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Պյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններՊյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններՊյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններՊյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններ    
Բաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան ԺորաԲաղդասարյան Ժորա    
Բաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան ԱրևիկԲաղդասարյան Արևիկ    

Սահակյան ԶարինեՍահակյան ԶարինեՍահակյան ԶարինեՍահակյան Զարինե    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ուղղանկյուն եռանկյուն, ֆունկցիոնալ 
եռյակ, անորոշ հավասարում, թվային հաջորդականություն, 
բեկյալների բազմություն, բուրգ 

1. Մեր կողմից ներմուծված պյութագորյան եռանկյունների 
նորագույն հանրահաշվա-երկրաչափական տեսությունը [1, 25-35], 
[2, 35-45], [3, 38-45] հնարավորություն է ընձեռնում կառուցել երկ-
րաչափական նոր պատկերներ, որոնք օժտված են հետաքրքիր 
հատկություններով, որոնց չենք հանդիպում երկրաչափական հե-
տազոտություններում՝ հին ժամանակներից մինչև այժմ: Զարմա-
նալին ու ուշագրավն այն իրողությունն է, որ պյութագորյան 
եռանկյունների կառուցման մեր մեթոդը հուշում է կամ թույլա-
տրում է լուծել nxxx ,...,, 21     n ----անհայտներով երկրորդ աստիճանի 

անորոշ մեկ հավասարում, երբ անհայտներից մեկին տալիս ենք 
ցանկացած իրական ազատ արժեք: 

2. Այժմ դիտարկենք վերոհիշյալ անորոշ հավասարումը 
հետևյալ տեսքով. 

    
22

1

2

2

2

1 ... nn xxxx =+++ −
  (1)

    Rxxx n ∈,...,, 21  

Լուծենք (1) հավասարումը և տանք նրա երկրաչափական 
մեկնաբանումը: 

Քանի որ, ցանկացած a     իրական թվով ծնված ուղղանկյուն 
եռանկյուն, ըստ [2, 35-45] աշխատանքի, որոշվում է 
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 (2) 

եռյակով, որտեղ m  պարամետրը ( )am <<0  ընդունում է ( )a,0  
ինտերվալի անվերջ քանակությամբ արժեքներ, ապա առաջանում 
են անվերջ բազմությամբ ուղղանկյուն եռանկյուններ: 
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Այժմ (1) հավասարումը լուծելու համար 1x  անհայտին տանք

11 ax =     ազատ արժեքը, և քանի որ nn xxxx ,,...,, 121 −  իրական 

մեծություններ են, ապա 11 ax =  թվով, ըստ վերևում բերված (2) 

բանաձևերի, ծնվում են ( )yxaa ,, 211
=∆  ուղղանկյուն եռանկյուններ՝ 

հետևյալ կողմերով՝ 
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Հետևաբար yxx ,, 21 ----ը կլինեն 

    11 ax = , , , , 
1

2

1

2

1
2

2m

ma
x

−
= ,,,,    

1

2

1

2

1

2m

ma
y

+
= ,,,, (3) 

Որտեղ 110 am << , , , , 1m  փոփոխվում է ( )1,0 a  ինտերվալում: 

Այսպիսով` 

2

1

2

1

2

122

2

2

1
2 







 +
==+

m

ma
yxx :    (4) 

Այստեղից ստանում ենք, որ (1) հավասարման մեջ 2

2

2

1 xx + –ին 

կարելի է փոխարինել 2
y -ով՝ ըստ (4) բանաձևի, որտեղ y -ը (3) 

տեսքով իրական թիվ է: 
Ուստի (1) հավասարումը կներկայացնենք հետևյալ կերպ. 

    
22

1

2

3

2 ... nn xxxy =+++ −
։։։։ (5) 

Այնուհետև վերևում օգտագործված մոտեցումը կիրառենք (5) 
հավասարման նկատմամբ և այն գրենք. 

