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Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների 
համակարգի անհակասելիությունըհամակարգի անհակասելիությունըհամակարգի անհակասելիությունըհամակարգի անհակասելիությունը    

Նահապետյան ՊարզիկՆահապետյան ՊարզիկՆահապետյան ՊարզիկՆահապետյան Պարզիկ    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. աքսիոմատիկ մեթոդ,Վեյլի աքսիոմների 
համակարգ, Հիլբերտի աքսիոմների համակարգ, անհակասելիու-
թյուն, անկախություն, լրիվություն, երկրաչափության դպրոցական 
դասընթաց 

Գիտական տեսության կառուցման աքսիոմատիկ մեթոդում 
որոշակի նախնական դրույթները, որոնք կոչվում են աքսիոմներ 
կամ պոստուլատներ, ընդունվում են «առանց ապացուցման», իսկ 
այդ տեսության բոլոր պնդումներն արտածվում են նրանցից դա-
տողությունների միջոցով: 

Աքսիոմատիկ մեթոդը մաթեմատիկայում առաջինն օգտա-
գործել է Էվկլիդեսը մ.թ.ա. III դարում «Սկզբունքներ» գրքում տար-
րական երկրաչափության, թվերի տեսության, հանրահաշվի և ան-
տիկ մաթեմատիկայի ուրիշ բաժինների հիմունքները շարադրելիս 
[9, 269]: 

XIX դարում աքսիոմատիկ մեթոդը լայն տարածում ստացավ 
մաթեմատիկայում: Ջ. Պեանոն (1891 թ.) առաջարկեց աքսիոմատի-
կա բնական շարքի համար: Իրական թվերի համար կառուցվեցին 
աքսիոմատիկ տեսություններ և բազմությունների տեսության հա-
մար մշակվեց աքսիոմների համակարգ: Հատկապես լայն տարա-
ծում ստացան ձևական աքսիոմատիկաները ժամանակակից հան-
րահաշվում, որտեղ աքսիոմների համակարգը, ըստ էության, հան-
դես է գալիս որպես այս կամ այն հանրահաշվական կառույցի 
սահմանում: 

Երկրաչափության աքսիոմատիկ շարադրման կատարելա-
գործումը ամբողջովին ավարտվեց միայն XIX դարում Պաշի և Հիլ-
բերտի կողմից: 

1899 թ. լույս տեսավ գերմանացի մաթեմատիկոս Դ. Հիլբերտի 
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հանրահայտ «Երկրաչափության հիմունքներ» գիրքը: Այս գրքում 
առաջին անգամ տրված է աքսիոմների ցուցակ, որը բավարար է 
էվկլիդեսյան երկրաչափության տրամաբանական կառուցման 
համար: Կարելի է ասել, որ Հիլբերտի այս գրքից է սկսվում ժամա-
նակակից աքսիոմատիկական մեթոդը մաթեմատիկայում և մաթե-
մատիկական կառույցների տեսությունը ժամանակակից հասկա-
ցողությամբ: Հիլբերտի աքսիոմատիկայի թերությունն այն է, որ 
այն ներքուստ բոլորովին կապված չէ վեկտորական տարածության 
հասկացության հետ, որը մեր ժամանակներում մաթեմատիկայում 
շատ կարևոր դեր է կատարում, այն մեծածավալ է ու բարդ, 
նրանում բացակայում են տեսաբազմական հասկացությունները, և 
այն հիմք չի տալիս էվկլիդեսյանից տարբեր երկրաչափություն-
ների կառուցման համար: Գերմանացի մաթեմատիկոս Հերման 
Վեյլը 1918 թ. առաջարկեց տարածության իր աքսիոմատիկան՝ 
հիմնված վեկտորական տարածության հասկացության լայն կի-
րառման վրա: Հ. Վեյլի աքսիոմատիկան զերծ է Դ. Հիլբերտի 
աքսիոմատիկայի վերոհիշյալ թերություններից, համապատաս-
խանում է ժամանակակից պահանջներին, թույլ է տալիս էվկլիդես-
յան և ոչ էվկլիդեսյան երկրաչափությունների, ինչպես նաև պրո-
յեկտիվ երկրաչափության բոլոր հարցերը շարադրել միասնական 
սխեմայով։ 

