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GİRİŞ
Kitab “riyaziyyat müəllimliyi ixtisası iizrə təhsil alan 

Pedaqoji Universitet təbbələri üçün “Elementar riyaziyyat” 
proqramma uyğun yazılmışdır. Vəsaitin əsas məqsədi bu fənni 
ümumtəhsil məktəblərində tədris edəcək gələcək müəllimlərin 
hərtərəfli hazırlanmasma kömək etməkdir. Kitabın məzmunu 
və materialm şərhinin xarakteri də bununla təyin edilir.

Tələbələrin məktəb kursu həcmində həndəsə ilə tanış 
olduqlarını nəzərə alaraq bir sıra hallarda. məktəb dərsliyinə 
istinad olunmuşdur.

Materialın düzülüşü və onun şərhi qaydası məktəb 
dərslikbrindəki şərhlə eyni deyildir. Məsələn, burada kursun 
planımetriya və sterometriya bölgü apanlmayıb. Bəzən eb 
hallara rast gəlmək olur ki, məktəb həndəsə kursunda müxtəlif 
sinifbrdə öyrənibn rnəsələlər bir paraqrafda nəzərdən keçiril- 
mişdir. Hesab edirik ki, elemeııtar həndəsəni yaxşı anlamaq 
üçün uyğun anlayışlar, idayalar və metodlarm tutuşdııralması 
çoxfaydalıdır. Fikrimizcə plammetriya və sterometriyanm ana- 
loji məsələlərinin paralel öyrənilməsi məqsədəuyğıındur.

Universitetdə məktəb həndəsə kursunım təkrarı yeni 
materialm öyrənilməsi ilə paralel, başlıca olaraq bu məktəb 
həndəsə dərsliyi üzrə tələbəbrin sistematik olaraq müstəqil 
məşğəblər formasında həyata keçrilməlidir.

Məktəbdə öyrənilən həndəsə materiahnm təkrarı və tən- 
qidi başa düşülməsi pedaqoji universitetdə həndəsə tədrisinin 
birinci əsas vəzifəsidir.

Pedaqoji Universitetbrdə elementar həndəsənin tədrisi- 
nin ikinci vəzifəsi bu elnıin məktəb həndəsə kursunda veril- 
тәуәп faydalı təkliflərinin öyrənilməsidir. Beb məlumatlara 
üçbucağm transversal] haqqmda Struat teoremi, daxilə çəkilmiş 
dördbucaqlı haqqmda Ptolemey teoremi, Boyayi-Gerven teore
mi və digərbri aid oluna bibr.

Məktəb həndə kursunun tədrisinin məqsədi sistematik 
olaraq fiqurlarm xassəbri ib  tanış etmək bu xassəbrin məsəb
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həllinə tətbiqini göstərmək, şagirdbrdə fəza təsəvvürlərini inki- 
şaf etdirmək əldə edilən biliklərin praktik işlərin yerinə yetril- 
məsinə tətbiqini göstərməkdir.

Pedaqoji Universitetlərdə elementar həndəsənin tədrisi- 
nin üçüncü vəzi fəsi şagirdlərin məktəbdə əldə etdikləri həndə- 
sədən məsələ həlli vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Praktik 
məşğələnin gedişində müxtəlif xarakterli məsələlər (hesabla- 
maya, isbata və qurmaya aid) həll edilir. Məsələ həlli həndəsi 
intiusiyam və tələbəbrin fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir.

Məktəb təlimi və tərbiyəsində məsələlərə şagirdləriıı 
məntiqi təfəkkür vərdişinin inkişafmda daxildir. Riyaziyyat 
müəllimi öz şagirdlərində gündəlik olaraq məntiqi mədəniyyət 
tərbiyəsinin qayğısma qalmalı, sinifdən-sinifə keçdikcə məntiqi 
ciddiliyi artırmalıdır. Bunun üçün müəllimin özü bu işə hazır 
olmalıdır.

Məntiqi mədəniyyət tərbiyəsi mühakimələrin məntiqi 
keyfıyyətli olmasına tələbat həndəsədən oxunan və ya eşidilən 
məlumatlara tənqidi münasibət pedaqoji universitetlərdə ele
mentar həndəsə tədrisinin dördüncü əsas vəzifəsidir.

Dərs vəsaiti üzərində müəlliflərin işi aşağıdakı kimi 
paylanmışdır: A.S.Adıgözəlov X  fəsil, dos.T.M.Əliyeva VII, V 
fəsil, A.İ.Quliyev I, II fəsil, M.T.Rzayev III, IV, VI fəsil, 
Z.Ş.Qardaşova VIII, IX fəsil.

Kitab haqqmda təklif və rəylərini bildirən oxuculara əv- 
vəlcədən öz təşəkkürümüzü bildiririk.
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Deyilənə görə: “Isgandiriyyə şəhərinin 
çarı Evkiliddən xahiş edir ki, həmhsani 
çar üçün daha asaıt yolla öyratsin. Evklid 
cavab verir ki, həııdəsədə şahlar üçün 
ayrıca yolyoxdur”

I FƏSIL

ELEMENT AR HƏNDƏSƏNİN ANLAYIŞLARI 
HAQQINDA

§1. Həndəsə hstqqında ümurni məhımat

Elementar həndəsə әп qədim elmlərdən biridir. Həndəsə 
fəza formalan, onların ölçüləri və bunlar arasmdakı qarşılıqlı 
münasibətlərdən bəhs edir. Həndəsə sözü “əndazə” sözündən 
yararmuşdır. Ölçü və forma mənasmı verir. Həndəsə praktik 
təcrübi tələbatdan meydana gəlmişdir. Bizi əhatə edən aləmdə 
olan əşyalarm forma və ölçüləri ilə insanlar demək olar ki, һәг 
gün rast gəlirlər. Həb qədim zamaniarda meyvələrin forma və 
ölçülərinə görə onun dadım, göbəbklərin formasına görə isə 
onların zəhərli olub, olmadığını mibyyən edirdibr. Əmək, məi- 
şət abtbri hazırlayarkən, müxtəlif tikinti işbri, torpaq üzərində 
yerölçmələr apararkən insanlarda əşyalarm foraıa və ölçübrini 
təyin etmək zəruriyyəti meydana gəlmişdir. Həndəsənin yaran- 
ması haqqmda qədim yunan tarixçisi yazmışdxr. “Misir Fironu 
Sezotris torpaqları bölüb һәг misirliyə püskb torpaq payı verir- 
di və verdiyi torpağa görə vergi alırdı.
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Elə vaxt olurdu ki, Nil çayı daşanda əkin sahələrinin bəzi 
hissələrini su basırdı. Zərər çəkmiş torpaq sahibləri çara müra- 
ciət edirdilər. Çar yerölçən göndərirdi ki, torpaq sahəsinin пә 
qədər azaldığını hesablayırdı və uyğun vergi də alınırdı.

О dövrdə insanlar köçəri həyat keçirirdibr. Bir məkan- 
dan digər məkana köç edirdilər. Onlarda bu iki məntəqə arasm- 
dakı məsafənin uzunluğunu bilmək zərurəti yaranırdı. Onlar 
məsafəni əwəlcə vaxtla ölçürdübr. Sonralar məsafəni “addım- 
la”, “qarışla”, “arşmla” ölçdübr. İki məntəqə arasındakı məsa- 
fəni həmin məntəqələri birləşdirən düz xətt boyunca qət edirbr. 
İnsaıı cəmiyyəti inkişaf etdikcə uzunluğu dəqiq ölçmək təbbatı 
yaranır.

Həndəsə Misirdə yaranıb Yunamstana keçmişdir. Yunan 
alimi Evdem Radosskiy (В.е.э. IV əsr) yazırdı: “Həndəsə Mi- 
sirlibr tərəfmdən yer ölçmə nəticəsində yaradılmışdır. Nil çayı- 
nın daşması nəticəsində xeyli miqdarda torpaq sahəsi su altında 
qalması yerölçmə zərurəti əmələ gətirirdi. Həndəsə elmi də 
başqa elmbr kimi insan cəmiyyətinin təbbatmdan yaranmış- 
dır”.

Həndəsi anlayışlarm və təsəvvürlərin formalaşması çox 
uzun bir yol keçmişdir. Bu yol min illərlə ölçülür və bu gün də 
davam edir.

Bizə gəlib çatan qədim mənbəbrə görə 4000 il bundan 
əvvəl insanlarm həndəsi bilikbri Qədim Misirdə və Bibilistan- 
da vardır. Ən sadə tikinti işbrinin aparılması üçün bəzi həndəsi 
bilikbrdən istifadə etmək lazım gəlir. Məsəbn, iki perpendi- 
kulyar divann höriilməsi üçün Misir ədədbrindən (3, 4, 5 və s.) 
istifadə edirdibr.

Bizim eradan əvvəl 2000-3000 il avvəl tikilmiş Misir eh- 
ramları öz metrik münasibətləri ib  diqqəti cəlb edir. Misir 
piramidalan 15 tonluq daş plitələrdən tikilib. Onlar bir-birinin 
üstünə eb  qoyulub ki, hətta daşlarm arasma kağız vərəqi daxil 
etmək olmur... Bu onu göstərir ki, о dövrdə insanlarm həndəsə 
bilikbri mükəmməl olub.
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Həndəsi təkliflərin ilk isbatını Milletli Falesin (b.e.ə. 
639-549) adı ilə bağlayırlar.

Üçbucağm, qarşılıqlı bucaqların, həmçinin bərabəryanlı 
iiçbucağm oturacağma bitişik bucaqlar və s. konqruentlik əla- 
mətləri haqda olan teoremlər Falesin adma yazılır. O. əşyanın 
hündürlüyünü kölgəsinə görə toyin edirdi. Fales piramidanm 
htmdürlüyünü огшп kölgəsinə əsasən tapırdı. Piramidarnn köl- 
gəsini müşahidə edirdi (o, bunu о vaxt müşahidə edirdi ki, 
özünün hündürlüyü kölgəsinin uzunluğuna bərabər olurdu). O, 
hesab edirdi ki, adamın hündürlüyiinün kölgəsinə nisbəti, pira
midanm hündürlüyimün kölgəsinə nisbətinə bərabərdir. Misir 
piramidaları üçün ölçü vahidi “dirsək” götürür və 1 dirsək~ 
466 mm.

Həndəsənin inkişaf tarixini təxminən 3 dövrə bölürlər:
Birinci dövr Evklidə qədər olan dövr.
Birinci dövr Ь.е.э VI əsrə qədər olan dövrdür. Bu dövr 

həndəsəyə aid faktlarm toplanması və onlar arasmda sadə 
asılılıqlarm müəyyən edilməsi dövrüdiir. Bu dövrün əsas siırıa- 
larmdan oları Fales (Ь.е.э. 625-547), Pifaqor (Ь.е.э. 580-500), 
Demokrit (Ь.е.э. 460-370) kimi alimlərm həndəsi anlayışların 
yaranmasmdakı rolu böyükdür.

Həndəsə teoremlərinin isbatmm əksəriyyəti Pifoqorun adt 
ib  bağlıdır. Buna baxmayaraq məşhur “Pifaqor teoremi” ondan 
çox  əvvəl məlum idi. Bu teoremi kimin birinci isbat etdiyi 
məlum deyil. Düzdüi', bəzi mənbələrdə göstərilir ki, bu teore- 
min kəşf prosesində Pifaqor 100 öküz kəsmişdir. Ona görə də 
bu teoremə Hekatomba teoremi deyilir (100 öküz).

İkinci dövr Ь.е.э.IV əsrdəıı yeni eranın XVII əsriııədək 
davam edən 2000 ildən çox bir dövrü əhatə edir. Yunan alim- 
ləri Arximed, Evklid, Appolon və Erotosfen yaşadığı dövr 
Ь.е.э. III əsr həndəsə tarixinə qızıl əsr kimi daxil olmuşdur. Bu 
dövrdə “Başlanğıc” osərmin yaranması həndəsənin inkişafmda 
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Hələ də bir çox ölkələrdə bu 
kitabdan dərslik kimi istifadə edirlər. Öyrəndiyimiz həndəsi
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təkliflərin əksəriyyəti həmin əsərdə vardı. Evklid bu əsərdə 
faktlan ümumiləşdirir və sistemləşdirir. Arximed (b.e.ə.287- 
212) Evklidin nəzəri müddəalarmı tamamlamışdır. Çevrənin 
uzunluğu, dairənin sahəsi, silindir və kürənin həcmləri diistur- 
lannı Arximed isbat etmişdir. Arximed isbat edir ki, dairənin 
salıəsi onun xaricinə çəkümiş ixtiyari düzgiin çoxbucaqlmın 
sahəsindən kiçik, onırn daxilinə çəkilmiş ixtiyari düzgün çox- 
bucaqlmın sahəsindən böyükdür. Arximed göstərir ki, tərəfləri- 
nin sayını sonsuz olaraq ikiqat artırdxqda bu çoxbucaqlılann 
sahələri fərqi sıfira yaxmlaşır.

Dairənin sahəsini hesablamaq üçün tərəflərinin saymı 
sonsuz olaraq ikiqat artırıldıqda düzgün çoxbucaqlılarm sahə- 
ləri nisbətinin yaxmlaşdığı qiyməti tapmaq olar. Arximed n  
ədədini qiymətləndirmişdir. Arximed həndəsi cisimlərin ölçmə 
nəzəriyyəsinə aid 5 postulat vermişdir. Arximed dünyasım 
dəyişməmişdən əwəl vəsiyyət etmişdir ki, başdaşı üzərində 
silindir daxilində kürə təsvir olunsun. Bu kürə həcminin silin-
dirin həcminin -  hissəsini təşkil etməsini göstərir. Arximedin
müasiri Appoloni konik kəsiklər, ellepis, hiperbola, parabola 
haqqında əsər yazmışdır. B.c.o. II əsrdə Hipparx ilk dəfə 
vətərlər cədvəli tərtib edir. Bu sinuslar cədvəlini əvəz edir. 
Ptolomey bu cədvəli daha da təkmilləşdirir. Ptolomey (0; 180°) 
intervalmda olan bucaqlara (30" addımla) uyğun vətərlərin 
uzunluğunu verir.

Ptolomey çevrəni 360°, diametri 120 bətabər hissəyə bö~ 
lür. Onda radius 60 hissəyə bərabərdir. Ptolomey 60-lıq say sis- 
temindən istifadə edir. Bundan sonra 60°-li (çevrə daxilinə 
çəkilmiş altıbucaqlmm tərəfı), 90°-li (çevrə daxilinə çəkilmiş 
kvadratm tərəfı), 1200-Si (çevrə daxilinə çəkilmiş düzgün iiç- 
bucağm tərəfi) mərkəzi bucağı gəran vətərin uzunluğunu tapır.

Yunan quldarlıq dövlotinin rrıəhvindən sonra orta əsrlər- 
də elrn mərkəzi Şərq ölkələrinə, Orta Asiyaya, Hindistana, 
Ərəbistama keçir.

8



V-ХП əsrlərdə hindlilər həndəsənin hesablama məsəb- 
brində triqonometriyadan istifadə edirdibr. Hindlilər Yunan- 
lardan fərqli olaraq yarımvətərdən istifadə edirbr. Onlar hən- 
dəsə məsəblərinin hesablanmasmda kosinus adlanan iunksiya- 
III da daxil ediblər (sinıısu yunanlar daxil edib).

Orta Asiyada və İranda yaşamış Хәууат və Tusi (İran, 
Л/ərbaycan) kimi alimlər Evklidin V postulatmı isbat etməyə 
cohd etmişbr.

Üçüncii dövr fransız fılosofu və riyaziyyatçısı Rene De- 
kartm adı ıiə bağlıdır. Dekart “Həndəsə” əsərində (1637) dəyi- 
şon kəmiyyəti riyaziyyata daxil etmişdir. Dekart müstəvi üzə- 
rində xətbrin tənliyini analtik cəbri tənliklərb ifadə edir və 
analtik həndəsənin əsasmı qoyur. Məşhur Fransız riyaziyyatçısı 
J.Dyodene Evldidə işarə edərək yazır: “Həndəsədə şahlar üçün 
yol Dekart yoludur”. Dekartdan əwə! Ferma 1629-cu iidə yaz- 
clığı “Həndəsə” əsərində analtik həndəsənin başlanğıcım tədqiq 
edir: diiz xəttin, II tərtib əyribrin tənlikbrini verir. İsbat edir 
ki, II tərtib əyrilər konik kəsiklərdir. Qmm əsəri əlyazma oldu- 
gıından (çap edilmədiyindəıı) elmi nəticələri yayılmamışdır.

Dekart, Nyuton və Leybinistin aldığı nəticələrin köməyi 
ilə əyriyə çəkilən toxunan haqqmda, müxtəlif fiqurlarm sahə və 
həcmbrinin, о cümbdən, həndəsə məsəbbrinin hesablanması 
asanlaşır.

XVII əsrdə Dezarq və Paskalm hondəsə haqqmda yazdxğı 
osərbr sonralar Proyektiv həndəsə adı almış və həndəsədə yeni 
istiqamətin başlanğıcı qoyulmuşdur. Müstəvi üzərində ortoqo- 
nal proyeksiyalann köməyib fiqurlarm təsvir metodlarmı işb- 
mişdibr. Monj əsərlərində tərsimi həndəsənin əsasları verüir.

Lobaçevski yeni həndəsə kəşf edir. Evküd həndəsəsi yeni 
həndəsənin xüsusi halıdır. Bu dövrdə Lobaçevskidən başqa al- 
ırıan alimi Riman (1826-1866) yeni bir həndəsə yaradır. Riman 
həndəsəsi əwəlki həndəsəbrdən fərqtidir. Riman və Lobaçev- 
ski həndəsəsinə Qeyri-Evklid həmdəsəsi deyilir.
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§2. Eüememtar haııcteədə rast gəlinəH anlayışlar
2.1. Həndəsi fıqur

Parça, düz xətt, çevrə, çoxbucaqlılar və s. bunlar həndəsi 
fıqurlardsr.

Ümumiyyətlə, həndəsi fiqur dedikdə пә başa düşülür? 
Həndəsi fiquru necə təyin etmək olar?

Məsələn, çevrənm tərifini nəzərdən keçi- 
гәк, radiusu R və mərkəzi О nöqtəsində olan 
çevrəyə baxaq. Çevrə iizərində bütün nöqtələr 
nıüstəvinin О nöqtəsindən eyni uzaqlıqda yer- 
bşir. OX- R (şəkil 1) Səkil 1

Tərif 1. Müstəvinin verilmiş nöqtəsmdən eyııi uzaqlıqda 
olan və həmin müstəvidə yerləşən bütün noqtəbr çoxluğıma 
çevrə deyilir.

Tariff 2. Çevrənin nöqtəbrindən onun mərkəzinə qədər 
olan məsafəyə çevrənin radiusu deyilir.

Tərif 3. Diiz xətt üzərində iki nöqtədən və onlar arasm- 
dakı nöqtəbrdən ibarət çoxluğa parça deyilir.

Tərif 4. Çevrənin ixtiyari iki nöqtəsini birləşdirən parça- 
ya vətər deyilir.

Biz çevrəni və parçam müəyyən xassələrə malik olan 
nöqtəbr çoxluğu, vətər və çevrə radiusımu isə parça kimi təyin 
etdik. Deməli, radius və vətər də nöqtələr çoxluğudur.

Tariff 5. İstənibn boş olmayan nöqtəbr çoxluğuna hən- 
dəsi fiqur deyilir.

Sonlu sayda, bir və ya bir neçə nöqtəbr çoxluğu da hətı- 
dəsi fıqur hesab edilir. Həndəsənin əsas anlayışlarından başqa 
bütün anlayışlarma tərif verilir.

Miiəyyən bir anlayışa tərif vermək onun mahiyyətini, 
səciyyəvi xüsusiyyətbrini izah etməkdir. Tərif-yeni anlayışm 
m anasmı aşkar edir, onu məlum olan başqa anlayışlarla əlaqə- 
bndirir. I bndəsədə adətən biz yeni anlayışa tərif verərkən di- 
gar məlum anlayışlara istinad edirik. Bu zaman hər hansı bir
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anJayışa müxtəlif cür tərif verilə bilər. Məsələn, çevrənin dia- 
metrinə aşağıdakı kimi tərifbri vemıək olar.

Tərif 6. Çevrə mərkəzindən keçən vətərə diametr deyilir.
Tərif 7. Uzunluğu ən böyük olan vətərə diametr deyilir.
Qeyd edək ki, bu təriflər eynigüclüdür. Ви tərifbrin bi- 

rindən digər tərif almır. Məsələn birinci lərili qəbul etsək, ikin- 
eini teorem kimi isbat edə bibrik. Əksinə də ola bİlər.

Ümumiyyətb, istinad edibn anlayış isə digər məium an- 
layışm köməyib daxil edilir. Ancaq bu prosesi sona qədər 
aparmaq olmur.

Məktəb kursunda bizə məlum olan anlayışların tərifini 
yada salaq.

Tərif 8. Bütün bucaqları ЬэгаЬзг olan romba kvadrat 
deyilir.

Kvadrat anlayışı daha geniş anlayışa-romb anlayışma 
gətirilir. biitün bucaqlarm ЬзгаЬэг olması əlamətini göstərmək- 
b  romblar çoxluğundan ayrılır.

Tərif 9. Bütün tərəlbri bərabər olan paraleloqrama romb 
deyilir.

Romb anlayışı isə müəyyəıı əlamətli paraleloqrama gə-
tirilir.

Tərif 10. Qarşı tərəfı cüt-cüt paralel olan dörd'rnıcaqhya 
paraleloqram deyilir.

Paraleloqram isə öz növbəsində dördbucaqlı anlayışına 
gətirilir.

Tərif 11. Üçü bir düz xətt üzərində olmayan dörd nöq- 
tədən və onları ardıcıl olaraq birbşdirən dörd parçadan ibarət 
olan fiqura dördbucaqlı deyilir.

Bu zaman dörd nöqtəni birləşdirən parçaların ortaq 
nöqtəsi olmamalıdır.

Göriindüyü kimi dördbucaqlı anlayışı nöqtə və parça 
anlayışma gətirilir. Parça anlayışı isə düz xətt və nöqtə anlayış- 
larına gətirilir.
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Nöqtə və düz xəttə hansı anlayışın köməyi ib  tərif ver- 
mək olar?

Tərif. Tərif verilməyən anlayışlara əsas (ilk) anlayışlar 
dieyilir.

Qalan bütün anlayışlara tərif verilir.
Həndəsədə əsas anlayışlar ikl sinifə ayrılır. Birinci sinifə 

həndəsənin öyrəndiyi obyektibr, fıqurlar (nöqtə, düz xətt, 
vektor və s.) İkinci sinifə isə bu obyektlər, fiqurlar arasmdakı 
münasibətlər (aidlilik, konqmentlik və s.) daxildir. Kobud olsa 
da əyani bir misala baxaq. Stol və kitabı həııdəsi fiqur kimi qə~ 
bul etS9k, kitabm stol üzərində olması onlar arasmdakı əlaqəni 
göstərir. Nöqtə düz xətt üzərindədir ifadəsi də nöqtə ilə düz 
xətt arasmdakı əlaqəni gostərir. Fərq ondadır ki, nöqtə, düz 
xətt, vektor və s. real olmayan, yalnız təsəwürdə olan anlayış- 
dır. Stııl və stol realdır. Hilbert həndəsəsində nöqtə, diiz xətt, 
müstəvi həndəsi obyektlərdir. Bu əsas anlayışlar üçün əsas mü- 
nasibətbr isə aidliiik, arasmda yerbşmə və konqruentlilikdir.

1918-ci ildə alman alimi Veyl həndəsədə əsas anlayışlar 
olaraq vektor və nöqtədən ibarət olduğunu göstərirdi. Bu əsas 
anlayışlar arasmda münasibətləri isə aşağıdakı kimi təsnif 
edirdi:

1. Vektorların cəmi;
2» Vektorun ədədə hasili;
3. Vektorlarm skalyar hasili;
4» Nöqtədən vektorun ayrılması.
Vektorlar və onlar üzərində əməlbrin xassəbrinin bəzi- 

sini aksiom kimi qəbul edir.
Veyl aksiomatikasmda nöqtə, düz xətt və müstəviyə tor if 

verilir.
Qeyd edək ki, anlayışlarm tərifmin bir növü də aksioma- 

tik tərifdir. Fiqurlarm sahəsi anlayışmı aksiomatik daxil etmək 
olar.

Tərif. Fiquru sonlu sayda üçbucağa bölmək olarsa, onda 
ona sadə fıqur deyilir.
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Ғ  sadə fiquramm sahəsini S(F)~ilə işarə edək. S  funksiya- 
1 .ı^ığıdakı xassələrə malikdir:

1. İxtiyari F  fıquru üçün S(F) mənfi deyildir.
2. Əgər Fı və F2 fiqurlan konqruentdirsə S(Fı)=S(F2).
3. Fiqur sadə fiqurlardan ibarət olan iki hissədən ibarət- 

< I i i sd, oıxun sahəsi hərnin hissəbrin sahələri cəminə bərabərdir:
F =  Ғг  U F2 => 5 (F ) -  5(Ғг) U 5(Ғ2).

4. Tərəfı vahid olan К  kvadratmm sahəsi S(K) =  1
Teorem. Sadə fiqurlar çoxluğunda (1), (2), (3) və (4)

л ssələrinə malik olan S  funksiyası var və yeganədir.
Tərif. Sadə fiqurlar çoxluğunda verilmiş (1), (2), (3) və 

(4) xassəbrini ödəyən S funksiyasma sahə deyilir,
5 (F ) ədəddir və F  sadə fiqurunun sahəsidit. (1), (2), (3) 

v.ı (4) təklifbri sahə aksiomlarıdır.
Qeyd edək ki, skalyar kəmiyyətlərin ölçiilməsi də analoji 

ııpanlır.

2.2. Riyazi fəkliflər

Anlayışlar təfəkkürdə dağmıq halda olmayıb, öz aralann- 
(l.ı mtiəyyən qayda ib  əlaqəbndirilir.

Anlayışlarm bir-biri ilə əlaqə forması hökrn adlanır.
Anlayışlar arasmdakı əlaqəni əks etdirən hökmə doğm  

lıökm, əks halda isə yalan hökm  deyilir.
Məsəbn, 4-ә bölünən bütün natural ədədlər 2-yə bölünür 

luikınü doğrn hökm, 2-уә bölünən bütün natural ədədbr 4-ə 
hı'ilünür hökmü isə yalan hökümdür.

Hökmün sözbrb ifadəsi cürabdir. “Нәг bir kvadrat para- 
Idoqramdır” hökmü cümbdir, lakin hər bir ciimb hökm deyil 
Mosələn, “Yaşasm Azərbaycan” ciimbsi hökm deyil.

Riyaziyyatda hökm əvəzinə təklif (riyazi təklif) işbdilir. 
Riyazi təklifbrin əsas növbri aksiom və teorembrdir. Demək 
olar ki, hər bir təklifln haqiqiliyi miibakimə vasitəsilə müəyyən
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edilir. Bu mühakimə isbat adlanır. Deməli, hər bir təklifin doğ- 
ru və yalan olmasx isbat vasitəsilə müəyyən edilir.

Isbat һ зт elmi tədqiqat sahəsiııdə, həm də cəmiyyətin 
gündəlik həyatmda tətbiq edilir. İsbatm üç tərkib hissəsi var:

1. İsbat ediləcək təklif, buna tezis deyilir.
2. Tezisin həqiqiliyini əsaslandıran təklif-buna əsas deyi

lir.
3. İsbat prösesi, yəni tezislə əsas arasmdakı əlaqəni göstə- 

гәп isə mühakimə adlatıır.
İstənilən həndəsi təklifi isbat edərkən biz əw əlbr isbat 

edilmiş və ya isbatsız qəbııl edilmiş təklifbrə istinad edəcəyik. 
Aydındır ki, həndəsi təklifbrin hamısmı isbat etmək olmaz.

Tərif. İsbatsız qəbul edibn təklifbrə aksiorn deyilir.
Tərif. Doğruluğu isbat olunan təklifə teorem deyılir.
Teorembr adətən iki hissədən ibarət olur: birinci hissədə 

пә verildiyi göstərilir, bu hissə teoremin şərii adlanır. İkinci 
hissədə пә isbat edibcəyi göstərilir. Bu teoremin nəticəsi adla- 
mr.

Teoremin şərtini və nəticəsini şərti olaraq К  və Zhərfləri 
ib  işarə edək. Onda beb yazmaq olar:

К =$> Z (1)
“Beb oxunur К  varsa, Z-də var” və ya “Ä'-dan Z” alımr.

(1) teoreminə düz teorem deyilir. (1) teoreminin şərti ilə 
nəticəsinin yerini dəyişsək, onun tərsi olan teorem almar.

Z ^ K  (2)
(1) və (2) teorembri qarşılıqlı tərs teoremlər adlanır. Bu 

teoremlərdən istəniləıı birini düz teorem kimi qəbul etmək olar. 
Onda digər teorem onun tərsi olacaqdır. Fərz edək ki, (1) teore
minin doğruluğu isbat olunmuşdur. Onda onun tors teoremi 
doğru və ya yanlış ola bilər. Aşağıdakı teoremi yada salaq.

Teorem 1. Uyğun bucaqlan konqruentdirsə, onda düz 
xətbr paraleldir. К Z.

Teorem 2. Düz xətlər paraleldirsə, onda uyğun bucaqlar 
konqraentdir. Z => К
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Burada düz və tərs teoremlərin lıər ikisi doğrudur.
Başqa bir teoremə baxaq.
Teorem l.a . İki bucaq qonşu bucaqdırsa, onda onlann 

cəmi 180°--dir.
Teorem l.a . İki bucağın cəmi 180°-dirsə, onda onlar 

qonşu bucaqlardır.
Bu halda düz teorem doğru, tərs teorem isə doğru deyil-

dir.
Həndəsədə düz və tors teoremlə yanaşı əks teorem də nə- 

zərdən keçirilir. Teorem 1-in əks teoremi belə ifadə olunur.
Teorem 3. Uyğun bucaqlan konqruent deyilsə, onda düz 

xətlər paralel deyil.
K=>Z  (1)

teoreminə əks teoremi simvolik olaraq belə yazmaq olar
K = > Z

Belə oxunur “K  yoxdursa, Z-də yoxdur” və ya “X-ııın inkann- 
dan Z-in inkarı” almır. Əks teoremin də tərsi ola bilər.

Z =» К
Teorem 4. Düz xətlər paralel deyilsə, uyğun bucaqlar da 

konqruent deyil.
Bu teoremlərin dördü de doğrudur. lakin həmişə belə 

olmur. Aşağıdakı teoremləri nəzərdən keçirək.
1. Bucaqlar qarşılıqlıdırsa, onda onlar konqruentdir. К => 

Z doğrudur.
2. Bucaqlar konqruentdirsə, onda onlar qarşılıqlıdır. Z => 

К doğru deyil.
3. Bucaqlar qarşılıqlı deyilsə, onda onlar konqruent deyil. 

К =$ Z doğru deyil.
4. Bucaqlar konqruent deyilsə, onda onlar qarşılıqlı deyil. 

Z => К  dogrudur.
Ümumiyyətlə, К =? Z və Z =$ К teoremləri eyni zamanda 

ya doğru, ya da yalandır. Digər tərəfdən, Z =Ф К  və К =» Z eyni 
zamanda ya doğru, ya da yalandır. Yuxarıda dediklərimizi qisa 
olaraq belə yaza bilərik.
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1. Düz teorem: К => Z.
2. Tərs teorem: Z => К.
3. Əks teorem: К  => Z.
4. əks-tərs teorem: Z => К.
5. К  => Z < = >  Z => К
6. z  =» к  < = >  к  =» z

2.3. Zərııri vs kafi şərtlər.
Aşağıdakı iki təklifi nəzərdən keçirək: 

a=-& (kj
a 2= b 2 (z).

Aydmdır ki, (k) təklifi doğrudursa, onda (z) təklifi də 
doğrudur.

k=Pz
Bunun əksini demək olmur. Doğrudan da, a = b = l  olduq- 

da (z) təklifi doğrudur, ancaq (k) təklifi yalandır. Riyaziyyatda 
belə deyirlər, (k) şərtindən (z) nəticəsi almarsa, (z) -ә (k) -шп 
zəruri şərti, (k) -ya (z) -in kafi şərti deyilir.

Həndəsədən bir misalı nəzərdən keçirək. ABCD paralolo- 
qramında

AB=CD (1)
BC=AD (2) 

olduğunu bilirik (şəkil 2). ABCD 
dördbucaqlısınm paraleloqram ol- 
ması üçün (1) və (2) bərabərliklə- A 
rindən һәг biri təklikdə zərari 
şərtdir. Ancaq ( !)  və (2) bərabər- 
liklərinin heç biri təklikdə ABCD 
dördbucaqlısmm paraleloqram ol- 
ması üçün kafı deyildir. Doğrudan 
da, verilmiş ABCD bərabəryanlı
trapesiya (şəkil 3) (1) şərtini ödə- a . D
yir, lakiıı paraleloqram deyil. (2) 3

Şəkil 2

в  с
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bərabərliyi üçün də analoji misal 
göstərmək olar.