    
22

3

2
zxy =+ : (6) 

Ներգրավելով 3x  անհայտը՝  կստանանք ( )zxy ,, 3  եռյակը: Այս 

եռյակը ծնվում է y  իրական թվով, որն ըստ (3)-ի՝ վերջնական 

տեսքով կախված է 11 ax =  իրական թվից: Այսպիսով, (1) 

հավասարման լուծումները որոնելիս կատարել ենք երկու քայլ՝ 
անցում ( )yxa ,, 21  ուղղանկյուն եռանկյունից նոր ( )zxy ,, 3  ուղ-

ղանկյուն եռանկյան (նկ. 1): Հետևաբար վերջինիս կողմերը կլինեն. 
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որտեղ ym << 20 : 

 
 
 
 

    
    

Նկար 1. Անցում Նկար 1. Անցում Նկար 1. Անցում Նկար 1. Անցում ( )yxa ,, 21     ուղղանկյուն եռանկյունուղղանկյուն եռանկյունուղղանկյուն եռանկյունուղղանկյուն եռանկյունիիիից ց ց ց     

նոր նոր նոր նոր ( )zxy ,, 3     ուղղանկյուն եռանկյանուղղանկյուն եռանկյանուղղանկյուն եռանկյանուղղանկյուն եռանկյան    

 
Հաջորդ հերթական քայլով ներգրավենք 4x  անհայտը. 

կունենանք ( )uxz ,, 4  եռյակը, որտեղ  

3

2

3

2

4
2m

mz
x

−
= , , , , 

3

2

3

2

2m

mz
u

+
= , , , , zm << 30  

Քանի որ 22

3

2

2

2

1 zxxx =++ , ապա երկու քայլ կատարելուց 

հետո ստանում ենք 4321 AAAA  պյութագորյան բեկյալը կամ համա-

պատասխան քառանկյունը, իսկ հաջորդ քայլում՝ 54321 AAAAA  

պյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալը (նկ. 2): 

 
    

Նկար 2.Նկար 2.Նկար 2.Նկար 2. Պյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալըՊյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալըՊյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալըՊյութագորյան հնգանկյունը և բեկյալը    

y  2x

1x

z

y

3x
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Հաջորդաբար այս եղանակով ներգրավելով մնացած անհայտ-
ները վերջավոր թվով՝ )1( −n     քայերից հետո կունենանք հետևյալ 

հավասարումը. 

    
22

1

2

nn xxv =+ −
,,,, (7) 

որտեղ 
2

2

2

2

2

1

2 ... −+++= nxxxv  

և ( )nn xxv ,, 1−  եռյակը, որը կամ պյութագորյան եռյակ է կամ կամա-

յական ուղղանկյուն եռանկյան կողմեր: Հետևաբար կստանանք. 

m

mv
xn

2

22

1

−
=− , , , , 

m

mv
xn

2

22 +
= , , , , vm <<0 : 

Այսպիսով, վերջնականապես գտնում ենք (1) անորոշ հավա-
սարման բոլոր nn xxxx ,,...,, 121 −  անհայտների արժեքները՝ լուծում-

ները, որոնք որոշում են նշված հավասարմանը բավարարող պյու-
թագորյան բեկյալը կամ համապատսախան պյութագորյան n -
անկյուն բազմանկյունը: 

(1) հավասարման լուծումները գտնելու կիրառված մեթոդը 
կանվանենք անհայտների հաջորդաբար ներգրավման կամ 
ընդգրկման մեթոդ: 

Մաթեմատիկական գրականության մեջ լավ հայտնի են բեկյալի 
և բազմանկյան հասկացությունները [5, 749-752; 6, 36-37; 7, 18-20; 8, 
94-95], սակայն չի խոսվում պյութագորյան բեկյալ և պյութագորյան 
բազմանկյուն պատկերների մասին: Այժմ ներմուծենք պյութագոր-
յան բեկյալ և պյութագորյան բազմանկյուն հասկացությունները։ 

Սահմանում 1.Սահմանում 1.Սահմանում 1.Սահմանում 1. Էվկլիդյան հարթության վրա պյութագորյան 
բեկյալ է կոչվում այն բեկյալը, որի օղակների (բեկյալը կազմող 
հատվածների) քառակուսիների գումարը հավասար է նրան փա-
կողի քառակուսուն: 

