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Հարությունյան Ն. Պ. 

 

Ավագ դպրոցի համար նախատեսված և գործող երկրաչափության 

խնդրագրքերում, հատկապես բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 

համատեքստում, ներառված են տարածաչափական մետրիկական 

խնդիրներ, որոնց լուծման հիմնաքարը հանդիսանում է ըստ հայտնի 

տվյալների ճշգրիտ գծագրի կառուցումը, որը միաժամանակ պետք է 

լինի հնարավորինս պատկերավոր: Սրան հասնելու համար պետք է 

երկրաչափական ձևը ներկայացնել լրիվ (ոչ թերի) արտապատկերումով, 

այսինքն՝ նրան պատկանող բոլոր կետերը պետք է ունենան նաև 

կանոնիկ՝ զուգահեռ, հաճախ՝ օրթոգոնալ պրոեկցիաներ պատկերային 

հարթության վրա: Նշված գործընթացը իր մեջ ներառում է 

տարածության մեջ կետերի, ուղիների և հարթությունների փոխադարձ 

դիրքերի պարզաբանում, և հետևաբար մետրիկական բնույթի խնդիրը 

լուծելու համար նախ պետք է ձևակերպել համապատասխան դիրքային 

խնդիրը, օգտագործելով օժանդակ կառուցումներ՝ պարզել հայտնի և 

անհայտ մեծությունների միջև եղած կապը, ապա նոր անցնել խնդրի 

լուծմանը: Հենց այս նշված դիրքային բնույթի գործընթացում 

սովորողները, ինչպես նախ շատ ուսուցիչներ, հանդիպում են որոշ 

դժվարությունների: 

Բանալի բառեր. պատկերային հարթություն, օրթոգոնալ 

պրոեկտում, ուղղի և հարթության հետք, կիսորդային հարթություն, 

բազմանիստ: 

 

Հոդվածի նպատակն է ավագ դպրոցի աշակերտներին և 

մաթեմատիկայի ուսուցիչներին ծանոթացնել տարածաչափության մի 

քանի հայտնի դրույթներին, որոնք իրենց բնույթով ծառայում են որպես 

դիրքային, իսկ կիրառությունները ունեն մետրիկական բնույթ: Այդ 
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դրույթները բազմաբնույթ են և բազմաքանակ, բայց մենք դրանցից 

առանձնացրել ենք մի քանիսը. 

1. Ուղղի և բազմանիստի հատման կետերի որոշում: 

2. Թեքի պրոեկցիայի դիրքի որոշումը՝ ըստ խնդրի հայտնի 

տվյալների: 

3. Բուրգի, գագաթի օրթոգոնալ պրոեկցիայի դիրքի որոշում՝ 

համաձայն խնդրի տվյալների: 

4. Պրիզմային և բուրգին ներգծված գնդի կենտրոնի ճշգրիտ որոշում: 

5. Օրինակների վրա ցուցադրել նշված դրույթների գործնական 

կիրառությունները: 

Նկատենք, որ դպրոցական երկրաչափության մեջ օգտագործվում 

են միայն ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգեր և հետևաբար 

ուղղանկյուն աքսոնոմետիկ պրոեկցիաներ, որտեղ կետերի, ուղիղների, 

հարթությունների (բազմանիստերի նիստերը) պրոեկցիաները 

հիմնական-պատկերային հարթության վրա ներկայացվում են 

ուղղանկյուն (օրթոգոնալ) պրոեկտումների միջոցով: 

1. Ուղղի և բազմանիստի հատման կետերի որոշում: 

Դիտարկենք մասնավոր օրինակ: 

Տրված է DABC եռանկյան բուրգը և MN ուղիղը: Պահանջվում է 

որոշել MN ուղղի հատման կետը (կետերը) բուրգի մակերևույթի հետ:  

Լուծում: Ընտրեք α(ABC)-ն որպես պատկերային հարթություն:  

Գծ. 1-ա)-ի վրա պատկերումը թերի է. հայտնի չէ ինչպես բուրգի 

գագաթի, այնպես էլ MN ուղղի դիրքը տարածության մեջ: Որպեսզի 

պատկերումը լինի լրիվ, պետք է տրված լինեն նաև բուրգի գագաթի և 

ուղիղ գծի օրթոգոնալ պրոեկցիաները α-պատկերային հարթության 

վրա: 

 
Գծ. 1. 
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Գծ. 1-բ) վրա պատկերումը լրիվ է. բուրգի գագաթը և MN ուղիղը 

առաջադրված են իրենց պրոեկցիաներով՝ D(D1); MN(M1N1), և 

հետևաբար դիրքային խնդիրը լուծելի է: Սկզբից կառուցենք β(DMN) 