(1) və (2) şərtləri birlikdə isə ABCD dördbucaqhsmm para
leloqram olması üçün zəruri və kafı şərtlərdəndir. Yəni dörd- 
bucaqlmm paraleloqram olması üçün, onların qarşı tərəflərinin 
cüt-cüt konqruent olması zəruri və kalı şərtdir. Zəruri və kafi 
şərtə aid iki teorem göstərək.

Teorem 1. Dördbucaqlmm paraleloqram olması üçün, 
onun iki qarşx tərəfmin konqruent olması zəruri və kafi şərtdir.

Teorem 2. Dördbucaqlmın paraleloqram olması üçün zə- 
ruri və kafi şərt onun dioqanallarmm kəsişmə nöqtəsində yarıya 
bölünməsidir.

Birinci teoremi isbat etmək üçün iki qarşılıqlı tərs teorem 
isbat ediiir.

Teorem 3. Dördbucaqlı paraleloqramdırsa, onun iki qarşı 
tərəfı konqruent və paraleldir (zəruri şərt).

Teorem 4. Dördbueaqlınm iki qarşı tərəfi konqruent və 
paraleldirsə onda bu dördbucaqlı paraleloqramdır.

Qeyd edək ki. hər hansı anlayış haqqmda zəruri və kafı 
şərtlər ödənilirsə, onda həmin təklifi anlayışın tərifi kimi qəbul 
etmək olar.

2.3.1 Əksini fərz etməklə isbat
Teorem. Düz xəttin ixtiyari nöqtəsindən ona bir və 

yalmz bir perpendikulyar düz xətt çəkmək olar.
• л \Cl

Isbatı. Tutaq ki, a  verilmiş düz xətt, aı \
A isə onun (izərində verilmiş nöqtədir.
Başlanğıc nöqtəsi A olan a  düz x ə t t i n i n ______
yarım düz xəttindən birini щ ilə işarə edək 
(şəkil 4). ciı yarım düz xəttindən 90°-yə 
bərabər olan (a/bı) bucağmı ayxraq. Onda Şəkil 4 
bı şüası ilə üst-üstə düşən düz xətt a  düz 
xəttinə perpendikulyar olacaq.

Ғәга edək ki, A nöqtəsindən keçən və a  düz xəttinə per
pendikulyar olan başqa düz xətt də vardır. Bu diiz xəttin bı



.şiiası ib  eyni yarımriitistəvidə olan yarım düz xəttini cj ilə işarə 
edok.

90°-уэ ЬэгаЬэг olan (aıhı) və (a id )  bucaqları a/ yarım 
diiz xəttindən eyni bir yarımmüstəvidə ayrılmışdır. Lakin aı 
yarım düz xəttindən veriimiş yanmmüstəvidə 90°-уэ ЬэгаЬэг 
olan yalmz bir bucaq ayırmaq olar. Buna görə də A nöqtəsin- 
dən keçən və a  düz xəttinə perpendikulyar olan başqa düz xətt 
ola bilməz. Teorem isbat olundu.

Teoremə tətbiq etdiyimiz isbat üsulu əksini fərz e'tməklə 
isbat adlamr. Bu isbat üsulu ondan ibarətdir ki, biz əvvəicə teo
remin hökmünə əks olan fərziyə qəbul edirik. Sonra isə mülıa- 
kimə yolu ib  aksiomlara və isbat edilmiş teorembrə əsaslana- 
raq ya teoremin şərtinə, ya aksiomlardan birinə, ya da əvvəl is
bat edilmiş teorembrdən birinə zidd olannəticə alırıq. Bunun 
əsasmda belə nəticəyə gəlirik ki, bizim fərziyəmiz doğru deyil- 
dir. Deməli, teoremin hökmü doğradıır.

Bunu yuxarıda qeyd edilən teoremin isbaü nümunəsində 
izah edək. teoremdə təsdiq edilir ki, düz xəttin hər bir nöqtəsin- 
dən ona ancaq bir perpendikulyar düz xətt keçirmək olar. Bu 
cür iki düz xətt keçirmək mümkön olduğunu fərz edərək beb 
nəticəyə gəldik ki, verilmiş yarım düz xətdən verilmiş yarım- 
müstəvidə verilmiş eyni bucaq ölçüsü (90°) olan iki bucaq ayır- 
maq olar. Bu isə bucaqlarm ayrılması aksiomıma ziddir. Bu ak- 
sioma əsasən verilmiş yaıım düz xətdən verilmiş yarımmüstə- 
vidə verilmiş dərəcə ölçüsünə görə ancaq bir bucaq ayırmaq 
olar.

2.4. Məsafə
Fiqur anlayışı ilə əlaqədar daha bir mühüm anlayışı daxil

edək.
Fərz edək ki, bizə hər hansı F  fiquru və P  nöqtəsi 

verilmişdir. F  tlqurunun istənibn nöqtəsini P  nöqtəsi ib  birləş- 
dirən bütün müınkün parçalarma baxaq. Əgər bu parçalar 
arasmda әп kiçiyi varsa, onda ona P  nöqtəsindən F  tıquruna
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qədər olan məsafə deyəcəyik. Başqa sözb əgər F  fiqurunun 
nöqtələri arasında elə M  nöqtəsi var ki, ixtiyari N E F  nöqtəsi 
üçün

PM <  PN (1)
bərabərsizliyi ödənirsə, onda PM  parçası, P  nöqtəsindən F  fi- 

quruna qədər olaıı məsafə adlanır.
Qeyd edək ki, bəzən F  fiqurunun 

nöqtələri arasmda eb M  nöqbsi var ki, 
ixtiyari N G F  nöqtəsi üçün 

PM <  PN (2) 
bərabərsizliyi ödənir. Məsəbn F  fiquru
nun А В intervalı, P  nöqtəsinin A В düz xət- 
ti üzərində proyeksiyasi A В intervalma da
xil deyil (şəkil 5)

Bu halda məsafə' anlayışmm geniş mənada tərifi verilir. P 
nöqtəsindən AB intervalma qədər olan məsafə AB parçası qəbul 
edilir.

Şəkil 5

2.5. Fiqurlarm kəsişməsi və birləşməsi
Нәг bir fiqur һәг hansı nöqtələr çoxluğudur. Çox vaxt F  

və P fiqurlarm ortaq hissəsindən ibarət olan fıqura baxılır. 
Şəkil 6.a)-da açıq bucaqdan kiçik bucaq iki P və Q yanmmüs- 
təvibrin kəsişməsi kimi göstərilmişdir.

Tərif. P  və Q yaxımmüstəvibrin һәг birinə daxil olan
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Düz xətlə dairənin kəsişməsi (şəkil 6, a) vətər, nöqtə 
(şəkil 6, b) və boş çoxluq (şəkil 6, c) ola bilər.

İkicbn çox fıqurlarm kəsişməsinə baxılır. Məsələn, şə- 
kildə F  üçbucağı üç yanmmüstəvinin kəsişməsidir (şəkil 7)

Tərif. İki və ya bir neçə fiqurun hər birinə aid olan bütiin 
nöqtələrdən və ancaq bu nöqtələrdən əmələ gələn fıqura veri- 
lən fiqurlarm kəsişməsi deyilir.

Şəkil 7 Səkil l .a
Bəzi hallarda iki fiqurun birləşməsinə baxılır.
Tərif. İki və ya bir neçə fiqurun heç olmazsa birinə daxil 

olan bütün nöqtəbrdən və ancaq bu nöqtəbrdən əməb gəbn fi- 
qura verilən fiqurlarm birbşməsi deyilir.

Smıq xətt, onu əməb gətirən parçalarm birbşməsidir. 
Yarımmüstəvi, açıq yarımmüstəvi ilə onun sərhəddinin birbş- 
məsidir.

Əgər P və F  fıqurları 
qonşu bucaqlarıdırsa onda 
P U F  fıquru yarımmüstəvi 
olar. P П F isə həmin bucaq- 
ların ortaq tərəfi OA şüası 
olur (şəkil 8).

Tərif. Ortaq təpəli iki bucağm kəsişməsi şüa olarsa, 
onların birləşməsinə həmin bucaqlarm cəmi deyilir.

Şəkil 8

20



“Aksiomlar ən yüksək səviyyədə 
ümumiləşdirməni özündə ehtiva edir və hər 
elmin əsasıdır”.

Aristotel
II FƏSİL

ELEMENTAR HƏNDƏSƏNİN AKSİOMATİKASI

§1. Aksiomatik metodlar

Həndəsə müasir riyziyyatm əsasmı təşkil edən aksioma
tik metod əsasmda qurulur. Aksiomatik metod-eimi nəzəriyyə- 
nin qurulma üsuludur.

Aksiomatik metodun mahiyyəti belədir.
Tərif veriliməyən əsas (ilk) anlayışlar göstərilir. İlk hən- 

dəsi əşyalar sistemi (fiqurlar) və bunlar arasmdakı münasibətlər 
verilir:

1. Əsas anlayışlar arasmdakı münasibətləri göstərən aksio
mlar ifadə olunur.

2. Əsas anlayışların, aksiomlarm vasitəsi ilə əsas (ilk) mü- 
nasibətlər sırasma daxil olmayan һәг hansı başqa münasibətin 
tərifləri verilir.

3. Aksiomlardan istifadə edərək məııtiqin kömovi ilə digər 
təkliflər, teorembr isbat olunur.

Aksiomatik metod əsasında qurulan nəzəriyyəyə deduk- 
tiv nəzəriyyə deyilir.

Əsas anlayışlar və aksiomlar təcrübədən, həyatdan alın- 
mışdır. Ona görə də aksiomatik nəzəriyyədə alman sonrakı fak- 
tlar, aksiomların köməyi ib  deduktiv yolla almmasına baxma-
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yaraq, Ьэуайа six olaqədə olub, insanlarm təcrübi fəaliyyətlə- 
rində tətbiq olunur.

Aksiomatik metodun elrni əhəmiyyətini ilk dəfə Aristotel 
əsaslandırmışdır. Aristotel həqiqi mülahizələri iki уегә ayırırdı.

1. Əsas (“Prinsipbr”) mülahizələr;
2. İsbatı tələb edibn mülahizəbr.

Aksiomatik nəzəriyyənin inkişafmda üç mərhəbni ayırır-
lar:

1. Birinci mərhəbdə aksiomlar onların aşkarlığma əsasən 
təyin edilirdi. Buna Evkilidin “başlanğıclar” əsərndə veribn 
aksiomatik metodlan misal göstərmək olar.

2. İkinci mərhələdə D.Hilbert aksiomlar sistenıinə tamlıq, 
ziddiyyətsizlik, asılı olmamaqlıq əlamətbri əlavə edir.

3. Üçüncü mərhəbdə “aksiom” anlayışmm özü dəyişir. 
Əgər birinci mərhəbdə aksioma həqiqi doğru təklif kimi baxır- 
larsa, bu ınərholədo aksiomları həqiqət kimi qəbul etmirbr.

İlk dəfə aksiomatik metoda Evklidin “Başlanğıclar” əsə- 
rində (b.e.əwəl) rast gəlinir. Düzdür Aristotelin asərbrində ak
siom və postulat anlayışları ilk dəfə araşdırılır. Hal-hazırda he- 
sab (Peano), ehtimal nəzəriyyəsində (Kolmoqorov) aksiomatik 
metodlara geniş yer verilir. Fizikada da aksiomatik metoddan 
istifadə edilir.

Məşhur riyaziyyatçı Fröydental qeyd edir ki, Yunanlar ri- 
yaziyyatı məııtiqi sisteın əsasında öyrənirdibr. Bu sistemə əsa- 
sən almmış bütün məntiqi nəticələr əwəlki mülahizəbrin əsa- 
sında tədqiq edilirdi. Riyaziyyatda heç bir riyazi anlayışı deyil- 
diyi kimi qəbul etmək olmaz. Ona görə də hər hansı bir riyaziy- 
yatçımn irəli sürdüyü fıkir və ideyanı biz həqiqət kimi qəbul 
etməməliyik. Riyaziyyatçı yalnız riyazi prosesbrin bir-birini 
izbdiyini və bir-birindən asılı oldugunu göstərə bibr. Həqi- 
qətdə isə məntiqə əsaslanan riyaziyyatı һәг bir insan öz ağlı və 
düşüncəsi ib  qəbul etməlidir.

Aksiom sözü yunan sözüdür tərcüməsi “etibara layiq” 
deməkdir. Mənası isə öz-özlüyündə aydm, qəbul olunmuş



miiddoa, “təsdiq edilmiş” mənasım verir. Evklidın təklif etdiyi 
aksiomlar əyaniliyə əsaslamrdı. Əvvəllər elə düşünürdülər ki, 
aksiomlar öz-özlüyündə aydın, həqiqiliyi şərtsiz doğru olan 
təkliflərdir.

Ancaq hal-hazırda aksiomİarm həqiqiliyi şərtidir. Başqa 
sözlə aksiomlara “inanmaq olmaz”. Məsələn, aşağıdakı aksi- 
omlara baxaq:

1. Müstəvidə düz xətt xaricindəki nöqtədən keçən, bu düz 
xəttə yalnız bsr paralel düz xətt var (Evklid),

2. Müstəvidə düz xətt xaricindəlä nöqtədən keçəıı və bu 
düz xətlə kəsişməyən әп azı bir diiz xətt var (Lobaçevski).

3. Müstəvidə düz xətt xaricindəki nöqtədən bu düz xəttə 
paralel düz xətt keçmir (Riman).

Yuxarıda qeyd etdiyimiz aksiömlarm hər birinin həqiqili- 
yini qəbul etmişlər və miixtəlif nəzəriyyələr almışlar.

Hilbertə görə “nöqtə, düz xətt və müstəvi” anlayışlarmm 
əvəzinə “stol, stul və kitab” anlayışları qəbul edilsə teoremlərin 
doğraluğuna xələl gəlməyəcək

Aksiomlar elə tərifhrdir ki, onlarm köməyi ilə teoremlər 
isbat olunur. Teoremlər isə elə təkliftardir ki, onlar aksiomlar- 
dan almır.

Stüart yazır: “Aksiomlar-bu oyun qaydasıdır. Onu siz də- 
yişərsizsə, artıq yeni bir oyun oynamalı olacaqsız”.

Aksiomlar aşağıdakı tələbləri ödəməlidir:
1. Aksiomlar sistemi ziddiyətsiz olmalıdır. Bu о deməkdir 

ki, qəbul edilən aksiomlar sistemi məntiqi cəhətcə uyuşmalıdır. 
Başqa sözlə, bir-birini inkar edən aksiomlar olmamalıdrr, һәт 
də aksiomlar sistemindən alman nəticələri məntiqi yolla isbat 
etdikdə bir-birini inkar edən təkliflər almmalıdır.

2, Aksiomlar sistemi asıh olmamalıdır vo ya minamal ol- 
malıdır. Bu, о deməkdir ki, sistemə daxil olan hər bir aksiom 
yaxud bir tıeçə aksiom başqa aksiomlarm məntiqi nətieəsinə 
çevrilməlidir.
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3. Aksiomlar sistemi tarn olmalidir. Bu, о deməkdir ki, ilk 
obrazlar, ilk münasibətlər müəyyənləşdirildikdən sonra, qəbul 
edilən aksiomlar vasitəsilə һәг bir həndəsi təklifin doğruluğu və 
ya yanlışlığı heç bir intiusiyaya, əyaniliyə, eksperimentə 
əsaslanmadan məntiqi yolla isbat edilməlidir. Aksiomlar 
sistemi müəyyən etdikdən sonra, onların sayım azaltmaq və у a 
çoxaltmaq olmaz.

§2. Evklid aksiomatikası
Evklid həndəsənin aksiomatik qurulmasmda ilk addımlar 

atmışdır. Evklid о vaxta qədər öz-özütıə aydm olan nöqtə, düz 
xətt, səth anlayışlarının və bunlar arasmdakı qarşılıqlı əlaqələr 
haqqmda ümumi təsəvvürləri kifayət qədər aydın terminlər va- 
sitəsi ilə, sözlə ifadə etməyə cəhd etmişdir. Evklid həndəsəni 
öz dövrünə görə son dərəcə mükəmməl, ancaq müasir elmi- 
nöqteyi nəzərdən məntiqi olmayan sistematik quruluşunu ver- 
mişdir. Onun V (beşinci) postulatı ilə (cəmi bir cümlə) 2000 il- 
dən çox dünya riyaziyyatçıları məşğul olmuşlar, hətta bir neçə- 
si xəstələnmişdir. Evklidin aldığı nəticələr və beşinci postulat 
həndəsənin sonrakı inkişafım müəyyən etməkdə mühüm rol 
oyııamışdır.

Evklid həndəsi təklifləri üç уегә bölür:
1. Təriflər;
2. Postulatlar;
3. Aksiomlar.

Evklid hər şeydən əwəl, əsas həndəsi anlayışlann: nöq- 
tə, xətt, düz xətt, səth, cisim, müstəvinin təriflərini verməyə 
cəhd etmişdir.

a) Təritlər.
1. Nöqtə odur ki, hissələri yoxdur.
2. Xətt eni olmayan uzunluqdur.
3. Xəttin sərhədi nöqtədir.
4. Diiz xətt özünün bütün nöqtələrinə nəzərən eyni vəziy- 

yətdədir.
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5. Səth odur ki, onım eni və uzunluğu var.
6. Səthin sərhəddi xətlərdir.
7. Müstəvi özünün bütün diiz xətlərinə nəzərən eyni vəziy- 

yətdədir.
8. Cisim odıır ki, onun eni, uzunluğu və dəriniiyi var.
9. Cismin sərhəddi səthidir. 

b) Postıılatiar
1. Нәг bir nöqtədən digər nöqtəyə yalnız bir xətt çəkmək 

mümkün olsun.
2. Məhdud düz xətti düz xətt iizrə sonsuz davam etdirmək 

mümkün olsun.
3. İstənilən mərkəzdən istəııilən radiuslu çevrə çəkmək 

mümkün olsun.
4. Bütün düzbucaqlar ЬэгаЬэг olsun.
5. İki düz xətt üçüncü ilə omm bir tərəfmdə cəmi açıq 

bucaqdan kiçik olan daxili bucaq əmələ gətirirsə, beSə düz xət- 
tlər həmin tərəfə kifayət qədər uzadıldıqda kəsişsin.

c) Aksiomlar
1. Eyni kərniyyətə ЬэгаЬэг oİan kəmiyyətlər bir-birinə bə- 

rabərdir.
2. ВэгаЬэг kəmiyyətlərə eyni bir kəmiyyət əlavə etsək, 

ЬэгаЬэг kəmiyyət almacaq.
3. ВэгаЬэг kəmiyyətbrdən eyni bir kəmiyyət çıxsaq, Ьэга

Ьэг kəmiyyət almacaq.
4. Üst-üstə düşən fiqurİar bərabərdir.
5. Tam hissəsindəıı böyükdür.

Bu aksiom və postulatlar uzun iliər həndəsənin yaranma- 
sında fundament oldular. Qədim həndəsəçilər hesab edirdilər 
ki, postulatlar və aksiomlar aydm olduğundan isbata ehtiyac 
yoxdur. Ве1з bir fıkir XX əsrədəlc hökm sürmüşdür.

d) Evklidin başiaıığıclar əsərindəki çatsşmazlıqlar
1. Evklid bütün anlayışlara tərif verdi.
2. Evklidin verdiyi təriflərin bəziləri dəqiq və yaxııd mən- 

tiqi doğru deyil.
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Məsələn, Evklid xəttin tərifmi “uzunluq” və “sərhəd” an- 
layışlarmın köməyi ilə verir. Ancaq “sərhəd” və “uzunluğu” tə- 
yin etmir. Dördüncii tərifi çevrədə ödəyir. Yeddinci tərill silin- 
dirə və ya konusa aid etmək olar.

3. Aksiomlar sistemi tam deyil. Dedekind qeyd edir ki, kə~ 
silməzlik aksiomu yoxdur.

4. Aksiom və postulatlar sistemi bir-birindən asılıdırlar. 
Dördüncü postulat artıqdır. Bucaqlarm bərabərliyi qalan postu- 
latlardan alımr. Fiqurlarm bərabərliyini hərəkətb verir. Ancaq 
hərəkət aksiomu vermir.

Evklidin verdiyi bu təriflərə ‘ əsas həndəsi anlayışlarm” 
əyani təsviri kimi baxmaq olar. Məsələn, düz xəttiıı “tərifi” gö- 
ründüyü kimi çevrə və sferanı da ödəyir. Bu tərifbr ürnumiy- 
yətlə, müasir elmi-nöqteyi nəzərdən mükəmməl olmamasma 
baxmayaraq, hornin dövrün elmi fikirlərini tamamlayırdı və 
həndəsənin sistemləşdirilməsi haqqmda ilk addımlardır. Bunlar 
həndəsənin sonrakı iııkişafmı müəyyən etmişdir.

§3. Miitləq həndəsə
Evklid həndəsəsini iki bölməyə ayrırlar. Birinci bölmədə 

V postulatdan istifadə etmədən alman məntiqi nəticələr. Bu 
hissəni mütləq həndəsə adlandırırlar.

Tərif. V postulatsız qurulmuş həndəsəyə mütləq həndəsə 
deyilir.

Mütləq həndəsədə Evklid 29 teorem isbat edir. V postu- 
lati daxil etdikdən sonra alman məntiqi nəticələr sonsuz sayda- 
dır. Mütləq həndəsə terminini Macar alimi Boyyai XIX  əsrin 
30-cu ilbrində daxil etmişdir. Həndəsənin qalan hissəsində 
paralellik aksiomu tətbiq edilir və onu nisbi həndəsa adlan
dmrlar. Nisbi həndəsədə məntiqi nəticəbr sonsuzdur.

Məktəb həndəsə kursunda olan bəzi teoremləri, paralelik 
aksiomundan istifadə etmədən isbat edək.

Теогеш 1. Üçbucağın xariei bucağı özü ilə qonşu olma
yan hər bir daxili bucağından böyükdür.
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в

/.ABC =  Z.BCF => /.BCD >  /.ABC.

İsbatı. ABC üçbucağı verilmişdir (şəkil 1). L BCD onun 
xarici bucağıdır.

İsbat edək ki,
/.BCD >  /.A, /.BCD >  /LB 

E nöqtəsi В С-nil) orta 
nöqtəsi olsun. A nöqtəsi ilə E- 
ni birləşdirək. АЕ-ша uzantisi 
üzərində

AE =  EF 
parçası ayıraq.

M B E  =  Д EFC 
Anoloji olaraq:

/.BCD >  /.A
bərabərsizliyi isbat edilir.

Nəticə 1. Üçbucağnı yalniz bir bucağı düz bucaq və ya 
kor bucaq ola bilər.

Doğrudan da, əgər üçbucağm iki bucağı kor bucaq olarsa, 
onda qonşu bucaq iti bucaq olmalıdır. Teoremə görə bu iti 
bucaq (xarici bucaq) digər kor bucaqdan böyükdür. Bu isə kor 
bucaqdan böyiik ola bilrnəz. Düz bucaq üçiin də anoloji 
mühakimə aparılxr.

Naticə 2. Üçbucaqda әп çoxu bir bucaq iti bucaq olınaz.
Doğrudan da, kor bucaqlı üçbucağın xarici bueağı iti 

bucaqdır və ona qonşu olmayan bucaqlardan böyük olmalıdır. 
Düz bucaq ucün də analoi mühakimə aparmaq olar.

Nətics 3. Düz xətt üzərində olmayan nöqtədən bu düz 
xəttə yalnız bir perpendikulyar düz xətt çəkmək olar.

Doğrudan da, iki perpendi
kulyar çəksək onda iki bucağı düz 
bucaq olan üçbucaq almar. Bu isə 
mümkün deyil.

Nəticə 4. D nöqtəsi 
A ABC -nin daxili nöqtəsidirsə, 
onda:

Şəkil 2
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Şəkii 4

/Л О В  >  I.C .
İsbm tı. AD-nin uzantısı ilə В С 
tərəfmin kəsişmə nöqtəsi E ol
sun (şəkil 2).

/LADB >  LÄ EB >  LАСЕ 
Teorem 2. Üçbucaqda 

böyük tərəf qarşısında böyük 
bucaq durur,

İsbatı. Tutaq ki, ABC  
üçbucağmda
AC >  AB  (şəkil 3). İsbat edək ki,

Z.B >  Z.C.
Bunun üçün AC tərəfi üzərində 

AD =  AB
Ayıraq
Z l =  Z.2 və Z.1 >  Z.C=»Z2 >  Z.C 
(xarici bucağm xassəsi). Digər tərəfdən

Z2 <  Z.ABC 
Z.B >  Z.C

Nəticə 5. Üçbucaqda böyük bııcaq qarşısmda böyük tərəf
durur.

İsbatı. Tutaq ki, Z.C >  /LB b
(şəkil 4)

İsbat edək ki, AB >
B C ,

Əksini Ihrz edək
1) AB =  AC və ya
2)A B  < A C
I halda alınq ki,

A ABC bərabəryanlıdır. Bu- 
radan,
Z.C =  Z.B

alarıq ki, bu da şərtə ziddir.
II hal.

Şəkil 5
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AB <  AC 
oiduqda, teorem 2-dən almir ki,

Z-B >  z..C
Bu isə şərtə ziddir.
Nətieə 6. Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə endirii- 

miş perpendikulyar istənilən maildən kiçikdir (şəkil 4. a). 
a  <  90° =» BH <  AB 

Nəticə 7. Proyeksiyası böyük olan mail böyükdür.
İsbatı. I hal (şəkil 5). Tutaq ki, В nöqtəsindən В С və BD 
mailləri çəkilmişdir və

AD 1  AB.
Aydmdır ki,

AD >  AC, Z.BCD >  90°,
/D  <  90° => ZBCD >  /D  => BD >  AC 

II hal. AD üzərində (şəkil 6)
AM =  AC,

/ 1  <  90° => Z.3 >  90°.
Digər tərəfdən: Z l >  Z.2 
Deməli,

/ 2  <  90° =4> / 3  >  /2 = >  BD >  BM => BD >  BC. 
Teorem. (Uçbucağm bərabərsizliyi). Üçbucağm hər bir 

tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik., fərqindən böyükdür. 
Isb a tı. AB tərəfınin uzantısı üzərində

BD =  BC
parçası ayıraq (şəkil 7). ABDC-də 
BD =  BC => /ACD >  /.BCD 
bucağın bir hissəsidir).
Onda, l-ACD >  /ADC  =» AC <  AD.
Deməli,
AC <  AB +  BD =>

AC <1 AB +  ВС => " Şəkil 7
=> AC -  ВС <  AB

Teorem. Diametr әп böyük vətərdir.

Səkii 6
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İsbatı. AB istənibn vətərdir д 
(şəkil 8). A və В nöqtələrini çevrənin 
mərkəzi ilə birləşdirək,

AB <  AO +  OB =  R +  R.
Deməli, AB <  2R
Teorem. İstənilən n ədədi üçün düzgün 

n bucaqlı var. Şəkil 8

İsbatı. Üçbucaq =  120°. Deməli,
/A-^OA2 /-A2OA3 ~  Z.A1OA3 

bucaqlarını çevrədə qurmaq olar (şəkil 9).
Buradan, üçbucağm tərəf, bucaq, tərəf 
(TBT) əlamətinə görə:
/İA^OA-z =  &.А2ОАг =  Ду^ОЛз 

alanq. Ümumi halda bucağı müəyyən et- 
mək üçıin

360°
£Än_1OAn = -------

n
düsturandan istifadə edilir.

§4. Hilbert aksiomatikası
Üç müxtəlif əşyalar sistemini nəzərdən keçirək.
Birinci əşyalar sistemini. nöqtələr adlandıracağıq və A, B, 

С... kimi işarə edəcəyik. İkinci əşyalar sistemini düz xətt adlan- 
dırıb və a, b, c... kimi işaro edək. Üçüncü əşyalar sistemini 
müstəvi adlandıracağıq və a , /?, y.... kimi işarə edəcəyik.

Nöqtələr xətti həndəsənin elementbri, nöqtə və düz xətt 
müstəvi həndəsənin elementbri, nöqb, düz xətt, müstəvi fəza 
həndəsənin elem enthri adlanır. Qəbul edəcəyik ki, nöqtə, düz 
xətt və müstəvi bir-birib qarşılıqlı münasibətlərdədir və bu mü- 
nasibətləri “aiddir”, “arasmdadır” və “konqruentdir” kimi qo
bul edəcəyik. “Aiddir” münasibətləri: a) nöqtə və düz xəttlərə;
b) müstəvi və nöqtələrə; c) müstəvi və düz xətlərə tətbiq 
olunur. “Arasmdadıf’ münasibəti yalnız nöqtəbrə, “Konqru-
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entlik” mimasibətbri isə parçalara, bucaqlara, üçbucaqiara və s. 
tətbiq olunur.

Qeyd edək ki, bu münasibətlərin “tam izahmı” həndəsə 
aksiomatikasmm köməyi ilə verəcəyik”1. Həndəsə aksiomları 
beş qrupa bölünür:

1. Birləşmə aksiomları
2. Tərtib aksiomları
3. Konqruentlik aksiomları
4. Paralellik aksiomları
5„ Kəsilməzlik aksiomları

Birinci qrupu birbşmə aksiomlannm məqsədi “düz xətt 
müstəviyə aiddir”, “Nöqtə diiz xəttin üzərindədir” və s. şəkiidə 
xarakterizə edilən nöqtə, düz xətt və müstəvi anlayışları arasm- 
dakı qarşıbqlı əlaqəni müəyyən etməkdir. Qmp aksiomlarmı 
ətraflı izah edək.

4.1, Birləşmə aksiomlan
Aı. İki müxtəlif nöqtədən keçən düz xətt var və yeganə-

dir.
Ä2 . Düz xətt üzərində heç olmazsa iki müxtəlif nöqtə 

vardır. Bir diiz xətt üzərində olmayan iiç nöqtə var.
Аз. Bir diiz xətt iizərində olmayan üç nöqtədan keçən 

müstəvi var və yeganədir.
Ä4 . Düz xəttin iki nöqtəsi müstəvi iizərindədirsə, onda 

düz xəttin bütün nöqtələri də həmin müstəvi üzərindədir.
As. İki müstəvinin bir oıtaq nöqtəsi varsa, onda lıəmin 

müstəvinin digər ortaq nöqtəsi də var.
Ac,. Fəzada bir müstəvi üzərində olmayan әп azı dörd 

nöqtə var.
Bu aksiomlara ilk dəfə baxdıqda, bunlardan bəzibrinin 

kafı olmadığı və ya ümumiyyətlə lüzumsuz olduğu zənn edilə 
bibr. Məsəbn, 2-ci aksiom adətən, üzərində sonsuz sayda miq- 
darda nöqtələrin olduğunu düşiindüyümüz adi diiz xətt təsəv-

1 Гилберт. Основный гемотрий. Москва, 1948
31



vürünə zidd kimi görünür. Lakin nöqtə və diız xəttlərin, ilk biri 
о birindən asılı olmayan müxtəlif anlayxş kimi qəbul edildiyini 
unutmamalıdır. Bunlar ayrılıqda da ola bilər. Ona görə, nöqtə 
düz xəttin üzərindədir və ya düz xətt bir nöqtədən keçir- 
dedikdə onlarm bir-birib qarşılıqlı münasibətini qeyd etmiş 
oluruq. Nöqtələrin, düz xətlərin və müstəvilərin bu cür ayrılıq- 
da olmalarmı, bunlar arsındakı qarşıbqlı münasibətləri dalıa ay- 
dxn təsəwür etrrxək üçütı oxxlan koxıkret fxziki əşyalar kimi tə- 
səvvür edək. Nöqtələri hər hansı müəyyən böyükliikdə noxııd 
şəkliııdə təsəvvür edəcəyik. Bu noxudlann kürə şəklində və 
onları nazik iyııə ilə deşmək yaxud hissələrə bölmək mümkürı 
olacaq dərəcədə yumşaq (məsələn, suda şişmiş) olduğunu nəzə- 
гә alacağxq. Düz xətiəri çox nazik polad iynə şəklində. müstəvi- 
ləri iso ortun qədər nazik lövhəcik şəklində təsəvvür edəcəyik. 
Əwəlcə bu lövhəciklərin, iynəbrin, noxudlann heç bir şeylə 
əlaqədar olmadığmı və hətta ayrı-ayrı yerdə olduğunu nəzərdə 
tutacağıq. İndi bunları bizim aksiomlarda olan şərtlərə tabe 
edək. İynə noxuddan keçirilmiş və ya noxuda azacıq sancılmış 
olduqda nöqtənin düz xətt üzərində olduğunu nəzərə alacağıq. 
Nəhayyət, nazik iynə lövhəciyin kənarı olduqda, yəni iyııə löv- 
həciyin kənarmda durub, onda bu bıri tərəfə çıxmadıqda düz 
xəttin müstəvi üzərində olduğunu nəzərə alacağıq. Bu şərtlər 
olduqda aksiomlar nədən ibarət olur? Aksiomlarm təbb etdiyi 
aşağıdakılardır: götürdüyümüz noxudlar, iynəbr və lövhəciklər 
fəzada elə bir vəziyyət almalıdır ki, bu vəziyyətdə һәг iki noxu
da heç olmgızsa bir iynə sancılmış və ya bir iynəyə keçirilmiş 
olsun (aksiom 1); hər iynə ən azı iki noxuda sancılmış olsun 
(aksiom 2); һәг üç noxud bir lövhəcik ib  kəsilsin və һәг lövhə- 
cik heç olmazsa bir noxudu kəssin (aksiom 3); bir iynə keçi- 
rilmiş iki noxud hər hansı bir lövbəcik ib  kəsilərsə, həmin iynə 
keçirib bibn noxudlarm hamısı həriıin lövhəcik ib  kəsilmiş 
olsun (aksiom 4); iki lövhəcik eyni noxudu kəsərsə, həmin löv- 
həciklər heç olmazsa bir noxudu daha kəssin (aksiom 5); eyni 
lövhəcik ib  kəsilməyən heç olmazsa dörd noxud vardır (aksi-
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от 6). Götürdüyümüz noxudlar, iynələr və lövhəciklər bu gös- 
tərdiyimiz şərtləri ödəməlidir. Noxudlarm, iynəbrin və lövhə- 
ciklərin bu kombinasiyasmı qurmaq çətin deyildir. Doğmdan 
da, götürdüyümüz bir dostə lövhəcikdən dördünü ayıraq. Bun- 
larm kənarlarmı eb  kəsək ki, müəyyən ölçüdə bərabərtərəfli 
üçbucaqlar almsm. İynə yığmmdan 6-smı götürək və bunlarm 
uclarım eb kəsək ki, hər biri üçbucaqlı lövhəciyin tərəfmə Ьэ
гаЬэг olsun. Sonra 4 noxud götürək aşağıdakı kimi bir fiqur qu- 
raq; lövhəcikbrin yanaşı kənarları arasmda qalmış yanqlara 
iynə qoyaq, sonra tetraderin təpəbrinə noxudlari eb  qoyaq ki, 
lövhəcikbr həmin noxudlari kəsin və iynəbr onlara sancılstn; 
bu cür birlikdə götürülmüş noxudlar, iynələr və lövhəcikbr 
üçün yuxarıda göstərilmiş bütün tələbbr, yəni götürdüyümüz 
bütün aksiomlar ödənilir.