Նման ձևով՝ պյութագորյան n -կողմանի (n -անկյուն) բազ-
մանկյուն է կոչվում այն բազմանկյունը, որի համար գոյություն 
ունի մի կողմ, որի քառակուսին հավասար է մնացած կողմերի 
քառակուսիների գումարին: 
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Օրինակ: Դիցուք՝ 311 == ax , ապա կունենանք ( )yx ,,3 2 , 3-ով 

ծնվող պյութագորյան ( )5,4,3  կողմերով եռանկյունը: Հետևաբար 

առաջին քայլով ստանում ենք՝ 
31 =x , 42 =x , 5=y ։։։։ 

2-րդ քայլով ըստ 2 կետում շարադրված տեսության դիտար-
կում ենք ( ) ( )zxzxy ,,5,, 33 =  պյութագորյան եռյակը ( )13,12,5 : 

Հետևաբար 22

3

2

2

2

1 zxxx =++  կամ 2222 131243 =++ : 

Այսպես շարունակ հաջորդաբար ներգրավելով նոր անհայտ-
ներ՝ ստանում ենք 6-օղակից (կողմերից) բաղկացած 3, 4, 12, 84, 
3612, 6526884 (8) բեկյալը և յոթանկյուն պյութագորյան բազ-
մանկյունը՝ 3, 4, 12, 84, 3612, 6526884, 6526885 ( 18 ) կողմերով: 

Կառուցենք ( 18 ) պյութագորյան բազմանկյունը և համապա-

տասխան բեկյալը (տե՛ս նկ. 3). 
1) 321 AAOA -ը պյութագորյան  քառանկյուն է 2222 131243 =++ , 

2) 4321 AAAOA -ը պյութագորյան հնգանկյուն է 
22222 85841243 =+++ , 

3) 14321 BAAAOA -ը պյութագորյան վեցանկյուն է
222222 157132841243 =++++ , 

4) 24321 BAAAOA ----ը պյութագորյան վեցանկյուն է 
222222 221204841243 =++++ , 

5) 34321 BAAAOA ----ը պյութագորյան վեցանկյուն է 
222222 725720841243 =++++ , 

6) 54321 AAAAOA ----ը պյութագորյան վեցանկյուն է 
222222 36133612841243 =++++ : 
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(8) բեկյալը կամ նրան համապատասխան ( 18 ) բազմանկյունը 

կոչվում է 3-ով ծնված պյութագորյան բեկյալ կամ պյութագորյան 
բազմանկյուն: 

Դժվար չէ նկատել, որ այդպիսի բեկյալներ և բազմանկյուններ 
ծնվում են նաև k3  տեսքի թվային հաջորդականություններով, 
որտեղ k -ն անցնում է բոլոր բնական թվերի վրայով. 

1=k ⇒3, 4, 12, 84, 3612, 6526884 … 
2=k ⇒6, 8, 24, 168, 7224, 13053768 … 

Բնական թվերի այս հաջորդականություններով ծնվում են 
պյութագորյան եռանկյուններ, քառանկյուններ, հնգանկյուններ և 
ընդհանրապես n -անկյուն բազմանկյուններ, որոնք օժտված են 
ընդհանուր հատկություններով. նրանք ունեն մեկ ընդհանուր 
գագաթ, որից դուրս եկող կողմի (փակողի) քառակուսին հավասար 
է մնացած կողմերի քառակուսիների գումարին: Բացի նշված 

Նկար 3.Նկար 3.Նկար 3.Նկար 3.    (((( 18 ) ) ) ) պյութագորյան բազմանկյունըպյութագորյան բազմանկյունըպյութագորյան բազմանկյունըպյութագորյան բազմանկյունը    և և և և 
համապատասխան բեկյալըհամապատասխան բեկյալըհամապատասխան բեկյալըհամապատասխան բեկյալը 
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բեկյալներից և բազմանկյուններից՝ կառուցումների ընթացքում 
միջանկյալ ծնվում են նոր բեկյալներ և բազմանկյուններ: 

Օրինակ՝ առաջին քայլով առաջանում է ( )5,4,3  պյութագոր-

յան եռանկյունը: Հետագա շարունակության մի քանի քայլերը 
գրենք սխեմատիկ օրենքով. 

