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Säännöllisen kuusikulmion

piirtäminen geometrisesti on help-

poa: tarvitsee vain erottaa ympy-

rän kehältä kuusi säteen pituista ja-

naa. Kun kärkipisteiden lukumää-

rää vähennetään yhdellä ja yrite-

tään konstruoida viisikulmio, tehtä-

vä mutkistuu.

Säännöllisen viisikulmion

piirtämisessä hyödynnetään kul-

taista leikkausta. Jana b on kultai-

sen leikkauksen suhteessa janaan

a, jos janan a–b suhde janaan b

on yhtä suuri kuin janan b suhde

janaan a. Suhteelle saadaan nu-

meerinen arvo, kun asetetaan

a=1 ja ratkaistaan verranto

a b

b

b

a

− = . (1)

Tällöin saadaan toisen as-

teen yhtälö

b b

2

1 0+ − = , (2)

josta b:n arvoksi tulee rat-

kaisukaavalla

1 5

2

±
. (3)

Tarkastellaan oheisen ku-

van mukaista ympyrän sisään piir-

rettyä säännöllistä viisikulmiota

ABCDE ja yritetään aluksi osoit-

taa, että kolmiot ∆BCF ja ∆ACE

ovat yhdenmuotoisia.

Kolmio ∆ACE on tasakylkinen,

ovathan sen sivut saman pituisia

viisikulmion lävistäjiä. Sen huippu-

kulman ∠ACE suuruus on 36°, sil-

lä kyseistä kehäkulmaa vastaava

keskuskulma ∠APE on viidesosa

täysikulmasta eli 72°. Kulma

∠CEB on luonnollisesti yhtä suuri

kuin kulma ∠ACE, joten kulman

∠EFC suuruus on 180°– 2 36⋅ °
= °108 . Kulman ∠CFB suuruudek-

si saadaan siis 180 108 72°− °= °,
joka on sama kuin vastinkulman

∠CEA asteluku. Kulma ∠FBC on

yhtä suuri kuin kulma ∠EAC eli

72°. Kolmioilla ∠BCF ja ∠ACE on

siis kaksi yhtä suurta vastinkul-

maa, joten ne ovat yhdenmuotoi-

set.

Merkitään AC BE a= = ja

BC AE b= = . Koska symmetrian

perusteella FE FC BC= = , janan

BF pituus on a–b . Nyt voidaan

muodostaa yhdenmuotoisten kol-

mioiden sivuista verranto (1) — vii-

sikulmion sivu on siis kultaisen leik-

kauksen suhteessa lävistäjään!

Lisäksi voidaan todeta, että ”kultai-

sessa kolmiossa” eli tasakylkisessä

kolmiossa, jonka huippukulma on

36°, kanta on kultaisen leikkauk-

sen suhteessa kylkeen.

Tutkitaan seuraavaksi viisi-

kulmion lähisukulaista, säännöllis-

tä kymmenkulmiota.

Koska kulma ∠BPA on kym-

menesosa täysikulmasta eli 36

O

,

kolmio ∆ABP on ”kultainen kol-

mio”. Kun siirretään kymmenkul-

mion sivu AB janalle AP (joka on

monikulmion ympäri piirretyn ym-

pyrän säde), huomataan eräs tapa

piirtää viisikulmio. Jos nimittäin

onnistutaan jakamaan ympyrän

säde kultaisen leikkauksen suhtees-

sa, on helppoa piirtää säännölli-

nen kymmenkulmio — ja poista-
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malla joka toinen kymmenkulmi-

on kärkipiste saadaan säännölli-

nen viisikulmio.

Tuumasta toimeen eli harp-

pi ja viivoitin käteen ja piirtämään.

Geometrisen piirtämisen perustei-

ta en tässä käsittele, koska ne löyty-

vät geometrian oppikirjoista. Aluk-

si piirretään ympyrä P ja pienempi

ympyrä Q, jonka halkaisija on P:n

säde, ja joka sivuaa P:n sädettä

P:n kehällä. Tätä varten puolite-

taan ympyrän P säde ja piirretään

sille normaali kehän pisteen X

kautta. Ympyrän Q keskipiste on

tällä normaalilla, ympyrän P sä-

teen puolikkaan etäisyydellä pis-

teestä X.

Tarkastellaan kuviota, joka

syntyy, kun piirretään ympyröiden

P ja Q keskipisteiden kautta kulke-

va suora.

Olkoon ympyrän P säde 2a.

JananP Q

k k

pituus saadaan Pytha-

goraan lauseella: se on

( )2 5

2

2

a a a+ = . (4)

JananP A

k

pituudeksi tulee

5 5 1a a a− = − . (5)

Lasketaan janan P A

k

suh-

de janaan AB:

5 1

2

5 1

2

−
= −a

a

. (6)

Janat ovat kultaisen leik-

kauksen suhteessa.

Nyt on saatu aikaan kultai-

sen leikkauksen suhde. Se täytyy

vain projisoida ympyrän P säteel-

le, niin ongelma on ratkaistu.

Tämä tehdään siten, että piirre-

tään suora pisteiden B ja X kautta,

sekä sen kanssa yhdensuuntainen

suora, joka kulkee pisteen A kaut-

ta. Seuraavaksi isketään harpin

kärki pisteeseen X, otetaan säteek-

si XA' ja piirretään ympyrä. Yhdis-

tämällä ympyrän P ja uuden ympy-

rän leikkauspisteet saadaan sään-

nöllisen viisikulmion sivu. Kun ero-

tetaan harpilla sen pituisia pätkiä

ympyrän kehältä, saadaan koko-

nainen säännöllinen viisikulmio.
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lat. sectio aurea) antiikin

Kreikassa. 500-luvulla pythagoralaiset viisikulmiota

bolinaan, ja olisivat irrationaaliluvut

malla kuviossa kultaisen leikkauksen suhdetta. 300-luvulla

vaikuttanut matemaatikko Eukleides mainitsee kultaisen leikkauk -

sen kuuluisassa teoksessaan Alkeet ( Elementa

Kultaisen leikkauksen

sa muissa Eräs mielenkiintoisimmista havainnoista

Fibonaccin (sarjan F F F F kahden

kultaisen leikkauksen suhdetta. Luonnossa

kultaiseen leikkaukseen mittasuhteissa. Taiteessa

kultaista leikkausta runsaasti; klassisia

ovat kreikkalainen Parthenonin ja useat Leonar -

Da maalaukset. havaittu Mozartin pia -

nosonaattien sonaattimuotoisissa osissa esittelyjakson ja kehittely-ja

kertausjaksojen välillä.

a a a aato s sa liite tty m y ös m y s tis iä

p a

perustellaan korkeamman voiman olemassaoloa kultaisen leikkauksen

DNA:n rakenteessa, taivaankappaleiden

ja osakemarkkinoilla. harkitkoon Suuresta

desta vai hienoisesta ylitulkinnasta.
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