Bu misalı riyaziləşdirək. Dörd elementdən ibarət 
{A ,B,C,D } çoxluğuna baxaq. Əyani olmaq üçün onları tetra- 
edirin təpə nöqtəbrində yerbşdirək (şəkil 10).

Tetraedirin təpəbrini A, B,C,D- 
ni nöqtə hesab edək. Həmin element- 
brin nizamsız cütlərini

AB,AC, DA, BC, CD.BD 
(tetraedirin tilbri) düz xətt hesab в  
edəcəyik, nizamsız üçlükləri isə 
ABC,ABD,ACD və BCD (tetra
edirin üzbri) müstəvi kimi qəbul Şəkil 10
edək.

A i-Ağ aksiomlannm ödəndiyini yoxlayaq.
Doğrudan da, istənilən iki nöqtədən keçən diiz xətt var və 

yeganədir (AB diiz xətti A və В  nöqtəbrindən keçır və yega- 
nədir) və ya bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən keçən 
bir müstəvi var. Məsələn, ABC müstəvisi.

Bu misaldan görünür ki, 1-ci qmp aksiomlarını ödəyən 
nöqtə, düz xətt və müstəvi çoxluğu sonlu ola bibr. Bu misalda 
cəmisi 4 nöqtə, 6 düz xətt və 4 müstəvi götürülmüşdür. Deməli,

A
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birləşmə aksiomlarmdan nöqtə, düz xətt və müstəvi saymın 
sonsuz olması almmır.

Bu aksiomlardan istifadə edərək bəzi təklifbri isbat et- 
шәк olar.

Teorem 1. İki müxtəlif düz xəttin birdən artıq ortaq nöq- 
təsi ola bilməz.

İsbatı. İki miixtəlif düz xəttin birdən artıq nöqtəsi məsə - 
lən iki nöqtəsi olsa idi, onda A  ı aksiomuna zidd olardı.

Tərif. İki müxtəlif düz xəttin iki ortaq tıöqtəsi olarsa, on- 
lara üst-üstə düşən düz xətbr deyilir.

Teorem 2. Düz xətt müstəvi üzərində deyilsə, onda 
həmin düz xətlə miistəvinin yalnız bir ortaq nöqtəsi var.

İsbatı. Doğrudan da, diiz xəttin müstəvi ilə digər ortaq 
nöqtosi olsa onda həmin düz xəttin bütiin nöqtəbri A a aksiomu
na görə müstəvi üzərində olar. Bu isə şərtə ziddir.

Teorem 3. İki müxtəlif müstəvinin ya ortaq nöqtəsi yox- 
dur, ya da ortaq düz xətti vardır. Bu düz xəttin nöqtəbrindən 
başqa onların ortaq nöqtələri yoxdur.

İsbatı. Tutaq ki, a və јЗ müstəvibri verilmişdir. Əgər on- 
larm ortaq nöqtəsi yoxdursa, teorem isbat otunmuş olur. Fərz 
edək ki,

а  П p  — A
Yəni A nöqtəsi a və (3 müstəvilərinin ortaq nöqtələridir. Onda 

As aksiomuna görə onları A nöqtəsindən fərqli bir
а  П /? =  В

ortaq nöqtəsidə olacaqdır. A\ aksiomuna görə isə Ä və В  nöqtə- 
brindən keçən yeganə a  düz xətti vardır.

Alırıq ki, A G а , В £ a  onda a  E a . Digər tərəfdən A E 
fi, В £ P onda а  £  /?. Beblikb, a  diiz xəttinin bütiin nöqtələri 
həm a, һәт p müstəvi tərəfmdədir. Deməli, a  və P ıniis- 
təvibrinin ortaq diiz xətti vardır.

İndi göstərək ki, həmin müstəvibrin a  diiz xəttinə aid ol
mayan ortaq nöqtəsi yoxdur. Doğrudan da onlarm beb ortaq
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ııöqtəsi olsa idi. bu müstəvilər Аз aksiomuna görə bir-birinin 
iizərinə düşərdi bu isə şərtə ziddir.

Tərif. İki müstəvinin bir düz xətt üzərində olmayan öç 
ortaq nöqtəsi olarsa, onlara üst-iistə diişən müstəvilər deyilir.

Tərif. Yalnız bir ortaq düz 
xətti olan iki müstəviyə kəsişən 
müstəvibr deyilir.

İki müstəvinin ortaq diiz xətti 
onlarm kəsişmə xətti adlanır.

Теогеш 4. İki kəsişən diiz 
xəttdən yalnız bir müstəvi keçirmək 
olar.

İsbatı. Tutaq ki, а  П b =  M.
Ä2 aksiomuna görə a düz xətti üzərində digər bir A nöqtəsi var, 
b düz xətti üzərində də bir В  nöqtəsi vardır (şəkil 11).

А, В və M nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşmirlər.
Аз aksiomuna görə А, В və M  nöqtələrindən keçən müstəvi var 
və yeganədir.

В с  а , M е а=» ВМ е b £ а
А а  а ,М  £ а=$ AM £ а=$ а  Е а
Teorem 5. Iki paralel düz xətdən yalnız bir müstəvi ke- 

çirmək olar.
Belə bir müstəvinin varlığı paralel düz xətlərin tərifindən

alınır.
Çarpaz düz xətlər. Аб aksiomuna görə bir miistəvi iizə- 

rində olmayan dörd А, В, С, D nöqtələri vardır. Onda А В və 
CD diiz xətləri paralel ola bilməzlər. Doğrudan da onlar paralel 
olsalar teorem  5-ə görə Л, В, С, D nöqtələri bir miistəvi üzərin- 
də olardılar. Bu isə şərtə ziddir AB və CD düz xətlərinin ortaq
nöqtosi yoxdur. Əgər onlarm ortaq nöqtəşi olarsa, teorem 4-з
əsasən hamısı bir müstəvi üzərində olar. Bu da şərtə ziddir.

Deməli, AB və CD düz xətləri həm kəsişmirlər, һәгп də 
paralel deyil, yəni bir müstəvi üzərində deyil.
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Tərif. Bir müstəvi üzərində olmayan iki düz xəttə çarpaz 
düz xətbr deyilir.

Tərif. Eyni bir müstəvi üzərində olub, bir nöqtədən ke- 
çən düz xətlər çoxluğuna düz xətlər dəstəsi deyilir. Kbmin nöq- 
tə dəstənin mərkəzi adlanır.

Tərif. Eyni bir diiz xətdən keçən müstəvibr çoxluğuna 
müstəvilər dəstəsi deyilir. Həmin düz xətt müstəvilər dəstəsinin 
oxu adlanır.

4.2.Tərtib aksiomları
Düz xətt üzərindəki nöqtələrin bir-birinə nəzərən vəziy- 

yətini müəyyənbşdirmək üçün “tərtib “aksiomlarm”dan istifa- 
də olunur.

Aksiom 7. Bir düz xətt üzərində olan istənilən üç miix- 
təlif nöqtədon yalnız və yalmz biri digər ikisi arasmdadır.

Aksiom 8. A  və В verilmiş iki müxtəlif noqtədirsə, onda 
AB düz xattinin A ilə В  arasmda sonsıız sayda nöqtə Vardır, 
faəm də elə sonsuz sayda nöqtələr vardır ki, В nöqtəsi bıı nöq- 
tələrin һәг biri ib  A xıöqtəsi arasmda ohır.

Aksiom 9. Düz xəttin һәг hansı О nöqtəsi onun qalaıı 
nöqtəbrini elə iki sinifə ayırır ki, О nöqtəsi bu sinifbrin ix- 
tiyari iki nöqtəsi arasmda yerləşir, lakin bir sinifln iki nöqtəsi 
arasmda olmur.

Tərif. İki müxtəlif A və В  nöqtəbri və onlar arasmdakı 
nöqblərdən ibarət olan çoxluğa AB parçası deyilir.

A və В nöqtələrinə AB parçasının sərhəd nöqtəbri və ya 
uc nöqtələri deyilir. Parçanın А уэ В nöqtələri arasmda qalan 
nöqtələr çoxluğuna onuıı daxili nöqtəbri deyilir. AB parçası A 
və В  nöqtəbri arasmdakı məsafb də adlanır.

О nöqtəsinin düz xətti ayırdığı nöqtəbr sinifinin һәг biri- 
rıə şiia və ya yarımdüzxətt deyilir.

Fiqurun ixtiyari iki nöqtəsini birləşdirən parça bu fıqurun 
nöqtələrindən ibarət olarsa, ona qabarıq fiqu r deyilir. Məsəbn, 
şiia, düz xətt, miistəvi, parça qabarıq fiqurdur.
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12.1-cı şəkildəki aj və e) fiqurları qabarıqdır, b), c) və d) 
liqurları qabanq deyil. Dördbucaqlı və daha çox sayda tərəfi 
olan çoxbucaqlılar qabanq ola bilər, həmçinin qabanq olmaya 
da bilər.

Sonlu А, В, С,..., E, К nöqtələri və AB, BC,..., EK  par- 
çaları çoxluğunun birləşməsinə ABCD...EKsınıqxətti deyilir.

A və К  nöqtələrinə smıq xəttin ucları, AB, BC,...,EK-ya 
isə onun tərəfbri deyilir.

Tərif. Axırmcı tərəfmin sonu ilə birinci tərəfinin başlan- 
ğıcı üst-üstə düşən sınıq xəttə qapalı sınıq xətt, əks halda isə 
açıq sınıq xətt deyilir.

12-ci şəkildə iki növ: qapalı (d, c, ə) və qapalı olmayan 
(a, b, e) smıq xətt göstərilmişdir.

Şəkil 12

Tərif. Qapalı sınıq xəttin qonşu olmayan tərəflərinin or
taq nöqtəsi yoxdursa, beb smıq xəttə sadə sınıq xətt deyilir.

Başqa sözb, qapalı sı- 
nıq xəttin, qonşu olmayan tə- 
rəfləri kəsişmirsə, heç bir ta
ps nöqtəsi onıın tərəfı üzə- 
rində deyilsə və hər bir təpə
nöqtəsi yalmz iki tərəfin uc 
nöqtəbridirsə, beb sınıq xət- 
tə sadə sımq xətt deyəcəyik. Şəkil 12. 1
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Oks lıalda qapalı sınıq xətt 
sadə deyildir.

12-ci şəkildə с) və d) şəkillərində qapalı smıq xəttin 
qonşu olmayan tərəfbri kəsişmir: belə sınıq xəttə sadə sınıq 
xətt deyilir. ə) şəkilindəki qapalı sınıq xətti sadə deyildir.

Buııdan sonra ancaq sadə qapalı sınıq xəidən bəhs edəcək 
və “sadə” sözünü deməyəcəyik.

Tərif. Sınıq xəttin biitün nöqtələri bir müstəvi üzərində 
olarsa, buna müstəvi sınıq, əks halda isə fəza smıq xətti deyilir.

/ qapalı sınıq xətti (şəkil 13) müstəvinin bu sınıq xəttə aid 
olmayan nöqtələri çoxluğunu iki altçoxluğa ayırır. Onlara, 
həmin smıq xəttə görə daxili oblast və xarici oblast deyirlər. 
Şəkildə daxili oblast ştirixbnmişdir. Eyni bir oblastın һәг hansı 
iki nöqtəsini. / sınıq xəttini kəsməyən parça və ya sınıq xətlə 
birləşdirmək olar. Müxtəlif oblastlardan olan nöqtəbr üçün 
bunu etmək mümkiin deyildir.

Xarici oblastda elə düz xətt tapmaq olar ki, о tamamilə 
bu oblastda yerbşər. Daxiii oblastda isə beb diiz xətt yoxdur 
ki, о həmin oblastda yerbşsin.

Hər hansı F  fiquru (burada müstəvinin müəyyən nöqtəbr 
çoxluğu) müsləvini iki oblasta ayırıı*. Bu fiqur ona məxsus ol
mayan nöqtələri aşağıdakı xassəbrə malik iki sinfə ayıra bibr:

1) Bir sinfin ixtiyari iki nöqtəsini sımq xətb birləşdirəndə 
F  fıquru ib  heç bir ortaq nöqtəsi olmasm;

2) Müxtəlif sinfin heç bir iki nöqtəsini eb sınıq xətb bir- 
bşdirmək olmaz ki, F  fiqum ib  ortaq nöqtəsi olmasm.

Bir sinfin ixtiyari iki nöqtəsini birləşdirən parçanm F  fi
quru ib  heç bir ortaq nöqtəsi yoxdursa, ona qabanq oblast de
yilir, Əks halda həmin oblasta qabanq olmayan oblast deyilir.

Aksiom 10. Hər bir düz xətt müstəvini iki qabanq ob
lasta ayinr.

Düz xəttin müstəvinin ayırdığı oblastların hər birinə 
yarımmüstəvi deyilir.
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4.3. Kəsilməzlik aksiomlar*
IV .l. (Arximed aksiomu). Tutaq ki, AB və CD verilmiş 

ixtiyari parçalardır. Onda AB üzərində soniu sayda Aı, Аз, ..., 
An nöqtələr var ki, Aı nöqtəsi A ilə A2 arasmda, A2 nöqtəsi Ai 
ib A2 nöqtəsi arasmda vs s. yerbşir, beb ki, AAi, AjA2,...,An- 
ıAn parcaian CD parçası ib  konqruentdir və В nöqtəsi An-1 ilə 
An arasmda yerbşir (şəkil 14).

A A 1 A2 An-i в  An

Şəkil 14
Arximed aksiomunun təbbinə görə düz xəttin veribıı 

nöqtəsi ib  başqa nöqtəsi arasmdakı məsafəni ölçmək mümkün 
olmalıdır. Ona görə də həmin aksioma bəzən ölçü aksiomu de- 
yilir.

IV. 1. (Kantor aksiomu). Tutaq ki, һәг hansı a  düz xətti 
iizərində sonsuz sayda AjBı, A2B2... parçalar ardıcıllığı ve- 
rilmişdir, beb ki, hər bir sonrakı parça əvvəlkinin daxilində' 
yerbşir. Tutaq ki, qabaqcadan verilmiş parça necə olur olsurn, 
eb  n nömrəsi tapmaq olar ki, AnBn parçası hamiıı parçadan 
kiçik olur. Onda a düz xəlti üzərində X  nöqtəsi var ki, bu nöqtə 
A1B 1, A2B2... parçalarınm hamısmın daxilində qahr (şəkil 14).

Kontor aksiomunun rıədən ibarət olduğunu aydmlaşdıraq.
Cəbri kursundan bilirik ki, koordinat oxu üzərində absis- 

bri rasional ədəd olan bütün nöqtələri qursaq düz xətt nöq- 
təbrb tam örtülməyəcəkdir. Absisbri eəbri ədədbr olan nöq~ 
təbri qurduqda, yenə də düz xətt tam örtülməyəcəkdir. Məsə- 
bn, absisi n, e ,~ ,  olan nöqtəbr ədəd oxu iizərində qurulma-
mış olacaqdır. Absisləri transiendent ədəd olan nöqtəbri qur- 
duqdan sonra ədəd oxu tam dolacaqdır. Onun üzərində boş yer 
oimayacaqdır. Kontor aksiomu düz xəttin bu xassəyə (tamlıq) 
malik olmasmı tələb edir.
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§5. Bucaqlar
S.l.Şiialar arasmdaki bucaq.

Tərif 1. Nöqtə və bu nöqtədən çıxan iki müxtəlif şüadan 
ibarət olan fiqura bucaq deyilir.

Həmin nöqtəyə bucağm təpəsi, 
şüalara isə bucağın tərəfləri deyilir.

Şəkil 15-də təpəsi О nöqtəsi, 
tərəfləri h və к şüaları olan bucağı təs- 
vir olunmuşdur. Bu bucaq zO, ZAOB, 
zBOA və Z (h,k) kimi işarə edilir.

Ümmxıiyyətlə bucağı yunan əlifbasının kiçik hərfləri ilə 
a ,P ,y , ... və s. (n  istisna olmaqla) işarə edilir.

Həndəsədə bucağa ortaq başlanğıclı iki şüalar sistemi ki
mi deyil, bəzən bu şüalarm məhdudlaşdırıldığı müstəvi hissəsi 
kimi do baxırlar.

Başlanğıc nöqtələri eyni olan iki h və к şüalarma baxaq. 
Onlar müstəvinin bu şiialar üzərində yeıləşməyən nöqtələri 
çoxluğunu iki hissəyo bölür. Bıı müstəvi hissəsindərt biri qa- 
barıq, digəri isə qabarıq deyildir (şəkil 16. ä).

Səkil 16

h və к şüaları bir düz xətt üzərində yerləşdikdə hər iki 
müstəvi hissəsi qabanq olur (şəkil 16. b).

Tərif 2. Ortaq başlanğıcı olan iki müxtəlif şüa və onlarm 
müstəvidən ayırdığı hissəsinin əmələ gətirdiyi fiqura bucaq 
deyilir.

Ortaq başlanğıcı olan iki şüa ortaq tərəfləri olan iki bu- 
cağı тйэууэп edir.
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Bucağm tərəfiəri bir düz xətt əmələ gətirirsə, onda bucaq- 
ııçıq bucaq adlanır. Açıq bucaqdan fərqli olan bucaq müstəvi- 
n i iki oblasta ayrır. Bunlardan biri qabanq, о biri isə qabarıq ol- 
ınayan oblast olacaqdır. Adətən qabanq oblast bucağm daxili 
oblastı adlanır.

Açıq bucaqdan kiçik olan iki bucağm bir tərəfləri ortaq, о 
biri iki tərəfı isə əks şüalardırsa, belə bucaqlara qonşu bucaqlar 
deyilir.

Açıq bucaqdan kiçik iki bucaqdan birinin tərəfləri о biri- 
ııin tərətlərinə əks olan şüalardırsa, bu bucaqlara qarşılıqlı bu
caqlar deyilir.

Öz qonşu bucağma konqruent olan bucağa düz bucaq de
yilir.

5.2. İk i düz xətt arasındakı bucaq

Müstəvi üzərində iki kəsişən düz xətt verilmişsə, onlarm 
О kəsişmə nöqtəsi bu diiz xətlərin hər birini iki şüaya ayırır. 
Harnin şüalann ixtiyari ikisinin əmələ gətirdiyi fıqur iki düz 
xətt arasmdakı bucağı göstərir.

Doğrudan da, müstəvi üzə- 
rində kəsişən iki a  və b düz xətlə- 
rinə baxaq (şəkil 17).

a  və b düz xətlərinin О kə~ 
sişmə nöqtəsi, hər bir düz xətti iki 
şüaya ayırır.

ü i  və a.2 və uyğun olaraq b ı  

və Һ2 şüalanna 17~ci şəkildəki 8 
bucaqdan һәг biri uyğundur. Bu 
bucaqlardan 4-ü açıq bucaqdan 
böyükdür. Əgər bu bucaqlardan 
biri düz bucaqdırsa, onda bu düz 
xətlərə perpendikulyar düz x ətb r  
deyilir.

Şəkil 17
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Verilmiş iki düz xətt çarpaz və ya paraleldirsə, bımlar kə- 
sişmirlər, deməli, bizim bildiyimiz mənada onlar bucaq əmələ 
gətirmirlər. Həmin düz xətlər arasmdakı bucağı təyin etmək 
üçün fəzanın ixtiyari bir nöqtəsindən verilmiş düz xətlərə para
lel diiz xətlər keçirməklə alman bııcaq, həmin düz xətlər arasm- 
dakı bucaq qəbul olunur.

Tərif. İki düz xətt (paralel və ya çarpaz) arasmdakı bu
caq, fəzada hər hansı bir nöqtədən bu düz xətlərə paralel çəkil- 
miş diiz xətlərin əmələ gətirdiyi müstəvi bucağa deyilir.

5.3. Düz xətt iSə miistavi arasmdakı bucaq.

Tutaq ki, a müstəvisi və onu A nöqtəsində kəsən a nıaili 
verilmişdir. a müstəvisi üzərində olub A nöqtəsindən kcçən ö, 
b, с və s. düz xətlərini keçirək (şəkil 18). Burada a  diiz xətti ilə 
b, с və s. düz xətləri müxtəlif bucaqlar əmələ gətirəcəkdir. Bu 
bucaqlarm ən kiçiyini tapaq. Buna görə də aşağıdakı teoremi 
isbat edək.

Teorem. Düz xətt ilə onun müstəvi üzərindəki ortoqonal 
proyeksiyası arasmdakı iti bucaq, bu düz xətt ilə müstəvi 
üzərindəki hər hansı düz xəttin əmələ gətirdiyi bucaqdan 
kiçikdir (şəkil 19).



Verüir. a müstəvisi; AB düz xəlti və onun а miistəvisi 
üzərindəki BC  ortoqonal proyeksiyası. BD düz xətti а müstə- 
visi üzərində ixtiyari düz xətdir.

İsbat etməli: ı-ABC <  Z.ABD
Is bats. AB düz xəttinin hər hansı M nöqtəsindən a müs- 

tovisinə perpendikulyar MN düz xəttini çəkək (MN .1 а:); ВС 
diiz xətti AB diiz xəttinin а. müstəvisı üzəriııdəki ortoqonal pro- 
yeksiyası ВС düz xətti olduğundan. onda N nöqtəsi ВС  düz 
xətti üzərində oiacaqdır. BD düz xətti üzərində

BN -BE
parçasmı ayıraq. E  və M  nöqtəbrini biıiəşdirək. BMN və В ME 
bucaqlarında BM ortaq tərəfdir;

BN=BE və MN <  ME 
olduğımdan, onda aydmdır ki,

Z.MBN < /-MBE 
olar. Deməli. mailin müstəvi üzərindəki ortoqonal proyeksiyası 
iiə əmələ gətirdiyı bucaq, müstəvi üzərində mailin oturacağm- 
dan keçiriiən ixtiyari düz xətlə əmələ gətirdiyi bucaqdan kiçik- 
dir.

Tərif. Düz xətt ib  onun müstəvi üzərindəki ortoqonal 
proyeksiyası arasmdakı iti bucağa, diiz xətb müstəvi arasındakı 
bucaq deyilir.

5.4.Ikiüzlü bucaq. Ikiüzlü bucağm xətti bucağı

Müstəvi üzərindəki һәг hansı düz xəttin bir tərəfindəki 
müstəvi hissəsinə yarımmüstevi deyilir. Bir düz xətdən AB, 
(şəkil 20) çıxan iki yarımmüstəvinin (P və Q) əməb gətirdıyi 
fiqura ikiüzlü bucaq deyilir. AB düz xəttinə ikiüzlü bucağm 
tili, P və Q yarımmüstəvibrinə isə onun tərəfləri və ya üzləri 
deyilir.

Beb bucaq, tildə qoyulan iki hərflə işarə olunur {AB iki- 
üzlii bucağı). Lakin bir til ətrafmda bir neçə ikiüzlü bucaq ol
duqda, onlardan һәг biri dörd hərtlə işarə edilir, bu hərflərdən
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ortada olan ikisi tildə, yanda duran ikisi isə üzlərdə qoyulur 
(məsələn, SCDR (ikiüzlü bucağı, şəkil 21).

Şəkil 21. a

AB tilinin һәг hansı D nöqtəsindən (şəkil 21. d) hərəsi bir 
üzdə olmaq şərti ilə tilə perpendikulyar olan iki düz xətt çək- 
dikdə, onlann əmələ gətirdiyi CDE bucağına ikiüzlli bucağm 
xətti bucağı deyilir.

Xətti bucağm qiyməti, onun təpəsinin til üzərindəki və- 
ziyyətindən asılı deyildir. Məsələn, CDE və CıDıEı xətti bu- 
caqlarmm uyğun tərəfləri paralel və biristiqamətdə olduğu 
üçün bu bucaqlar bərabərdir (şəkil 22).

Xətfi bucağın miistəvi üzə- 
rində tilə perpendikulyar iki düz 
xətt olduğu üçün bu müstəvinin 
özü də tilə perpendikulyardır.
Ona görə xətti bucağı almaq üçün /
veribn ikiüzlü bucağın üzərini L.
tilinə perpendikulyar müstəvi ib  
kəsmək və bu müstəvidə alınan 
bucağı nəzərdən keçirmək kafi- 
dir.

D

D

В

С

Şəkil 22
Tərif. İki iki üzlü bucağı hərəkət vasitəsib inikas olu- 

narsa, onlara konqruent ikiüzlü bucaqlar deyilir.
Əks halda birinin hissəsi olan ikiüzlü bucaq böyük hesab 

olunur.
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Planimetriyadakı bucaqlar kimi, ikiüzlü bucaqlar da qon- 
:ju, qarşılıqlı və s. olur.

İki qonşu ikiüzlü bucaq bır-birinə konqruent oiduqda, 
onlardan hər birinə düz ikiüzlü bucaq deyilir.

Teorem. İkiüzlii bucağın bir iizü üzərində olan diiz xət- 
lərdən tilə perpendikulyar olan düz xətt о biri üzlə әп böyiik 
ıneyl bucağı əmələ gətirir.

İsbatı. Tutaq ki, aMNp ikiüzlü bucağmın P üzü üzərində 
Л nöqtəsi verilmişdir (şəkil 23). A nöqtəsindən MN tilinə AB 
perpendikulyarmı və AC mailini çəkək. AB və AC düz xətt 
parçalarmm a  müstəvisi üzərində ortoqonal proyeksiyalarmı 
quraq.

Buna görə A nöqtəsindən a 
müstəvisinə AD perpendikulyarı- 
nı endirək. D nöqtəsini В və С 
nöqtələri ilə birləşdirək. AB və 
AC- a müstəvisinə görə mail düz
xətlərdir. ADB və ADC düzbu- ,

M
caqh üçbucaqlanndan ^D-orlaq 
katet,

AB <  AC Şəkil 23
olduğundan, onda

BD <  CD 
olar. Aşkardır ki,

/lABD <  Z.ACD 
olacaqdır. Burada, ABD bucağı AB düz xəttinin, ACD bucağı 
isə AC diiz xəttinin a miistəvisi ib  əməb gətirdiyi bucaqlardır.

Deməli, ikiüzlü bucağın bir iizü iizərində olub tilə 
perpendikulyar olan AB diiz xətti, о biri üzb эп böyük meyl 
bucağı əmələ gətirir.
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5.5. Çoxiizlü bucaqKar

Ortaq S  təpəsi ətrafmda 
ardıcıl olaraq bir-birinə söykənən 
və bir müstəvi üzərində ycrləşən 
ASB, BSC, CSD bucaqlarını 
götürək (şəkil 24). AS В bucağının 
müstəvisini, BSC müstəvisi ilə 
һәг hansı ikiüzlü bucaq зтә1ә 
gətirənədək ortaq SB tərəftnin 
ətrafinda çevirək. Sonra alınaıı 
ikiiizlü bucağı dəyişməyərək, 
bunu BSC ilə CSD müstəviləri 
һәг hansı bir ikiüzlü bucaq əmələ 
gətirənə qədər SC düz xətti 
ətrafında çevirək. Нәг bir ortaq 
(эго 11 n ətrafmda bucaqlarm bu 
cür çevriiməsini davam etdirək.
Bu halda axırıncı SF  tərəfi birinci 
SA tərəfı üzərinə düşdükdə bir 
fiqur alınır (şəkil 25), bu fıqura 
çoxüzlü bucaq deyilir. ASB, BSC,
... bucaqlanna çoxüzlii bucağm 
müstəvi bucaqlarx уә ya üzfori 
deyilir, onlann SA, SB, 
tərəilərinə bucağm tilləri, ortaq S 
təpəsinə onun təpəsi deyilir. Hər 
tilin özü eyni zamanda bir ikiüzlü 
bucağm tilidir; ona görə çoxüzlü 
bucağın neçə tili varsa, о qədər 
də ikiüzlü bucağı və müstəvi 
bucağı vardır.

Çoxüzlii bucaqda әп azı üç ilz olur; bu cür bucağa üçüzlü 
bucaq deyilir. Dördüzlü, beşiizlü və s. bucaqlar da ola bilər.

D

D
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Çoxüzlü bucaq, ya təpəsində qoyulmuş bir S hərfi və ya 
bir neçə hərf ilə (SABCDE) işarə olunur ki, bunlaxdan birincisi 
ləpəni, qakmları isə düzülüşünə görə tilləri göstərir.

Çoxüziü bucağm һәг üzünü saxlayan müstəvi çoxüzlii 
bucağm bir tərəfində qalarsa, oııa qabarıq çoxüzlü bucaq  
deyüir,

Məsələn, 25-cı şəkildəki çoxüzlü bucaq qabarıqdır.
Əksinə olaraq 26-ci şəldldə göstərilən bııcağa qabarıq 

demək olmaz, çünki bu bucaq ASB və ya BSC üzünü saxlayan 
müstəvinin һәг iki tərəfındədir.

Çoxüzlü bucağın biitün üzlərinin bir müstəvi ilə kəsək, 
kəsikdə bir çoxbucaqlı almır (abcde). Qabarıq çoxtizlü bucaq- 
da alman çoxbucaqh da qabarıq olur. Biz yalnız qabanq çox- 
üzlü bucaqlaıı öyrənəcəyik.

Teorem. Üçüzlii bucaqda һәг bir S
müstəvi bucaq, о biri iki müstəvi 
bucağm cəmindən kiçikdir.

İsbatı. Tutaq ki, üçüzlii SABC bıı- 
cağmm (şəkil 27) әп böyiik müstəvi bu- 
cağı ASC-dir. Bu bucaqdan ASB bucağı- 
na ЬэгаЬэг olan ASD bucağmı ayıraq və 
SD-ni D nöqtəsində kəsən hər hansı AC 
dtiz xottini çəkək. SB=SD  ayıraq. В nöq- 
təsini A və С nöqtələri ilə birİəşdirdikdə 
ABC üçbucağmı alırıq. Burada 

AD +  DC <  AB +  BC
olur.

ASD və AS В üçbucaqlan bərabərdir, çünki onlarm Ьэга
Ьэг tərəfləri arasmdakı bucaqları bərabərdir; ona görə AD=AB- 
dir. Yuxarıdakı bərabərsizlikdə olaıı AD və AB ЬэгаЬэг topla- 
nanlarım atsaq;

DC <  ВС
alarıq.
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Bilirik ki, SCD və SCB üçbucaqlarmda birinin iki tərəfi, 
о birinin iki tərəfmə bərabərdir. Üçüncü tərəfləri isə bərabər 
deyildir. Bu halda, həmin tərəflərdən böyüyünün qarşısmdakı 
bucaq böyük olur. Deməli,

/CSD <  /C SB  
Bu bərabərsizliyin so! tərəfmə ASD bucağını, sağ tərəfmə 

isə buna bərabər olan ASB bucağmı əlavə etsək, isbat edälməsi 
tələb olunan bərabərsizliyi alarıq:

/. ASС <  / CSB +  ZASB 
Biz isbat etdik ki, hətta әп böyük müstəvi bucaq о biri iki 

bucağm cəmindən kiçikdir. Deməli, teorem isbat olundu.
Nəticə. Axırıncı bərabərsizliyin һәг iki tərəfmdən ASB və 

ya CSB bucağmı çıxaq, onda
/-ASC -  A AS В <  z CSB 
/A S С -  /C S B  <  /A SB

alırıq.
Bu bərabərsizlikləri sağdan sola nəzərdən keçirərək ASC 

bucağımn üç bucaqdan ən böyüyü olub, qalan ikisinin fərqin- 
dən böyük olduğunu nəzərə alsaq, beb bir nətieə çıxararıq: üç- 
iizlü bucağın һәг bir müstəvi bucağı, qalan iki müstəvi bucağı- 
nm fərqindən böyükdür.

