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Եռանկյան նորագույն երկրաչափությանԵռանկյան նորագույն երկրաչափությանԵռանկյան նորագույն երկրաչափությանԵռանկյան նորագույն երկրաչափության    
մի քանի խնդիրներմի քանի խնդիրներմի քանի խնդիրներմի քանի խնդիրներ    

Բաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան Ժորա    
Բաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան Արևիկ    
Սահակյան ԶարինեՍահակյան ԶարինեՍահակյան ԶարինեՍահակյան Զարինե    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. էվկլիդյան հարթություն, շրջանագիծ, տրա-

մագիծ, բարձրություն, տրոհում, հարաչափ (պարամետր), կանխադրույթ, 
ներգծյալ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Աշխատանքում դիտարկվում են խնդիրներ, երբ էվլիդյան երկչափ 

հարթության վրա տրվում է կամայական եռանկյուն, և այն որևէ գագա-
թից հանդիպակաց կողմին իջեցրած բարձրությամբ տրոհվել է երկու 
ուղղանկյուն եռանկյունների։ Ապացուցվում է, որ տրված եռանկյանը, 
ներգծյալ շրջանագծի տրամագիծը կարելի է արտահայտել նրա տրո-
հումից առաջացած երկու ուղղանկյուն եռանկյուններին ներգծած շրջա-
նագծերի տրամագծերով և այդ եռանկյան բարձրությամբ։ 

Քննարկվում է նաև այն դեպքը, երբ տրված եռանկյան գագաթից 
հանդիպակաց կողմին իջեցրած ուղղահայացը նրան հատում է դրսի 
կետում՝ այդ կողմի շարունակության վրա։ Այս դեպքում արտածված 
բանաձևը էապես տարբեր է ստացված բանաձևից։  

Աշխատանքում հետազոտվում է նաև այն դեպքը, երբ տրված 
եռանկյան ներգծած շրջանագծի տրամագիծը եռանկյան անընդհատ 
փոփոխության ընթացքում ձգտում է համընկնել տրված եռանկյան բարձ-
րության հետ։ Այս դեպքում ստանում ենք վերածվող (քայքայվող) 
եռանկյուն, որի երկու կողմերը ուղղահայաց են եռանկյան բարձրու-
թյանը. նրանք զուգահեռ են։ Այսպիսով՝ ստանում ենք էվկլիդեսի 5-րդ 
կանխադրույթին (պոստուլատ) համարժեք նոր կանխադրույթ։ 

1. Դիցուք տրված է QRS եռանկյուն, որի R գագաթից նրա հանդիպա-
կաց կողմին՝ նրա ներսի կետում, իջեցվել է RT = 	U ուղղահայացը, որով 
այն տրոհվում է երկու ուղղանկյուն եռանկյունների (նկ. 1)։ QRT	և TRS	եռանկյունների ներգծած շրջանագծերի շառավիղները 
դիցուք V+  և VW են, QRS եռանկյանը ներգծածինը՝ V, իսկ տրամագծերը՝ 
համապատասխանաբար O+, OW,	O։ 

Գործում է հետևյալ թեորեմը. 
Թեորեմ։Թեորեմ։Թեորեմ։Թեորեմ։ Եթե կամայական եռանկյան գագաթից հանդիպակաց 

կողմի ներսի կետին տարած բարձրությունը այդ եռանկյունը տրոհում է 



– 42 – 

երկու ուղղանկյուն եռանկյունների, որոնց ներգծած շրջանագծերի տրա-
մագծերը 	O+, OW են, իսկ այդ եռանկյանը ներգծած շրջանագծի տրամա-
գիծը՝ O , ապա O տրամագիծը O+ և OW–ով և U բարձրությամբ արտահայտ-
վում է հետևյալ բանաձևով. 