Դիցուք * եռաչափ վեկտորական տարածություն է իրական 
թվերի + դաշտի վրա: , ≠ ∅ բազմությունը կոչվում է ,-	եռաչափ 
իրական էվկլիդեսյան տարածություն, եթե տրված է .: , × , → * 
արտապատկերում, որը բավարարում է հետևյալ երեք Վեյլի աք-
սիոմներին [10, 173]. 

1. Յուրաքանչյուր 1 ∈ , տարրի համար .�: , → * արտա-
պատկերումը՝ ըստ  .�(2) = .(1, 2), ∀2 ∈ , 

Օրենքը բիեկցիա է: .(1, 2)	վեկտորը սովորաբար նշանակում են	12555556: 
Ըստ աքսիոմ 1-ի 
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∀1 ∈ ,, ∀76 ∈ *	∃9 ∈ ,:19555556 = 7,5556; 
ընդ որում այդպիսի 9 տարրը միակն է: 

2) 12555556 + 2=555556 = 1=555556, ∀1, 2, = ∈ ,: 
3) * վեկտորական տարածությունը էվկլիդեսյան վեկտորա-

կան տարածություն է: Դա նշանակում է, որ 	* վեկտորա-
կան տարածության վրա տրված է դրական երկգծային ձև. >: * × * → + 

(>(76, ?6) = 76 ∙ ?6	թիվը կոչվում է 76, ?6	վեկտորների սկալյար արտա-
դրյալ): 

Էվկլիդեսյան տարածության կառույցի սահմանման ուրիշ 
եղանակներ առաջարկում են գերմանացի մաթեմատիկոս Ֆ. Բահ-
մանը և ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Գ. Շոկեն: Իր կառուցումների 
հիմքում Ֆ. Բահմանը դնում է առանցքային և կենտրոնական հա-
մաչափությունները և զարգացնում է երկրաչափությունը՝ որպես 
յուրօրինակ «համաչափությունների հաշիվ»: Գ. Շոկեի աքսիոմա-
տիկան հիմնված է զուգահեռության, ուղղահայացության և հեռա-
վորության հասկացությունների վրա. այն ինչ-որ իմաստով միջա-
կա տեղ է զբաղեցնում Վեյլի ու Բահմանի կառուցումների միջև: 

Աքսիոմների ցանկացած համակարգի ներկայացվում են երեք 
պահանջներ: Առաջին՝ աքսիոմների համակարգը պետք է լինի 
անհակասելի: Աքսիոմները ոչ միայն չպետք է հակասեն միմյանց, 
այլև նրանցից արտածված բոլոր թեորեմների մեջ չպետք է լինեն 
այնպիսի երկուսը, որոնցից մեկը հակասի մյուսին: Աքսիոմների 
համակարգի անհակասելիությունն ապացուցելու համար բա-
վական է կառուցել աքսիոմների այդ համակարգի ինչ-որ մեկնա-
բանում։ Երկրորդ՝ աքսիոմները պետք է մեկը մյուսից անկախ լի-
նեն, այսինքն՝ նրանցից ոչ մեկը չպետք է լինի մնացածների 
հետևանքը, չպետք է արտածվի նրանցից, քանի որ այդ դեպքում 
նա կլիներ ոչ թե աքսիոմ, այլ թեորեմ: Երրորդ՝ աքսիոմների հա-
մակարգը պետք է լինի լրիվ, այսինքն՝ այդ աքսիոմները պետք է 
բավական լինեն տվյալ դիսցիպլինի բոլոր թեորեմներն ապացուցե-
լու համար, ավելի ճիշտ՝ տվյալ մաթեմատիկական դիսցիպլինի 
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տերմիններով ձևակերպված միմյանց բացասող ցանկացած երկու 
առաջադրություններից մեկը պետք է արտածվի աքսիոմների 
տվյալ համակարգից, իսկ մյուսը պետք է նրան հակասի: Սովորա-
բար աքսիոմների համակարգի լրիվության գաղափարին տրվում է 
որոշ չափով այլ պարզաբանում, որը հիմնված է օբյեկտների երկու 
համակարգերի «իզոմորֆիզմի» գաղափարի վրա: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ: Վեյլի 1-3 աքսիոմների համակարգն անհակասելի է, 
եթե անհակասելի է իրական թվերի թվաբանությունը [9, 225]: 