Teorem. Qabarıq çoxüzlü bucaqda bütün müstəvi bucaq- 
larınm cəmi 4d~dən kiçikdir.

Qabarıq SABCDE bucağmın 
(şəkil 28) üzlərinin hər hansı müstəvi 
ilə kəsək: bu halda kəsikdə ABCDE 
qabanq n bucaqlısı almacaqdır. Təpə- 
ləri A, B, C, D və E  nöqtələrində olan 
üçüzlü bucaqlann һәг birinə əwəlki 
teoremi tətbiq etsək, aşağıdakmı ala- 
rıq:

/ ABC <  /A B S  +  /S B C ;
/BCD  <  /B C S  +  /SCD  və s.
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Bu bərabərsizlikbrm hamısmı tətəf-tərəfə toplayaq. Bu 
halda sol tərəfdə ABCDE çoxbucaqlısmm 2dn-4d-уэ ЬэгаЬэг 
olan bütün bucaqları cəmini alırıq, sağ tərəfdə isə ABS, SBC və 
s. üçbucaqlarmm S  təpəsindəki bucaqlarından başqa qalan bu- 
cuqlannm cəmi alınır. S təpəsindəki bucaqların cəmini x hərfi 
ılo işarə edib topladıqdan sonra

2 dn — 4 d <  2 dn — x 
ıılınq. Buradan isə x <  4d olur.

5.6. İstiqamətlənmiş üçüzlü bucaqlar
SABC üçüzlü bucağında SA, SB, SC tilləri müəyyən sıra 

vcrilmişsə, onda onu, istiqamətbnmiş üçüzlü bucaq adlandıra- 
cağıq. -birinci, ЛТЗ-ikinci, SC-çüncü tildirsə, istiqamətənmiş 
ASBC üçüzlü bucağını SABC iiə işarə edəc;

İstiqamətbnmiş SABC üçüzlii buca- 
ğın birinci tili üzərində A nöqtəsi seçək 
(şəkil 29). Tutaq ki, “müşahidəçi” A nöq- 
bsindədir və üzü BSC miistəvisi tərəfədir.
Bu müşahidəçiyə görə BSC istiqamətli bu- 
cağı rnüsbət istiqamətlidirsə, onda üçüzlü 
bucağıda rnüsbət istiqmətii, əks halda 
nıənfi istiqamətli adlandıracağıq.

Aşkardır ki, üçözlü bucağın mənfı və ya müsbət isti- 
qmətli oknası onun birinci tili üzərində A nöqtəsinin seçilmə- 
sindən asılı deyildir.

Fəzada üçüzlü bucağm müəyyən müsbət istiqaməti seçil- 
mişsə, onda deyirbr ki, “fəza istiqamətlənmişdir”. SABC üç- 
üzlü bucağmın SA və SB tilləri SABC' iiçüzlü bucağmın uyğun 
tilləri ilə üst-üstə düşürsə, onda SC  və SC' tilbri ASB müstəvi- 
sinin müxtəlif tərəfidir və üçiizlü bucaqlar müxtəlif istiqamət- 
lidir.
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Riyazfyyat-əlbattə rnsan onunla təbfoti 
V3 özünü idarə edir

A.N.Kolmoqorov
III FƏSİL„

HƏNDƏSİ FİQURLARIN KONQRUYENTLİYİ

§1. Konqruentlık anlayışı

Biz orta məktəbdə bərabər fiqurlarm tərfiinin belə ver- 
mişdik: “İki fiqum üst-üstə düşməsi şərti ilə bir-birinin üzərinə 
qoymaq mümkün olarsa, belə fiqurlar bərabərdir”.

Şəkildə təsvir edilmiş F  və P  fi- 
qurları belə xassəyə malikdirlər. Hesab 
və cəbrdə ədədlərin bərabərliyi bu m;

7 2rıada başa diişülmür. Biz ~ =  1 ~ yaz- 
dıqda düşiinürük ki, bərabərliyin sağ və

. 7  2sol tərəfi eyni bir ədəddir. -  үә 1 -- eyni
bir ədədin müxtəlif işarələrlə yazılışı- 
dır.

1-ci şəkildə təsvir edilmiş F v ə P  fiqurları “eynr’ bir fi- 
qur deyildir, əksinə müxtəlif fiqurlardır. Doğrudan da bəndəsi 
fıqurlar boş olmayan nöqtəbr çoxluğudur. Iki çoxluq о vaxt 
ЬэгаЬэг olur ki, onlar eyni elementlərdən ibai'ət olsun və ya һәг 
iki çoxluqda heç bir element olmasm,
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Məsələn, M ~  [x, 6, у, 8} və N =  {x, y, 6 ,8} çoxluqlan 
(. yni çoxluqdur. Lakin 1-ci şəkildə təsvir edilmiş F  və P  
liqurları ЬэгаЬэг çoxluq deyildir 1эг. Onlar eyni nöqtəbrdən 
лтэ!э gəlməmişdir. Ona görə də, F  və P  fiqurları bərabərdir 
iladəsini işbtmək düzgün olmazdı. Beb olan halda biz “F  
liquru P  fıquruna konqruentdir” deyəcəyik. Konqruent-latm 
sözü olub mənası “üst-üstə düşən” və ya “uyğun” deməkdir. F  
liqurunun P fıquruna konqruentliyi F  =  P kimi yazılır.

F =  P yazılışı о deməkdir ki, F  və P  fıqurlarını üst-üstə 
diişmək şərti ilə bir-birinin üzərinə qoymaq olar. Həndəsədə 
konqruentlik-həndəsi fıqurlar çoxluğunda ekivalentlik münasi- 
bətidir. F = P  yazılışı isə о deməkdir ki, F  və P fiqurları eyrıi fı- 
qıırlardır. Qeyd edək ki, fiqurlarm bərabərliyi fiqurlarm kon- 
qruentliyinin xüsusi halıdır. ВэгаЬэг fiqurlar konqruent fiqur- 
lardır. Ümumiyyətlə konqruent fiqurlar ЬэгаЬэг fiqurlar olmaya 
da bilər. Konqruent fiqurlarm yuxanda verdiyimiz izahi эуа- 
niliyə əsaslanır və dəqiq tərifi ola bilməz. Müstəvi üzərində 
konqruent fiqurlar “üst-üstə” düşmək şərti ilə bir-birinin üstiinə 
qoymaq mümkün olan fiqurlar kimi baxmaq oiar. Fəza fiqur- 
larma isə belə yanaşmaq olrnaz. Məsələn, “Gıizgüvari inikasda 
iıər hansı əşya güzgüdə əks olunur və iist-üstə diişmür”.

Konqruent fiqurlara tərif verək. Bunun 
iiçün üst-üstə düşmək şərti ilə bir-birinin 
üzərinə qoymaq mümkün olan fiqurun hansı 
xassəbrə malik olduğunu aydmlaşdıraq. Tutaq 
ki, üst-üstə düşmək şərti ilə ABC üçbucağı 
A/BıCı üçbucağı üzərinə qoyulmuşdur (şəkil 
2).

Bu halda Л nöqtəsi A\ nöqtəsinə, В 
nöqtəsi B\ nöqtəsinə, С nöqfosi isə Cı nöqtəsi- 
пә keçir.

A.BÇ uçbucağrain һзғ һадш nöqtəsim m- 
zərd^n keçirsək görərik Ы, ÄıBıQı ~də eİə 
ııöqtə vardır ki, onlar üsi-üstə düşür.
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Beləliklə, ABC üçbucağmın һәг bir 
nöqtəsinə ÄıBıCı üçbucağmm bir nöqtə- щ >>{) 
si uyğun olacaq və tərsinə AıBjCj üçbu- 
cağmın һәг bir nöqtəsinə ABC üçbucağı- 
шп bir nöqtəsi uyğun gələcək. Deməli, 
verilmiş üçbucaqlar üşiin qarşılıqlı bir- 
qiymətli uyğunluq (inikas) vardır. Bu 
uyğunluğun (inikasm) daha bir xassəsi 
var.

ABC üçbucağının D və E  nöqtələri Şəkil 2
AıBıCı üçbucağınm Dı və Eı nöqtələrinə 
keçirsə, onda DE=DıEı münasibəti 
doğnı olacaq. Yəni baxdığımız inikasda 
nöqtələr arasmdakı məsafəbr bərabərdir.

Beblikb, ABC üçbucağı AjBıCı üçbucağına konqruent- 
dirsə, onda ABC üçbucağmı AıBıCı üçbucağxna eb  inikas et- 
dirmək olar ki: ä) inikas birqiymətli olar; b) nöqtəbr arasm- 
dakı məsafəni saxlayar.

Tarif. F  fiqurunun istənibn iki nöqtəsi arasmdakı məsafə 
F j fiqurunun onlara uyğun iki nöqtəsi arasmdakı məsafəyə Ьэ
гаЬэг olmaq şərtilə F  fiqurunun Fı fiquruna inikas etdırmək 
mümkün olduqda F  fiquru Fı fiquruna konqruentdir deyirbr.

Konqruent fiqurlara bir neçə misal göstərək:
1) İki parça yalnız və yalnız uzunluqları ЬэгаЬэг olduqda 

konqruentdirbr.
2) Biitün şüalar konqruentdirbr.
3) Bütiin diiz xəttbr konqruentdirbr.
4) İki çevrə yalnız və yalnız radiusları ЬэгаЬэг olan halda 

konqruentdirbr.
Konqruentlik anlayışı həndəsədə məsəbn, yuxanda izah 

edildiyi kimi, hərəkətin köməyi ib  daxil edilir. Digər tərəfdən 
konqruentlik anlayışmı Hilbert aksiornatikasmdan istifadə edə- 
гәк daxil edirbr. Çox vaxt fiqurlarm hondəsi olaraq bərabərliyi 
konqruentlikb göstərilir. Bilirik ki, bərabərliyin һәг iki Ьгэйпэ

C(Cı)

A(Aİ)
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I' 'i.ıhnr ədədlər əlavə etdikdə doğru bərabərlik alıııır. Bərabər- 
li\ in bu xassəsi konqruentliyə aid deyildir. Fiqurlarm hissələri- 
hİii к о nqruentl iyindən fiqurlarm konqruentliyi alınmır.

Fərz edək ki, 3-cü şəkildə ABCD və A'B'C'D' düzbucaq- 
lıhıdırvə в  с

ABCD =  A!B'C'D' (1)
■ )gar EFKA və E ’F ’K ’A fiqurları da düz- 
I м ıcaqlıdırsa, onda

EFKA =  E'F'KA' (2).
1 1) və (2 ) m ünasibatbrind ən

FBCDK =  F'K'B’C'D' к А
miinasibəti almmır. Çünki bu fıqurları üst- в'
(Isto qoysaq eyni fiqurlar olmayacaq.

Hilbert aksiomatikasmda parça, 
bucaq və üçbucaqların əsas xassələri A' 
konqruentlik” aksiomu ib  verilir.

W

D
C'

D'

к' ғ' 
Şəkil 3

§2. Parçalarm konqruentliyi

Aksiom Ш ј-Л və В nöqtəbri a  düz xəttimn üzərində, A' 
ııöqtəsi isə həmin düz xəttin (və ya a' diiz xəttinin) üzərindədir- 
sə, a  (və ya a') düz xəttinin A' nöqtəsinə nəzərən bir tarəfmdə 
yalmz və yalnız bir B' nöqtəsi tapmaq olar ki, AB parçası A'B' 
parçasma konqruent olar. Bu münasibət AB ~  A'B' kimi işarə 
olunur.

Aksiom Ilfo-Parçaların konqruentliyi pefleksivlik, sim- 
metriklik, tranzitivlik xassəsinə malikdir.

a) AB — A В (pefleksivlik)
b) AB =  BA (simmetriklik)
c) AB = CD; CD = MN => AB == MN (tranzitivlik).

Aksiom Шз- a və a ' diiz
xətbri tizərində uyğun olaraq
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С, А, В və C',Ar,B ' nöqtələri ve-
rilmişsə, onda daxili ortaq nöq- ‘4 B,  I., f_
tələri olmayan iki cüt uyğuıı
parça konqruentdirsə, üçüncü д' %' c r a< 
uyğun parça da konqruentdir ' Şəkil 4 
(şəkil 4).

AB =  A'B'və В С =  B'C' => AC ~  AfC’
AB =  A’B ’vs AC =  A'C => BC =  B'C  

Birinci halda сәт  anlayışmı, ikinci halda fərq anlayışmı 
daxil etmədən verilmiş aksiomlar vasitəsi ilə göstərmiş oluruq 
ki, daxili ortaq nöqtələri olmayan bir cüt konqruent parçaları 
topladıqda (çıxdıqda) konqruent parçalar alınır.

Tutaq ki, MN və FE parçaları verilrnişdir. MN parçası 
daxilində elə D nöqtəsi tapılsa ki,

MD =  FE
olsun, onda deyirlər ki, MN parçası EF parçasmdan böyükdür 
və

MN >  EF
kimi işarə edilir. Bu halda EF  parçası MN parçasmdan kiçik- 
dir, yəııi

EF <  MN

§3, Bıscaqiarm konqruentliyi

Aksiom IHU-Tutaq ki, a miistəvisi üzərində z(/ı, k ) bu- 
cağı, habelə hər hansı a' düz xəttinə nəzərən a f yarımmüstəvisi 
verilmişdir. h' şüası a' düz xətti üzərində olan şüa olsun. Onda 
a' yarımmüstəvisində yeganə к' şüası vardır ki, z(/ı, fc) və 

bucaqları konqruent olar. Bucaqların konqruentliyi 
£(һ, к) =  z ( h \ k*)

kimi işara edilir.
Aksiom Ilis-Rucaqlarm konqruentliyi pefleksivlik, sim- 

metriklik, tranzitivlik xassəsinə malikdir.
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a) z.(/ı,/c) =  ZL(h,k) və ya z.(k ,h )  =  z .{k ,h ) (refleksiv-
llk)

b) z .(h ,k ) =  olduqda onda, Z .Q ,d )  =  Z.(h,k)
( .immetriklik)

c) z.(^k,k) =  zL(m,n) və
z.(ra,n) =  => /L(h, /c) =  z.(7,d)
Aksiom Шб~ a və a ' müstəvilərində bir nöqtədən çıxmaq 

ı.ırti ilə uyğun olaraq h, к, l və ti, к', V şüaiarı verilmişsə və iki 
nil uyğun bucaqlaıı konqruentdirsə onda üçüncü uyğun bucaq- 
1;<г da konqruentdir.

§4. Üçbucaqlarm konqruentlik əlamətbri.
Aksiom 7. Bir üçbucağın iki tərəfi və orılar arasmdakı 

hucaq uyğun olaraq о biri üçbucağm iki tərəfinə və onlar ara- 
sındakı bucağa konqruentdirsə onda bu üçbucaqlanrı uyğun bu- 
caqlan konqruentdir.

Tutaq ki, ABC və A ’B 'C' üçbucaqları verilmişdir. Bıı iiç- 
bucaqlarda (şəkil 5) в
AB =  A'B', AC ~  A'C' və Zi4 =  
oiarsa, onda
l B  -  Z .B f və /X  =  z.C' 
olar.

Tərif. Iki üçbucağın tərəf- 
ləri və bucaqları uyğun olaraq 
konqruentdirsə, onda onlara kon- ÄT „ . .. . 
qruent üçbucaqlar deyilir.

Teorem 1. (Üçbucağm konqruentliyinin birinci əlaməti). 
Bir üçbucağın iki tərofı və onlar arasmdakı bucaq uyğun olaraq 
о biri üçbucağm iki tərəfinə və onlar arasmdakı bucağa 
konqruentdirsə, onda bu üçbucaqlar konqruentdir.
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Səkil 6

Verilir. AB =  A 'B' (şəkil 6)
AC =  Л'С'

=  l B ’A’C'
İsbat etməli. А ЛБС =  АЛ 'B 'С'
İsbatv. 7-ci aksioma görə 
/.ABC =  zЛ'B'C'və 
Z.ACB =  z4 'C 'S ' (1) 

münasibətləri doğrudur. Əgər isbat 
etsək ki,

BC =  B'C' 
onda teorem isbat olunar. Əksini 
fərz edək. Fərz edək ki, BC və B'C' 
parçaları konqruent deyil.

Onda 1-ci aksioma görə AA'B'C' üçbucağmm B'C' tərəfı 
üzərində elə C" nöqtəsi və ixtiyari a  mövcuddur ki,

BC=B'C"
A ABC vəAA'B'C" üçbucaqlarına baxaq.

Şərtə görə,
AB =  A'B'

qurmaya görə isə,
BC =  B'C"

olar.
(1) Bərabərliyinə görə

/A BC  =  /A'B'C"
olar.

Deməli,
ABAC =  AB'ÄC” =>/BAC  ~  z B'A'C" 

olur. A'C' və A'C" şüalları, ortaq Л' başlanğıclı və A'B' düz xət- 
tinin eyni bir yarımmüstəvisində yerləşir. 4-cii aksioma görə 
A'B' diiz xəttinin bir yarmımiistəvisində /B A C-yə konqruent 
bucaq əmələ gətirən və başlanğıcı Л' nöqtəsində olan yeganə 
bir şüa vardır. Biz isə almışıq ki, başlanğıcı Л ' nöqtəsində olan 
A 'B' düz xəttinə nəzərən eyni yarımmüstəvidə yerləşən iki Л 'C' 
və A'C' şüaları vardırki,
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/.В  А С =  /.ВАС və /.В А С =  /ВАС.
I"! IV’ 4'cü aksioma görə ola bilməz. Aldığımız ziddiyyət gös- 
1 и l.ı /İC və B'C' parçalarmm konqruent olmaması fərziyyəsi 
ıl"pHi deyildir.

BC =  B'C'=> AABC =  AA'B’C'
"Ini 1 eorem isbat olundu.

Teorem 2. (Üçbucağın konqruentliyinin ikinci əlaməti). 
Ни ılçbucağm bir tərəfi və ona bitşik bucaqiarı, о biri üçbuca- 
"I bir tərəfınə və ona bitşik iki bucağına konqruentdirsə onda 

i'iı (Içbucaqlar konqruentdir.
Verilir: ДABC və AA'B'C' (şəkil 7)

AB =  A'B'
/ВА С  =  z B'A'C'
/A B C  =  /A'B'C'

İsbat etməli: AABC =  A A'B'C'
İsbatı: Əgər isbat etsək ki,

AC =  A'C' ,
"Пс1а əwəlki teoremdən bu teore
min isbati almar.

Əksini fərz edək. Fərz edək ki, AC və AC  parçaları kon- 
i|i uent deyil. Onda I aksiomuna görə ÄC' düz xətti üzərində elə 
С nöqtəsi var ki, A C —ÄC'. Burada A ABC və АА'в'С" 
(Içbucaqlanna baxaq.

AB =  Ä B (şərtə görə)
AC =. ЛС"(чигтауа görə)

/ВА С  =  / B  ÄC" (şərtə görə)
=> /A BC  =  ZA'B'C"

I )igər tərəfdən şərtə görə:
/A BC  =  /Ä B  С 

olar. Biz 4-cü aksioma görə ziddiyyət alırıq. Dernəli,
AC = A'C'

Birinci əlamətə görə isə
Д ABC =  A A'B'C'

=> AABC =  AABC  =>
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olur.
Teorem 3. (Üçbucağın konqruentliyinin 

iiçüncü əlaməti). Bir üçbucağm üç tərəfi о biri 
üçbucağm üç tərəfmə uyğun olaraq konqruent- 
dirsə, onda bu üçbucaqlar bir-birinə 
konqruentdir.

Verilir. AABC və ДA'B'C' (şəkil 8)
AB =  A'B'

AC =  A'C'
BC =  B'C'

İsbat etməli: AABC ~  AAB'C
İsbatr. Əgər,

aA =  a A\ a B -  a B', a C =  AC' 
Münasibətlərindən biri doğru olduqda, bu üçbucaqlar 1 -ci əla- 
mətə görə konqruentdir. Əksini fərz edək. Fərz edək ki,

aA ф aA'
4-cü alcsioma görə eb  AX şüası 
vardır ki, (şəkil 9).

a B'A'C' =  a BAX 
I aksioma görə АХ şüası üzərində 

AC2 =  A'C' 
parçası ayıra bilərik ki, şərtə görə 

AB =  A'B' 
qurmaya görə:

a C2AB =  ABÄC'
Üçbucağm konqruentliyinn birinci 
əlamətinə görə isə,

ААС2В =  AA'B'C'
olar.

Üçbucaqlarm konqruentliyindən alınır ki,
BC2 =  B'C' (1)

şərtə görə,
B'C' =  BC (2)

(1) və (2) bərabərliyindən alırıq ki,
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в с 2 =  ВС
Digər tərəfdən qurmaya görə

AC2 =  A'C' (3)
Şərtə görə isə

A'C' =  AC (4)
(2) və (4) bərabərliyindən alırıq ki,

AC2 =  AC
Deməli, ACC2A və ДCC2B  ortaq C2C oturacağı olan bəra- 

I'лгуanlı üçbucaqlardır. D nöqtəsi CC2 parçasmm orta nöqtəsi 
Oİsun. Aydmdır ki. D ё  AB, onda AD və BD düz xətləri müx-
l.ılif düz xətbrdir. AD və BD  düz xətləri CC2 düz xəttinə per- 
|iL'iıdikulyardır. CC2 düz xəttinə D nöqtəsindən iki рефеп- 
ılikulyar düz xətt çəkiiib. Bıı isə ola biiməz. Bebliklə,

/A  =  Z.A'
l'corem isbat olundu.

Teorem 4. (Üçbucağm konqruentliyinin dördüncü əla- 
məti). Bir üçbucağın iki bucağı, о biri üçbucağm iki bucağma 
ııyğun olaraq konqruentdirsə və birinci üçbucağm bucaqlarm- 
dan biriniıı qarşısında duran tərəfi, ikinci üçbucağın uyğun tə- 
rəfinə konqrueııtdirsə, bu üçbucaqlar bir-birinə konqruentdir.

Verilir: AABC və AA'B'C' (şəki l 10)
/-ABC  =  /.A'B'C'

Z-ACB =  /A'C'B'
AB —  A'B'

İsbat etm əli:
A ABC =  A A'B'C’

İsbatı: Biz isbat etsək ki,
В С =  B ’C' 

onda üçbucaqların konqruentliyinin birin
ci əlamətindən, teoremin isbati aimir. Fərz 
edək ki,

BC <  B'C' 
onda birinci aksioma görə B'C' düz xətti 
üzərində eb  C"nöqtəsi vardır ki,
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ВС =  В'С"
olar.
AABC və ДЛ 'B'C"üçbucaqlanna baxaq.

AB =  Л £? (şərtə gorə)
/.ABC =  /А  В С (şərtə görə) - 
ВС =  B'C" (qurmaya görə) ,

Buradan almır ki,
AABC =  A A'B'C" =» Z-ЛСВ =  (1)

Digər tərəfdən:
/A C B =  /Ä C'B' (2)

(1) və (2)-dən alınq ki,
/А'С"В' =  /ÄC'B'

Son nəticədən alırıq ki, ÄC В  xarici bucağı özünə qonşu 
olmayan Ä C B  bucağma konqruentdir. Bu isə mümkün deyil. 
Demək, fərziyəmiz doğru deyil. Beləliklə,

В С =  B'C' => AABC =  ДЛ'Я'С'
Teorem 5. (Üçbucağın konqruentliyinin beşinci əlaməti). 

Bir üçbucağm iki tərəfi, о biri üçbucağın iki tərəfinə uyğun 
olaraq konqruentdirsə və birinci üçbucağm bu tərəflərindən 
böyüyünün qarşısmda duran bucağı ikinci üçbucağm uyğun 
bucağma konqruentdirsə, bu üçbucaqlar bir-birinə 
konqruentdir.

Verilir: AABC və Д/l 'B 'C’ üçbueaqları üçün (şəkil 11).
AB =  A'B' A
AC =  A'C'
AB <  AC X f  ^
A'B' <  A'C' B c
/.ABC =  /Ä B'C' =  /?

Isbat etməli:
A ABC =  A A'B'C'

İsbatı: A ABC və A A'B'C' 
üçbucaqlarımn konqruent olduğunu isbat etməlc üçün

ВС =  B'C'
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II !• In) * I it hi isbat etmək lazımdır. Əksini fərz edək. Fərz edok ki, 
llı ıl.ı H'C' tərəüaxi konqruent deyil, yəxıi

ВС Ф B'C’ 
ı-l,ı inIi.ıyyən etmək üçün

ВС <  B'C'
“lılnp.ıınu fərz edək. Birinci aksioma görə AA'B'C' üçbucağmm 
II'( ' l.ırəfi üzərində eiə C"nöqtəsi mövcuddur ki,

В С =  B'C'
■ I ııııı. Şortə görə:

AB=A 'B' və Z.B =  /...В'
I in lıalda üçbucaqlann konqruentliyinin birinci əlaınətinə göıə: 

ДABC =  AA'B'C"
Iıl.ır. Bu üçbucaqlarm konqraentliyindən:

AC 2  A'C" (1)
iilnriu. Digər tərəfdən şərtə görə:

A C -A 'C '  (2)
(1) və (2) bərabərliyindən:

A'C' =  A'C"
ılarıq. Buradan alımr ki, AA'C'C" üçbucağı bərabəryanlıdır. 
I )eməli,

Z-ÄCC" =  ZA'C"C' =  a  
Digər tərəfdən AÄC'C' bueağı A A'B'C" üçbucağmın xa- 

I ici bucağıdır. Üçbucağm xarici bucağı özünə qonşu olmayan 
daxili bucaqlarm һәг birindən böyükdür xassəsindən istifadə 
cdərək göstərmək olar ki,

/А'С"С' >  /ÄB'C"
Deməli,

a  >  p
onda AABC' üçbucağında a bucağı qarşısında duran А В tə- 
rəfı p bucağı qarşısrnda duran ÄC' tərəfindən böyük olar. Yəni, 

ÄB' >  ÄC' =$ AB >  AC
çünki şərtə görə:

AB < A C
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olmalıdır. Alınan bərabərsizlik irəli sürdüyümiiz fərziyyəyo 
ziddir.

Deməli,
В С =  B'C'

olmalıdır. Üçbucaqlarm konqruentliyinin birinci əlamətino 
görə:

AABC ~  AÄB'C" 
olar. Teorem isbat olundu.

Teorem. İki tərəfi konqruent olan üçbucaqda, konqruent 
tərəflər qarşısmdakı bucaqlar konqruentdir. Başqa sözlə bəra- 
bəryanlı üçbucaqda oturacağa bitişik bucaqlar konqruentdir 
(şəkil 11. a).

Verilir. A ABC üçbucağı və 
АС =  ВС 

İsbat etməli. LA =  zB  
Isbatı: Üşbucaqların konqruentliyinin 

birinci əlamətinə görə,
A CAB =  A CBA.

Doğrudan da, Səkil 11 . a
СВ =  С А, С A =  CB və ZC -  zC 

onda üçbucaqlann konqruentliyindən
/А  =  z £

olar.
Teorem. ZABC =  ZA'B'C' olduqda, bu bııcaqlara qoxışu 

bucaqlar da konqruentdir (şəkil 12).
İsbatı: Bucağm tərəfləri üzərində,

AB =  A'B'
B'C'= BC 

BD =  B'D'
Parçalarmı ayıraq. Aydmdir ki,
AABC =  A A'B'C' ^ а А - а А'
AC =  A’C’ =» AACD =  AA'C'D' =>
=> z/J =  ZD'
DC =  D'C' =» ABCD =  AB'C'D' =>
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> Z.CBD =  /C'B'D'
Teorem. Qarşılıqlı bucaqlar konqruentdir.

с
§5. Dördbucaqhnm konqruentliyi

Tariff. Uyğun tərəfləri və uyğun bucaqlan konqruent olan 
lı Hilhücaqlılara konqruent dördbucaqlılar deyilir.

Teorem. İki dördbucaqlınm üç eüt uyğun tərəfi və bu 
I ’lbr arasmdakı bucaqlar konqruent olarsa, bu dördbucaqhlar 

I HiK|ruentdir (şəkil 13).
Verilir.
AB =  A'B'
AD ££ AD'
BC =  B'C'
zЛ =  zЛ , ; zC =  zC';
İsbat etməli:
CD =  C'D', zD =  zD 'və /.В =  / B ' .
İsbatı: В  və D nöqtələrinin В və D 

ııoqtələrini birləşdirək:
AABD ~AÄB'D'=$
=» /A BD  =  /.A B O' -  а  
Z.ADB =  /-ÄD B' =■ у və 
BD =  В D ABDC =  AB O С => A 
=s> ВС =  В С və 

Z-DBC =  zD'5'C' =  /?,
/ В  DC =  /.B D  С' =  г

=  т +  ү və /ÄD'C' =  т +  у. Deməli,
/.ADC =  /ÄD'C'

Teorem isbat olundu.
Teorem. İstənibn ild şüa konqru- 

entdir.
İsbatı. Burada iki hala baxaq.
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I foal. Verilmiş h va h' şüalarmm ortaq başlanğıcı var 
(şəldl 14) Qı, /ı ) bucağmm tənböləninin özündə saxlayan I diiz 
xəttini çəkək. Z simmetriyası h şüasrnı ft.' şüasma inikas etdirir.

II hal. h və һг şüalarınm başlanğıcları müxtəlif A və В 
nöqtəbridir (şəkii 14.а).

AB parçasmm orta nöqtəsinə 
perpendikulyar ixtiyari I düz xəıt 
çəkək. I düz xəttinə nəzərən sim- 
metriyaya baxaq. Burada iki hal 
ola bilər.

h şüası, h' şüası ib  üst-üstə 
düşər. Bu halda h~hı olar. Teorem ^ ^  
isbat olundu.

Fərz edək ki, h Ф һг bu halda (h lf һ') bucağmın tənböb- 
ninin özündə saxlayan V oxuna görə ft şüasım ft'-ə inikas etdi
rir. Beblikb,

h=h i
olur. Teorem isbat olundu.

Konqruent fiqurlar üçün aşağıdakı teoremlər doğru-
dur:

Teorem 1. Konqruent çoxüzlülərin həcmləri bərabərdir.
Teorem 2. Konqruent çoxbucaqlılarm sahələri bəra- 

bərdir.
Teorem 3. Prizmanm oturacaqları paralel və konqru

entdir.
Teorem 4. Paralelopipedin qarşı üzləri cüt-cüt konqruent 

və paraleldir.
Teorem 5. Düzbucaqlı paralelopipedin dioqanalları kon

qruentdir.
Teorem 6. Çevrədə konqruent vətərlərin söykəndiyı 

qövsbr konqruentdir.
Teorem 7. Diametrə söykənən bucaqlar konqruentdir
Teorem 8. Bütün dioqanalları konqruent olan parale- 

lopiped düzbucaqlı paralelopipeddir.
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İndiyə qədər parçaları nəzərdən keçirdikdə, onlarrın uc 
ı»<Sqtolərinin hansı ardıcıllıqda verildiyinə fıkir vermirdik, yəni 
I /) və BA parçalarını fərqləndirmirdik. О haldakı parçanın uc 

ııüqtələrinin hansı ardıcıllıqla verildiyini nəzərə alacayıq, yəni 
I It parçasını A “başlanğıcmı”, В “sonundan” fərqləndirəcəyik, 

oııda parçanı istiqamətlənmiş parça (və ya vektor) adlandıraca- 
l'.uj. Burada vektorlar üzərindəki toplama, çıxma, vurma və 
holmə əməllərinin bir düz xətt üzərində olan verktorlarla apa- 
racağıq. Başqa sözlə kolloneor vektorları nəzərdə tutacağıq. Bu 
xüsusiyyəti fərqləndirmək üçün “vektor” istilahı əvəzinə 
isliqamətli parça” istilahı işlədəcəyik.

İstiqamətli А В parçasmm AB kirni göstərəcəyik. Bu halda 
birinci hərf istiqamərli parçanın başlanğıcıııı, ikinci hərf isə 
oııun sonunun göstərir. ÄB parçasmı müsbət istiqamətli qəbıı! 
cdiriksə, onda BA parçası mənfı istiqamətli olacaqdır.

İndi istiqamətli bucaqları nəzərdən keçirək. 4-hk bə ya 
4-BACdə (açıq bucaqdan fərqli bucaqlar) bucağm “başlanğıc” 
lorəfi və h və у a AB-m onurı “sonuncu” tərəfmdən к və у а AC- 
dən fərqləndiririksə, onları 4-hk və 4 ВАС ilə işarə edəcəyik.

4-hk miisbət istiqamətli qəbul ediriksə, onda 4-kh məniı 
istiqamətli olacaqdır.

ABC üçbucağmın А, В, С təpələri müəyyən sıra ilə veril- 
mişsə, onda onu istiqamətli üçbucaq adlandıracağıq və AABC 
ilə işarə edəcəyik.