O = d+ + OW H O+OWU ։ (1) 

Խնդիրն ունի երկակի բնույթ։ Եթե տրված են O, 	O+	և	OW, ապա 
ստանում ենք U բարձրությունը՝  

U = O+OWd+ + OW H O ։ 
 
Նկատենք, որ տրված եռանկյան մեջ RT = U ուղղահայացը եռանկ-

յունը տրոհում է երկու ուղղանկյուն եռանկյունների՝ Y	RTS	և	Y	QRT, 
որոնք կանվանենք U-ով ծնված՝ ըստ [1, 25-35; 2, 35-45] աշխատանքների։ 

Այժմ անցենք թեորեմի ապացույցին: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    1111․․․․    	Z[\    եռանկյունեռանկյունեռանկյունեռանկյուն, , , , որըորըորըորը    [] = ^    ուղղահայացովուղղահայացովուղղահայացովուղղահայացով    տրոհվածտրոհվածտրոհվածտրոհված    էէէէ    ուղղանկյունուղղանկյունուղղանկյունուղղանկյուն    
եռանկյունների՝եռանկյունների՝եռանկյունների՝եռանկյունների՝    _	[]\	ևևևև		_	Z[], , , , որոնց ներգծված շրջանագծերը որոնց ներգծված շրջանագծերը որոնց ներգծված շրջանագծերը որոնց ներգծված շրջանագծերը 

համապատասխանաբար ունենհամապատասխանաբար ունենհամապատասխանաբար ունենհամապատասխանաբար ունեն        `a         և  և  և  և  `b         շարավշարավշարավշարավիիիիղղղղննններերերեր    
    
ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց։ Քանի որ RT = U, ապա RTС եռանկյունը U-ով ծնված 

ուղղանկյուն եռանկյուն է, որի կողմերը որոշվում են հետևյալ եռյակով՝ 
ըստ [1, 25-35; 2, 35-45]-ի.  

RT = U, TS = cd#efdWgf , RS = cdhefdWgf . 
(2) 

նման ձևով QRT ուղղանկյուն եռանկյան կողմերը դիցուք՝ 

Այս առնչություններում i+-ը և iW-ը կոչվում են ուղղանկյուն 
եռանկյուններ ծնող հարաչափեր և բավարարում են  

RT = U; 	QT = cd#eddWgd ; 	QR = cdheddWgd  ։  (3) 

B 

A 

O
O

r2 
r1 

C D 
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0 < i+ < U; 	0 < iW < U	պայմաններին [2, 35-45]։ 
(2) – ի և (3)-ի օգնությամբ գտնում ենք, որ  

Այժմ QRS	եռանկյան մակերեսը հաշվենք երկու եղանակով՝ 
1. lmAK = +

WRT ∙ QS = +
W
�cd#efed!�efhed!Wefed 	 

2. lmAK = U+V,որտեղ	U+ = cd�efhed!Wefed 	։ 
2-րդ կետում U+-ը ∆QRS-ի կիսապարագիծն է։ Վերջին երկու 

առնչություններից գտնում ենք V-ը. 
V = cd#efedWc    կամ  O = cd#efedc  ։ 

Այժմ O-ի արտահայտության մեջ տեղադրենք (31)-ից i+-ի և iW-ի 
արժեքները։ 

Ստանում ենք՝ 

Թեորեմն ապացուցվեց։ 
Այժմ (1) ներկայացնենք 

Այսպիսով՝ եթե QRS եռանկյունն ունի ներգծյալ շրջանագծի O 
տրամագիծ և տրոհված եռանկյունների ներգծյալ շրջանագծի O+ և OW 
տրամագծերը, ապա U բարձրությունը որոշվում է (5) բանաձևով։ 

ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ    1111։։։։    Վերցնենք 5 բարձրությամբ QRS եռանկյունը, որը տրոհ-
ված է ուղղանկյուն եռանկյունների հետևյալ կողմերով. 

 ∆QRT�5, 12, 13!; 	∆RST�5; 5 +
q ; 7 +

q! 
∆RST V+ = s

W; O+ = 3 
YQRT VW = 2; OW = 4 
O = O+ + OW H PfPdc = 3 + 4 H +W

u = su#+W
u = Ws

u = 4,6 ։ 
Օրինակ 2։Օրինակ 2։Օրինակ 2։Օրինակ 2։  
∆+�QRS! = �15, 112, 113!;	∆+ = �15, 8, 17! 
V+ = 15 + 8 H 172 = 3 ⇒ O+ = 6 
VW = 15 + 112 H 1132 = 7 ⇒ OW = 14 

V+ = c#efW 	⟹ 	i+ = U H 2V+ = U H O+, 
V+ = c#edW 	⟹ 	iW = U H 2VW = U H OW։ 

(31) 

O = O+ + OW H PfPdc ։ (4) 