ԱպացույցԱպացույցԱպացույցԱպացույց։ Թեորեմն ապացուցելու համար պետք է կառուցել 
Վեյլի 1-3 աքսիոմների համակարգի անալիտիկ մեկնաբանում։ 
Վեյլի աքսիոմատիկայի հիմնական հասկացությունները մեկնա-
բանենք իրական թվերի օգնությամբ։  

10. Վեկտոր կանվանենք կամայական @A�AA-B տեսքի սյուն-
մատրիցը, որտեղ A�, A, 	A- կամայական իրական թվեր են։ 
Ընդ որում երկու վեկտորներ համընկնում են այն և միայն 
այն դեպքում, երբ երկու մատրիցների համապատասխան 
տարրերը հավասար են։ Վեկտորների համընկնումը նշա-
նակվում է հավասարության նշանով։ 

20 . @A�AA-B և @
C�CC-B վեկտորների գումար կանվանենք @A� + C�A + CA- + C-B 

վեկտորը։ 

30. @A�AA-B վեկտորի արտադրյալ D թվով կոչվում է @
DA�DADA-B 

վեկտորը։ 

40 . @A�AA-B և @
C�CC-B վեկտորների սկալյար արտադրյալ՝ որոշված 

@E�EE-B	 ոչ զրոյական վեկտորով, կոչվում է 	FGHGIFJHJIFKHKLGJILJJILKJ 	 
թիվը։ 
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50. Կետ կանվանենք ցանկացած (M� M M-) տեսքի տող-
մատրիցը, որտեղ M�, M, M- կամայական իրական թվեր են։ 
Ընդ որում (M� M M-) և (N� N N-) կետերը 
համընկնում են այն և միայն այն դեպքում, երբ M� = N�, M = N,  M- = N- ։ 

60. Կասենք, որ (M� M M-), (N� N N-) կետերի կարգա-

վորված զույգը և @A�AA-B վեկտորը պատկանում են մեկը 

մյուսին, եթե N� − M� = A�, N − M = A, N- − M- = A-։ 
Ցույց տանք, որ այսպիսի համաձայնությունների դեպքում 

եռաչափ էվկլիդեսյան տարածության Վեյլի աքսիոմները տեղի 
ունեն։ 

1. Դիցուք 1P = (Q� Q Q-)	կամայական կետ է, իսկ R56 = @R�RR-B	 
կամայական վեկտոր է։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ 
գոյություն ունի մեկ և միայն մեկ 2 = (M� M M-) կետ՝ այն-
պիսին, որ 1P2555555556 = R56։ 60-ի համաձայն՝ վերջին առնչությունը 
հավասարազոր է M� − Q� = R�, M − Q = R, M- − Q- = R- 
պայմաններին։ Այստեղից ակնհայտորեն հետևում է, որ 
գոյություն ունի M�, M, M- թվերի մեկ և միայն մեկ եռյակ, որը 
բավարարում է այդ թվային հավասարություններին։ 

2. Դիցուք 1 = (Q� Q Q-), 	2 = (R� R R-) և  = = (S� S S-) կամայական կետեր են։ Ըստ 60-ի գտնում 