İstiqatnətləmrıiş ABC üçbucağı- 
шп hər iiç bucağı, yəni 4BAC, 4-CBA 
və &ACB müsbət istiqamətlidirsə, onda и 
deyirlər ki, üçbucaq müsbət istiqamət- 
lənmişdir (şəkil 15). ABC üçbucağımn Şəkil 15
təpə nöqtələri А, В, С və yeııə də A sı- 
rası ilə oxunursa, yəni saat əqrəbinin

§6. İstiqamətlənmiş fiqurlar



əks istiqaməti ilə oxunursa, onda ABC 
müsbət istiqamətli üçbucaqdır. Əgər 
bucaqlar əks istiqamətlidirlərsə, onda 
deyirlər ki, üçbucaq mənfı istiqamət- 
lənmişdir.

Üçbucaqlardan iki təpə nöqtə- 
si üst-üstə düşürsə və üçüncü təpə 
nöqtələri iki nöqtənin təyin etdiyi 
düz xəttin bir tərəfmdədirsə (şəkil 
16) onda həmin üçbucaqlar eyni isti- 
qamətlidir (müsbət və ya mənfi), 
üçüncü təpə nöqtə həmin iki təpə 
nöqtənin təyin etdiyi düz xəttin 
müxtəlif tərəflərindədirsə (şəkil 17), 
onda həmin üçbucaqlar müxtəlif 
istiqamətlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ulduzvari çoxbucaqlılardan baş- 
qa, bütün çoxbucaqlüar üçün də üçbucaqlar haqqmda deyilən- 
ləri analoji olaraq təkrar etmək olar.

Səkil 17

6.1.Istiqamətlənmiş düz xətlər

Düz xətt 
istiqamət üzrə 
aparmaq olar. 
qamətlərdən һәг

üzərində iki 
yerdəyişmə 
Bu isti- 
hansı biri

verilərsə, həmin düz xəttə, 
istiqamətlənmiş düz xətt və ya 
ox deyəcəyik. Şəkildə 
istiqamətlənmiş düz xətt oxla 
işarə edilmişdir.

Düz xətt
в

а)

А в

Şəkil 18 Ь)
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э /t
А к

6.2.İstiqamətIənmiş parçalar
I’ıırça düz xəttin hər hansı bir hissəsidir.
Hiz şəkildə a  düz xətti üzərində verilmiş А В  və ya В А 

|HM.,,ılarım fərqbndirək. Bundan sonra parçanm uc nöqtələrinin
I. in .ı ardıeıllıqla verildiyini nəzərə alacağıq. Nizamlatımış 
11111 ч Iг»I i f A və В nöqtəbr cütirnə istiqamətbnmiş parça deyilir.
■ 'kılılo istiqamətbnmiş parçaları göstərmək üçün parçamn uc- 

lıiı и и müxtəlif nöqtəbrb işarə edirbr үә bu nöqtəbrə ox işarəsi 
<|nyurlar.

Şəkil 19. a-da А В parçası onunla eyni 
İNİİi|araətdə olan DC parçasma inikas olunnb.
Hıı inikasda istiqamət dəyişmir. Şəkil 19. 6-də 
r. ı IB parçası CD parçasma inikas olunur. Bu 
i'iı kasda istiqamət dəyişir.

F  fiqurunun onunla eyni müstəvidə 
u-ıbşən F ı fiquruna məsafəni saxlaya bil- 
m.is ini müxtəlif iisuHaria yerinə yetirmək 
I ılar.

Məsələn. şəkildə ABCD kvadratı gös-
l.ırilrnişdir (şəkil 19. a). Nöqtəbr arasındakı 
ımsafəni saxlamaqla AB parçasmm CD 
parçasma inikasmm iki üsulu vardir. Birinci 
iisulda A ııöqtəsi D nöqtəsinə, В  nöqtəsi isə 
(' nöqtəsinə inikas olunur.

İstənibn X G [А, В] nöqtəsi, D nöqtəsindən AX məsafədə 
olan X 6 [£7; D] nöqtəsinə inikas edilir (şəldl 19. d)

AX ~  DX’
İkinci üsulda (şəkil 19.b) A nöqtəsi С nöqtəsiııə, В  nöq- 

bsi isə D nöqtəsinə inikas olunur. AB nöqtəsinin X  nöqtəsi С 
nöqtəsindən AX məsafədə olan X' E  [C, D\ nöqtəsinəkeçir.

Şəkil 19 a)

Şəkil 19 b)

6.3.İstiqamətlənmiş bucaqlar
/ h k  və ya. /.ВАС də (açıq bucaqdan fərqli bucaqlar) 

bucağın “başlanğıc” tərəfi h və ya А В-nm onun “sonüncu” tə-
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rəfmchn k v ə  ya AC-dən fərqbndiririksə, onları / hk  və /.ВАС 
ilə işarə edəcəyik.

/ h k  miisbət istiqamətli qəbul edirikss, oııda / k h  mənfi 
istiqamətli olacaqdır.

6.4.İstiqamətlənmiş iiçbııcaqlar
ABC üçbucağınm А, В, С təpələri müəyyən sıra ib  veril- 

mişsə, onda onu istiqamətli üçbucaq adlandıracağıq үә AABC 
ib  işarə edəcəyik.

İstiqamətlənmiş ABC üçbucağı- 
nm һәг üç bucağı, yəni /ВА С , /C BA  
və /ACB  müsbət istiqamətlidirsə, 
onda deyirlər ki, iiçbucaq müsbət isti- 
qamətbnmişdir (şəkil 20). ABC üçbu- 
cağınm təpə nöqtələri А, В, С və yenə 
də A. sırası ilə oxunursa, yəni saat əq- 
rəbinin əks istiqaməti ilə oxunursa, 
onda ABC müsbət istiqamətli üçbu- 
caqdır. Əgər bucaqlar əks istiqamət- 
lidirsə, onda deyirlər ki, üçbucaq 
rııənfi istiqamətbnmişdir.

Üçbucaqların iki təpə nöqtəsi iist- 
üstə düşürsə və üçüncü təpə nöqtələri 
həmin iki təpə nöqtənin təyin etdiyi düz A 
xəttin bir tərəfmdədirsə (şəkil 21) onda 
həmin üçbucaqlar eyni istiqamətlidir 
(müsbət və ya mənfı).

Üçüncü təpə nöqtə lıəmin iki təpə nöqtənin təyin etdiyi 
düz xəttin müxtəlif tərəfbrindədirsə (şəkil 22), onda həınin üç- 
bucaqlar müxtəlif istiqamətüdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ulduzvari çoxbucaqiılardan baş- 
qa, bütün çoxbucaqlılar üçün də üçbucaqlar haqqmda deyilən- 
bri analoji olaraq təkrar etmək olar.
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Tutaq ki, bir-birinə konqruent olan F  və F  fiqurlari veril- 
nir.ilir. Birinci fiqurun bir diiz xətt üzərində olmayan üç nöqtə- 
niiii Л, В, С ilə ikinci fiqurun. uyğun nöqtələrini A\ B', C' ilə 
I .и I cdək. Aşkardır ki, bu iiçbucaqlar koqruent olacaqdır. ABC 
\ I A'B'C' üçbueaqları һәт eyni istiqamətli, həm də müxtəlif 
I tik|amətli olabilərlər.

Teorem 1. İki konqruent fiqurun uyğun ABC və A'B'C' 
п bııcaqları eyni istiqamətlənmişsə, onda bu fiqurlarm ixtiyari 
uyjum üçbucaqları da eyni istiqamətlənmiş olur; ABC və 
A'B'C' üçbucaqlaıı əks istiqamətbnmişsə, onda ixtiyari uyğun 
ıl ı üçbucağı da əks istiqamətlənmiş olur.

İsbatı. Birinci hall isbat edok. ikinci hal da anoloji olaraq 
isbat olunur.

Tutaq ki, iki konqruent fiqur ABC və A'B'C' üçbucaqları 
ı-yni istiqamətbnmişdir. Birinci fiqurun ixtiyari üçbucağı XYZ, 
ikinci fiqurun uyğun üçbucağı X'Y'Z' olsun.

С və Z nöqtələri A B düz xəttinin bir tərəfindədirsə, onda 
(" və Z' nöqtəbri də A 'B' diiz xəttinin bir tərəfində olacaqdır. 
Bu halda üç cüt eyni istiqamətbnmiş üçbucaq olacaqdır: ABC 
və T iV C ; Ш с  və İB Z ; A'WC və A'B'Z'. Deməli, ABZ və 
A'B'Z' iiçbucaqları eyni istiqamətbnmişdir.

С və Z nöqtəbri А В  diiz xəttinin müxtəlif tərəfbrin- 
tbdirsə, onda C' və Z' nöqtələri də A'B' düz xəttinin xniixtəlif 
tərəfiərində olacaqdır. Bu halda bir cüt eyni istiqamətbnmiş 
(ABC v ə  A'B'C') v ə  iki ciit müxtəlif istiqamətbnmiş 
(.ABC.ABZ və A'B'C', A'B'Z') üçbucaqlar olacaqdır. Deməli, 
ÄBZ və A'B'Z' eyni istiqamətlənmişdir.

ABZ və A'B'Z' üçbucaqları eyni istiqamətbnmiş oldu- 
ğundan, onda ZAB və Z'A'B' iiçbucaqlan da eyni istiqamətbn- 
miş olacaqdır.

§7, Fiqurlarm konqruentliyinin iki növii
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ABC və A 1 B'C' üçbucaqları, Z 
və I '  nöqtəbri üçün apardığımız 
mühakiməni, ZAB  və Z 'Ä B ' üçbu- 
caqlan, Y  və Y  nöqtələri üçün təkrar 
etsək, onda beb nəticəyə gələrik ki, 
ZAY  və Z'A 'Y ' üçbucaqları eyni isti- 
qamətlənmişdir; deməli, YZA və 
Y'Z’A' üçbucaqları da eyni istiqa- 
mətbnmişdir. Həmin mühakiməbri 
üçüncü dəfb bkrariasaq beb nəti- 
сәуә gəlirik ki, YZX  və Y 'Z 'X’ üçbu- 
caqları eyni istiqamətbnmişdir. De- 
məli, XYZ  və X 'Y 'Z ' üçbucaqları da 
e.yni istiqamətbnmişdir.

A, B, Z  və ya A, Y, Z  nöqtələri 
bir diiz xətt üzərində olarsa, onda 
yuxarxda apardığımız mühakimə 
doğra olmaz. Buna görə də, XYZ  üç- 
bucağmm təpə nöqbbrini eb  seç- 
т ә к  olar ki, Z nöqtəsi AB  düz xətti 
üzərində olmasm və YZ düz xətti A 
nöqtəsindən keçməsin.

İsbat etdiyimiz bu teoremdən 
fiqurlarm konqruentlinyinin iki 
müxtəlif növüniin varlığı almır.

Bir halda iki konqment fiqu
run ixtiyari iki üçbucağı və ixtiyari 
uyğun iki bucağı eyni istiqamət- 
lənmişdir; ikinci halda uyğun üç- 
bucaqlar və uyğun bucaqlar əks is- 
tiqamətbnmişdir.

С

70



Mirinci halda konqruent iki fiqurun məxsusi-konqraent 
I<i 11 .’4, a), ikinci halda isə aynəvi-konqruent (şəkil 24, b) 
..II nulıracağıq.

Iki fiqur üçiincü fiqura məxsusi-konqruent, habelə iki 
I к I ш (Içiincü fiqura aynəvi-konqruentdirsə, onda onlar bir- 

h i .' məxsusi-konqraentdir; iki fiqurdan biri üçüncü fiqura 
• и ;I isi-konqruent, о biri isə ona aynəvi-konqruentdirsə, onda 
нlnr Iür-birinə aynəvi-konqruentdir.

71



Gözəllik simmetriya ilə əlaqədarclıı
Veyl

IV FƏSİL

ÇOXBUCAQLILAR VƏ ÇOXÜZLÜLƏR

§1. Çoxbucaqhlar
Tərif. Sadə qapalı sımq xətt ilə опш daxili oblastmm 

birləşməsinə çoxbucaqlı deyilir. Smıq xəttin özünə çoxbucaqlı- 
mn sərhədi, onun daxili oblastma isə çoxbucaqlımn təpəbri 
deyilir.

Çoxbucaqlmm qonşu olmayan iki 
təpəsini birbşdirən parçaya onun dio- 
qanalı deyilir. 1-ci şəkildəki AD parça- A 
sı ABCDE çoxbucaqlısmın diaqonalla- 
rından biridir. j7

Tərif. Çoxbucaqlmm tərəfmi " Şəkil j
öziində saxlayan düz xəttə görə çox- 
bucaqlınm bütün təpəbri bir yarım- 
müstəvidə olarsa, buna qabanq çox- 
bucaqlı deyilir.

Çoxbucaqlmm tərəfbrini 
özündə saxlayan düz xətlərin 
məhdudlaşdırdığı yarım müstə- Şəkil2
vibrin kəsişməsi qabarıq çox-
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İM’ ıu|lımn daxili oblastıdır (şə-
Ml ')

Mosələn, 3-cü şəkildə müstəvi 
I ıi■-11 ic| və 4-cü şəkildə qabarıq ol- 
IIı\ ли liqurlar göstəıilmişdir.

Qabanq çoxbucaqlmm һәг tərəf- J
iinl.ı oııun təpəbri bucaq əmələ gətirir. 
l/ı v.ı BC şiialan iki bucaq əmələ gə-
  (şəkil 3). Çoxbucaqlı bu bucaq-
ihImii hansma aid olarsa ona çoxbu- 
•<|lımn daxili bucağı deyilir. Çoxbu- 

■ ıi(|lınm daxili bucağı açıq bucaqdan Şəkil 4
I ı\ ik ola bibr (şəkil 3). Açıq bucaqdan 
lınyük də ola bibr (şəkl 4).

Tərif. Qapalı çoxbucaqlımn daxili bucağma qonşu olan 
luıcağa onun xarici bucağı deyilir (şəkil 5).

Çoxbucaqlmın tərəfbrinin sayı, 
шит təpələrinin və bııcaqlannm sayı- 
ıııt bərabərdir. Çoxbucaqlmı bucaqla- 
nrun sayına görə növbrə bölürbr: üç- 
bııcaqlı, dördbucaqlı və и-bucaqh. Şəkil 5
(,'oxbucaqlınm tərəfbrini və bucaqla- 
I ını onun elementləri adlandmrlar.

Xassə 1. Qabarıq çoxbucaqlınm 
bütün daxili bucaqlan açıq bucaqdan 
kiçikdir.

Isbatı. Qabarıq çoxbucaqlmın ixti
yari bir A bucağmı nəzərdən keçirək. Tu
taq ki, A təpə nöqtəsini öziində saxlayan 
a tərəfi olsun (şəkil 6). / isə a  tərəfini 
öziində saxlayan düz xətt olsun. Verilmiş 
çoxbucaqlx qabarıq olduğundan, çoxbu- Səkil 7 
caqlınm brəfbri / düz xəttinin bir уапт- 
müstəvisində yerbşəcəkdir.
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Deməli, A bucağı açıq bucaqdan kiçik olacaqdır.
Xassə 2. Qabarıq çoxbucaqlınm ixtiyari iki nöqtəsiııi 

birbşdirən parça çoxbucaqlmm daxilində yerləşir.
İsbatı. Verilmiş çoxbucaqlımn ixtiyari iki nöqtəsini 

nəzərdən keçirək (şəkil 7).
Çoxbucaqh bir neçə yarxmmüstəviyə aiddir. Onda bilirik 

ki, AB parçası bu yarımmüstəvilərin hamısında yerləşər. Ona 
görə də А В parçası verilmiş çoxbucaqlıda da yeriəşər.

Təriff. Qabarıq sınıq xəttin bütün tərəfbri bir nxüstəvi 
üzərində oİmazsa beb çoxbucaqlıya fəza çoxbucaqiısı deyilir.

§2. Qabarıq çoxbucaqlmın daxili və xarici 
bucaqlarmm cəmi 

Teorem. Qabanq я-bucaqlınm. daxili bucaqlarının cəmi
2d(n-2)

bərabərdir.
İsbatı. Verilmiş qabanq и-bucaqlmın daxilində һәг hansı 

bir О nöqtəsi götürək.
О nöqtəsini təpələrb parçalar vasitəsib 

birbşdirək. Bu parçalar çoxbucaqlını n sayda 
üçbucağa ayırır (şəkil 8). Almmış bütün üç- 
bucaqların bucaqlarmm cəmi 2dn-ə ЬэгаЬэг 
olar. Bu сэт, çoxbucaqlmm təpəbrindəki 
bütün daxili bucaqlardan və О nöqtəsindəki Şəkil 8
bucaqlardan этэ1э gəlir.

Çoxbucaqlının daxili bucaqlarmm cəmini X  ib  işarə 
edək. О nöqtəsindəki bucaqlaxın cəmi 4d  olur. Deməli,

2dn=X+4d
Buradan,

X=2dn-4d=2d(n-2)
olar.

Teorem. Qabanq çoxbucaqlınm xarici bucaqlarmm сэ- 
mi, hər təpədə bir bucaq götürməkb, 4с/-уэ borabərdir.
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Isbati. Çoxbucaqlmın һәг 
' I ' ' nub bir xarici bucaq quraq 

i ll 9). Onda hər bir təpədə 
11 ılı bucaqla özünə qonşu bu- 

' I I I ,  yəni xarici bucağm cəmi 
'•I \ i ЬэгаЬэг olar. и-bucaqlının 
'"и (in daxili bucaqlarmm cami 
11 ' (һәг təpədə bir bucaq götür- Şəkil 9
П1лк1ә) bütün xarici 
l'iiaıqlannm cəmi 2dn-ş ЬэгаЬэг 
"lıictıqdır. Xarici bucaqlarm 
1 'inini x ilə işarə etsək, onda

2d(n-2) +x=2dn
"l;ir. Buradan da,

x=2drı-2d(n-2;) =2dn-2dn+ 4 d -4 d  
'larıq. Teorem isbat olundu.

§3, ÇoxSzlü səth. Çoxüzlii
Biz orta məktəbdən bir neçə çoxbucaqlının birləşməsi 

• >lan qeyri ıniistəvi fiqurlara aid misallarla tamşxq. Düz prizma- 
nın yan səthi və yaxud piramidanın səthi beb fiqurlara aiddir.

Aşağıdakı şərtləri ödəyən sonlu sayda çoxbucaqlılarm 
birləşməsinə sadə çoxüzlü sath deyilir.

1. Bu çoxbucaqlmın istənibn iki təpə nöqtəsi üçün onlarm 
lorşflərindən düzəldilmiş elə smıq xətt vardır.ki, həmin iki nöq- 
tə sımq xəttin uclarıdır.

2. Çoxbucaqhlarm birbşməsinin ixtiyari nöqtəsi verilmiş 
çoxbucaqlmın yalmz birinin nöqtəsidir, yaxud iki və ancaq iki 
çoxbucaqlmm ortaq təpəbrinə aiddir, ya da müstəvi bucaqları 
verilmiş çoxbucaqlılarm bucaqlan olan yalnız bir çoxüzlii bu- 
cağm təpə nöqtəsidir.

Göstəribn tələbbri 10-cu və 11 -ci şəkiidəki fiqurlar ödə- 
yir. Ancaq 12-ci şəkildə təsvir edilmiş fiqurlarda ödənmir.
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Şəkil 10 Şəkil 11 Şəkil 12
Gəbcəkdə biz sadə çoxüzlü səthinə baxacağıq və “sadə” 

sözünü işlətməyəcəyik. Çoxüzlü səthi əmələ gətirən çox- 
bucaqlılara onun üzJəri deyilir. Həmin çoxbucaqlmm tərəf- 
lərinə onun tilbri, təpəbrinə isə çoxiizlü səthin təpə nöqtaləri

Çoxiizlü səthin һәг bir tili onun iki üzünə aiddirsə, onda 
bu çoxüzlünün səthi qapalı adlanır. 10-cu şəkildəki pirami- 
danm səthi, qapalı çoxüzlü səthə, prizmanm yan səthi (şəkil 11) 
qapalı olmayan çoxiizlü səthə misal ola bilər.

Qapalı çoxüzlü səth fəzanın ona aid olmayan bütiin nöq- 
tələr çoxluğunu iki altçoxluğa ayırır. Bunlardan biri üçün elə 
düz xətlər var ki, onlar həmin altçoxluqdadır. Digəri üçün isə 
elə düz xətlər var ki, həmin alt çoxluğa aid olmayan nöqtələri 
var.

Göstərilən alt çoxluqlardan birincisinə qapalı çoxüzlü 
səthin xarici oblastı, ikincisinə isə onun daxili oblasti deyilir.

Tərif. Qapalı çoxüzlü səthlə, onun daxili oblastınm bir- 
ləşməsinə çoxüzlü deyilir. n

Bu halda çoxüzlii səth çox-

deyilir.

üzlünün səthi, çoxüzlü səthin da
xili oblastı isə çoxüzlilnün daxili 
oblasü adlanır.

Çoxüzlü səthlərin üzləri, til
b ri və təpəbri, uyğun olaraq çox-

м

к

Şəkil 13
ғ
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ii/l()nün üzləri, tilbri və təpələri 
.ııllıınır.

Çoxüzlünün bir üzü üzərində ol- 
m.ıynn iki təpə nöqtəsini birbşdirən 
I 'u,;ıya çoxüzlünün dioqamalı deyilir. 

ık 11 13-də ABCDMNKF altı üzliisü və 
■I и in BF  dioqanalı təsvir olunmuşdur.

Çoxüzlünün üzbrinin müstəvi 
Ittıcuqları və tillərində ki, iki iizlü bu- 
ı ııı|larda onun elementbridir. Qabarıq 
\.) qabarıq olmayan çoxüzlübr oSa bi~ 
hr.

Tərif. Çoxüzlünün üxtiyari iki daxili nöqtəsini birbş- 
dirən parça onun üzbrini kəsmirsə, buna qabarıq çoxüzlü de
yilir.

Əks halda isə çoxüzlü qabarıq deyildir (şəkil 14).
Qabarıq çoxüzlüyə aşağıdakı kimi də tərif vermək olar.
Tərif. Çoxüzlünün bir üzü üzərində olmayan bütiin təpə 

ııöqtəbr həmin üzü saxlayan rnüstəvinin bir brəfində yerbşər- 
;л, buna qabarıq çoxüzlü deyilir.

Əks halda çoxüzlüyə qabanq olmayan çoxüzlü deyilir.
Tərif. Bütün üzbri bir-birinə konqruent olan düzgün 

çoxbucaqlı və bütün çoxüzlü bucaqlan konqruent olan çoxüz- 
liiyə düzgün çoxüzlü deyilir.

§4. Çoxüzlünün tspə nöqtələri, üzləri və tilbri 
arasmda əlaqə

Çoxüzlünün üzbrinin saymı-t/, təpə nöqtələrinin sayım- 
N, tilbrinin sayım-Г ib  işara edək.

15-ci şəkildə (a, b, c, d) göstərilən Ä'-bucaqlı çoxüzlübrin 
üzbrini, təpə nöqtələrini və tilbrini sayaq. Alman uyğun rə- 
qəmləri aşağıdakı cədvəldə yazaq.
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Şəkil 15

Fiqurlarm adı N и T
Çoxüzlülər
Uçbucaqlı piramida 4 4 6
Dördbucaqlı pıramida 8 6 12
Beşbucaqlı piramida 7 10 15
Oniki üzlii 18 12 28
/C-bucaqlı piramida K + l K + l 2K
Ä'-bııcaqlı prizma 2K K +2 3K
iC-bucaqlı piramida K +2 2K 3K
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Çoxüzlünün təpə nöqtələri, üzləri və tilləri arasmda ümu- 
mi əlaqə yaratmaqdan ötrü ixtiyari Ä'-bucaqlı prizma və pirami- 
danı nəzərdən keçirək. Yuxarıdakı cədvəldən göründiiyü kirni, 
/v-bucaqh prizma üçün

U=K+2, N=2K, T=3K  
X-bucaqlı piramida üçün

U=K+1, N=K+1, T=2K  
Bu çoxüziülər üçün N+ U-T fərqi 2-уз bərabərdir. K-m 

bir vahid çoxaltsaq, oııda prizmanm üzbri sayı 1, təpə nöqtələri 
sayı 2, tilləri sayı 3 vahid çoxalacaqdır; piramida üçün həmin 
rəqəmlər uyğun olaraq 1, 1 və 2 olacaqdır. Alman çoxüzlülər 
üçün də N+U-T  fərqi dəyişməz qalacaqdır. K-nm ixtiyari qiy- 
mətində bu fərq 2-yə bərabərdir. Beləliklə, Ä'-bucaqh prizma və 
Ä'-bucaqlı piramida üçün U, N və T arasmda aşağıdakı asılılığı 
alırıq: л D

N+U-T= 2
Müxtəlif çoxüzlülər çəkib 

göstərmək olar ki, (1) münasibəti ki- 
fayət qədər çoxüzlülər sinfi üçün 
doğrudıır, Bu çoxüzlübr düzgün ol- 
duqda isə (1) münasibəti həmişə do- 
ğrudur. Bunu aydmlaşdıraq. İxtiyari 
düzgün çoxüzlünün daxiiində һәг 
hansı A nöqtəsi götürüb, onu çoxüz- 
lünim təpə nöqtəbri iiə birləşdirsək, 
onda çQxüzlünü ortaq təpələri A pi- 
ramidaiara aymmş olanq. Əgər bu 
piramidalarm oturacağı üçbucaq de- 
yilsə, onu da üçbucaqlı piramidalara 
ayırarıq.
Alınmış tetraderbrin һзг biri üçün (1) münasibətinin ödəni- 
ləcəyi aydmdır. Bu tetraderbrin һзг iıansı birini götürüb ardıcıl

Şəkil 16
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olaraq qalanlarmı ona elə yanaşdıraq ki, nəhayət, verilrniş çox- 
üzlü alınsm. Aydmdır ki, һәг dəfə tetraderləri bir-birinə yanaş- 
dırdıqda (1) münasibətinin ödənildiyini yoxlamaq olar. İlk tet- 
rader üçiin (1) münasıbəti ödəııildiyindən verilmiş çoxüzlü 
üçün də (1) münasibəti ödənibcəkdir.

Lakin eb çoxüzlübr vardır ki, onlar üçiln (1) münasibəti 
ödənilmir. Tutaq ki, dördbucaqlı piramida verilmişdir (şəkil 
16). Bu çoxüzlünürı qarşı-qarşıya dııran dördiiziü bucaqlarmı 
ortaq oturacağa paralel və ondan ЬэгаЬэг məsafədə olan iki 
müstəvi ib  kəsək (şəkil 45). Bundan sonra çoxüzlüdən 
ABCDAjBıCıDj prizmasını ayıraq, yəni piramidada həmin 
prizma boyunca boşluq əməb gətirək, Aldığımız çoxüzlünüıı 
təpə nöqtəbrini, üzlərini və tilbrini sayaq 

N =  12,(7 =  12, T =  2 
alanq (şəkil 16). Onda,

N +  U — T = 1 2  +  12 — 24 =  0
olar.

§5. Dekart-Eyler teoremi

Teorem. Çoxüzlünün təpə nöqtələri ib  üzbri sayı cəmi 
tillərin sayından iki vahid çoxdıır.

N +U =T+2  (1)
İsbatı. Bilirik ki, һәг bir çoxüzlüyə ortaq təpəli pirami- 

dalarm birbşməsi kimi baxmaq olar. Ona görə teoremi pira
mida üçün isbat edək. Riyazi induksiya metodunu tətbiq edək.

Əvvəlcə dördüzlü üçüıı (tetrader) n — 4 olduqda teoremi 
yoxlayaq:

N =  4 ,7  =  6, U =  4,N +  U =  8 ,Г  +  2 =  6 +  2 =  8 
Deməli, teorem tetrader üçün doğrudur. Tutaq ki, (1) 

münasibəti (n-1 bucaqlı piramida) üçün doğrudur.
İsbat edək ki, n -f  1 iizlü üçün (n bucaqlı piramida) də 

doğrudur.
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n-üzlüdən n ■+• 1 üzlüyə keçrnək üçün piramidamn hər 
h.msı təpə nöqtəsindən müəyyən məsafədə һзг hansı müstəvi 
ıl.ı kosək. Alınan çoxüzlüdə bütüıı üzlərin sayı bir vahid çox
olücaq

U' =  U +  1.
Tutaq ki, kəsdiyimiz təpədən çıxan tillərin sayı K-dır. 

< )ııda kəsik müstəvi çoxbucaqlmm К  ədəd təpə nöqtəsi olacaq- 
dır. Bu zaman əvvəlki çoxüzlünün bir təpə nöqtəsini itirmiş 
olarıq. Beiəliklə, yeni alman (n +  1) üzlünün təpə nöqtələrinin
sayı

N' =  N +  К  -  1 
tpdər olar. Tilləri К  qədər artacaq. Onda n+ 1 üzlünün tillərinin
sayı

r  = т + к
olar. Aldığımız n+1 üzlüdə N'+U'-T' fərqinə baxaq.

N' +  u' -  T’ =  N +  К -  1 +  U +  1 -  (Г  +  К) 
=  (N +  U — Т)

Beləliklə,
N' +  U' -  Г  =  N +  U -  Т

Fərziyəmizə görə
N +  U — Т =  2 

Onda (п +  1) üzlü üçün аз həmin fərziyə doğmdur.
Yuxarıdakı teorem bir çox həndəsəçinin adı ilə bağlıdır. 

Hələ 1620-ci ildə Dekart qapalı çoxüzlübrın müstəvi bucaqları 
üçün iki düstur isbat etmişdir.

A=360°(T-U) (2)
A=360°(N-2) (3)

A- çoxüzlünün müstəvi bucaqlarmm cəmıdir.
(2) və (3) düsturundan

N-2=T- U =>N+ U=T+2 
münasibəti alınır. Ancaq Dekart bu mürıasibətə əhəmiyyət ver- 
məyib. Çünki Dekartm birinci qarşısma qoyduğu məqsəd başqa 
məsələ ıdi. İkincisi hesab edirdi ki, U +  N — T +  2 münasibəti- 
nin həndəsədə elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
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1750-ci ildə Eyler çoxüzlülərin təsnifatını verməyə cəhd 
etmişdir və bu münasibətin müxtəlif çoxüzlübr üçiin doğrıı oi- 
dıığunu yoxlayır və 1751-ci ildə iso isbat edir. Həmin dövrdən 
bu teoremin özü və isbatı bir çox riyaziyyatçılar tərəfmdən də- 
qiqbşdirilmişdir. Eyler hesab edir ki, bu teorem bütün çoxiiz- 
lülər üçün doğrııdur. Ancaq 1912-ci ildə C.AJ.Ligule bir kon- 
turprirner göstərir, kubun daxilindən balaca bir kub кәпаг edir. 
Beb  çoxüzlübr üçün

N +  U - T  =  4
doğrudur.

Soııralar bu teoremin şərtini dəqiqbşdirmişbr. Sferaya 
topoloji ekivalent olan çoxüzliibrdə

N + U = T + 2
münasibəti doğrudur.

Çoxüzlii anlayışmın dəqiqbşdirilməsi və Eyler teoremi- 
nin isbatmda A, F, Mebius, K.Jordan, A.Piankare vo bir sıra 
görkəmli riyaziyyatçılar iştirak etmişbr.

N +  U — T ədədi çoxüzlünün Eyleı* xarakteristikası adla- 
nır. Eyler bu teoremb topologiyanm əsasım qoymuşdur. De- 
kart-Eyler teoreminə topologiyanm ilk teorem hri də deyilir.

Eyler teoremi topologiyanm fundamental nəticəbrindən 
biridir.

Eyler (1) münasibətindən qabanq çoxüzlübr üçün 
aşağıdakı təklifləri də isbat etmişdir:

1) T +  6 <  37V və T +  6 <  3U
2) U +  4 <  2N və N +  4 <  2U
Birinci bərabərsizliyi isbat edək. Eyler münasibətini bir

dəfə
T +  2 =  N +  U

şəklində, ikinci dəfə isə
4 =  2N +  2U -  2T 

şəklində yazaq. Bu bərabərlikləri tərəf-tərəfə toplasaq:
T +  6 =  3N +  3U ~  27 (4)

aJanq. Çoxüzlünün lıər biı* üzündə әп azı üç tərəf olduğundan
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§6. Büzgün çoxiiziülər

Teorem. Ancaq beş növ düzgün çoxüzlü var.
Isbatı. Tutaq ki, bir təpədən çıxan tillərin sayı n-dir. On

da məlumdur ki, həmin təpədə olan müstəvi bucaqlarm sayıda 
n ədəd olacaqdır. Bu müstəvi bucaqlar şərtə görə konqruent
dirbr. Müstəvi bucaqlarımn birini x-ib işarə etsək. Onda həmin 
təpədə olan bucaqlarm cəmi гаг-ә ЬэгаЬэг olar. Digər tərəfdən 
məlumdur ki, çoxüzlü bucaqda müstəvi bucaqların qiymətbri
Г>ЛГП1 Vlf'lVriir

olmalıdır.
(1) Bərabərsizliyini n =  3 ,4 ,5  natural 

həlbri məsəbnin şərtini ödəyir. Ona görə 
düzgün üçbucağm bucaqlarma konqruent 
olan müstəvi bucaqlardan ancaq üç növ qa- 
banq çoxüzlü əməb gələ bilər. Düzgün çox- 
üzlünün üzbri düzgün üçbucaqlar olarsa, 
çoxüzliinün təpəsində ya 3 til, ya 4 til, ya da Səkil 18
ki, 5 tü birbşə bilər. Bunu aşağıdakı kimi qu- 
ruplaşdırmaq olar:
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1) Düzgün dördüzlü və ya tetrader; bunun səthi dörd 
düzgün üçbucaqdan əmələ gəlir (şəkil 17). Onun 4 üzü, 4 
təpəsi və 6 tili vardır.