U = PfPdPfhPd#P ։  (5) 
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U = 15 O = O+ + OW H PfPdc = 6 + 14 H z∙+q
+u = 20 H W{

u = 20 H 5,6 = 14,4 ։ 
3. Քննարկենք այն մասնավոր դեպքը, երբ QRS եռանկյունը հավա-

սարասրուն է՝ QR = RS։ Այս դեպքում (1)-ին բանաձևում O+ = OW, հետևա-
բար կստանաք  

O = 2O+ H Pfdc ; U = PfdWPf#P ։ 
(6) 

Դիտողություն։Դիտողություն։Դիտողություն։Դիտողություն։ Նկատենք, որ դիտարկվող QRS եռանկյան գագաթի 
անկյունը՝ R-ն, կարող է լինել՝ ա) սուր, բ) բութ, գ) ուղիղ։ (4) և (5) 
բանաձևերը իրենց տեսքը չեն պահպանում, երբ B գագաթից իջեցրած 
բարձրությունը հանդիպակաց QS կողմին չի հատում ներսի կետում 
(տե՛ս նկ. 2)։ Այդ դեպքում մենք O-ի համար ստանում ենք 

O = U�OW H O+!U H O+  

բանաձևը, որտեղ OW > O+; U > O+; U > OW, իսկ U-ի համար՝ U = PPfPhPf#Pd ։ 
4. Այժմ քննարկենք բութանկյուն եռանկյան դեպքը, որը էապես 

տարբեր է մեր նախորդ կետում դիտարկած դեպքից։ 

Թեորեմ։Թեորեմ։Թեորեմ։Թեորեմ։    Եթե տրված է QRT բութանկյուն եռանկյունը (∡QTR-ն բութ 
է), և R գագաթից QT կողմի շարունակությանը իջեցված է RS = U ուղղա-
հայացը, ապա ~ = U բարձրությունը և QRS, QTS, QRT եռանկյուններին 
ներգծած շրջանագծերի տրամագծերը կապված են 

O = 	U�OW H O+!U H O+  

բանաձևով, որտեղ O-ն QRT-ի, OW-ը QRS-ի, O+-ը RTS-ին ներգծածների 
տրամագծերն են։ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկար 2Նկար 2Նկար 2Նկար 2....    PPPP----ովովովով    ծնվածծնվածծնվածծնված    DCB DCB DCB DCB ևևևև    ABC ABC ABC ABC ուղղանկյունուղղանկյունուղղանկյունուղղանկյուն    եռանկյուններեռանկյուններեռանկյուններեռանկյուններըըըը    

B 

P 

0 
r 

O2 

r2 O1 

r1 

C D A 
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ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց:::: Դիցուք TSR և QRS ուղղանկյուն եռանկյունները U-ով 
ծնված եռանկյուններ են, այդ դեպքում, ըստ [3, 195-200] աշխատանքի, 
նրանք որոշվում են՝ 

ա) U; cd#efdWef ; 
cdhefdWef   

բ) U; cd#eddWed ; 
cdheddWed   

եռյակներով, որտեղ i+	-ը և	iW-ը նրանց ծնող հարաչափերն են՝ 
 0 < i+ < U,  0 < 	iW < U	պայմաններով։ QRT	եռանկյան կողմերը կլինեն՝ 

QR = cdheddWed ; RT = cdhefdWef ; TQ = QS H RS։ 
Հաշվենք TQ-ն. 
TQ = QS H TS = cd#eddWed H cd#efdWef = �ef#ed!�cdhefed�Wefed 	։ 
Հաշվենք RTS եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը. 
V+ = c#efW 	 կամ i+ = U H O+։ 
Նման ձևով՝ 
VW = c#edW 	 կամ iW = U H OW, 

և վերջապես գտնենք QRT	բութանկյուն եռանկյանը ներգծածի շառավիղը 
կամ տրամագիծը՝ երկու եղանակով. l = 	U+ ∙ V, 
որտեղ U+-ը ABD-ի կիսապարագիծն է: 

Մյուս կողմից  
l = +

W ∙ TQ ∙ ℎ = +
W ∙ TQ ∙ U ։ (7) 

Հետևաբար 
l = +

W ∙ TQ ∙ ℎ = +
W ∙ TQ ∙ U ⇒ V = �m∙c

Wcf  ։ (8) 

Ընդ որում  

U+ = UW +i+iW2iW : (9) 