հարթության և α(ABC) հարթության հատման PQ գիծը՝ β α PQ, որը 

կհանդիսանա β հարթության հետքը α պատկերային հարթության վրա: 

Դրա համար նախ որոշվել է DM ուղղի P-հետքը, այնուհետև DN ուղղի 

Q-հետքը: Այստեղից հետևում է PQ AB X1; PQ BC Y1 հատման 

կետերը և վերջապես MN (ABD) X; MN (BCD) Y կետերը: Նկատենք, 

որ β ( ABD) DX1 և β ( ) DY1 հատվածները կլինեն β-օժանդակ 

հարթության և համապատասխան կողմնային նիստերի հատման գծերը, 

և հետևաբար DX1 MN X և DY1 MN Y կետերը կլինեն տրված MN- 

ուղղի և ABCD-բուրգի մակերևույթի հատման կետերը: 

2. Թեքի պրոեկցիայի դիրքի որոշում՝ ըստ խնդրի հայտնի տվյալների: 

Նշված հարցի հետ կապված լրացուցիչ դրույթները պարզաբանենք, 

օրինակի համար, պրիզմայի դեպքում: Այսպես, թե՛ ուղիղ թե՛ թեք 

պրիզմայի ծավալը որոշվում է միևնույն բանաձևով՝ V=S  H, որտեղ S-ը 

պրիզմայի հիմքի մակերեսն է, իսկ H-ը՝ բարձրությունը: Ուղիղ 

պրիզմայի դեպքում որևէ բարդություն չկա, իսկ թեք պրիզմայի դեպքում               

H- բարձրության հարցը բավական խրթին է, որովհետև այն ընդամենը 

հանդես է գալիս որպես վերին-S1 և ներքին S2 հիմքերի հեռավորություն՝ 

H= (S1; S2), բայց ինչպես այն պատկերել գծագրի վրա և ինչպես որոշել 

նրա արժեքը՝ մնում է բաց: Այս նկատառումով գոյություն ունեն մի քանի 

հայտնի դրույթներ, որոնք ոչ բոլոր ուսուցիչներին և սովորողներին են 

հայտնի, շատ դեպքերում նրանց օգնության է հասնում 

կռահունակությունը կամ ինտուիցիան, այնինչ այդ հարցերը 

պահանջում են հիմնարար լուծումներ: 

Դիտարկենք որևէ A1A2A3…AnB1B2B3…Bn  թեք պրիզմա (գծ. 2): Տեղի 

ունի հետևյալ թեորեմը. 

Թեորեմ 1: Եթե թեք  պրիզմայի A1B1 կողմնային կողը հավասար 

անկյուններ է կազմում հիմքի A1 ընդհանուր գագաթով կողմերի հետ, 

ապա B1 կետից հիմքին իջեցրած B1O=H բարձրության O հիմքը կգտնվի 

հիմքի A1 գագաթից տարված անկյան կիսորդի վրա: 

Ապացույց: 2-րդ գծագրի վրա ընտրված է թեք պրիզմայի A1B1 կողը 

և հիմքի հարթության վրա ընտրված է O կետը և կառուցված է OC A1A2; 

OD A1An, ինչպես նաև B1C ու B1D հատվածները: 



99 

 

Քանի որ OC-ն B1C թեքի պրոեկցիան է, իսկ OD-ն B1D թեքի 

պրոեկցիան հիմքի α-հարթության վրա, ապա, ըստ երեք 

ուղղահայացների թեորեմի, կարող ենք գրել B1C A1A2 և B1D A1An: Ուղղ. 

եռանկյուններ A1CB1 և A1DB1 ունեն ընդհանուր A1B1 ներքնաձիգը և 

ըստ պայմանի՝ B1A1C= B1A1D => ուղղ. A1CB1 = A1DB1 => B1C = B1D, => 

ուղղ. B1OC = B1OD; => OC = OD, այսինքն՝ O կետը հավասարապես է 

հեռացված A1 անկյան կողմերից, իսկ սա նշանակում է, որ O  ( -ն 

A-ի կիսորդն է):  

Վերը նշված թեորեմը հնարավորություն է տալիս ապացուցել մեկ 

ուրիշ թեորեմ եռանկյուն բուրգի համար, որը շատ հաճախ հանդիպում 

ենք տարածաչափական խնդիրներում: 

 
Գծ. 2. 

