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Herra Neliön röntgenkuvat
Avainsanat: biomatematiikka, inversio-ongelmat, röntgenkuvaus, ulottuvuus
Luokkataso: 3.-5. luokka, 6.-9- luokka, lukio
Välineet: viivoitin, kalvotussi, röntgenkuvat tulostettuna piirtoheitinkalvolle (liitteenä),
herra Neliön kuva (liitteenä)
Kuvaus: Mitä tapahtuu, jos yksi ulottuvuus katoaa? Tehtävässä
röntgenkuvaukseen kaksiulotteisessa maailmassa.

tutustutaan

Aluksi
Ehkäpä olet kuullut otuksista nimeltä lituskaiset? Siltä varalta
ettet ole kuullut näistä veijareista aikaisemmin, kerrottakoon,
että lituskaiset ovat kaksiulotteisia hahmoja, jotka asuvat
Tasomaassa. Nyt saatat kysyä, mitä tekemistä lituskaisilla
on röntgenkuvien kanssa, ja se onkin oikein hyvä kysymys!

Voit tutustua lituskaisten
seikkailuihin tarkemmin
lukemalla Edwin Abbot
Abbotin mainion kirjan
Tasomaa: Moniulotteinen
romanssi.

Matematiikassa
monia
mutkikkaita
asioita
voi
yksinkertaistaa, jolloin saadaan parempi käsitys tilanteesta ja sitä kautta ymmärretään
alkuperäistä pulmaa paremmin. Ja niin me teemme nyt: sen sijaan, että yrittäisimme heti
ymmärtää hankalaa kolmiulotteista maailmaamme, unohdamme hetkeksi kolmannen
ulottuvuuden ja asetumme kaksiulotteisten lituskaisten asemaan. Yrittäkäämme ymmärtää
heidän haasteitaan röntgenkuvantamisen saralla!

Toteutusehdotus
Herra Neliö on sangen tunnettu henkilö lituskaisten keskuudessa. Viereinen kuva esittää
herra Neliötä sillä tavoin kuin me hänet näemme kolmiulotteisessa maailmassamme.

Herra Neliö
Kunnianarvoisa ympyrä
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Laita nyt hetkeksi silmäsi kiinni ja kuvittele, minkälaisena toiset tasomaan
asukkaat, esimerkiksi kunnianarvoisa herra Ympyrä, mahtaa herra Neliön
nähdä.
Kyllä, aivan oikein! Tasomaan asukkaiden on paljon vaikeampi tunnistaa toistensa muotoja
kuin meidän. Oikeastaan he näkevät toisistaan vain eripituisia janoja. Kirjassa Tasomaa:
Moniulotteinen romanssi on selostettu seikkaperäisesti, kuinka Tasomaan asukkaat
tunnistavat toisensa näennäisestä vajavaisuudestaan huolimatta. Tällä kertaa emme
kuitenkaan ole kiinnostuneita siitä, kuinka lituskaiset pystyvät tunnistamaan toisensa, vaan
herra Neliön sitkeistä vaivoista: jo pidemmän aikaa herra Neliö on tuntenut alaosassaan ja
selässään omituista kipua. Viimein herra Neliön vaimo, muuan erittäin piikikäs jana, saa
suostuteltua herra Neliön lääkäriin.
Tasomaassa on käytössä aivan samanlainen röntgenlaitteisto kuin meilläkin meidän
kolmiulotteisessa maailmassa. Erona on ainoastaan se, että kun meistä, kolmiulotteisista
ihmisistä, otetaan röntgenkuvia, kuvat ovat luonnollisesti kaksiulotteisia. Kun taas
puolestaan kaksiulotteisista lituskaisista otetaan röntgenkuvia, kuvat ovat luonnollisesti
yksiulotteisia eli janoja. Tasomaan taitava radiologi osaa kuitenkin hyvin nokkelasti päätellä
janan tummien ja vaaleampien pätkien vaihtelusta, minkälainen rakenne vaihtelun on
aiheuttanut.
Niinpä Tasomaan radiologi ottaa herra Neliöstä
röntgenkuvan. Röntgensäteet muodostavat kuvan herra
Neliön sisällöstä ilmaisimelle. Tästä kuvasta radiologi
päättelee, mitä herra Neliön sisällä on. (Mehän jo
tiedämmekin, miltä Neliön sisältö näyttää, sillä
katselemme tilannetta kolmannesta ulottuvuudesta – voit
huviksesi miettiä, kuinka meidän sisälmyksemme ovat
vastaavalla tavalla ”avoinna” neliulotteisille otuksille).
Pian radiologi tulee kertomaan herra Neliölle vakavia
uutisia: hänen sisältään on löytynyt kaksi kasvainta, pieni
Röntgenkuvaus.
kolmio ja pieni neliö. Herra Neliö on leikattava
välittömästi. Tilanteen tekee hankalaksi se, että röntgenkuvan perusteella ei voi päätellä,
missä kohtaa herra Neliön sisällä kasvaimet sijaitsevat. Kuinka kirurgi tietää, mistä kohtaa
on parasta leikata?
Pysähdy hetkeksi miettimään tilannetta. Miksi röntgenkuvan perusteella ei
pysty päättelemään esimerkiksi pienen neliön sijaintia?
Tässä kohtaa muuan nerokas lituskainen des Plantes astuu esiin yllättävän ehdotuksen
kanssa. Hän ehdottaa, että yhden röntgenkuvan sijaan otetaankin useita kuvia hieman eri
kulmista. Toiset lituskaiset ovat hieman ymmällään. ”Mitäs apua siitä nyt on?”, he
ihmettelevät. Antakaapas kun des Plantes selittää!
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Alla olevassa kuvassa näet, minkälaisia röntgenkuvia des Plantes ehdotti otettavaksi.
Lisäksi hän pyysi röntgenhoitajaa sijoittamaan kuvaan vertailupisteen. Se on jokin merkki,
jonka etäisyys ilmaisimesta tunnetaan. Röntgenhoitaja sijoitti pisteen herra Neliön toiselle
sivulle 16,7 senttimetrin päähän ilmaisimesta