 (7), (8), (9) առնչություններից ստանում ենք՝  
 

V = �ef#ed!�cdhefed!cWefed ∙ edcdhefed = c�ef#ed!Wef! ,		
2V = �ef#ed!cef = c�c#Pf#ch	Pd!c#Pf = c�Pd#Pf!c#Pf ։ 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    3333....    	[Z = ^        բարձրությամբ ծնվող ուղղանկյուն եռանկյուններբարձրությամբ ծնվող ուղղանկյուն եռանկյուններբարձրությամբ ծնվող ուղղանկյուն եռանկյուններբարձրությամբ ծնվող ուղղանկյուն եռանկյուններ՝՝՝՝        

    �a     և և և և     �b    հարաչափհարաչափհարաչափհարաչափերովերովերովերով    
 
5. Դիտարկում ենք RQ = U բարձրությամբ ծնվող երկու ուղղանկյուն 

եռանկյուններ i+ և iW հարաչափերով, որտեղ՝ △mAAf= �QR = U; 	RR+ = cd#efdWef ; 	QR+ = cdhefdWef � 	0 ≤ i+ ≤ U,  
△mAK= �QR = U; 	RS = cd#eddWed ; 	QS = cdheddWed � 	0 ≤ iW ≤ U։ 
Վերևում հաշվել ենք նշված եռանկյուններին ներգծած շրջանագծերի 

տրամագծերը, որոնք U-ով և i+, iW հարաչափերով արտահայտվում են 
հետևյալ կերպ. O+ = U Hi+; 	OW = U HiW։ 

Հետևաբար՝ O+�i+! = U H i+; OW�iW! = U H iW  (ա) 
և նրանք ֆունկցիա են՝ կախված i+-ից և iW-ից։ Այժմ թող R+ շարժվի 
(RR+) ուղղի վրա դեպի աջ և ընդունի տարբեր դիրքեր, օրինակ՝ RW դիրքը։ 
Ուստի RRW > RR+  և հետևաբար մեծանում է QRRW եռանկյանը ներգծած 
շրջանագծի տրամագիծը, նույնը ձախ կողմում։ 

Հետևաբար վերջավոր թվով քայլեր կատարելով՝ կամայական չա-
փով մեծացնում ենք այդ շրջանագծերի տրամագծերը։ Այս դեպքում, ինչ-
պես գիտեք R+, RW, Rs , … , R-, ... անկյունները կդառնան բավականաչափ 
փոքր, իսկ համապատասխան եռանկյուններին ներգծած շրջանագծերի 
տրամագծերը կձգտեն որոշակի սահմանի։ 

Իրոք, 
ա) limef→� O+�i+! = limef→��U Hi+! = U; 	U = �G���, աջ կողի 
համար, 

բ) limed→� OW�iW! = limed→��U H iW! = U, ձախ կողի համար։ 
Այստեղ ներառեցինք վերցրած հարաչափերի սահմանային արժեք-

ները՝ i+ = iW = 0, որոնց դեպքում QRW-ը կամ QS-ն սահմանային դեպ-
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քում ձուլված են և զուգահեռ են դառնում SR+ = SRW ուղղին էվկլիդյան 
իմաստով։ Գործում է հետևյալ թեորեմը.  

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ։ Եթե QR = U հատվածը ուղղահայաց է SR+ =	SRW-ին, և 
վերցված են QRR+, QRRW, ..., QRR- , … եռանկյունները՝ իրենց ներգծյալ շրջա-
նագծերի տրամագծերով, և եթե նրանց սահմանային շրջանաջգծի 
տրամագիծը ձգտում է համընկնել U բարձրության հետ, ապա տեղի ունի 
էվկլիդեսի զուգահեռության աքսիոմը, կամ 5-րդ կանխադրույթը [4, 14-29]։ 

Իրոք, քանի որ 

O�i+iW! = O+�i+! + OW�iW! H O+�i+!OW�iW!U , 
ապա այս բանաձևում, անցնելով սահմանին, երբ i+ → 0, iW → 0, ստա-
նում ենք՝ limef→�ed→�	 O�i+iW! = limef→� O+�i+! +

limed→� OW�iW! H ��g�f→� Pf�ef!⋅��g�d→� Pd�ed!c = U + U H cd
c = U։ 

Հետևաբար O → U կամ O ≡ U։ 
Նկատենք, որ նման խնդիրներ կարելի է առաջադրել զուգահեռա-