ենք 12555556, 2=,5555556 1=555556 վեկտորները։ Այնուհետև հաշվի առնելով   

20-ը՝ համոզվում ենք, որ 1=555556 = 12555556 + 2=555556։ 
3. 40-ից հետևում է, որ տեղի ունի նաև 3-րդ աքսիոմը։ 
Երկրաչափության դպրոցական դասընթացի տեսական 

հիմունքների կառուցման նկատմամբ տարբեր մոտեցումներ գոյու-
թյուն ունեն։ Երկրաչափության դպրոցական դասընթացում ներ-
կայումս հիմնավորապես արտահայտված է տարրական երկրա-
չափության կառուցման սխեման՝ ըստ Հիլբերտի [3, 125-130]։ Ընդ 
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որում՝ որոշ արտածումներ ու դատողություններ բավականաչափ 
պարզեցված են։ 

Ուստի նպատակահարմար է դիտարկել հարթաչափության 
դպրոցական դասընթացի աքսիոմների համակարգի անհակասե-
լիության վերաբերյալ խնդիրը։ 

Առաջին հիմնական հասկացությունները, որոնց ծանոթանում 
են դպրոցականները երկրաչափության դասընթացն ուսումնասի-
րելիս, «կետ» և «ուղիղ» հասկացություններն են: Հիմնական հաս-
կացությունների սահմանումները չեն տրվում, նրանց հատկու-
թյուններն արտահայտվում են աքսիոմների միջոցով: Օգտագործե-
լով հիմնական հասկացություններն ու աքսիոմները` սահմանվում 
են նոր հասկացություններ, ձևապերպվում և ապացուցվում են 
թեորեմներ, և այդպիսով կատարվում է երկրաչափական պատ-
կերների հատկությունների ուսումնասիրությունը: 

Ինչպես հարթաչափության, այնպես էլ տարածաչափության 
կառուցման համար անհրաժեշտ ոչ բոլոր աքսիոմներն են բերված 
երկրաչափության դպրոցական դասընթացում: Դրանցից մի քանի-
սը թեև օգտագործվում են, սակայն չեն ձևակերպվում շարադրան-
քը չբարդացնելու նպատակով: Հարթաչափության դպրոցական 
դասընթացի աքսիոմների համակարգը՝ Σդ, կազմված է տասնվեց 
աքսիոմներից [3, 125]: Σդ աքսիոմների համակարգն անհակասելի է: Իրոք, նախ ցույց 

տանք, որ դ-երկրաչափության հիմնական հասկացությունները 
կարող են սահմանվել Վեյլի երկրաչափությունում։ Վեյլի երկ-
րաչափությունում դ-կետ կանվանենք յուրաքանչյուր վ-կետը, իսկ 
դ-ուղիղ՝ յուրաքանչյուր վ-ուղղի բոլոր կետերի բազմությունը:      
Դ-հեռավորություններ ասելով՝ կհասկանանք վ-հեռավորություն-
ները: Այսպիսի համաձայնությունների դեպքում հեշտ է ցույց տալ, 
որ Σդ աքսիոմների համակարգի բոլոր աքսիոմները ճշմարիտ 

պնդումներ են Վեյլի երկրաչափությունում: Այս պնդումն ապա-
ցուցենք աքսիոմներից յուրաքանչյուրի համար: 

1. Յուրաքանչյուր ուղղի պատկանում է առնվազն երկու կետ: 
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Այս աքսիոմի ճշմարտացիությունը Վեյլի երկրաչափությու-
նում հետևում է ուղղի սահմանումից՝ [10, 175, §6. 1]: 

2. Գոյություն ունեն մի ուղղի վրա չգտնվող առնվազն երեք 
կետեր: 