2) Düzgün səkküzlü və ya
oktaedr; bunun səthi səkkiz düzgün
ilçbucaqdan əmələ gəlir (şəkil 18).
Onun 8 üzü, 6 təpəsi və 12 tili var-
dır.

Səkil 19
3) Düzgiin iyirmiüzlü və ya ikosaedr; bumrn səthi iyirmi 

düzgün iiçbucaqdan əmələ gəlir (şəkil 19). Onun 20 üzü, 12 tə- 
pəsi və 30 tili vardır.

2. Düzgün çoxüzlünün üzləri düzgün dördbucaqlıdır. 
Onda

x =  90°, n • 90° <  360° 
bərabərsizliyinin məsələnin şərtini ödəyən həlli n =  3-dür.

Alırıq ki, çoxüzlünün üzləri kvadrat olduqda, onların һәг 
təpəsində 3 til birləşə bilər. Bu halda yalmz bir düzgün çoxüzlü 
vardır. Bu çoxüzlüyə düzgiin dördüzlü və ya heksaedr və yaxud 
da kub deyilir. Kubun 6 üzü, 8 təpə nöqtəsi, 12 tili vardır (şəkil 
20).

3. Düzgün çoxüzlünün üzləri düzgün beşbucaqlıdır. Bu 
halda,

x =  108°, n - 108° <  360° 
bərabərsizliyinin tələb olunan həlli 

n =  3-dür.
Deməli, düzgün çoxüzlünün üzb- 

ri beşbucaqlı olduqda bir təpədə yalnız 
3 til birləşə bilər. Bu cür yalmz bir düz- 
gün çoxüzlü vardır, buna düzgün 12- 
üzlü və ya dodekaedr deyilir. Bımun 12 
üzü, 20 təpəsi və 30 tili vardır (şəkil 
21).

Səkil 20



Düzgün altıbucaqlmm bir bucağı 
I .’0°~yə bərabərdir; buna görə bu cür 
bin .ıqlardan hətta üçüzlü bucaq da düz- 
liınok olmaz. 6-dan artıq tərəfi olan 
lıi/gün çoxbucaqlılarm bucaqlarmdan 
.* )/, yox ki, heç bir qabarıq çoxiizlü bu- 
чн| düzəltmək olmaz.

Beləliklə, yalnız yuxarıda Şəkil 21
rtVstorildiyi kimi, beş növ düzgün 
voxiizlü vardır.

§7. Düzgün çoxüzlülərin qurulması

Düzgün çoxüzlülərin mümkün olan növləri haqqmda yu- 
xurıda aparılan mühakiməbr aydm olur ki, beş növdən artıq 
ıltizgün çoxüzlü ola bilməz.

Lakin bu mühakimələrdən mticə çıxaraıaq olmaz ki, bü- 
lün bu beş növ düzgün çoxiizlü həqiqətən vardır, yəni fəzada 
müstəvilər keçirməkb bu beş düzgün çoxüzliidən һәг birini 
i|iıraıaq mümkündür. Bütün beş növ düzgün çoxüzlünün varlı- 
lUna inanmaq üçün oıılardan hər birinin qurulması üsulunu gös- 
loı-mək kafıdir. Kubun qurulması üsulunu göstərmək çox asan- 
ılır. Tutaq ki, P  müstəvisi verilmişdir və bu müstəvidə hər hansı 
bir kvadrat götürək; həmin kvadratm təraflərindən P  müstəvisi- 
пә perpendikulyar olan müstəvilər keçirək. Bu cür dörd müstə- 
vi almacaqdır. Sonra P  müstəvisindən kvadratm tərəflərinə Ьэ
гаЬэг məsafədə, bu müstəviyə paralel Q müstəvisini keçirək. 
Alınan altı müstəvi kubun üzbrini əməb gətirir; cüt-cüt kəsi- 
şən müstəvibrin on iki kəsişmə düz xətti kubun tilbri və kə- 
sişən hər üç müstəvinin səkkiz kəsişmə nöqtəsi kubun topobri 
olur. Alman nöqtələri, diiz xətbri və müstavibri birlikdə götür- 
dükdə bunu asan yəqin etmək olar. Kubu qurmağı bacardıqdan 
sonra biitün qalan düzgiin çoxüzlübrin qumıa üsullarmı da 
asau tapmaq olar.
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Düzgün tetraedrin qurulması. Tutaq ki, һзг hansı kub 
verilmişdir, onım ixtiyari bir təpə nöqtəsim götürək, məsələn Л. 
Bu nöqtədə kubun hər bir kvadrat olan üzü birləşir. A 
nöqtəsinin qarşısmdakı üzlərin təpə nöqtələrini götürək. Bu tə- 
рә nöqtələri Д С və D olsun. А, В, С və D nöqtəbri düzgün 
tetraedirin təpəbri olar. Dogrudan da, AB, BC, CD, AD, BD vo 
AC düz xətt parçaları kubıın һәг bir iiztiniin diaqonahdir. Bu 
parçalar bir-birinə bərabərdir. Buradan alınır ki, A təpə nöqtəsi 
oturacağı BCD olan üzbri düzgün üçbucaq olan piramidadır. 
Bu düzgün piramida isə-tetraedrdir.

86



Canlı müşcthidədən mücərrəd təfəkkürə, oradan da praktikay>a 
həqiqəti dərk etməyin dialektikyolu belədir.

V.İ.Lenirı

V FƏSIL 
VEYL AKSİOM ATİKASI

§1. Vektor və nöqtə

Qerman Veyl (1885-1955) elmi fəaliyyətə keçən əsrin 
•vvəllərində gəlmişdir. Veyl demək olar ki, riyaziyyat və fizi- 
kjmın bir çox böimələrində dünyanm ən böyük alimləri ara- 
nıda öz fərdı yanaşmaları ilə iz qoyan alimlərdəndir.

Müəliimi Hilbertin layiqli davamçısı, ənənəvi alman riya- 
'iyyatınm nümayəndəsidir. Veylin alim kimi formalaşmasmda 
11 i Ibertin rolıı çox olmuşdur.

1918-ci ildə “Fəza, vaxt, materiya” əsərində Veyl “Vahid 
;ahələr nəzəriyyəsin”də dünyada ilk dəfə özüııün həndəsi kon- 
icpsiyasını işləmişdir. Bu konsepsiya Riman həndəsəsinin ge- 
ııişlənməsinə əsaslanaraq elektromaqnit sahəsinə həndəsi 
ııöqteyi nəzərincə yanaşmışdır.

Veyl aksiomatikası. Veyl aksiomatikasmda iki anlayışa 
lərif verilməyib nöqtə və vektor. Amma dörd əsas münasibət 
göstərilib:

L  Vektorların cəmi
2. Vektorun ədədə hasili
3. Vektorlarm skalyar hasili
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4. Nöqtədən vektorun ayrılması
Əsas münasibətlərin xassələri uyğun qrup aksiomları va- 

sitəsi ilə təyin edilir. Veylin beş qrup aksiomları var.
I. Vektorun ayrılması aksiomları
II. Vektomn cəm i aksiomları
III. Vektorun ədədə hasili aksiomları
IV. Öiçii aksiom lan
V. Skalyar hasil aksiom lan
Veyl aksiomatikasında əsas münasibətlər aşağıdakı kimi 

təyin edilir. Elementləri nöqtə adlanan çoxluq verilmişdir.
1. Vektorla nöqtələr arasmda əlaqə belədir: Нәг bir A və В 

nöqtələr cütünə hər hansı birqiymətli vektor qarşı qoyulur və 
AB kimi işarə olunur.

2. İxtiyari ä  və b vektorlarına, onların cəmi adlanan bir- 
qiymətli vektor qarşı qoyulur və ä  +b  kimi işarə olunur.

3. Нәг bir a  vektoruna vo A: e R ədədinə biqriymətli k ä  
vektoru qoyulur. ä  vektorunun к ədədinə hasili adlamr.

4. й və b vektorlarma onlarrn skalyar hasili adlanan və ä  ■ 
b kimi işarə olunan һәг hansı həqiqi ədəd qarşı qoyulur.

Нәг hansı nəzəriyyənin aksio
matik izahı zamanı əyaniliyin tətbi- 
qinə ehtiyac yoxdur.

Biz gələcəkdə aksiomatik iza- 
hı sadələşdirmək üçün vektoru isti- 
qamətlənmiş parça, (daha doğrusu 
eyni uzunluqlu, eyni istiqamət- 
lənmiş sonsuz parçalar çoxluğu) 
kimi təsəwür edə bilərik (şəkil 2).

Paralel olmayan vektorlarm Şəkil 2
eəmini isə paraleloqramın cəmi kimi 
təsəvviir edə bilərik (şəkil 1).
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§2. Vektorların aymlması aksiomları
Aksiom Iı. İstənilən A nöqtəsi və ixtiyari ä  vektoru üçün 

rl.ı В nöqtəsi var ki, AB =  ä  münasibəti ödənilir.
Aksiom I2 . Əgər AM =  AN bərabərliyi doğrudursa M  və 

/V nöqtələri üst-üstə dtişür.
Aksiom 1з. İxtiyari А, В  və С nöqtələri üçün 

AC =  ÄB +  ВС 
һ  və I2  aksiomlarından alınır ki, A nöqtəsi və ä  vektoru 

(içirn yeganə С nöqtəsi var ki, AC =  ä.
Nətieə 1. А, В, С, E  və D nöqtələri üçün 

(ÄB +  BC) +  (CD + Ш )  = А Ё  
bəıabərliyi doğrudur.

İsbatı. 1з aksiomuna görə,
'ÄB +  B C =A C V 3C D  +  DE =  CE 

bərabərlikləri doğrııdur. Onda
(ЛВ +  BÜ) +  (CD +  Ш ) = Ä C  +  СЁ =  Ж  

Nətäcə 2. İxtiyari А, В, С və /) nöqtəbri üçün 
ÄB +  BC =  AD +  DC

olduğunu isbat edin.
İsbatı.

+  B£^=AC_ (1);
AD +  DC =  AC (2).

(1) və (2) bərabərliklərindən almq ki,
AB +  BC =  AD +  DC

§3. Yektorlarm cəmi aksiomlan

Aksiom Hi. Ixtiyari a  və b vektorları üçiin 
ä  +  b =  b +  ä

bərabərliyi doğradur.
Aksiom II2 . ixtiyari ä  , b vs с vektorları iiçün 

ä  +  (b  +  с) =  (ä  +  b) +  с 
bərabərliyi doğmdur.
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Aksiom Из. Elə 0 vektoru vardır ki, ixtiyari d vektoru
üçün

ä +  Ö =  ä
bərabərliyi doğrudur.

Aksiom II4. Ixtiyari ä  vektoru üçün onun əksi — ä  

vektoru vardır ki,
ä +  (—а) =  Ö

bərabərliyi doğrudur.
Teorem 1. İxtiyari A ııöqtəsi üçün

AÄ  = Ö
İsbatı. I3  aksiomuna görə ixtiyari А, В və С nöqtələri

üçün
АВ +  ВС =  АС (1) 

bərabərliyi doğrudur. В =  A olduğunu nəzərə alsaq 
JÄ  +  AC =  AC (2)

I h  aksiomuna görə
Ж  +  Ъ =  Ж  + JC _ = :JC  (3).

(2) və (3) bərabərliklərindən almır ki, А А — Ö.
Teorem 2. Ixtiyari A və В  nöqtələri üçün 

AB =  -B Ä
İsbatı. Bilirik ki,

AB +  BC =  AC 
xüsusi halda С ~  A olduqda

AB +  B l  =  JÄ
teorem 1 -ə görə

ÄÄ =  Ö
onda

AB +  В A — О
I I 4 aksiomuna görə

ÄB =  -B Ä .
Teorem 3. AB =  0 olduqda А və В nöqtələri üst-üstə

düşür
A =  B 
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İsbatı. İxtiyari С nöqtəsi qeyd edək ki, onda 
CÄ +  ÄB =  C B ( 1)

I' ч ahorliyi doğrudur. (İ) bərabərliyində
AB =  Ö

olıluqda
CA =  CB 

< >1лгI2 aksiomımdan almir ki,
A -  В

Narticə 1. V А, В, С və D nöqtələri üçün 
ÄB =  DC

olduqda
J D  =  в с

olar.
İsbaü. ÄD =  ÄB +  Ш) =  DC +  BD =  İ3D +  DC — ВС 
Nəticə 2. V А, В, С vs D nöqtələri üçün 

(ÄB +  CD) +  (В С +  Ш ) =  О 
münasibəti doğrudur.
İsbatı.

(AB +  CD) +  (BC_+ DÄy== (AB +  ВС) +  (CD +  Ш )  =  
=  ÄC +  CA =  Ü 

Nətieə 3. V А, В, С və D nöqtəbri üçün 
A B -Ä C  =  СВ (1)

və
А С - Ш  =  ВС (2)

bərabərliyi doğrudur.
( !) ->  Л5 -  АС =  ÄC +  CB_ -  AC =  CB
(2)-> BÄ +  ÄC = A C  +  B A = A C  -A B
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§4. Vektorların ədədə hasili aksiomlan

Vektonm ədədə hasilimn əyani ~  ~
təsviri bebdir. k ä  vektoranun modulu
ä  vektorunun modulundan к dəfə çox <4 — — ---------
və ya azdır. к >  0 olduqda ä  və k ä       ►
vektorlarmın istiqamətbri eyni к <  0 2 “
olduqda isə müxtəlifdir (şəkil 3). Səkil 3

Ancaq Veyl aksiomatikasmda biz vektorun ədədə hasi- 
linin tərifini bilmlrik. Нә1ә “istiqamət”, “modul” anlayışlanna 
tərif verilməyib.

Veyl aksiomatikasında vektomn ədədə hasili ilk anlayış- 
dır və V к, l həqiqi ədədbri və istənilən a, b vektorları üçün 
aşağıdakı 4 aksiomla fosvir olunur.

Aksiom III]. (к, + l)ä  =  k ä  +  Ш 
Aksiom III2. k (ä  +  fe) =  k ä  +  kb 
Aksiom ПЬ. k(lä)  =  (kl)ä  
Aksiom III4. \ä =  ä
III , və III2 aksiomları vektomn ədədə vurulmasmm pay- 

lanma qanunu III3 aksiomu isə assosiativlik qanunudur. 
Teorem. 1. Oä =  Ö
İsbat. Oä -f ä  =  (0 +  l ) ä  =  l ä  — a  yəni Oä +  ä =  ä. 

Axınncı bərabərliyin һәг iki tərəfmə (—ä) əlavə edək.
(Qä +  a) +  (~ ä )  =  ä + (—ä) => Oä +  (ä  +  ( —ä ))

== cl +  ( —0.) 0 a +  0 =  0 
I Iз aksiomuna görə axınncı bərabərlikdən 0ä =  Ö 

Teorem 2. -  {кa) — —(ка).
İsbatı: k ä  +  (—к а) =  (к  +  (—k ))ä  — 0ä  =  О.

к cı +  (—k)ü  =  Ö (1) 
bərabərliyindən alınır ki, k ä  vektoruııu əks vektoru (-к) ä  vek- 
toradur. Aksiom I l t-э görə

(kä)+(-kä) =  Ö (2)
(1) və (2) bərabərliyindən alırıq ki,
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-  (ка) =  (~ к )а  
Teorem 3. (•—1 )ci =  —а  
Teorem 4. к (а  +  b +  c )  =  k ä  +  k b  +  кс 
Teorem 5. /с(а — b)  =  k ä  — k b
l'oırif: Р, vektorları üçün elə kı, k2,...,kn

.1 *>ll.ıı i tapılsaki,
p =  к.г Щ  +  к 2Щ  +  - _ +  K f i ü  

lı n.ıhorliyi ödənilir, onda deyirbr ki, p vektoru Щ", ■■■ ,~a~
■ 1 Horlan ib  ifadə olunmuşdur.

Tarif. Vektorların biri о biri ib  i (ado olunduqda beb 
v I Mora mütənasib vektorlar deyilir.

Nətica 1. Isbat edin ki,
ä +  a +  ä =  За 

İsbatı. a + а = (1 + l)ä  = 2а 
а +  ü +  ä  =  2ä +  ä — (2 +  l ) ä  =  Ш 
Nətieə 2. O, A, B, Aı, Bı nöqtəbri elo nöqtəbrdir ki, 

OÄı=WÄ, ÖBı=kQB
I urabərlikləri ödənilir.

А[Щ=кТВ
olduğunu isbat edin.

İsbat.
JJh  =  7uö +  Ш [ =Ј-; а4Т:г ОЩ = -к о л  + kÖB 

=  к(АО +  OB) =
=  kAB
Məsələ. 4-cü şəkildə P nöqtəsinə nəzə- 

rən С nöqtəsi A nöqtəsinə simmetrikdir. Q 
nöqbsinə nəzərən С nöqtəsi В  nöqtəsinə 
simmetrikdir.

 1__
PQ = --AB л

2
olduğunu isbat edin.

İsbat. CP — PA Digər tərəfdən 
CÄ =  CP +  PÄ =  CP +  CP =  2CP
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Anoloji olaraq, С В — 2CQ 

PQ =  РС +  CQ =  İÄC + ^ С В  =  ~(Ä C +  СВ) =  ~А В

§5. Düz xətt

Evklid həndəsəsində düz xətt ilk anlayışdır. Düz xəttə tə- 
rif verilmir. Veyl aksiomatikasında ilk anlayışlar nöqtə, vektor 
və onlar üzərindəkı əməliyyatlardır. Düz xətt isə tərifi veribn 
anlayış olmalıdır. Düz xəttin tərifmi verməmişdən əwəl aşağı- 
dakılara diqqət edək.

/ һәг hansı düz xətt, ä vektoru isə onunla eyniistiqamətli 
vektor olsun (şəkil 5).

A 6 I və M E /  nöqtələrini qeyd 
edək, AM və ä  vektorları / düz xətti bo- 
yunca yerləşir, ona görə eb к  ədədi 
tapaq ki,

Ш Чт  (1)
Beblikb, / düz xətti (1) bərabərliyini ödəyən M  ııöqtə- 

lərinin həndəsi yeri olacaqdır.
Bu izah isbat deyil, aşağıdakı tərifın izahıdır.
Tərif. Tutaq ki, ^4-ixtiyari nöqtədir. й-isə hər-hansı bir 

sıfır olmayan vektordur. AM=kä, к G R borabərliyini ödəyən 
bütün M  nöqtəbr çoxluğuna. A nöqtəsindən keçən ä  bazis 
vektoruna malik olan düz xətt deyilir. Bu düz xətt (Ä; ä) kimi 
işarə edilir. Bu tərifı beb də yazırlar:

(Л, ä) =  {M E  Е / Ш  =  kä , к £ R}.
Düz xəttin bir neçə xassəsini ısbat edək.
Teorem 1. В nöqtəsi (А, a)  düz xəttmin ixtiyari nöq- 

təsidir. q Ф 0 ixtiyari həqiqi ədəddir. Onda (Л, a) və (В, qä) 
düz xətbri üst-üstə düşür.

İsbat. (Д  ä )  düz xəttini һ ib , (B ,q ä ) diiz xəttini Һ ib  
işarə edək. Biz isbat etməliyik ki, bu düz xətbr üst-üstə düşür.

Şəkil 5
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\ м\'\ 11 düz xəttinə aid һәг bir nöqtə Һ düz xəttinə də aiddir və 
I *ı si ııo.

Tutaq ki, M E /ls onda AM =  кг а. Teoremin şərtinə görə 
В E it => AB =  k 2ä.

• I Igor tərəfdən
BM — BÄ +  AM =  —AB +  AM =  —к2й +  кгй —

/fel к2 \ fel ^2 
-  (/q — /c2)ä  =  I    ■ q j a  = --------- 1 (qa) =  k '(q a )

I leləliklə,
BM =  k '(q a )

Bu isə о deməkdir ki, M E l2. Əksinə, tutaq ki, M & l2; 
isbat edək ki, M E llt aydmdir ki,

J3M =  k 2(qa)
AM — AB +  BM =  кг а +  k 2(qa) — k ±ä  +  (k 2q )ä  =  (k x +

+ k 2q )ä  =  k 3ä  
AM =  k 3ä  => M E 1г 

Teorem isbat olundu.
İsbat etdiyimiz teorem göstərir ki, (A, a) düz xətti üzə- 

rirıdə A nöqtəsi əvəzinə həmin düz xəttin istənilən nöqtəsini 
götürmək olar. Verilmiş düz xəttin ä  bazis vektorudursa, onda 
q ä  (q Ф 0) vüktoru da həmin diiz xətt üçün bazis vektordur.

Teorem 2. İki müxtəlif nöqtədən yalnız və yalmz bir diiz 
xətt keçir.

İshiitı. Fərz edək ki, А, В E E, А Ф В . Aşağıdakı düz xətti 
nəzərdən keçirək:

d =  {M Е Е  /AB =  к ■ AB к Е R]
Başqa sözlə,

d =  (A,ÄB) (а)
Diiz xəttin tərifmdən alınır ki, d  diiz xətti A nöqtəsindən 

keçir və AB bazisinə malik olan düz xəttdir. Deməli, d  düz xətti 
A nöqtəsindən keçir.

İsbat edək ki, d  düz xətti В nöqtəsindən də keçir. &=1 
olduqda
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AM =  1 ■ AB => ЛМ =  ЛЯ => M =  В 
olur. İndi fərz edək ki, A və i? nöqtələrindən keçən hər hansı d' 
düz xətti vardır ä-isə d’ düz xəttinin bazis vektorudur.

d' =  {M E £ \ Ж  =  үа, у  E R } (1)
Aydındır ki, В nöqtəsi d' üzərindədir. (1) bərabərliyindəjı 

M =B  yazsaq
  ЛВ =  y0ä  (y0 gfc 0)

Deməli, Лб və ä vektorları kolleniar vektorlardır.
1 __

a =  — А В 
Го

bərabərliyini (l)-də пэгэгэ alsaq:

d ’ =  \м e  Е\АМ  =  — - Ж  —  е й )
I Го Го J _

Deməli, d' diiz xətti A nöqtəsindən keçən, AB bazis vek- 
toruna malik olan düz xətdir d' =  (Л, ЛЯ).

Digər tərəfdən
d=(A, AB)

Deməli, d'=d. Teorem isbat olundu.
İki müxtəlif A və В nöqtələrindən keçən düz xətti (AB) 

kimi işarə edəcəyik:
(Л£) = {M 6 E /Ш  = к - ÄB к e R) (p) 

Teorem 4. İxtiyari iki düz xəttin ya bir ortaq nöqtəsi var- 
dır, ya heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur, və yaxud bu düz xətlər üst- 
üstə düşür.

§6. Şiia və parça

Şiia: A və В  nöqtələri müxtəlif nöqtələrdir.
Ш  =  k ’ AB (fc >  0) 

bərabərliyini ödəyən M  nöqtələr çoxluğuna В nöqtəsindən ke~ 
çənA  başlanğıclı şüa deyilir. Şüanı [.AB) kimi işarə edəcəyik. 

[AB) =  {M Е Е  / Ш  =  к -АВ к >  0} (у)
(Р) və (у) ifadələrini müqayisə etdikdə görünür ki,
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[АВ) в  AB və [AB) *  (AB).
• I /• I diiz xətti üzərində eb nöqtələr var ki, [AB) ştiasma daxil

viI Hcb nöqtələr (p) formulunda к >  0 ədədinə uyğırn olur.
I’ıırça. Fərz edək ki, А, В və С müxtəlif nöqtələrdir.
AC =  кЛВ, 0 <  к <  1 *--------- -------------- *л с  в

I' 'uiboıliyi doğru olduqda deyirlər ki, С
Miwpsi А və В nöqtələri arasındadır Şəkil 6
I >kil 6)

Tərif: A və В  nöqtələrmdən və onlarm arasmda yerləşən 
bıiııiu nöqtəbrdən ibarət. olan çoxluğaparça deyilir.

A və В  nöqtəbrinə parçanm uc uöqtəhri deyilir. Parçanm
■ ı<ıl:ın nöqtəbri parçamn daxili nöqtəhri adlam r. Uc nöqtəbri 
I vo В olan parçam [AB] kimi işarə edirbr. Parçanı aşağıdakı 

kmıidə yazmaq olar:
[AB] =  {C £ E\AC =  /flg , 0 <  к <  1}

&=0 olduqda Ç4 noqtəsi) £=1 olduqda (В nöqtəsi) və
■ ıxııd (C nöqtəsi) aimar.

§7. Paraiei diiz xətlər

Tərif. (A, ä )  və (# , b) düz xətbri verilmişdir eb bir & 
ulodi vardır ki. а  =  kb  bərabərliyi doğrudur. Onda deyirbr ki,
(A, ä) düz xətti (B, b) düz xəttinə paraleldiıiər. ^ ___

Başqa sözb bazis vektorları kolle- ^
ııiar olan düz xətlər paralel düz xətfar de- A 
yitir (şəkil 7) Səkil 7

Teorem 1. Hər bir düz xətt özü-özünə paraleldir. (Bu tə- 
rifdən almır).

Teorem 2. (Paraleüik anlayışmm simmetrikliyi). Һ düz 
xətti h  düz xəttinə paraleldirsə, /2  düz xətti də Һ düz xəttinə 
paraleldir.

l± II 1-2 => ' 2 İl к
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fshah. Fərz edək ki, l1 =  (A ,ä) və 12 ~ { В , Ь )  tbl/ 
xətləri paraleldir.

1г II l2 => ä  — kb  
Bilirik ki, ä  bazis vektordur. ä -ф- 0 və к Ф 0 isə, onda

a  — kb
bərabərliyindən 1

-  1 _ b = ~ a  
к

alarıq. Buradan da almq ki, l2 || olur.
Teorem 3. (Paralellik anlayışmm tranzitivlik xassəsi), 

Əgər Zx, l2 və l3 düz xətbri üçün lx I! l2 və l2 il l3 şərti öd;v 
nirsə, onda lx || l3.

İsbatı. Tutaq ki,
l± =  (Д ä); l2 =  (В, b )  və l3 =  (C, c) 

düz xətbri verilmişdir. 1
j7x II l2 => 'ä kb  _  n - ^ ^ ı ј| и
Ux II l3 => a =  nc к

Teorem. Düz xətt xaricindəki nöqtədən bu düz xəttə yal- 
nız və yalnız bir paralel düz xətt keçirmək olar,

İsbatı. Fərz edək ki,
l =  (A, a)

düz xətti və onun üzərində olmayan В nöqtəsi verilmişdir.
V -  С В, а)

düz xəttinə baxaq. Onda,
V IS I və В 6 V

olduğundan alırıq ki, В nöqtəsindən keçib I düz xəttinə paralel 
olan diiz xətt vardir. Bu diiz xəttin yeganəliyim isbat edək. 
Əksini fərz edək. Tutaq ki, ix və l2 düz xəttləri В nöqtəsindən 
keçib / düz xəttinə paraleldir. bx və b2 bu düz xətbrin bazis 
vektorlarıdır. V || l olduğundan

1 -bt =  k a  => d =  -тһгК
Deməli, ä  vektoru 1Л vektorunun bazis vektorudur
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к  =  (В,а)
, ılnji olaraq [2 ц I olduğundan

b?, = yä => ä = ~Ъ2
111' (2)-dən qimir ki, l i= h

l2= (B ,a )  (2)

(1)

/

Şəkil

var (şəkil 9).

§8. Ölçü aksiomlari

Tutaq ki  ̂ p  və q  nöqtələri 
I -  (Л, a)  düz xəttinin ixtiyari
 |l3İəridir, o^da pQ  vektorunun
l'iı bazis vektqrja }fadə etmək olar 
Iij ikil 8).

PQ =  ka
Bu halda deyirbr ki, düz xəttin bir ölçüsii var. Bilirik ki, 

/' vo Q müstəvmm ixtiyari iki nöqtəsi olduqda PQ vektoru iki 
Itii/is vektorla ifadə oluna bibr.

PQ = xlt +  y l2
Bu halda deyirbr ki, müstəvmin iki
Fəzanın üç ölçüsü olduqda, ona 

111,', ölçülü fəza deyilir.
Fəzada ixtiyari P  və 0  nöqtələri 

llçün PQ vebom jjç bazis vektorla 
iladə edilir (şəjqI ю).

Qeyd edg’̂  ^  bu münasibətbr 
ibqiq riyazi təklif deyildir. Lakin 
uşağıdakı aksiomlarm mənasım 
aydmlaşdırır.

Aksiom IV j  ü ç a.,b və с vektorlan vardir ki, onlardan 
lıeç biri digərlgri дэ ifadə edib bilməz.

IVı aksi^munu ödəyən ä, b və с vektorlan fəzanın bazisi 
adlanır. Qeyd «dək. ki, bazisə nizamlanmış vektor çoxluğu kind 
baxırlar. Əgəı д, b və с vektorlan bazisdirsə, onda а, с уэ b 
başqa bir baziyir. V’
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Aksiom IV2 . Fəzada ä, b və с 
bazis vektorlardirsa, onda ixtiyari f  
vektorunun bom i n vektorlarla ifadə 
etmək olar. Başqa sozlə eb  x, у  və 2  

ədədbri var ki,
/  =  х а  +  yb  +  zc.

Aksiom 1¥з. Fəzada heç 
olmazsa bir nöqtə var.

Teorem 1. Ən azi iki müxtəlif ' Soldi 10
nöqtə var.

Teorem 2. Ən azi bir düz xətt var.
Teorem 3. ä  Ф 0 olduqda onunla kolleııiar olmayan 

vektor var.
İsbatı. ä ,b  və с bazis vektorlardır. İsbat edək ki, p  

vektoru ä  və b vektorlarımn heç olmazsa biri ib  kolleniar 
deyil. Əksirıi fərz edək. Fərz edək ki,

Bu isə ola bilməz. Alınan ziddiyət gösbrir ki, p  vektorıı- 
na kolleniar olmayan vektor var.

Teorem 4. Fəzada istənibn düz xəttə aid olmayan nöqta
var.

İki paralel olmayan diiz xəttin эп çoxu bir ortaq nöqtəsi 
ola bibr. Dogrudan da, onlarm iki ortaq nöqtəsi olsa idi, onda 
onlar üst-üstə düşərdibr. Yəni paralel diiz xətbr olardi. De- 
məli, paraie! olmayan iki diiz xəltrn ya bir ortaq nöqtəsi var, ya 
da ki ortaq nöqtələri olmur.

Tərif 1. Yalmz bir ortaq nöqtəsi olan iki düz xəttə kəsi- 
şən düz xətlər deyilir.

§9. Çarpaz düz xəttər
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Tarif 2, Heç bir ortaq nöqtəsi olmayan diiz xətbrə çarpaz 
In \.ч(1эг deyilir.

Teorem. (A, a )  və (В, b) düz xətiərinin çarpaz oimasi 
1Ц 'lıı /əruri və kafi şərt ä, b və AB vektorlarmin bazis təşkil et- 
iii'sidir.

İsbate. Isbat edək ki, ä, b və AB vektorlan bazis təşkil 
ılırbrsə, onda (A, a) və (B,b) düz xətləri çaıpazdır. M'əluro™ 

•lııt ki, й,Ъ və AB vektorlan bazis vektorlardirsa, onda ä və b 
i-klorlan kolleniar deyilbr. Ona görə də, (A, a) vs (B,b) diiz 
.ulori paralel deyil. indi isbat edək ki, (A, ä) və (B,b) düz 

K.itlorinin ortaq nöqtəsi yoxdur. Əksini fərz edək. Fətz edək Id,
I /I ,ä )  vo (JB, b )  düz xətlərinin ortaq M nöqtəsi var. Onda,

AM =  k jä  və BM =  k ?b, ÄB =  ЛЛ/ — BM => А В — кга —
kj> .

Buradan aydrn olur ki, ~AB vektoru а уз b vektorlan ib  
ifadə olunur. Bu isə ä,b və ÄB vektorİarmm bazis vektor oi
masi şəklihə ziddir. Alrnan ziddiyyət göstərir ki. (A, a)  və 
(В, b) düz xətbrinin ortaq nöqtəsi yoxdur. Həmin diiz xəthr 
çarpazdırlar.

İndi isbat edək ki, (A, ä )  və (B ,b ) diiz xəttarl çarpaz- 
dirlarsa, onda ä, b və AB vektorlan bazis təşkii edir. Burnrn 
iiçün bu teoremin əks tərs teoremin isbat edək. Isbat edək. ki, 
a, b və AB vektorlan bazis vektorlar olmadiqda (.4, a)  vs 
(B, b) diiz xətbri çaq^az diiz xətlər deyildir.