գծերի, սեղանների և ուրիշ բազմանկյունների համար։ 
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Жора Жора Жора Жора Багдасарян Багдасарян Багдасарян Багдасарян     
Аревик Аревик Аревик Аревик Багдасарян Багдасарян Багдасарян Багдасарян     

Зарине Зарине Зарине Зарине Саакян Саакян Саакян Саакян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: Эвклидова плоскость, окружность, диаметр, высота, 
разделение, параметр, постулат, вписанный 

На множестве прямоугольных треугольников нами введена операция 
умножения и возведения в степень с натуральными и дробными показа-
телями. В ходе этих исследований был выявлен ряд интересных 
применений введенных операций. 

Цель настоящей работы показать применение в геометрии произволь-
ного треугольника ранее найденной формулы для прямоугольных 
треугольников, стороны которых явно зависят от параметров m1, m2, …. 

История математики показала огромную роль пятого постулата в 
геометрии Эвклида. На ней базируются теория параллельных линий и все 
связанные с ней разделы подобия фигур, тригонометрия и т. д.  

Чтобы доказать пятый постулат, все знаменитые математики мира 
провели огромные исследования, особенно в Европе. Они получили 
блестящие результаты, большинство которых эквивалентны аксиоме  
параллельности Эвклида, обогатили геометрию открыв путь для Новой 
Геометрии – геометрии Лобачевского. В настоящей работе нам удалось 
получить новый постулат (предложение), который также эквивалентен 
пятому постулату Эвклида.  

В работе рассматриваются задачи, когда на двумерной эвклидовой 
плоскости задан произвольный треугольник, который делится на два 
прямоугольных треугольника с помощью высоты. 

Доказывается, что диаметр вписанной окружности заданного тре-
угольника выражается через диаметры двух прямоугольных треугольников 
и высоту данного треугольника. 

Исследуются также случаи, когда высота заданного треугольника не 
пересекает противоположную сторону внутренней точки. В работе 
выявлен постулат который эквивалентен пятому постулату Эвклида. 

Аналогичная задача может быть поставлена для данного параллело-
грамма, любой трапеции и других многоугольников. 
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Some Problems of the Latest Geometry of TrianglesSome Problems of the Latest Geometry of TrianglesSome Problems of the Latest Geometry of TrianglesSome Problems of the Latest Geometry of Triangles    
ZhoraZhoraZhoraZhora    BaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryan    
Arevik Arevik Arevik Arevik Baghdasaryan Baghdasaryan Baghdasaryan Baghdasaryan     

Zarine Zarine Zarine Zarine Sahakyan Sahakyan Sahakyan Sahakyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Euclidean plane, circle, diameter, height, separation, parameter, 
postulate, inscribed 

On the set of right-angled triangles, we have introduced the operation of 
multiplication and exponentiation with natural and fractional exponents. In these 
studies, a number of interesting applications of the introduced operations were 
revealed. 

The purpose of this work is to show the application of the previously found 
formula in the geometry of an arbitrary triangle for right-angled triangles whose 
sides explicitly depend on the parameters m1, m2, …. 

The history of mathematics has shown the enormous role of the fifth postulate 
in Euclid’s geometry. The theory of parallel lines and all related sections of the 
similarity of figures, trigonometry, etc. are based on it. 

To prove the fifth postulate, all the famous mathematicians of the world have 
done enormous research, especially in Europe. They obtained brilliant results, most 
of which are equivalent to Euclid’s axiom of parallelism, enriched geometry, paving 
the way for a New Geometry – the geometry of Lobachevsky. 

In the present work, we managed to obtain a new postulate (proposal), which 
is also equivalent to the fifth postulate of Euclid. 

In this work, problems are considered when an arbitrary triangle is given on a 
two-dimensional Euclidean plane, which is divided by two right-angled triangles 
using height. 

It is proved that the diameter of the inscribed circle of a given triangle is 
expressed in terms of the diameters of two right-angled triangles and the height of 
this triangle. 

Cases are also investigated when the height of a given triangle does not 
intersect the opposite side of the inner point. The paper puts forward a postulate 
that is equivalent to the fifth postulate of Euclid. 

A similar task can be performed for a given parallelogram, any trapezoid and 
other polygons. 
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Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    24.04.2021 24.04.2021 24.04.2021 24.04.2021 թ.թ.թ.թ.    
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