Դիցուք Π որոշակի հարթություն է, 1 ∈ Π և V6 ու W6ΠP երկչափ 
ենթատարածության բազիս են կազմում: Ըստ աքսիոմ 1-ի 
գոյություն ունեն այնպիսի X և Y կետեր, որոնք բավարարում են 	1X5555556 = V6	 և		1Y5555556 = W6 պայմաններին: Քանի որ V6, W6 ∈ ΠP, ուստի X, Y ∈ Π: Ցույց տանք, որ	1, X և	Y կոլինեար չեն, այսինքն՝ 
գոյություն չունի այդ երեք կետերը պարունակող ուղիղ: Դիցուք, 
ընդհակառակն,	Q5556 ուղղորդ վեկտորով և	ZP կետով անցնող [	 
ուղիղը պարունակում է այդ կետերը, այսինքն՝ 1 ∈ [, X ∈ [, Y ∈ [: 
Հետևաբար,	1X555556 ∥ Q6, 1Y555556 ∥ Q6 այսինքն՝ V6 ∥ W6: Որը հակասում է	V6 և	W556 
վեկտորների ընտրության պայմանին: 

3. Ցանկացած երկու կետերով անցնում է ուղիղ, ընդ որում` 
միայն մեկը: 

Դիցուք այդ կետերն են	1 և	2: Հեշտ է տեսնել, որ	Q = ]1, 12555556^ 
ուղիղն անցնում է 1 և	2 կետերով: Դիցուք R	ինչ-որ ուղիղ է, որը 
նույնպես անցնում է 1 և	2 կետերով՝ 1 ∈ R, 2 ∈ R: Հետևաբար,	125555556 
կհանդիսանա	R ուղղի ուղղորդ վեկտոր: Այսպիսով, 	R անցնում է 	1 
կետով, և քանի որ 	12555556 վեկտորը նրա ուղղորդ վեկտոր է, հետևա-
բար,	Q  և 	R	համընկնում են: 

4. Ուղղի երեք կետերից մեկը, ընդ որում՝ միայն մեկը, ընկած է 
մյուս երկուսի միջև։ 

Դիցուք այդ կետերն են 1, 2, =: Դիտարկենք 	125555556, 2=555556 և 	=1555556  վեկ-
տորները: Եթե 12555556 =  2=555556,  > 0, ապա 	1=5555556 = 12555556 + 2=555556 = ( + 1)2=555556 
և 12555556 = ��I�1=555556, որտեղ	0 < ��I� < 1: Հետևաբար, տեղի ունի b(12=): 
Համանմանորեն են դիտարկվում նաև մյուս հնարավոր դեպքերը: 

5. Ուղղի յուրաքանչյուր c կետն այն տրոհում է երկու մասի 
(ճառագայթների) այնպես, որ միևնույն ճառագայթի ցան-
կացած երկու կետեր ընկած են c կետի միևնույն կողմում, 
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իսկ տարբեր ճառագայթների ցանկացած երկու կետեր՝ c 
կետի տարբեր կողմերում։ c սկզբնակետով բաց ճառագայթը, որն անցնում է	d կետով, 

սահմանվում է որպես	]Z:cZ5555556 = �cd5555556, � > 0^	կետերի բազմություն: 
Դիցուք	Ωf� և	Ωf	Q	ուղղի ուղղություններն են, իսկ (c, Ωf�) և	(c, Ωf)	c 
սկզբնակետով բաց ճառագայթներ են՝ որոշված այդ ուղղություն-
ներով: Ցույց տանք, որ այդ ճառագայթների կետերի բազմու-
թյունները բավարարում են պնդման պայմաններին: Իրոք, եթե	1 և 	2 տարբեր կետերը պատկանում են միևնույն ճառագայթին, ապա 	c1555556 = ��cd5555556, �� > 0 և c2555556 = �cd5555556, 	� > 0: Հետևաբար, c1555556 = �c2555556, � > 0: Եթե 0 < � < 1, ապա տեղի ունի	b(c12)	[10, 176, §6. 3], իսկ 
եթե � > 1, ապա	c2555556 = �g c1555556, 0 < �g < 1	և տեղի ունի	b(c21) (� ≠ 1, 
քանի որ 1 ≠ 2), այսինքն՝ 1	ու	2 կետերն ընկած են c -ի միևնույն 
կողմում: 