Useita röntgenkuvia hieman eri kulmista.

Kopio seuraavalta sivulta löytyvät herra Neliön röntgenkuvat piirtoheitinkalvolle.
Leikkaa kuvat irti toisistaan, jotta voit siirrellä niitä. Seuraa des Plantesin
ehdotusta! Asetetaan kuvat aluksi päällekkäin siirtämättä niitä sivusuunnassa.
Saatko samanlaisen kuvan alla?

Kaikki röntgenkuvat päällekkäin.

Kuvasta nähdään, että nyt ainoastaan kolmiot asettuvat päällekkäin, sen sijaan neliöt ja
vertailupisteet eivät. ”Kolmion on pakko olla lähes kiinni ilmaisimessa, koska sen paikka ei
muutu, vaikka kuvakulma muuttuu”, des Plantes selittää.
Siirrä kuvaa 2 siten, että kuvan 1 ja 2 vertailupisteet menevät päällekkäin.
Mittaa, kuinka paljon jouduit siirtämään kuvaa kaksi. Saitko tulokseksi 2,9 cm?
Siirrä sitten kuvat alkuasentoon ja lähde liikuttamaan kuvaa 2 niin, että neliöt
asettuvat päällekkäin. Mittaa, kuinka paljon siirsit kuvaa 2! Saitko tulokseksi 1,3
cm?
Nyt sinulla on kaikki tarvittavat tiedot neliön paikan laskemiseen! Keksitkö,
miten saat neliön paikan selville? Muista, että vertailupisteen etäisyys
ilmaisimesta on 16,7 cm.
Tuntuuko haastavalta? Katso oheista kuvaa!
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Pystyt ratkaisemaan tuntemattoman etäisyyden verrannon avulla, koska kuvaan muodostuu
kaksi yhdenmuotoista kolmiota. Verrannossa verrataan vastinjanan pituutta janan pituuteen,
joten tässä tapauksessa saadaan yhtälö
1,3 cm
?
=
.
2,9 cm
16,7 cm
Kerrotaan yhtälö ristiin, jolloin saadaan yhtälö 2,9 cm ∙ ? = 1,3 cm ∙ 16,7 cm. Jaetaan vielä
yhtälön molemmat puolet vertailupisteen siirtymällä, jolloin saadaan
?=

1,3 cm ∙ 16,7 cm
= 7,5 cm.
2,9 cm

Neliön etäisyys ilmaisimesta on siis 7,5 cm.
Pienen neliön sijainti pystyttiin siis laskemaan vain kahden kuvan perusteella – miksi sitten
des Plantes pyysi ottamaan kolme kuvaa kolmesta eri kulmasta?
Väritä röntgenkuvien pienet neliöt punaisella, kolmiot vihreällä ja vertailupisteet
sinisellä värillä. Aseta kuvat taas päällekkäin siirtämättä niitä sivusuunnassa.
Mitä havaitset kolmion värissä? Entä mitä tapahtuu neliön värille, jos asetat
neliöt päällekkäin? Kyllä, aivan oikein! Väri vahvistuu, kun samanväriset kuviot
laitetaan päällekkäin. Tällaisia päällekkäisiä kuvia hyödynnetään myös
oikeassa tomosynteesissä, jotta saadaan aikaiseksi tarkempia kuvia kohteesta.
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Laadi seuraavaksi oma röntgenkuvatehtävä kaverin ratkaistavaksi. Käytä
apunasi liitteenä olevaa herra Neliön kuvaa. Sijoita neliön sisään pieni neliö ja
pieni kolmio valitsemiisi kohtiin. Merkitse sitten piirtämäsi pieni neliö ja kolmio
oikeisiin kohtiin röntgenkuvapohjiin. Toinen röntgenkuvapohja on suorien
säteiden muodostamalle kuvalle ja toinen vinojen säteiden muodostamalle
kuvalle. Anna kaverisi ratkaista pienen neliön ja kolmion sijainnit!

Liitteet
 Röntgenkuvat
 Herran Neliön kuva
 Tyhjät röntgenkuvapohjat
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Röntgenkuvat
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Herra Neliön kuva
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Tyhjät röntgenkuvapohjat
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