Թեորեմ 2: Եթե եռանկյուն բուրգի բարձրությունը անցնում է հիմքի 

օրթոկենտրոնով (բարձրությունների հատման կետ), ապա բուրգի 

հանդիպակաց կողերը փոխուղղահայաց են: 

 
Գծ. 3. 
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□ Թող տրված լինի ABCS եռանկյուն բուրգը, որտեղ ∆ABC-ն հիմքն 

է, S-ը՝ գագաթը, իսկ  AD-ն հիմքի ABC եռանկյանը A գագաթից տարված 

բարձրությունն է (գծ. 3): 

Գծագրի վրա BC AD; => BC AO: Բայց AO-ն հանդիսանում է AS 

կողի պրոեկցիան α(ABC) հիմքի հարթության վրա: Եվ հետևաբար, ըստ 

երեք ուղղահայացների թեորեմի, BC AS:  

Նույն անալոգով կարելի է պնդել, որ AB SC և AC SB:  

Այժմ ապացուցենք հակառակ պնդումը, այսինքն՝ եթե BC AS, ապա 

∆ABC-ի համար O-ն կհանդիսանա այդ եռանկյան օրթոկենտրոնը: 

Քանի որ ըստ պայմանի SO (∆ABC), այսինքն՝ SO=H-ը բուրգի 

բարձրություն է, և AO-ն AS կողի պրոեկցիան է α հիմքի հարթության 

վրա, իսկ BC α և BC AD (ըստ պայմանի), հետևաբար BC AO (ըստ երեք 

ուղղահայացների թեորեմի) և հետևաբար O AD: Նույն անալոգով այդ 

նույն O-կետը պատկանում է նաև C և B գագաթներից տարված 

բարձրություններին՝ O CE, O BF: Այստեղից կարելի է պնդել, որ O կետը 

հանդիսանում է օրթոկենտրոն՝ O hA  hB  hC: 

Կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ինչպես 

ավագ դպրոցի երկրաչափության խնդրագրքերում, այնպես էլ 

մաթեմատիկայի միասնական քննությունների համար գործող 

«Շտեմարան-1» և «Շտեմարան-2» խնդիրների ժողովածուներում կան 

բազմաթիվ տարածաչափական խնդիրներ, որոնցում կարիք է զգացվում 

որոշելու բուրգի գագաթի դիրքը հիմքի հարթության վրա՝ կախված 

կողմնային կողերի և կողմնային նիստերի համար առաջադրված 

պայմաններից:  Այս առումով կարիք կա ներկայացնել ևս երկու հայտնի 

թեորեմներ, որոնք տալիս են դրանց պատասխանը: 

Թեորեմ 3: Եթե կամայական բուրգի համար տեղի ունենան 

հետևյալ երկու պայմաններից մեկը՝ ա)  բոլոր կողմնային կողերը հիմքի 

հարթության հետ կազմում են հավասար անկյուններ, բ) բոլոր 

կողմնային կողերը ունեն նույն երկարությունը, ապա բուրգի գագաթի 

պրոեկցիան հիմքի հարթության վրա կհանդիսանա հիմքի 

բազմանկյանը արտագծած շրջանագծի կենտրոն: 

Ապացույց: Թող տրված լինի n-անկյուն SA1A2A3…An-1An բուրգը, որի 

համար O-ն հանդիսանում է S գագաթի պրոեկցիան α=( A1A2… An) հիմքի 

հարթության վրա (գծ. 4): 
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4-ա) գծագրի վրա SA1, SA2, …, S An-1, S An-ները բուրգի կողմնային կողերն 

են, իսկ OA1; OA2; …; OAn-1; OAn–երը այդ համապատասխան կողերի 

պրոեկցիաները α-ի վրա: 

 
Գծ. 4. 

 

ա) ըստ պայմանի՝ OA1S= OA2S=…= On-1S= OAnS: Բոլոր SOA1; 

SOA2; …; SOAn ուղղանկյուն եռանկյունները ունեն SO-ընդհանուր էջ, 

ուստի նրանք իրար հավասար են, քանի որ ըստ ա) պայմանի՝ 

եռանկյունները ունեն հավասար սուր անկյուններ, և SO-բարձրությունը 

բոլոր ուղղանկյուն եռանկյունների ընդհանուր էջ է: Այստեղից հետևում 

է, որ OA1=OA2=…=OAn, այսինքն՝ հիմքի բազմանկյան գագաթները O 

կետից ունեն միևնույն R հեռավորությունը, և ուստի O-ն հանդիսանում է 

բազմանկյանը արտագծած շրջանագծի կենտրոն (O-ն հանդիսանում է 

նաև բազմանկյան կողմերի միջնուղղահայացների հատման կետ): 

4-րդ ա) գծագրի վրա եթե ա)-պայմանը փոխարինենք բ)-պայմանով, 

ապա որևէ բան չի փոփոխվի, նույն դատողություններով՝ ուղղ. 