Burada iki hal ola. bibr.
I  h a i a  vs b  vektorlan kolleniardir. Btf halda (A, a)  və 

(В, b) düz xətbri paralel olar, çarpaz ola bilməz.
i l  hai. a  və b vektorlan kolleniar deyildir. Bu halda 'ÄB 

vektorunu a və b vektoru ib  ifadə etmək olar.
A3  =  pa  +  qb

Şərtə görə ä, b  və A В vektorlan bazis vektorlar deyil.
Ъ aksiomuna görə eb M nöqtəsi var ki,
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buradan,
AB =  AM +  MB => Mi? =  Лј5 — ЛМ =  p ä  +  qb  — p ä  =  

qb  =>
BM =  —qb, M £ (Д a)

Demsl i. (Л, ä) və (£?, b) düz xətləri ortaq ııöqtəyə 
malikdirlər, yəni çarpaz deyillər.

§10. Skalyar hasü atoiiomLan

Planımetriyada vektomn modulu, vektorun kordinatları 
və vektorlar arasmdakı bucaq anlayışlarmın köməyi ib  skalyar 
hasilin tərifı verilir. Sonra isə skalyar hasilin xassəbri isbat edi
lir.

Veyl aksiomatikasmda skalyar hasilə tərif verilmir, ilk 
anlayış kimi qəbul edilir. skalyar hasilin xassələri isə aksiom 
kimi qəbul edilir. vektorun modulu, kordinatları və vektorlar 
arasmdaki bucaq skalyar hasilin köməyi ib  verilir.

Aksiom Vi. Ixtiyari ä  və b vektorlan üçün: 
ä  ■ h =  b ■ a

Aksiom V2 . Ixtiyari d və b vektorlari və к 6 R ədədi
üçün:

(kä)E  =  k (ä b )
Aksiom Vs. İxtiyari ä, E və с vektorlari üçün: 

ä (b  +  с) =  äb  +  ä c
Aksiom V4 . İxtiyari ä  Ф ö vektoru üçiln: 

ä  ■ ä  >  0
ä  vektorunun ä  ■ ä  skalyar hasili ä  vektorunun skalyar 

kvadratı adlanır. V4 aksiomundan alınır ki, istənibn ä  Ф Q vek
toru üçün skalyar kvadrat miisbət ədəddir. ä  vektorunun skal
yar kvadratı ä 2 kimi işarə edilir.

Tərif. Vä? ədədi vektorun modulu adlanır və \ü\ kimi 
işarə edilir.

AM -  p ä ,M  £  (A, a).
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Tərifdən alınır ki, vektorun mödulu mərıfs olmayan ədəd- 
1111 Yalnız və yalnız ä  =  0 olduqda |й| =  0 olar. Deməli, istə- 
nıl.m ä  vektoru üçün:

lurabərliyi doğrudur.
Tərif. Modıılu vahidə ЬэгаЬэг olan vektora vahid vektor 

deyilir.
Teorem. ixtiyari ä və b vektorlari üçün:

\ä ■ b\ — \ä\ ■ |5| (1) və jä' + b\ = \ä\ + Jöj (2)
borabərlikləri doğrudur.

İsbatı. \a\ 0 olduqda. (1) bərabərliyinin doğru olduğu
aşkardır. Fərz edək ki, ä  Ф Ö, b Ф Ö və x istənilən həqiqi ədədi 
liçim x a  +  b vektonma baxaq. ¥-« aksiomuna görə:

{xü + b)(xä + b) > 0.
Başqa sözlə:

x2ä2 + 2x(ä 'b) + b2 > 0 (3)
(3) bərabərliyinin sol tərəfı x-ə nəzəran kvadrat üçhəd- 

iidir və x2-m  əmsalı müsbətdir, çünki ä 2 >  0.
Bu bərabərsizlikdən görünür ki, x-in istənilən qiymətində 

kvadrat üçhədli mənfi olmayan qiymət alır. Onda kvadrat üç- 
hədlinin disldrminantı müsbət deyil, yəni:

D =  4-(d ■ Ь У  -  4ä 2b 2 <  0.
Buradan:

(ä  ■ b f  <  ä2b2 => (ä ■ b'y <  \ä\2 - jfcj => \ä • b\ < jäi ■ \b\ 
Bilirik ki,

jä  4- b\2 — (a  +  b )2 = ä 2 +  2 äb + b2 < \ä\2 + 2|a| ■ \b\ +

|5|“ (jäj + јБј)2 =ф jä  + b\ < \ü\ Jr \b\.
Veylin bütiin aksiomlar sistemini saxlayıb V-ci qrup ak~ 

siomlarından V4-ü dəyişək.
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V .4-Ü  ixtiyari ä Ф 0 üçün а  ■ ä  >  О əvəzinə V'4 ixtiyari 
а  Ф 0 üçün a  - ü >  О эп azi bir vektor var ki, skalyar hasili si- 
fira bərabərdir.

I, II, III, IV aksiom]an və V4 aksiomlar sistemi Qaiiiey 
həödəsəsi adlamr. Bu həndəsənin admm Qaiiiey həndəsəsi ve- 
rilməsi tarixi nöqtey nəzərdən düz deyil. Qaliley vaxtmda 
Qeyri-Evklid həndəsəsi yaranmamışdır. Bu həııdəsənin admm 
Qalileyiə bağlanması Qalileyin nisbilik prinsipi ib  bağlıdır. 
Qaiiiey hərıdəsəsi keçən əsrin 50-ci illərində formaiaşmışdxr.

104



Çevrə üzərinda hənkət, düz xətli 
harəkətdsn nəinki öncədir, həm də 
sadədir və daha mükənunəldir.

Aristotel
VI FƏSİL 

HƏRƏKƏT

§1. Fiqurlarm çevrilməsi

Tutaq ki, X  və X  hər hansı çoxluqlardır. X  çoxluğunun 
һәг bir x elementinə müəyyən qayda ilə X  çoxluğunu yeganə 
x'=f(x) elementini qarşı qoyaq. Bu halda deyirlər ki, X  çoxlu- 
ğımda/inikası təyin oluıımuşdur və Ье1э yazılır:

X ^  X' və ya x' =  f ( x )  
x' elementinə /inikasmda x elementinin obrazı (surəti), x 

elementinə isə x' elementinin proobrazı (əsli) deyirlər.
Biz həndəsədə fiqurlarm inikasını nəzərdən keçirəcəyik.
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Şəkil

Fərz edək ki, F  fiquru verilmişdir. Müəyyən qayda ilə F  
fiqurunun hər bir nöqtəsinə yeganə bir nöqtə qarşı qoyulmuş- 
dur. Qarşı qoyulmuş nöqtələr çoxluğu hər hansı bir F' fiqunı 
əmələ gətirəcək. Onda deyəcəyik ki, F  fiquru F' fiquruna inikas 
olunmuşdur və belə yazılır:

F'=f(F).
Bir neçə sadə misala baxaq:
Misal 1. Tutaq ki, bizə iki konsentirik 1 

çevrə verilmişdir (şəkil 1).
Birinci çevrənin ixtiyari X  nöqtəsinə, 

ikinci çevrənin OX radiusu üzərindəki X  
nöqtəsini qarşı qoyaq. Aydmdır ki, bu za- 
man ikinci çevrənin hər bir nöqtəsi, birinci 
çevrənin һәг hansı bir nöqtəsinin surətidir.
Deməli, son nəticədə biz birinci çevrənin 
ikinci çevrəyə inikasmı alanq.

Misal 2. Çevrənin hər bir nöqtəsinə 
onun А В diametrinin bir nöqtəsini qarşı 
qoyaq. Bunun üçün çevrənin һәг bir X  
nöqtəsindən А В diametrinə perpendikulyar 
endirək (şəkil 2).

Perpendikulyarın oturacağmı X  ilə işarə etsək, onda 
çevrənin hər bir X  nöqtəsinə diametr üzərində bir X  nöqtəsi 
qarşı qoymaq olar. Bu halda AB diametr üzərindəki hər bir 
nöqtə, çevrənin heç olmazsa bir nöqtəsinin obrazı olacaqdır.

Deməli, burada çevrənin diametrə inikası verilmişdir.
Bu misalların һәг birində miistəvinin hər bir nöqtəsinə 

müstəvinin yeganə bir nöqtəsi qarşı qoyulmuşdur. Bu halda de- 
yirlər ki, müstəvinin özünə inikası verilmişdir.

Baxdığımız bu iki misal bir-birindən əsaslı suxətdə fərq- 
lənir. İkinci misalda iki müxtəlif nöqtənin obrazlari bəzən eyni 
olur. (2-ci şəkildə M və N nöqtələrinin obrazlari eyni bir D 
nöqtəsidir). Birinci misalda isə müxtəlif nöqtələrin obrazları 
müxtəlifdir. İkinci çevrənin һәг bir X  nöqtəsi, birinci çevrənin

Səkil 2
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yalmz bir X  nöqtəsinin obrazıdır. Ona görə də X  nöqtəsinə go- 
гл X  nöqtəsini tapmaq mümkündlir. Birinci misaldakı X -» X' 
inikası çevriləndir. Onun üçün elə tərs X' -» X inikası vardır ki, 
ikinci çevrəni birinci çevrəyə inikas etdirir.

İkinci misaldakı inikas isə çevrilməyəndir. Burada nöq- 
tonin obrazını (diametrin nöqtəsini) bilməklə nöqtənin özünün 
lıansı nöqtə olduğunu Һә1ә dəqiq bilmək olmaz. Bu inikas üçün 
AB diametrini çevrəyə inikas etdirən tərs inikas yoxdur.

Verilmiş misallar göstərir ki, inikas zamanı һәг nöqtəyə 
qarşı yeganə nöqtə qarşı qoyulur. Lakin inikas zamanı bəzən 
müxtəlif nöqtələrə eyni bir nöqtə qarşı qoyulur. İkinci misalda 
çevrənin iki müxtəlif nöqtəsi diametrin bir nöqtəsinə qarşı 
qoyulur.

İnikasda fiqurun müxtəlif nöqtələrinin müxtəlif obrazları 
olarsa, onda belə inikasa qarşılıqlı birqiymətli inikas deyilir.

Çox vaxt iki v3 daha çox inikas ardıcıl yerinə yetirilir M 
fiquru/çeirməsi ilə N  fiquruna inikas olunur f(M)=N, N fiquru 
isə g  çevirməsi ilə P  fiquruna inikas olunur g(N)=P. Nəticədə 
M fiquru P  fiquruna inikas olunur (şəkil 3).

f  inikası zamanı M  çoxluğunun X  nöqtəsi N  çoxluğunun 
X  nöqtəsinə inikas olunmuşdur. g  inikası zamam isə həmin X  
nöqtəsi P  çoxluğunun X" rıöqtəsina inikas olunmuşdur. Nəticə- 
də M  çoxluğunu X  nöqtəsi P çoxluğunun X" nöqtəsinə inikas 
olunar. Bu,

X" = f - g ( x )
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Beləliklə, M  çoxluğunu P  çoxluğuna h inikasmı alırıq. h 
inikasında M  çoxluğımım hər bir X  nöqtəsi P çoxluğunu X" 
nöqtəsinə inikas olunur və belə yazılır.

X" =  h (x ); h =  f  - g  
h inikası /  inikası ilə g  inikasının kompozisiyası (hasili) ad- 
lanır.

Qeyd edək ki, inikas zamanı bəzi nöqtələr özii-özünə ini
kas olunur x=f(x). Belə nöqtələr tərpənməz nöqtələr adlanır.

Нәг bir nöqtəni özü-özünə əks etdirən inikasa eynilikiə 
və ya vahid inikas deyilir və e(x) kimi işarə edilir.

Fərz edək ki, F  fıqurunu F  fiquruna qarşılıqlı birqiymətli 
inikası verilmişdir (şəkil 4). Onda X  nöqtəsi F  fiqurunun hər 
hansı bir yeganə obrazı olacaqdır.

Нәг bir x' E X' üçün/inikasını yalnız bir x proobrazı ola- 
caqdır. Нәг bir x' E X’ nöqtəsinə onun yeganə x proobrazmı 
qarşı qoyaq. Nəticədə x -g (x )  inikasmı alarıq. g  inikasına/ini- 
kasınm tərsi deyilir və / -1 kimi işarə edilir. Ümumi şəkildə 
yaza bilərik:

x = f ~ 1(xt').
Bilirik ki,

x'=f(x) (1)
onda

х = Г \ х ' )  (2) 
olar. (2)-də (1) bərabərliyini nəzərə alsaq:

X = / -1 ( / ( * ) )
(l)-də (2) bərabərliyini nəzərə alsaq:

X' =  П Г К х ' ) )
Deməli,
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f - l f  =  f f - l  =  e

Beləliklə, verilmiş inikasla, onun tərsinin kompazisiyası 
«'yııiliklə çevimıədir.

Tərif. Müstəvinin (fəzanrn) özü-özünə qarşılıqlı birqiy- 
ıııotli inikasma müstəvinin (fəzanm) çevrilməsi deyilir.

§2. Müstəvidə hərəkət

Fiqurlarm çevrilməsi zamanı bəzən fıqurun bütün həndə- 
.1 xassələri dəyişilir. Məsəbn, nöqtəbr arasmdakı məsafə, bu- 
caqları, sahəbri və s.

Biz əgər inikasda ixtiyari iki nöqtə arasmdakı məsafənin 
cbyişməz qalması şərtini qoysaq, onda onun qalan həndəsi xas- 
soləri sahəbri, bucaqları və s. dəyişməz qalacaqdır.

Bütün inikaslar çoxluğundan elə X  çoxluğunu ayıraq ki, 
burada ixtiyari iki nöqtə arasındakı məsafə onların obrazları 
arasmdakı məsafəyə konqruent olsun.

Nöqtəbr arasındakı məsafəni saxlayan müstəvinin özünə, 
/ ’inikasına baxaq

x' =  f ( x )  və y' =  f ( y )
olduqda

x’ y' =  xy
olur (istənilən x və у  üçün). Bu inikasın tərsi vardır. Doğrudan 
da X  və Y nöqtəbri müxtəlif nöqtəbr olduğundan xy  >  0 olar. 
Digər tərəfdən,

x’ y ’ — xy
olduğundan

хғ y ’ >  0; xr ^  y' 
olar. Başqa sözb iki müxtəlif nöqtənin obrazları da müxtəlifdir. 
Deməli,/inikası müstəvinin (fəzanın) çevirməsidir.

Tərif. Müstəvinin çevirməsində nöqtəbr arasmdakı mə- 
safə saxlamlarsa beb inikaslara hərəkət deyilir.

Müstəvinin ixtiyari iki A və В  nöqtəsinə həmin miistsvi- 
nin eb A’ və B ’ nöqtəbrini uyğun qoyaq ki, A rB ’ parçası AB
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parçasma konqruent olsun. Müstəvinin bu qayda ilə təyin olu- 
nan hər bir çevirməsinə miistəvi hərəkəti deyilir.

Bu tərifdən görünür ki, hərəkət fiqurun formasmı və onun 
ölçübrıni dəyişməz saxlayır.

Həndəsədə hərəkət dedikdə, yerini dəyişən fiqurun yerdə- 
yişmə prosesi deyil, onun soıı nəticəsi, yəni fıqurun ilk və son 
vəziyyəti nəzərə alınır.

Nəticə 1. Hərəkətin tərsi olan çevirmə də hərəkətdir.
Nəticə 2. Hərəkətin kompozisiyası hərəkətdir.
Teorem. Hərəkət zamanı düz xətt üzərində yerbşən nöq- 

təbr, düz xətt üzəriııdə yerbşən nöqtələrə çevrilirr və həmin 
nöqtələrin qarşılıqlı yerdəyişməsinin nizamı saxlanılır.

İsbatı. Нәг hansı a  düz xətti üzərində üç А, В, С nöqtəsi 
götürək; aydmdır ki, bu nöqtələrdən biri digər ikisi arasmda 
olar. Müəyyənlik üçün В nöqtəsi A ib  С arasmda olsun. Onda 
AC parçası AB və BC  parçalarmdan ibarət olar. Tutaq ki, f  çe- 
virməsi nətieəsində А, В, С nöqtəbri A', В\ C ’ nöqtəbrinə çe~ 
vrilmişdir. AB, BC  və AC parçaları /hərəkətində A'B’, B'C' və 
A 'C' parçalarına uyğun olduğundan,

AB ^A'B', B C = B f C' və AC = A ’ C  
olar. A \ B\ C  nöqtəbrinin hər hansı a ! düz xətti tizərində ol- 
duqlarmı göstərək. Əksinı fərz edək. Fərz edək ki, A', B', C' 
nöqtələri bir düz xətt üzərində yerbşmir, onda bu nöqtələr üç- 
bucaq əməb gətirər. Üçbucağın bir tərəfi qaian iki tərəfmin сә- 
mindən kiçik olduğu üçün, A rC' parçası A'B' və B'C' par- 
çalaıınm cəmindən kiçik olar. Deməli,

ÄC' <  A'B' +  B'C' (1)
Digər tərəfdən

AB =A'B\ BC =B'C '
Axırmcı bərabərlikbri (l)-də nəzərə alsaq

AB +  BC >  A’C
buradaıı,

r .u ;.-  AC >  A'C'
olur. Bu isə
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АС=А'С'
olmasına ziddir.

Teoremin birinci hissəsi isbat olundu. Indi isbat edək ki, 
IV nöqtəsi A' və С  nöqtələri arasmdadır. Əksini fərz edək. Ä' 
ııöqtəsi B ’ və C' nöqtəsi arasmda yerləşir. Onda

BA'+A’C'^B'C'
Ikıradan

AB+AC=BC
Axırmcı bərabərlikdən almır ki, A nöqtəsi В və С nöqtə- 

lorinin arasmda yerləşir. Bu isə fərziyyəyə ziddir.
Beləliklə, B' və C' nöqtələri arasmda A' nöqtəsi yerləşə 

bilməz. Eyni qayda ilə isbat etmək olar ki, C' nöqtəsi də A' və 
H' nöqtələri arasında yerləşə bilməz. A\ В' və C' nöqtələrindən 
yalrıız biri digərləri arasmda yerləşir. Deməli, bu ancaq B' 
ııöqtəsi olar. Teorem isbat olundu.

Teorem. Hərəkət nəticəsində parça parçaya çevrilir. 
Isbatı. Bizə AB parçası verilmişdir 

(şəkil 5). Fərz edək ki, hərəkət zamanı bu 
parçanm ııc nöqtələri A -» At və В -> Вг ; 
yəni A və В nöqtələri uyğun olaraq, Аг və 
B± nöqtələrinə çevriJib. İsbat edək ki, AB 
parçası A1B1 parçasma inikas olunmuşdur. ^
X nöqtəsi AB parçasımn ixtiyari nöqtəsi ol- 
sun. Bu hərəkət zamam X  nöqtəsi hər hansı 
X\ nöqtəsinə inikas olunar X -» X±. Bilirik 
ki,

AX+XB=AB (1) 
hərəkət zamanı məsafələr saxlandığmdan

AX=A ıX j , X B-X ıBi və AB=A1B1 (2)
(1) bərabərliyində (2)-ni nəzərə alsaq,

A1X1 -f- Х^В± — Aj Bı
olar.
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Deməli, X\ nöqtəsi A1B1 parçasmda yerləşir (doğrudan 
da Х1 £ A1B1 olsa, onda A1X1 +  X1B1 >  АгВг borabərsizliyi 
ödənməlidir).

İndi də isbat edək. ki, ixtiyari Zx E A1B1 nöqtəsi hərəkət 
zamanı һәг hansı Z 6 AB nöqtəsinə inikas olunur. Z/ nöqtəsi 
AıBı parçasmın ixtiyari nöqtəsidir. Hərəkət zamanı Z/ nöqtəsi 
hər hansı Z nöqtəsinə inikas olunmuşdur.
AZ =  A^Z^ZB =  Z-i^B^AB =  A1B1 və A1Z1 +  ZxBr — A1B1 

münasi bətlərindən
AZ +  ZB =  AB

bərabərliyini alarıq. Deməli, Zx E A1B1 nöqtəsinin obrazı (su- 
rəti) AB parçasmın nöqtəsidir. Teorem isbat olundu.

Nəticə 1. ITərəkət zamanı düz xətt düz xəttə, şüa şüaya 
çevrilir.

Teorem. Hərəkət zamam iki fiqurun kəsişməsi lıəmin 
fiqurlarm obrazlannm kəsişməsinə çevrilir.

İsbatı. İsbat edək ki, x E А П В kəsişməsinin һәг bir 
elementi

х' E А' П B' 
elementinə çevrilir. Tutaq ki,

X E АП В
Bu isə о deməkdir ki,

x E A və x E В
Hərəkət zamanı

A —> A±
A fiqurunun X  nöqtəsi X ’ nöqtəsinə çevrilir

x' E  Л'
Analoji qayda ilə göstərmək olar ki,

В —» B', х' E B'
Deməli, В fiqurunun Xnöqtəsi уепэ X  nöqtəsinə çevrilir.

x ’ E A' П B’
əksinə

У 6 / ( В )
onda
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в,

А, C ı
Şəkil 6

I' Ч у )e A v ə f  1( у ) е в = > /  Ч у )6 / Ч у )л /  Чу)
olur.

Teorem. Hərəkət zamam iki fiqurun birləşməsi həmin 
Hqurlarm obrazlarının birləşməsinə çevrilir.

f (A  и B) =  /(Л ) U f ( B )
Nəticə 2. Hərəkət zamaıu üçbucaq 

(V/ünə konqruent üçbucağa çevrilir.
İsbatı. Tutaq ki, ABC üçbucağmm 

lopə nöqtələri hərəkət zamanı A A±, A
H -» Bt və С -» Сг nöqtələrinə inikas 
olutımuşdur (şəkil 6 ). Onda üçbucağm 
lorəiləri özünə konqruent parçalara 
inikas olunur.

AB =  A-ıBı, AC =  A1 C1; ВС =  B1 C1.
Üçbucağm konqruentliyinin III 

Mamətinə görə
AABC =  A A ^ ^

Nətieə 3. Hərəkət zanıam bucaq özünə konqruent bucağa 
çevrilir. Başqa sözlə əgər hərəkət zamanı А, В və С nöqtələrini

A A', В -* B r və С -> C\
A’, B' və C' nöqtələrinə çevrilmişdir. İsbat etməliyik ki,

tsbati. I hal. /4, i? və С nöqtələri bir 
düz xətt üzərində yerləşmir. Tutaq ki,
/-ВАС bucağı verilmişdir (şskii 7). Hərəkət 
zamaııı А В şüası A1 B1 şüasma, AC şüası 
A1 C1 şüasma çevrilmişdir. Hərəkətin tərifi- 
пә görə

А В ~  A ^ )  AC =  AjCı, BC =  B iQ  
onda TTT əlamətinə görə

ABAC =
Buradan,

/.ВАС ~~ / . B ^ C ı  
alarıq. Teorem isbat olundu.
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II hal. A, В  və С nöqtəhri bir düz 
xətt üzərində yerləşir (şəkil 8 ). Əgər A 
nöqtəsi BC parçasma daxil olduqda A  
nöqtəsi də B'C' parçasına daxil olarsa, 
onda Şəkil 8

/.ВАС =  /.В' A'C  =  180° . _____
olar. Əgər A в {

A & B C  =>A' 6  B ’C'
Buradan, A,

/iBAC =  Z.B’Ä C ’ =  0° §əkii 9

Beləliklə, hərəkət perpendikulyarlığı da saxlayır (şəkil 9).
Deməli, tiçbucağm hündürlüyü hərəkət zamam üçbucağm 

hündürlüyünü özündə saxlayır. Bu zaman hündürlüklərinin və 
oturacaqlarmm uzunluqları eyni olur. Deməli, hərəkət zamanı 
üçbucaqların sahəsi dəyişməz qalır.

Çoxbucaqlılar üçbucaqlardan ibarət olduğundan, onda 
aşağıdakı xassə doğmdur.

Xassə. Çoxbucaqlılarda hərəkət zamanı sahə və bucaq 
dəyişməz qalır.

Teorem 3. Hərəkət nəticəsində müstəvi müstəviyə çev-
rilir.

İsbatı. Tutaq ki, a müstəvisi ve- 
rilmişdir (şəkil 10). Bu müstəvi üzə- 
rində А, В, С, D nöqtələrini götürək.
Hər hansı hərəkət nəticəsində А, В, С,
D nöqtələri A \ B', C , D ’ nöqtələrinə 
çevriləcək.

AB və CD düz xətbrinin кә- 
sişmə nöqtəsini О ilə işarə edək. 1-ci 
teoremэ görə AB düz xəttinin hər bir 
nöqtəsi hərəkət nəticəsində A ’B' düz 
xəttinin nöqtələrinə çevrilir; опа görə 
О nöqtəsi A’B' düz xətti üzərində hər 
hansı nöqtəyə çevrilər. Evni qayda ilə
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('/) düz xətti üzərində olan О nöqtəsi
( "D' düz xətti üzərində bir nöqtəyə ... '
çevrilər.

О nöqtəsi yalmz bir O 'nöqtəsinə çevrildiyindən, A'B' və 
( 'D' düz xətləri (У  nöqtəsində kəsişir; bu isə onu göstərir, ki, 
A', B\ C', D' nöqtəbri bir rnüstəvi iizərindədir. Teorem isbat 
olundu.

Qeyd. А В və CD diiz xətləri paralel olarsa, onda AC və 
BD diiz, xətlərinə baxmaq lazımdır.

Bilirik ki, fiqurlarm konqruentliyi iki növdür: məxsusi- 
konqruent, aynəvi-konqruent. Hərəkət nətıcəsində F  fiquru 
məxsusi-konqruent fiqura çevrilirsə, beb hərəkətə I növ (və ya 
ınəxsusi) hərəkət, aynəvi-konqruent fiqura çevribrsə, ona I I  
növ (qeyri-məxsusi) hərəkət deyilir.

Теогеш 4. Hərəkət zamanı iki alfb düz xətti a'!(b' diiz 
xəttinə çevirir.

İsbaiı. Əgər a' -» a, b r b və a/fb olarsa a rJ/b' isbat 
etməli. Əksini fərz edək. Fərz edək ki,

a! n b' =  M'
onda M! nöqtəsinm proobrazı M  nöqtəsi һәт a  diiz xəttmin, 
һәт də b diiz xəttinin üzərində olar. Bu isə alfb  şərtinə ziddir. 
Teorem isbat olundu.

Müstəvidə dörd cür inikas var:
1. Dönrnə
2. Paralel köçürmə
3. Оха nəzərən simmetriya
4., Siirüşən iııikas
Оха nəzərən simmetriya ox boyunca paralel köçürməniıı 

kompazisiyasıdır.

Kağız vərəqində һәг hansı bir F  fiquru çəkək үә О nöq- 
təsini qeyd edək. Vərəqin üzərinə şəffaf kağız qoyaq və hər iki 
vərəqi О nöqtəsiııdə sancaqla bərkidək. : F  fıqummı şəffaf ka-
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ğıza köçiirək. Şəffaf kağızın һәг hansı bucaq qədər döndərək. F  
fiqurunun surəti müstəvi üzərində yeni F ı vəziyyətini alacaqdır 
(şəkil 11. a). Onda deyirlər ki, Fı fiquru F  fiqurunun О mərkə- 
zi ətrafında dönməsindən alınmışdır. Əlbəttə, Fj fiquru F  fiqu
runa konqruentdir.

a)
Fikrən belə təsəwür 

edək ki, şəffaf kağız sonsuz- 
dur və bütün müstəvini örtür.
Onda şəffaf kağızı döndərənə 
qədər onun üzərində müstə- 
vinin istənilən X  nöqtəsini 
qeyd etmək olar. Dönmədən 
sonra X  nöqtəsinin surəti 
müstəvidə tamamib müəy- 
уәп, yeni Xı vəziyyətini aia- 
caqdır (şəkil 11. b). Deməli, 
müstəvinin hər bir X  nöqtəsi- 
nə həmin müstəvinin miiəy- 
уәп bir Xı nöqtəsi uyğun ola- 
caqdır.

Нәг bir X] nöqtəsi üçiin döxımə nə- 
ticəsində onun almdığı X  nöqtəsmi tap- 
maq olar fıkri də doğrudur. Bunun iiçün Şəkil 12
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Xı nöqtəsini ls vərəqində qeyd et- 
mək, sonra isə |' kağızı əwəlcə döıı- 
dərilmiş bucaçbr əks istiqamətdə 
döndərmək lazı (şəkil 1 1 . c).

Beləliklə.ıərkəzi ətrafında dönməyə bütün müstəvi- 
nin özimə imka,,, baxmaq olar.

Ortaq başcu iki şüa və iki bucağı nıüəyyən edir. Hə- 
min bucaqlarmnotbri cəmi 360°-уә bərabərdir. Oııa görə 
də bu bucaqlar19r biri 180° və ya onlardan biri 180°~dən 
kiçik olar. Biriıa|da deyirbr ki. şiialar arasmdakı bucaq 
180°—dir. İkincia “şüalar arasmdakı bucaq” dedikdə bu şü- 
aların əmələ gƏ/j bucaqlardan qiymətcə kiçik olanı nəzər- 
də tutulur.

Üst-üstə v iki şüa arasmdakı bucaq sıfıra bərabər 
qəbul edilir.

Bebliklə,.Qa arasmdakı bucaq hərnişə 0° <  'AOB <  
180° hədbrind,- Tutaq ki, О mərkəzi ətrafmda dörmıəvə 
OA şüası OA ı şa. OB şüası isə OBı şüasına keçmişdir (şə- 
kil 12). OA və 'şüasına, OB və OBı şüalaıı arasmdakı bu
caqlar haqqmdacmək olar?

Bu bucaqinqruentdir.
Teorem. hərəkətdir.
İsbatı. I\i, О nöq- 

təsi ətrafmda dö|ə x  və Y 
nöqtəbri, uyğuraq X ' və 
Y' nöqtələrinə as olımub 
X X' və Y “isbat edək 
ki,

Y' у з  Y n ö q tə lə  ј д /  Xə tt üzərində y e r lə ş m ir b r  ( ş ə k i l  13). 
Onda,

LXOX' =  Z.YOY'
Aydmdır ki,
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Z.XOY' =  Z.XOY +  1.Ү0Ү' (1) 
olar. Digər tərəfdən,

iXOY' =  Z-XOX’ +  jLX’OY' (2)
Bilirik ki,

(1) 
alınır ki,

Z-XOX' =  /JfOY' 
və (2 ) bərabərliklərindən

Məlumdur ki.

Onda

Deməli.

Z.XOY =  ZX'OY'

ОХ^ОХүә О Г=О Ү

AXOY-AX'OY' (TBT)

X T =X Y
Beləliklə alırıq ki, dönmədə nöqtələr arasmdalıi,,, | lt , ,,, 

saxlanılır. Hərəkətdə һәг bir fıqur öziinə konqruent $|щ| 
kas edir. Ona görə də dönmədə hər bir şüa özünə коп^, 
qura, yəni şiiaya keçir.

Tərif: Miistəvinin çevirməsində: 1) О nöqtəsi <ЗјЈМ| , 
kas edərsə və 2) hər hansı OX şüası ilə ona uyğun «l:ll)l , > \ 
arasmdakı bucağm qiyməti eyni bir a  kəmiyyəti o!fj ,,||И , 
çevirmə О mərkəzi ətrafında dörımə deyilir. a kəmiy^,,. N 
dönmə bucağı deyilir.

Dönmə bucağıhəmişə 0° <  a  <  180° hədbrinci);, mı|,.,ı,,,
0 ° dönmədə müstəvinin biitün nöq- 

təbri öz yerində qalır. Beb 0° dönmə an
caq birdir. Bəs, verilmiş О mərkəzi ətra- 
finda 45° dönmə neçədir? beb dönmə iki- 
dir: biri saat əqrəbinin hərəkət istiqamə- 
tində, о biri isə saat əqrəbi hərəkətinin əks 
istiqamətində. Нәг hansı veriimiş a dönmə 
bucağmda da beb olacaqdır. Aşağıdakı 
tərifı isbatsız qəbul edək.

Şək%c,|.
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Inn I <»ıi;iı| topəli iki OX və OXı şüası, OX şüasınm 
»•• iıul.r. cldirən bir və ancaq bir dönməni müəyyəıı

И 11 - I >irufında dönmənin tərsi olan inikas da, həm- 
Mİ /i olral'mda dönmədir.
I "I. „ı;ıl oqrəbi hərəkətinin əks istiqamətində 30° 

) | ı  I düıımə, saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində 
jıı| - ıi|dır (şəkil 14).
- I' *nmo, а) О dönmə mərkəzinin; b) a dönmə bu-

I i' ниио isliqamətinin verilməsi ilə təyin edilir. Bu 
mıı * luıcağınm

0 ° <  a  <  180°
1м 111 *. I forz edilir.

  nıüstəvinin eynilik inikasidir:
E(X)=X.

ul >. <) morkəzi üçün hər iki istiqamətdə 180° dörımə 
•|l|ıllı
» I. 1111 ı.ınin verilməsinin başqa sistemi ilə tamş olaq.
|li и пт I nor hansı istiqamotini 
Ml'iil olsok, onun əksi məııfı 
lılıı A d о ton, dönmənin saat

II ii. *K. >1 istiqamətinin əksinə о  
 in ınüsbət qobıü edirbr.