Եթե 1 և	2 պատկանում են տարբեր ճառագայթների, ապա 	c1555556 = �c2555556,	 � < 0: Հետևաբար, 	1c555556 = �hc2555556, �h > 0,		1255555556 = 1c555556 + c2555556 = (�h + 1)c2555556	 և 1c555556 = ghgiI�12555556, 
որտեղ 0 < ghgiI� < 1: Ուստի տեղի ունի b(1c2): Այսինքն՝	1 և 2 
կետերն ընկած են	c կետի տարբեր կողմերում: 

6. Յուրաքանչյուր Q ուղիղ տրոհում է հարթությունը երկու 
մասի (կիսահարթությունների) այնպես, որ միևնույն կիսա-
հարթության ցանկացած երկու կետեր ընկած են Q ուղղի 
միևնույն կողմում, իսկ տարբեր կիսահարթությունների 
ցանկացած երկու կետեր ընկած են Q ուղղի տարբեր կող-
մերում։ 

Դիտարկենք	Q՝ սահմանով երկու բաց կիսահարթությունները: 
Եթե 1 ու	2 կետերը պատկանում են տարբեր կիսահարթություննե-
րի, ապա	[12] հատվածն ունի	Q ուղղի հետ մեկ և միայն մեկ 
ընդհանուր ներքին կետ [9, 244]: Հետևաբար, 1 ու	2 ընկած են	Q 
ուղղի տարբեր կողմերում: Իսկ եթե 1 ու	2 կետերը պատկանում են 
միևնույն կիսահարթությանը, ապա	[12] հատվածը չունի	Q ուղղի 
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հետ ոչ մի ընդհանուր կետ [9, 245], հետևաբար, 1	ու	2 ընկած են		Q 
ուղղի միևնույն կողմում: 

7. Եթե վերադրելիս երկու հատվածների ծայրակետերը համ-
ընկնում են, ապա համընկնում են նաև հատվածները։ 

Այս պնդման ապացույցը հետևում է հատվածի սահմանումից 
[10, 176, §6. 3]։ 

8. Ցանկացած ճառագայթի վրա նրա սկզբնակետից կարելի է 
տեղադրել տրվածին հավասար հատված, ընդ որում՝ միայն 
մեկը։ 

9. Ցանկացած ճառագայթից տրված կիսահարթության մեջ 
կարելի է տեղադրել տրված չփռված անկյանը հավասար 
անկյուն, ընդ որում՝ միայն մեկը։ 

10. Ցանկացած ℎ  անկյուն կարելի է վերադրմամբ համընկեց-
նել իրեն հավասար ℎ� � անկյանը այնպես, որ՝ 

1) ℎ ճառագայթը համընկնի 	ℎ� ճառագայթին, իսկ 	 	 ճառա-
գայթը՝   � ճառագայթին, 

2) ℎ ճառագայթը համընկնի	 � ճառագայթին, իսկ   ճառագայ-
թը՝  ℎ� ճառագայթին։ 

8, 9, 10 պնդումներն ապացուցված են [10]-ի §7-ում (համապա-
տասխանաբար՝ թեորեմ 2, թեորեմ 4, թեորեմ 4-ի հետևանք): 

11. Ցանկացած պատկեր հավասար է ինքն իրեն։ 
12. Եթե m պատկերը հավասար է m� պատկերին, ապա m� 

պատկերը հավասար է m պատկերին։ 
13. Եթե m� պատկերը հավասար է m պատկերին, իսկ m 

պատկերը՝  m- պատկերին, ապա	m� պատկերը հավասար է m- պատկերին։ 
11, 12, 13 պնդումների ապացույցը հետևում է այն բանից, որ 

շարժումները կազմում են խումբ, և կոնգրուենտությունը համարժե-
քության հարաբերությունն է բոլոր պատկերների բազմության վրա: 