∆SOA1=∆SOA2=…=SOAn; => OA1=OA2=…=OAn=R: 

Թեորեմ 4: Եթե բուրգի համար տեղի ունեն հետևյալ երկու 

պայմաններից մեկը՝ ա) բոլոր կողմնային նիստերը հիմքի հարթության 

հետ կազմում են հավասար երկնիստ անկյուններ, բ) կողմնային 

նիստերի բոլոր հարթագծերը հավասար են, ապա բուրգի գագաթի 

պրոեկցիան հիմքի հարթության վրա կհանդիսանա հիմքի 

բազմանկյունը ներգծած շրջանագծի կենտրոն: 

Թող O-ն հանդիսանա n-անկյուն բուրգի S գագաթի պրոեկցիան 

հիմքի α-հարթության վրա: Եթե S գագաթից տանենք կողմնային 

նիստերի բարձրությունները, ապա SB1, SB2, SB3,…, SBn-1, SBn 

ա

) 
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բարձրությունները կլինեն համապատասխան նիստերի 

(եռանկյունների) հարթագծեր, իսկ OB1, OB2, OB3,…,OBn-ները՝ նրանց 

համապատասխան պրոեկցիաները հիմքի հարթության վրա:  4-բ) 

գծագրի վրա համապատասխան երկնիստ անկյունների գծային 

անկյունները ըստ ա)-պայմանի հավասար են՝ SB1O= SB2O=…= SBnO, 

իսկ առաջացած ուղղանկյուն եռանկյունները ունեն SO-ընդհանուր էջ՝ => 

OB1=OB2=…=OBn-1=OBn, այսինքն՝ O-կետը հիմքի բազմանկյան բոլոր 

կողմերից ունի միևնույն r-հեռավորությունը, և հետևաբար O-կետը 

հիմքի բազմանկյանը ներգծված շրջանագծի կենտրոն է: Եթե ա) 

պայմանը փոխարինենք բ) պայմանով, ապա ոչինչ չի փոխվի, և նույն 

դատողություններով կարելի է պնդել, որ բուրգի S գագաթի օրթոգոնալ 

պրոեկցիան հիմքի հարթության վրա O-կետն է, որը հանդիսանում է 

հիմքի բազմանկյանը ներգծած շրջանագծի կենտրոն: 

Մեր կողմից ներկայացված դրույթները թեորեմների տեսքով ունեն 

դիրքային բնույթ՝ որոնվող  կետերի դիրքը գծապատկերի վրա ճիշտ 

որոշելու համար, որից կախված է այս կամ այն տարածաչափական 

մետրիկական խնդիրը անսխալ լուծելը:  

Դիտարկենք կոնկրետ օրինակներ: 

Խնդիր 1: Բուրգի հիմքը c-ներքնաձիգով ուղղանկյուն եռանկյուն է, 

որի սուր անկյուններից մեկը հավասար է α-ի: Հայտնի է, որ բուրգի 

կողմնային կողերը հիմքի հարթության հետ կազմում են միևնույն          

-անկյունը: Պետք է որոշել բուրգի ծավալը: 

 
Գծ. 5. 
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Լուծում: Քանի որ բուրգի կողմնային կողերը հիմքի հարթության 

հետ կազմում են միևնույն  անկյունը, նշանակում է բուրգի S գագաթի 

ուղղանկյուն պրոեկցիան հիմքի հարթության վրա պետք է հանդիսանա 

∆ACB-ին արտագծած շրջանագծի կենտրոն (գծ.5), գծագրի վրա AB=c 

ներքնաձիգի O միջնակետն է:  

Բուրգի բարձրությունը H=SO-ն է, որը միաժամանակ ASB 

եռանկյան բարձրությունն է: Բուրգի ծավալն է՝ V= ∙ S(∆ABC)∙H:       

 S(∆ABC)=  ∙ AC ∙ BC= c2∙ ∙ = c2∙                                      (1) 

 H=SO=R∙tg = ∙tg  …                                                                              (2) 

 (1) և (2) արժեքները տեղադրելով ծավալի բանաձևի մեջ՝ 

կստացվի՝ V= ∙ ∙tg : 

Խնդիր 2: Բուրգի հիմքը α սուր անկյունով շեղանկյուն է: Այդ 

բուրգին ներգծված է r-շառավղով գունդ: Հայտնի է, որ բուրգի կողմնային 

նիստերը հիմքի հետ կազմում են միևնույն -երկնիստ անկյունը (գծ.6): 

Հաշվել բուրգի ծավալը: 

 
Գծ. 6. 