( )5,4,3 → ( )13,12,5 → ( )85,84,13 →... 

Երրորդ քայլում կունենանք ( )85,84,12,4,3  պյութագորյան 

հնգանկյուն բազմանկյունը, և վերևի շղթայի հետագա շարունակ-
ման դեպքում պետք է պյութագորյան եռանկյուններ կառուցել՝ 85  
թվով ծնված: Քանի որ 51785 ⋅= , ապա ըստ [1, 25-35] աշխատան-
քի՝ նրանցով ծնվում են բնական կողմերով չորս պյութագորյան 
եռանկյուններ, դրանք են. 

    ( )3613,3612,85     (ա) 

    ( )157,132,85     (բ) 

    ( )725,720,85     (գ)    

    ( )221,204,85     (դ) 

Մենք (ա) դեպքը քննարկել ենք (տե՛ս նկ. 3): Քննարկելով (բ), 
(գ), (դ) դեպքերից յուրաքանչյուրը՝ կստանանք նոր բեկյալներ, 
որոնք ինչ-որ չափով ընդգրկում են (8) և ( 18 ) մայր բեկյալը և մայր 

բազմանկյունը: 
Այս դատողությունները ցույց են տալիս, որ ինչքան մեծանում 

են դիտարկված եռանկյունների ներքնաձիգները` նրանց մեծ մասը 
հիմնականում 5-ով վերջացող բաղադրյալ թվեր են, որոնք վերլուծ-
վում են պարզ արտադրիչների: Նրանցով ծնվում են նորանոր 
ընդգրկող և ընդգրկվող (ոչ լայն իմաստով) պյութագորյան բեկ-
յալներ ու բազմանկյուններ: 

Տեղի ունեն հետևյալ պնդումները. 
1. Յուրաքանչյուր իրական թվով ծնվում են անվերջ քանակու-

թյամբ պյութագորյան բեկյալներ և բազմանկյուններ, քանի 
որ ծնող ուղղանկյուն եռանկյունների քանակն է անվերջ 
(տե՛ս (2) բանաձևերը): 
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2. Յուրաքանչյուր պարզ թվով ծնվում են անվերջ թվով, բնա-
կան կողմերով պյութագորյան բեկյալներ և պյութագորյան 
բազմանկյուններ: 

3. Յուրաքանչյուր բաղադրյալ թվով ծնվում են այնքան ամբող-
ջական կողմերով պյութագորյան բեկյալներ, որքան բնա-
կան կողմերով եռանկյուններ են ծնվում այդ թվով: 

Պյութագորյան բազմանկյունների կողմերով ծնվում են նաև 
պյութագորյան բուրգեր: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Բաղդասարյան Ժ.Ն., Բինոմական գործակիցների երկրա-
չափական իմաստը, «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրո-
ցում» գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու, 
Պրակ, «Ճարտարագետ», Երևան, 2004: 

2. Багдасарян Ж.Н., Доказательcтво великой теоремы Ферма, 
«Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», գիտական և 
մեթոդական հոդվածների ժողովածու, Պրակ, Երևան, 2005: 

3. Багдасарян Ж.Н., Багдасарян А.Ж., Геометрия пифагоровых 
функциональных троек, «Մաթեմատիկան բարձրագույն 
դպրոցում» գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովա-
ծու, Հ. 3, «Ճարտարագետ», Երևան, 2007: 

4. Բաղդասարյան Ա.Ժ., Բաղդասարյան Ժ.Ն., Պարզ թվերի 
աստիճաններով ծնված երկրաչափական պատկերների 
մասին, ՎՊՀ գիտական աշխատություններ, Ս.Ն. Մերգելյա-
նի 80-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողով, Վա-
նաձոր, 2008, էջ 23-35: 

5. Математическая энциклопедия, Советская энциклопедия, 
Москва, 1982. 