14. Ցանկացած հատվածի երկարությունը՝ ըստ հատվածների 
չափման ընտրված միավորի, արտահայտվում է դրական 
թվով։ 
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Ըստ Վեյլի 3-րդ աքսիոմի՝ 	* տեղափոխությունների տարա-
ծությունը էվկլիդեսյան վեկտորական տարածություն է, այսինքն՝ 
նրանում որոշված է	>(76, ?6) = 76 ∙ ?6 դրական երկգծային ձև (վեկ-

տորների սկալյար արտադրյալ):	|76| = √76 թիվը կանվանենք 76–ի 
նորմա:	p նշանակենք բոլոր հատվածների բազմությունը, իսկ 	+I∗` 
բոլոր դրական իրական թվերի բազմությունը: Դիտարկենք 	r: p → +I∗  արտապատկերումը՝ ըստ r([12]) = :12555556:, ∀	[12] ∈ p 
օրենքի [10, 211]: r([12])	կանվանենք [12] հատվածի երկարու-
թյուն: Հետևաբար, ցանկացած հատվածի երկարությունն արտա-
հայտվում է դրական թվով: 

15. Հատվածների չափման ընտրված միավորի դեպքում ցան-
կացած դրական թվի համար գոյություն ունի հատված, որի 
երկարությունն արտահայտվում է այդ թվով։ 

Եթե տրված է միավոր հատված, ապա գոյություն ունի	[12] 
հատված, որի երկարությունը հավասար է մեկի: Դիցուք A կամա-
յական դրական թիվ է: Դիտարկենք	(12) ուղղի վրա այնպիսի	= 
կետ, որ 1=555556 = A12555556, կունենանք :1=555556: = A:12555556: 	⇒	 r([1=]) = Ar([12]) = A: 

16. Տրված ուղղի վրա չգտնվող կետով անցնում է այդ ուղղին 
զուգահեռ միայն մեկ ուղիղ։ 

Կատարենք հակասող ենթադրություն: Ենթադրենք՝	Q ուղղի 
վրա չգտնվող	ZP կետով անցնում են երկու	%� և	% տարբեր ուղիղ-
ներ՝ զուգահեռ Q-ին: Դիցուք	Q ուղղի ուղղորդ վեկտորն է t556: Ըստ 
ուղղի սահմանման [10, 175, §6.1]. %� = ]Z:ZPZ5555555556 = AV6, A ∈ +^, % = ]d:ZPd5555555556 = CW6, C ∈ +^: 

Քանի որ %� ∥ Q ⇒ V6 ∥ t556 , և քանի որ % ∥ Q ⇒ W6 ∥ t556: 
Հետևաբար, V6 ∥ W6, ⇒ V6 =  W6,  ∈ +: Ստացվում է, որ ZPZ5555555556 =A W6(A ∈ +), այսինքն՝ %� = %: 
Ստացվեց հակասություն, որն էլ ապացուցում է, որ 	Q ուղղի 
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վրա չգտնվող կետով անցնում է այդ ուղղին զուգահեռ միայն մեկ 
ուղիղ: 

Այսպիսով՝ ճշմարիտ է հետևյալ թեորեմը. 
ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ:::: 	Σդ ⊂ ℑ(Σw): 
Հետևանք:Հետևանք:Հետևանք:Հետևանք: Σդ աքսիոմների համակարգն անհակասելի է, եթե 

անհակասելի է իրական թվերի թվաբանությունը: 
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թյուն 7, Երևան, 2011, 128 էջ: 
2. Աթանասյան Լ.Ս., Բուտուզով Վ.Ֆ. և ուրիշներ, Երկրաչափու-

թյուն 8, Երևան., 2012, 144 էջ: 
3. Աթանասյան Լ.Ս., Բուտուզով Վ.Ֆ. և ուրիշներ, Երկրաչափու-

թյուն 9, Երևան, 2013, 144 էջ: 
4. Շարիգին Ի.Ֆ., Երկրաչափություն, Ավագ դպրոցի բնագիտա-
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Непротиворечивость системы аксиомНепротиворечивость системы аксиомНепротиворечивость системы аксиомНепротиворечивость системы аксиом    
школьного курса планиметриишкольного курса планиметриишкольного курса планиметриишкольного курса планиметрии    