 

Լուծում: Խնդիրը լուծելու համար նախ պետք է պարզել բուրգին 

ներգծված գնդի կենտրոնի դիրքը: Քանի որ բուրգի կողմնային նիստերը 

հիմքի -հարթության հետ կազմում են միևնույն  երկնիստ անկյունը, 

նշանակում է նույն -ն կլինի նաև երկնիստ անկյուններին 

համապատասխան հիմքի կողմերին առընթեր գծային անկյունները: 
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Համաձայն «Թեորեմ-4»-ի՝ բուրգի գագաթի պրոեկցիան O-կետը հիմքին 

ներգծած շրջանագծի կենտրոնն է: Եթե SO-ուղղով տանենք շեղանկյան 

հանդիպակաց կողմերին ուղղահայաց β-հարթություն, ապա 

β (SAB) SE, β (SDC) SF և β (ABCD) EF (գծ.6): Գծագրի վրա ընդգծված 

են EF AB և EF CD պայմանները և հաշվի է առած, որ |ES|=|FS| 

պայմանից հետևում է, որ ∆SEF-ը հավասարասրուն է: Գնդի                   

O1-կենտրոնը գտնելու համար բավական է կառուցել ∆EFS-ի E կամ F 

կետում SEO ( SFO) անկյան կիսորդի հատման կետը՝ E SO O1 (O1 – 

կետը ընդհանրապես բիսեկտորիալ հարթությունների հատման կետն է): 

Իսկ |OO1|=|O1M1|=|O1N1|=r: Մնում է նշված դիրքային խնդրի 

արդյունքները կիրառել մետրիկական մեծությունները հաշվելու համար՝ 

Vբ =  S(ABCD)  |SO| =  |DC|  |EF|  |SO| … (*): 

Հավասարասրուն ∆SEF-ից՝ |OF|=|OE|=|OO1|  ctg  = r   ctg  ; => 

|EF|=2r  ctg ……1) 

Ուղղ. ∆SOF-ից՝ |SO|=|OF|·tg =r·ctg ·tg … (2) 

Գծագիր 6-ից՝ |EF|=|AM|=|AD|  => 

  |DC|=|AD|=|AB|= =  …                                                               (3) 

(1); (2) և (3) արժեքները տեղադրելով (*)-ի մեջ՝ կստանանք՝ 

Vբ =    2r   ·r· ·  

Վերջնականապես՝ Vբ = r3    : 

Եզրակացություն: Ավագ դպրոցի աշակերտները, մաթեմատիկայի 

շատ ուսուցիչներ, ծանոթանալով վերը նշված դիրքային բնույթի 

լրացուցիչ առնչություններին, ձեռք են բերում ինքնատիպ մոտեցումներ, 

հատուկ մեթոդներ, միջնորդավորված քայլեր, կառուցումներ, 

արտածումներ, հիմնավորումներ: Դրանք կնպաստեն խորացնելու իրենց 

տարածաչափական պատկերացումները կետերի, ուղիղների և 

հարթությունների փոխադարձ դիրքի վերաբերյալ և, հետևաբար, 

երկրաչափական մարմինները ճիշտ պատկերելու և հաշվարկները 

անսխալ կատարելու համար: 
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РОЛЬ ПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕТРИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ  

Арутюнян  Н. П. 

 

В задачниках по геометрии для старшей школы, особенно для 

классов с математическим уклоном, часто встречаются довольно сложные 

стереометрические задачи с метрическим характером, где большую роль 

играет точное определение взаимного расположения точек, прямых и 

плоскостей по условию задач. А это  означает, что сначала надо  составить 

позиционную задачу, начертить наглядный чертеж, затем перейти к 

вычислению метрических величин. 

В данной статье даны некоторые теоретические основы 

позиционных задач и практическое применение этих основ при решении 

геометрических задач метрического характера. 

Ключевые слова: многогранники, ортогональное проектирование, 

след плоскости, позиционные задачи, метрические задачи, трехгранные 

углы, наклонная призма, пирамида, вписанный шар. 

 

THE ROLE OF POSITIONAL PROBLEMS IN SOLVING METRIC PROBLEMS 

Harutyunyan N. P. 

 

High school students and many math teachers have difficulties in the 

process of solving spatial geometrical problems, such as making accurate and 

figurative constructions of geometrical figures, which are conditioned by 

mutual arrangement of points and planes of points. 

The article presents some spatial-positional provisions with their applications. 

Keywords: polynomial, image plane, orthogonal projection, a trace of a 

straight line and a plane.  
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