6. Адамар Ж., Элементарная геометрия. Часть первая. Плани-
метрия, Москва, 1957. 

7. Аргунов Б.И., Балк М. Б., Элементарная геометрия, Москва, 
1966.  

8. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. Учебник для 7-9 классов 
среднeй  школы, Просвещение, Москва, 1990. 
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Пифагоровы ломаные, пифагоровы многоугольникиПифагоровы ломаные, пифагоровы многоугольникиПифагоровы ломаные, пифагоровы многоугольникиПифагоровы ломаные, пифагоровы многоугольники 
Багдасарян ЖораБагдасарян ЖораБагдасарян ЖораБагдасарян Жора    

Багдасарян АревикБагдасарян АревикБагдасарян АревикБагдасарян Аревик    
Саакян ЗаринеСаакян ЗаринеСаакян ЗаринеСаакян Зарине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: прямоугольный треугольник, функциональная 

тройка, неопределенное уравнение, числовая последовательность, 
множество ломаных, пирамида 

Рассматриваемые нами новая алгебраическая-геометрическая теория 
пифагоровых треугольников [1, 2, 3] и пифагоровых функциональных 
троек дают возможность построить новые геометрические фигуры, облaда-
ющие интересными геометрическими свойствами, которые не встречаются 
в математической литературе. 

Поразителен и примечателен тот факт, что построенный нами метод 
этих троек позволяет решить данное неопределенное уравнение второй 
степени с n неизвестными, если одному из неизвестных задаём свободное 
значение. 

Новый метод, рассматриваемый в работе для решения данного урав-
нения, назовём методом последовательного вовлечения неизвестных. Этим 
методом решаются подобные уравнения для любой n≥ 3 степени с конеч-
ным числом неизвестных. 

Геометрически это уравнение определяет пифагоровы ломаные и пи-
фагоровы многоугольники, которыми, по видимому, можно описать спира-
ли, которые назовём пифагоровыми спиралями. Имеют место следующие 
утверждения. 

1. Kаждое действительное число порождает бесконечное число 
пифагоровых ломаных и пифагоровых многоугольников. 

2. Kаждое простое число порождает бесконечное множество пифаго-
ровых ломаных и пифагоровых многоугольников с натуральными 
сторонами. 

3. Kаждое составное число порождает столько пифагоровых ломаных 
и столько пифагоровых многоугольников с натуральными сторона-
ми, сколько пифагоровы треугольники порождаются этим числом. 
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Pythagorean PolyliPythagorean PolyliPythagorean PolyliPythagorean Polylines, Pythagorean Pnes, Pythagorean Pnes, Pythagorean Pnes, Pythagorean Polygonsolygonsolygonsolygons 
BaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryan    ZhoraZhoraZhoraZhora    
BaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryanBaghdasaryan    ArevikArevikArevikArevik    

SahakyanSahakyanSahakyanSahakyan    ZarineZarineZarineZarine    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: right triangle, functional triad, indefinite equation, numerical 
sequence, set of polylines, pyramid    

The new algebraic-geometric theory of Pythagorean triangles, [1, 2, 3] and 
Pythagorean functional triples, considered by us, makes it possible to construct 
new geometric figures possessing interesting geometric properties that are not 
found in the mathematical literature. 

It is striking and attentive that the method of these triples we constructed 
allows us to solve this indefinite equation of the second degree with n 
unknowns if one of the unknowns is given a free value. 

A new method considered in the work to solve this equation, we call the 
method with the sequential involvement of unknowns. 

This method solves similar equations for any n≥3 degrees with a finite 
number of unstable ones. 

Geometrically, this equation determines Pythagorean polylines and 
Pythagorean polygons, which, apparently, can describe spirals, which we call 
Pythagorean spirals. 

The following statements hold. 
1. Each real number generates an infinite number of Pythagorean 

polylines and Pythagorean polygons. 
2. Each prime number generates an infinite number of Pythagorean 

polylines and Pythagorean polygons with natural sides. 
3. Each composite number generates as many Pythagorean polylines and as 

many Pythagorean polygons with natural sides, how many Pythagorean 
triangles are generated by this number. 
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