Нагапетян ПарзикНагапетян ПарзикНагапетян ПарзикНагапетян Парзик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։ ։ ։ ։ аксиоматический метод, система аксиом Вейля, 
система аксиом Гильберта, непротиворечивость, независимость, полнота, 
школьный курс геометрии 

Аксиоматический метод в математике впервые был использован 
Евклидом в III веке до н. э. в его книге «Начала». В XIX в. аксиоматический 
метод получил широкое распространение в математике. Полностью совер-
шенствование аксиоматического изложения геометрии была завершена 
лишь в XIX веке Пашем и Гильбертом. В 1899 г. вышла знаменитая книга 
немецкого математика Д. Гильберта «Основания геометрии». В этой книге 
впервые дан список аксиом, достаточный для логического построения 
евклидовой геометрии. С «Оснований геометрии» Гильберта начинается 
современный аксиоматический метод в математике и теория математичес-
ких структур в современном ее понимании. Немецкий математик Герман 
Вейль в 1918 г. предложил свою аксиоматику пространства, основанную на 
широком применении понятия векторногопространства. Система геомет-
рических аксиом должна удовлетворять следующим основным требова-
ниям։։։։ непротиворечивость, независимость, полнота. Система аксиом Вейля 
и аксиоматика Гильберта евклидовой геометрии непротиворечивы, если 
непротиворечива арифметика вещественных чисел. В настоящей статье 
рассмотрена задача о непротиворечивости системы аксиом школьного 
курса планиметрии Σш. Доказывается, что все аксиомы системы Σш 
являются истинными утверждениями в геометрии Вейля.    

Значит справедлива следующая теорема. 
Теорема. Σш ⊂ ℑ(Σw). 
Из теоремы получаем. 
Следствие. Система аксиом Σш непротиворечива, если непротиворе-

чива арифметика вещественных чисел. 
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Consistency of the Axiomatic SystemConsistency of the Axiomatic SystemConsistency of the Axiomatic SystemConsistency of the Axiomatic System    
of the School Plane Geometry Courseof the School Plane Geometry Courseof the School Plane Geometry Courseof the School Plane Geometry Course    

NahapetyanNahapetyanNahapetyanNahapetyan    ParzikParzikParzikParzik    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: axiomatic method, Weyl axiomatic system, Hilbert axiomatic 
system, consistency, independence, completeness, school Geometry course 

In mathematics, the axiomatic method was first applied by Euclid in his 
book “The Elements”, 3rd century B.C. The axiomatic method became widely 
popular in Mathematics in the 19th century. The improvement process of the 
axiomatic description of Geometry was fully completed only in the 19th century 
by Pasch and Hilbert. In 1899 the “Foundations of Geometry”, a famous book 
written by D. Hilbert was published. In this book for the first time a list of 
axioms is presented, quite sufficient to provide logical basis for Euclid’s 
Geometry. The modern axiomatic method in Mathematics and the theory of 
mathematical structures stem from Hilbert’s “Foundations of Geometry”. In 
1918 Hermann Weyl, a German mathematician introduced his axiomatics of 
space based on wide application of the notion of “vector space”. The system of 
geometric axioms should satisfy the following main requirements: consistency, 
independence, completeness. Wyle’s axiomatic system and Hilbert axiomatics 
of Euclid’s Geometry are consistent if the arithmetic of real numbers is 
consistent. In this article the consistency issue of Σyaxioms in the school course 
of plane Geometry is considered. The article proves that all axioms of Σy system 
are true statements in Weyl’s Geometry.  

It means that the following theorem is true: 
Theorem: Σy ⊂ ℑ(Σw). 
From the Theorem we derive the following. 
Result: The system of 	Σy axioms is consistent if the arithmetic of real 

numbers is consistent. 
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