvun 4 valokuvat on ottanut Ville Tilvis.

Sivun 26 kuvaaja tappisolujen herkkyydestä valon eri aallonpituuksille on muo-
kattu Wikimedia Commons -kuvasta [28]. Kuva perustuu dataan, joka on peräisin
artikkelista [25].

Tehtävien lähteet

Tehtävä 1. Esimerkki kaksiulotteisesta koirasta on teoksesta [11].

Tehtävä 2. Laskemistapa on teoksen [5] luvusta ”Hypercubes” ja lukumääriä
koskeva summakaava teoksesta [19].

Tehtävä 3. Saanut innoitusta teoksesta [19].

Tehtävä 4. Tämän tehtävän idea on esitelty teoksen [19] luvussa ”Higher Dimen-
sions”. Kirjoittaja Matt Parker kertoo kuulleensa ongelman matemaatikko Colin
Wrightilta.

Tehtävä 5. Moniulotteista ristinollaa käsitellään artikkelissa [8].

Tehtävä 8. Tehtävä ratkaisuineen löytyy artikkelista [8].

Tehtävä 10. Data on ladattu sivustolta [7], tarkemmin sanottuna osoitteesta
https://ourworldindata.org/grapher/annual-working-hour
s-vs-gdp-per-capita-pwt

Tehtävä 14. Esimerkkidata mozzarella-juustosta ja juristeista on kerätty sivustolta
[27], tarkemmin sanottuna osoitteesta
http://tylervigen.com/view_correlation?id=28716.
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