■ I ıqrobinin hərəkət istiqa- 
I 11 io 70° dönməyə sadəcə 

нм к ii 11 oqrəbi istiqamətindəki
• м . )  I 111 j i r i s  70° dönmə deyə- Şəkil 15
• I I) Bu şərtləşmədən sonra

I/ li и и no mərkəzinin,
и I' мню bucağmm verilməsi ilə tamamilə təyin ediiir.
♦lit  Iuıcağma istiqamətbnmiş kəmiyyət də deyirlər.
jll'iııı\ \ ıiiıı odədi qivməti һәт miisbət, һәт də mənfi

119



ola bibr. О mərkəzi ətrafında a bucağı qədər dönmə R% ib  işa- 
гә olunur.

fvbsələn, 15-ci şəkikb verilmiş dönməbr:
R ™ 0 у з  / ? ö 70°

kimi işarə edilir.
Deməli, dönmə mərkəzini və

-1 8 0 °  <  a  <  180° (3) 
arahğında dəyışən a dönmə bueağmı göstəraıəklə istənibn 
dönməni vermək olar.

Bəzən (3) aralığmda dəyişməyən bu
caq qodər dönməbri də həmçiııin nəzərdən 
keçirmək əlverişlidir. Məsələn, 16-cı şəkil- 
də —90° dönmənin 4-270° döranə ilə üst- 
üstə düşdüyünü aydınlaşdırır:

g+270° _  ^-90° Şəkil 16
Eyni mərkəzli dönməbri ııəzərdən keçirdikdə О dönmə 

mərkəzini yazmırıq, yəni Rfi əvəzinə Ra yazırıq. İndi biz dön~ 
məni fırlanmanm nəticəsi kimi təsəvvür edirik. Fırlanmam əya- 
ni təsəvvür etmək üçün kağız vərəqin üzərinə şəffaf vərəqi qo- 
yub һәг ikisini eyni bir О nöqtəsində sancaq ib  bərkidək.

Kağız vərəqində əvvəlcədən hər bansı fiqurlar çəkək. 
Həmin fiqurları şəffaf vərəq üzərinə köçürək və sonra şəffaf 
vərəqi О nöqtəsi ətrafında fırladaq. О nöqtəsi tərpənməz qala- 
caq, lakin şəffaf vərəq üzərində qeyd edilmiş istəııiiən X  nöq- 
təsi çevrə boyunca hərəkət edəcəkdir.

X  nöqtəsi əvvəlcə müstəvi üzərmdə Xo vəziyyətində idi- 
sə, saat əqrəbinin hərəkət istiqamətinin əksinə 270° fırlandıq- 
dan sonra Xı vəziyyətini alacaqdır (şəkil 16).

Saat əqrəbinin hərəkət 
istiqamotində 90° firlandıqda 
da həmin vəziyyət alınır. Ona 
görə də R270° v ə  R~90°
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yazılarını eyni bir dönmənin 
müxtəlif işarələri hesab edirik. 
Ilənıin dönməni sonsuz sayda 
fırlanma üsulıı Из də almaq olar. 
Doğrudan da, saat əqrəbi istiqa- 
mətində (ya da əks istiqamətdə) 
360° fırlanma nəticəsində şəf- 
faf kağız üzərinə köçürülmüş 
nöqtələrin harmsı əwəlki 
yerləriııə qayıdır. Ona görə 
R- 903 dönməsini 

-9 0 ° ;
- 9 0 ° +  360°
-9 0 °  +  360°
-9 0 °  -  360°
-9 0 °  -  360° 

bııcaqları qədər

180° 

/ o \

180°

= 270°;
2 =  630°;...

= -4 5 0 ° ;
2  =  -”810° 

fıriannıa 
nəticəsində də ala biiərik.

Ümumiyyətlə, Ra dönməsi yalnız a  bucağı qədər fırlan- 
ma nəticəsində deyil, həm də a  +  360° ■ n bucağı qədər fir- 
lanma nəticəsində də ahnır, burada /ı-istənitan tam ədəddir.

Deməli, n tam ədəd olduqda
P =  a  +  360° ■ n və -1 8 0 °  <  a  <  180° 

olarsa, p  bucağı qədər dönməyə Ra dönməsi deyilir (a-nm (3) 
aralığı qiymətlərindəki dönməyə əwəlcə tərif verilmişdir).

Məsələn,
» 1 2 0 0 °  ^ 1 2 0 ° + 3 6 0 ° - 3  __ ^ 1 2 0 0 °

_  g p - 1 2 0 Q °  _  £ f - 1 2 0 ° ~ 3 6 0 ° '3  _

R-
Ortaq başkıığıdı donmələrin hasili. Ortaq О mərkəzli 

R2Ü° və i?30° dönmələrini nəzərdən keçirək.. Bu dönmələri 
ardıcıl yerinə yetirdikdə həmin О mərkəzi ətrafmda 50° dönmə 
alımr. Məsələn, R2Q° dönməsində X  nöqtəsi (şəkil 17. ä) Y
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ttQjə inikas olunur, ikinci /?30° dönməsı Ynöqtəsini Z 
nöi|Ə inikas etdirir, yəni:

7  =  /?2 0 °(Z); Z =  R3 0 °(Y)
Ш

R30° (i?2 0°(X )) =  R5 0\ X ). 
llirik ki, iki /  və q inikaslarımn ardıcıl yerinə yetiril- 

alman nəticə q ° f  kimi göstəıilir və buna/və q ini- 
hasili deyilir. Göstərdiyimiz misalda R2Q° və R30°

dö^rinin kompozisiyası Д50° dönməsi oldu:
^ 3 0 ° o R 2 0 °  =  R SO°

Oröprkəzli dönmələrin R@ ° Ra kompozisiyasmı 
Rp(Ra{X ))

kin'lyaza bilərik; burada Jf-müstəvinin ixtiyari nöqtəsidir.
^ıımiyyətlə, a və {3 dönmə bucaqlarmm istənilən qiy- 

mə^g
R0 о  R a  -  R a + P

bəpjyi doğrudur.
I düsturunun tam isbatı bəzi xüsusi halları nəzərdən ke- 

çMfəbb edir. Misallarla kifayətlənək:
R 120°  0 R 120°  =  R 240°  =  £ - 120 ° ( ş ə j d j  J  5 b )

К1 Ж  0 R 1 80°  =  R 360°  _  R 0° =  E  ( ş ə k i ]  1 5  с )

R~60° ° R120° =  R 6 0 °(şəkil 15. ç)
Həı»;

а + (3 = p  + а
оШцш

R P  о R a  =z R a + P  =  R P + a  =  R a  о R p

yəniı̂ q mərkəzli dönmələrin kompozisiyası üçün yerdəyiş- 
mə doğrudur.

R P  о  R < *  =  r *  о R P  

QeyoO0 və ya — 500° dönmə dedikdə bunu biz həndəsi 
edən “bucaq” ilə əlaqələndirmirik. Burada biz 

buci^iyуətindən yeni genişlənmiş mənada istifadə edirik.
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Kinematikada fırlanma 
hərəkətini öyrənən zaman 
bunların böyiik əhəmiyyəti var.

ITəndəsədə yalnız genişbnmiş mənada bucaq kəmiyyəti- 
ııin daxil edilməsi heç bir məhdudiyyət qoymadan (3) düstu- 
rundan ortaq mərkəzli dönmələrin kompozisiyasında istifadə 
etməyə imkan verir.

Bucağın qiymətindən istifadə olunan bəzi halları göstə-
rək:

1) a bucağımn (həndəsi fıqımm) qiyməti 0° <  а  <  360° 
aralığmda yerbşir;

2 ) iki şüa və iki istiqamət arasındakı bucaq 0 ° <  а <  
180° aralığmda yerbşir;

3) iki diiz xətt arasmdakı bucaq 0° <  а  <  90° aralığmda 
yerbşir;

4) fırlanma hərəkəti istənilən — oo <  а <  4-co bucağı ib  
xarakterizə edilir;

5) istənibn dönməni —180° <  a  <  180° aralığındakı bu- 
caqla xarakterizə etmək mümkün olduğuna baxmayaraq, dön- 
mənin verilməsindən də istənibn ~-oo < a  <  +oo bucağmdan 
istifadə о!илиг.

О nöqtəsi ətrafmda 180° dömnədə A nöqtəsinin obrazı 
ОA düz xətti üzərində olur (AOA/=180°).

§4. Mərkəzi simmetriya

ОA parçası ОA ı parçasma inikas 
edir. Ona görə də ОA və ОАг məsafə- 
ləri bərabərdir.

Aı О А
Şəkil 18

Deməli, О dönmə mərkozi uy- 
ğun nöqtəbri birbşdirən parçamn orta 
nöqtəsi olur (şəkil 18). А

В

Аг nöqtəsiııə О mərkəzinə görə 
A nöqtəsi ilə simmetrik nöqtə deyilir.
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Onu qurmaq üçün, OA düz xətti 
üzərində О nöqtəsindən о biri tərəfdə 
OA-ya konqruent OA/ parçasmı ayırmaq Bi 
lazimdir.

в

с

A. və A г nöqtəbri Ö mərkəzinə V $экИ 19 
görə bir-biri ilə simmetrik nöqtəbrdir: Ci
beb ki, A nöqtəsi Аг nöqtəsinə inikas 
edir, Аг nöqtəsi isə A nöqtəsinə inikas 
edir (şəkii 19).

О mərkəzi ətrafmda 180° dönməyə, mərkəzi О olan sim- 
metriya deyilir. Bu halda dönmə mərkəzinə simmetriya mər- 
kəzi deyilir. Verilmiş О mərkəzi ətrafmda bu eiir dönmə ancaq 
birdir.

Başqa dönməbr kimi, mərkəzi simmetriya müstəvinin 
özü-özünə eb inikasıdır ki, burada məsafə saxlanılır, yəni һәгә- 
kətdir. Ona görə, mərkəzi simmetrik fiqurlar konqruentdir. 
Mərkəzi simmetriyanm müəyyən olması üçün, onun mərkəzi- 
rıin verilməsi kifayətdir.

Teorem. Düz xətt mərkəzi simmetriyada özünə paralel 
düz xəttə inikas olunur.

İsbatı. Bilirik ki, mərkəzi simmetriya, dönmədir. Dönmə 
isə hərəkətdir. Deməli, mərkəzi simmetriya düz xətti düz xəttə 
çevirir. a düz xətti simmetriya mərkəzindən keçdikdə isə özü- 
özünə inikas olunur.

Tutaq ki, a  düz xətti О simmetriya mərkəzindən keçmir.
Fərz edək ki, a  -» а г a  diiz xətti aı düz xəttinə keçir. 

İsbat edək ki, а  || а г .
Əksini fərz edək. Fərz edək ki, a  n a t =  M. Onda О 

mərkəzinə görə, M  nöqtəsi ib  simmetrik olan Mı nöqtəsi var. 
Deməli, Mt & а  л̂э Мг £ а г . Alırıq ki, а və aı düz xətbrinin 
iki ortaq nöqtəsi var. Bu isə ola bilməz. Çünki a  və a ı düz xət- 
ləri müxtəlifdir. Deməli, fərziyəmiz doğru deyil. Yəni, а  || а г 
olmamalıdır.
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в,

А,

Şəkil 20

Bir-birilə mərkəzi sim
metrik olan diiz xətlər para- 
letdir.

Mərkəzi simmetriyada, sim
metriya mərkəzindən keçən һәг bir 
diiz xətt özü-özünə inikas edir. Ona 
görə də mərkəzi simmetriyada istə- 
tıilən bucaq təpə nöqtəsinə görə 
onunla qarşılıqlı bucağa inikas edir 
(şəkil 20). Biz qarşılıqlı bucaqlar 
haqqmda bildiyimiz teoremi aldıq: 
qarşılıqlı bucaqlar konqruentdir.

Mərkəzi О nöqtəsi olan çevrə 
götürək (şəkil 21). Onun iizərində 
ixtiyari A nöqtəsini seçək. О mər- 
kəzinə görə A ilə simmetrik nöqtə 
harada olacaqdır? Həmin çevrə iizə- 
rində. Deməli, çevrə öz mərkəzinə 
görə simmetrikdir.

Fiqur, mərkəzi О olan simmetriyada özü-özünə inikas 
edərsə, ona mərkəzi simmetrik (və ya simmetriya mərkəzi 
olan) fiqu r  deyirbr.

4.1.Koordinat mıistəvisində bəzi dönmələr

Bəzi dönmələrin koordinatlarla ifadə olunması ilə tanış
olaq.

1 ) Koordinat başlanğıcı ətrafında 
90° dönmədə Ox oxu Oy oxuna, Oy oxu 
isə Ox oxuna inikas olunur. Bu ini- p 
kasda Ox oxunun müsbət istiqaməti Oy 
oxunun müsbət istiqamətinə, Oy oxu
nun müsbət istiqaməti isə Ox oxunun Şəkil 22 
mənfi istiqamətinə keçir. Buna görə də
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Р(х, у) nöqtəsi koordinatları х'=-у; y r=x 
olan P r nöqtəsinə inikas olunur (şəkil 
22).

2) Z0 =  Zq80 dönməsində koordinal__
oxlarmın һәг biri özünə inikas olunur, beb 
ki, oxun müsbət istiqaməti mənfı istiqamətə /У 
və tərsinə, mənfı istiqaməti müsbət istiqa- 
mətə keçir. Buna görə də P(x, y) nöqtəsi 
koordınatları x'=-x; y'~-y olan P ’ nöqtəsinə 
inikas olunur (şəkil 23).

Məsəiə. Verilmiş itibucaqlı 
ABC üçbucağmm daxilində eb X  
nöqtəsi tapm ki, AX+BX+ CX=l 
cəmi ən kiçik oisun (şəkil 24).

НәШ. ABC üçbucağmın 
daxilində hər hansı X  nöqtəsini A 
qeyd edək. ХА +XB+XC  cəminə 
baxaq (şəkil 25). Şəkildəki kimi 
/\ACXüçbucağm A nöqtəsi ətra- 
finda 60° döndərək. Onda С 
nöqtəsi һәг hansı C' nöqtəsinə 
çevrilər. Dönmə zamanı X  
nöqtəsi X ’ nöqtəsinə çevribcək. 4

C'X' =  CX Şəkil 25
Çünki dönmə zamanı rnəsafə saxlanılır.

X'X =  AX
çünki AAX’X bərabərtərəfli üçbucaqdır. Onda, 

l =  C’X’ +  X'X +  XB
Şəkildən görimür ki,

CfX' +  X'X +  XB 
В С  parçasmm uzunluğundan kiçik ola bilrnəz.

I =  C'X' +  XrX +  XB >  BC'.
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Demoli, / ən kiçik qiymətini X' və X' nöqtələr DC' par- 
ı/usı üzərində olduqda alır. Bu halda yəni C', X, В və X  nöq-
l.ıləri bir düz xətt üzərində olduqda

L.BXA +  i-AXX' =  180° 
z.AXfX =  60° və /.AX'C  =  Z.AXC 

()lduğunu nəzərə alsaq, onda
Z.AXC =  120°
Digər tərəfdən, 

aAX'C' +  aAX'X =  180° => jlAX'C  =  120° => Z.AXC =
120 °

Demək X  nöqtəsindən üçbucağm tərəfləri 120° bucaq 
iiltında saxlanılır.

Bu nöqtələrin bir neçə adı var. Bu nöqtəni bəzəıı Ferma 
ncjqtəsi, bəzən Toriselli, bəzən Şteyner nöqtəsi adlandırırlar. 
Yuxarıdakı isbat Şteynere məxsusdur. Ancaq çox müəlliflər bu 
nöqtəni Torricelli nöqtəsi adlandırırlar. Çünki bu məsələyə 
lıamıdan əvvəl Torricelli baxmışdır.

§5. Paralel köçörmə 
5.1 .İstiqamət

Bir xətt üzərində iki şüadan biri о 
onlar eyni istiqamətli şiialar adlanır.

Biri о birinə daxil olmadıqda ısə 
əks istiqamətli şüalar adlanır. Məsə- 
ləiı, AD və BC  şüaları eyni istiqamət- 
lidir, BA və CD şüaları isə əks istiqa- 
mətlidir (şəkil 26. a)

b) Üst-üstə düşməyən paralel iki 
şüa həmin şüanm başlanğıc nöqtəsin- 
dən keçən düz xəttin ayırdığı eyııi ya- 
rımmüstəvidə yerləşərsə onlara eyııi is- 
tiqamətli şüalar (şəkil 26.c), müxtəlif

birinə daxil olduqda

/4, в, с  м D. 

Səkil 26. a)
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yarımmüstəvidə yerləşərsə əks istiqa- 
mətli şüalar adlanır (şəkil 26. b).

Şüalar paralel olmadıqda onları 
nə eyni istiqamətli, nə də əks 
istiqamətli hesab etməyəcəyik (şəkil 
27)

a  və b şüaları, həmçiııin b və с 
şüaları eyni istiqamətlidirsə, onda а  və с 
şüalarıda istiqamətlidir.

Teorem. (Əks istiqamətli şüalarm sinımetrikliyi haq- 
qmda) İki əks istiqamətli şüa, onların başlanğıclarım birləş- 
dirən parçanm orta nöqtəsinə göro simmetrikdir.

Verilir: ОA və ö i^ -ə k s  
istiqamətli şiialardır (şəkil 28.a),

P E  OOu OP =  ОгР. aı
İsbat etməli: ОA və OıAı Л  “ , м “ ”

, n .. . . .. Səkıl 28. a)şuaları P  noqtəsmə gorə
simmetrikdir.

Teoremi OA və OıAı şüala- 
rının bir düz xətt üzərində olmadığı 
hal üçün isbat edək (şəkil 29.a).

OA şüası yerləşən və sərhədi OOı olan yarımmüstəvini 
а, о biri yarımmüstəvini isə aı ilə işarə edək.

Mərkəzi P nöqtosi olan mərkəzi simmetriyada О nöqtəsi 
0\ nöqtəsinə keçir. АО düz xətti Oı nöqtəsindən keçən və 
(OA)-ya paralel olan düz xəttə, yəni O/A/ düz xəttinə, a  yarım- 
müstəvisi iso aı yarımmüstəvisinə inikas edir. Ona görə də О A 
şüası aı yanmmüstəvisində yerləşən 0 ±Аг şüasma inikas edir. 
Teorem isbat edildi.
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Şəkil 29

5.2.İstiqamətiər arasmdakı bucaq
İki istiqamət götürək. Həblik onlarm üst-üstə düşmədi- 

yini və bir-birilə əks istiqamətli oimadığını qəbul edəcəyik. 
Müstəvinin hər bir О nöqtəsində birinci istiqamətin bir OA 
şüası və ikincı istiqamətin bir OB şüası başlayır (şəkil 29).

Verümiş istiqamətlərin OA və OB şüaları arasmdakı bu- 
cağa bu istiqamotbr arasmdakı bucaq deyilir.

İstiqamətlər arasmdakı buca- 
ğm həmin bucağı təyin edən şüalarm 
başlanğıc О nöqtəsinin seçilməsin- 
dən asılı oİub olmadığını aydmlaş- 
dıraq. Hər hansı başqa bir Oı nöqtəsi 
və uyğun olaraq həmin istiqamətb- 
rin OıAı və OjBı şüalarmı götürək.
AOB və AjOjB i bucaqları haqqmda 
nə demək olar (şəkil 30)

Tutaq ki, P nöqtəsi OOı par- 
çasmm orta nöqtəsidir. Mərkəzi P 
olan simmetriyada ОA və OB şlia- 
ları OıA 1 və OıBı şüaları ib  əks is~ 
tiqamətli olan O1A2 və O1B2 şüa- 
larına keçir. OA və OB şüaları ilə 
hiidudlanan kiçik bucaq O1Ä2 və 
O1B2 şüaİarı ib  hüdudlanan bucaq
lardan birinə keçir.

Bu bucaqlar konqruentdir (mərkəzi simmetriyada bir- 
birinə inikas etdiyi üçiin). Deməli. onlar qiymətcə bərabərdir:

zAOB—z Ä?,01B2 .
Z A1O1B 1 və Z A2O1B2 qarşılıqlı bucaqlar olduğu üçün 

z  A1O1B1 —z  A20 ]B2 = ^ İ 0 B.
Biz həblik istiqamətlərin üst-üstə düşdüyünü və ya əks 

istiqamətli olduqlan hallara baxmırıq. Seçilmiş istiqamətlər 
üst-üstə düşərsə, onda АО və О В  şüaları və ebcə də OıAj və 
OjBı şüalan arasmdakı bucaq sıfıra ЬэгаЬэг olur; istiqamətbr

Şəkil 30
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əks olduqda isə həmin bucaqlarm hər ikisi 180°-уә bərabərdir. 
Нәг iki halda

zA O B=zA ıO ,Bı 
ЬэгаЬэг] iyi yenə də ödənilir. Aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar: 

Nəticə. İstiqamətlər arasmdakı bucaq, bu bucağı təyin 
edən şüalarm başlanğıc nöqtəsinin seçilməsindən asılı deyildir.

5.3.Konqruent parçalar haqqmda teorem 
Teorem. О və Oı nöqtələrindən eyni istiqamətdə və eyni 

uzunluqda ОA və 0 1A1 parçaları ayrılarsa, OOj və AAı parça- 
ları paralel və eyni uzunluqda olar.

Verüir. [ОA) və \ОгАL) eyni istiqamətlidir və 
OA =  ОгАг 

İsbatı. OOı=AAı və ОО1ЦАА1 

parçasmın orta nöqtəsini P ilə işarə edək (şəkil 31).
ОA və AıOı şüalan əks istiqamətlidir. Ona görə də P 

nöqtəsinə görə onlar simmetrikdir. Deməli, ü  nöqtəsi Aj nöq- 
təsinə inikas edir. Mərkəzi simmetriyada məsafə saxlamr. Ona 
görə də

OA =  0 1A1 0  A
olduğundan ö / nöqtəsi A nöq- 
təsinə inikas edər. Deməli, OOı 
və AAı parçaları mərkəzi simme
trikdir. Odur ki, (mərkəzi simme
trik düz xətlər haqqmda teoremə 
görə)

О A =  ОгАг və ООг \\АгА

5.4. Paralel köçiirms
Paralel köçürməni əyani olaraq, fiqurun müstəvi üzərində 

həm istiqamətini, həm də müəyyən ımsafə qədər yerdəyişməsi 
nəticəsi kimi təsəwür edək (şəkil 32).

Fiqurun bu yerdəyişməsini bütün müstəvi ilə birlikdə 
yerdəyişməsi kimi təsəvvür etmək olaı* (şəkil 33). Bu halda
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Səkil 32

X

^ ^ X ı

müstəvirıin hər bir nöqtəsi həmin müstəvinin müəyyən bir nöq- 
təsinə keçir.

'Tərif. Müstəvinin bütün 
nöqtəbri eyni istiqamətdə və 
eyni məsafə qədər yerdəyiş- 
məklə, müstəvinin özünə ini- 
kasma paralel köçürmə deyilir.

Paralel köçürraənin tə- 
rifindən alınır ki, paralel kö- 
çürmədə ixtiyari X və Y nöq- 
təbri X  və Y' nöqtələrinə çev- 
rilərsə XX  və YY' istiqamət- 
lənmiş parçalarmm uzunluq- 
ları bərabərdir və eyni istiqa- 
mətlidirlər. Paralel köçürmə 
eb bir çevirrnədir ki, müstə- 
vinin ixtiyari A nöqtəsinə eb 
A’ nöqtəsi qarşı qoyur ki, fi
qurun bütün nöqtələri AA' 
vektoru qədər yerini dəyişirlər.

Paralel köçürmədə bir nöq- 
tənin obrazı göstərilmiş olarsa 
paralel köçürmə verilmiş olar.

Doğrudan da, A nöqtəsinin obrazı A/ nöqtəsidirsə, bu iki 
nöqtə həm AAı məsafəsini, həm də A nöqtəsindən Aj ııöqtə- 
sinə olan istiqaməti müəyyən edəeəkdir. Onda ixtiyari X  nöq- 
təsi üçiinX/ obrazı belə qurula bibr. A Al

Auiı şüası ib  eyniistiqamətli XM 
şüasmı qurub, onun üzərində AAı par- 
çasma konqruent XXı parçasmı ayırırıq 
(şəkil 34). Şəkil 35

Paralel köçürməni T hərfı ib  işarə edəcəyık.
T paralel köçürmədə X  nöqtəsi Xı nöqtəsinə 
keçirsə, Onu,

Səkil 33

Şəkil 34
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тх =  х г
kimi yazacağıq.

Paralel köçürmədə һәг hansı Ғ  fiqurunun nöqtələrinin 
çevrildiyi bütiin nöqtələr çoxluğu yeni F' fiqurunu əmələ gə- 
trir. Bu halda F' fiquru F  fiqurunun paralel köçürməsi nəticə- 
sində alınmışdır deyirbr.

Teorem. Paralel köçürmə istiqaməti dəyişməyən hərə- 
kətdir.

Tutaq ki, A və В  hər hansı nöqtədir (şəkil 35). Onların 
obrazları Aı və Вı olsun. Onda AA/ və BBı şüaları eyniistiqa- 
mətli, AAı və BBı parçaları isə konqruent olar. Bu halda kon
qruent parçalar haqqmdakı teoremə görə A В və A jBı parça- 
larınm uzunluğu bərabərdir. Deməli,

\АВ I =  \ A M  
yəni paralel köçümıədə məsafə və istiqamət dəyişmir.

Eini istiqamətdə ayrılmış iki konqruent parça lıaqqındakı 
teoremdən görünür ki, paralel köçürmədə düz xətt özünə pa
ralel düz xəttə inikas edir. Şüa isə paralel köçürmədə eyni isti- 
qamətli şüaya keçir.

Teorem. İki paralel düz xətt arasmda olan iki paralel düz 
xətt parçaları öz aralarmda konqruentdir.

Verilir. (AB)H(CD); (AC)H(BD)
(şəkil 36)

İsbat etməli: AB =  CD.
İsbatı. A nöqtəsini С nöqtəsinə ini

kas etdirən paralel köçürməyə baxaq. Hə- A в
min paralel köçürmədə AB parçası CD 
parçasma inikas edir. Ona görə də

AB =  CD ____________
olur ki, bunu da isbat etmək təbb olunurdu. Ao Şəkü 3 7  Bo

Nəticə. İki paralel düz xəttdən biri- 
nin nöqtəbri, о biri düz xəttdən eyni mə- 
safədə olur (bu məsafəyə verilmiş paralel 
düz xətlər arasındakı məsafə deyilir).

132



Dogrudan da, ısbat edıb,' . .. . .  DD
nendiVnK^r- nn,™) * Ъ te° ™  gorə AAo VƏ per-pendıkulyar paıçaları konqruentdir , *

Deməli, '*
\AAq I ^ (BBn J

yənı, AB düz xəttinin nöqtələrjnrı™ , л л-г,
dər olan məsafələr bərabərdir. ӘП’ ° Па paralei duZ MttƏ ^

5.5.Para lel köçiirmanin analtik ifatbsi
Mustəvı paralel k o ç u rm ^  kordinat]arla ifadəsini verak 
I utaq kı, f  çevırməsı t  ıSv 

tiqamətlənmiş parçası ilə təyî  
olunan paralel köçürmədir (şəs 
kil 38). Oxy düzbucaqlı dekaj} 
kordinat sistemi götürüb bu si$s 
temə nəzərən t parçasmın kor, 
dinatlarını {a , b } ilə işarə edəĵ
(şəkil 38).

c ü m a S r İ/ v ? Öqt?Sİnİn,k0%atlan“  *• У И» kö-çunnəsmdə л -у а  uygun olan + . . . .  +,
У' ib  işarə etsək, onda brdmatlarm. ısə

AA' — {x' , __
olar. Paralel köçürmənirı tərifınə R örə 

АА' =  t. r
Buradan, ғ

x' — x  =  a; y' —■ у  — b
və ya

* '  =  x +  a; y' =  у  +  b (к 
olar. Bu da paralel köçürmənj^ 
kordinatlarla ifadəsidir. Şəkil 39

rini göstərək.kOÇUrmanm kordltttIar metodu ib  bütün xassələ-

kimi, “ n S S e y H i f k , ^  y“ and.a qe,yd ef ‘d'^J • onun ıxtıyarı (x, y) noqtəsı F  
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fiqurunun (x+a, y+b) nöqtəsinə keçir (şəkil 39). Paralel kö- 
çürmə aşağıdakı düsturları ilə verilir: 

x r=x+a, y'=y+b  (*)
Bu düsturlar paralel köçürmədə (x, y) nöqtəsinin keçdiyi 

nöqtəninx' kordinatlarım ifadə edir.
Paralel köçiirm ə hərəkətdir. Doğrudan da, istənilən iki 

A(xı, yı) və B(x2, у2)  nöqtəbri
A'(xı+a, y ı+b) və B'(x2+a, V2 +h) 

nöqtələrinə keçir. Buna görə də
AB2=--( X2-Xl)2+ (  У2~ У  О2; A'B'2= (  Х2-Хј)2+ (  У2-У 1) 2. 

buradaıı,
AB=A'B'

Beblikb, çevırmə məsafəni saxlayır, yəni hərəkətdir.
“Paralel köçürmə” adı ona görə özünü doğruldur ki, para

lel köçürmədə nöqtəbr paralel (yaxud üst-üstə düşən) düz xət- 
lər üzrə eyni məsafə qədər yerini dəyişir.

Doğrudan da, A(xı, yj) və B(x2, у2)  
nöqtələri

A'(xı+a, y ı+b)  və B'(x2+a, y2+b) 
nöqtəbrinə keçir (şəkil 40). в  „

parçasmm ortasmın kordinatları: 1

y  — х г + х 2 + а  У1+У2+Һ
2 5 У  2

olur. Eyni qayda ib  isbat edilir ki, A 'B parçasınm örtasmm kor- 
dinatlari da beb olur. Buradan almir ki, AA'B'B dördbucaq- 
lısınm dioqanallari kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarı bölünür 
(şəkil 40).

Deməli, bu dördbucaqlı paraleloqramdır. Paraleloqramm 
isə qarşı AA 'vəBB' tərəfbri paralel və bərabərdir.

Qeyd edək ki, AA'B'B paraleloqrammm qalan iki А В və 
A'B’ qarşı tərəfləri də paraleldir. Buradan alınır ki, paralel kö~ 
çürmədə düz xətt özünə paralel olan düz xəttə (yaxud özünə) 
keçir.

Qeyd. Əwəlki isbatda fərz et- 
dik ki, В ııöqtəsi AA' düz xətti iizə-
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rində yerbşmir. В nöqtəsi AA' diiz 
xotti üzərində olduqda В ’ nöqtəsi də 
bu düz xətt üzərində yerbşdikdə, ÄB л 
parçasımn ortası BA' parçasmm or- 
lası ib  üst-üstə düşür (şəkil 41).

Deməli, А, В, А ' B' nöqtələrinin hamısı bir düz xətt 
üzərində yerbşir. Sonra,

AA' =  л[(х 1 - f a  -  хг ) 2 +  (уг +  b -  у* ) 2 =  лја2 +  b 2

BB' =  l[ (x 2 +  a -  x2 ) 2 +  (y2 Jr b -  у 2 ) 2 =  л/ ä 2 +  b 2

Beblikb, bu halda A v ə  В  nöqtəbri AB düz xətti üzərində 
öz yerbrini eyni л/а2 -f b 2 məsafəsi qədər dəyişir, AB düz xətti 
isə öz~özünə keçir.

Teorem 1. İstənibn A və A ' nöqtəbri iiçün elə yeganə 
paralel köçürmə var ki, bu köçürmə zamanı A nöqtəsi A' 
nöqtəsinə keçir.

İsbatı. Əvvəlcə yeganəliyi 
isbat edək. X  fiqurun ixtiyari nöqtə- 
si, X' isə bu uöqtənin paralel köçür- 
mədə keçdiyi nöqtə olsun (şəkil 42). 
öildiyimiz kimi, XA ' və AX' parça- 
larmın ortaq О orta nöqtəsi var. X  Şəkil 42
nöqtəsinin verilməsi XA’ parçasımn 
О ortasım birqiymətli təvin edir.

О nöqtəsi AX' parçasmm ortası olduğundan, A və О 
nöqtəbri X ’ nöqtəsini birqiymətli təyin edir. X' nöqtəsini bir- 
qiymətli təyin edilməsi isə paralel köçürmənin yeganəliyini 
göstərir.

A nöqtəsini A -ə keçirən paralel köçürmənin varlığmı 
isbat edək. Müstəvi üzərində dekart koordinatları daxıl edək. A 
nöqtəsinin kordinatları a/, ü2 . A' nöqtəsinin koordinatları isə 
a[, a '2 olsun. Onda,

x' =  x  +  a[ — а ъ y' =  у  +  a f2 — a 2
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alarıq. Alman düstıır verilmiş paralel köçürmədə A nöqtəsini A' 
nöqtəsinə keçirir. Doğrudan da, x =aı və y = a 2 olduqda,

x ’ =  a[, y' =  a '2 

alanq. Teorem isbat olundu.
Teorem 2. Paralel köçürmənin tarsi olan çevirmə də pa

ralel köçürmədir. İki ardıcıl aparılmış paralel köçürmə yenidən 
paralel köçürmə verir.

İsbatı. İstənibn paralel köçürmə
x' — x +  а, y ! — у  +  b 

şəklində düsturlarla verilir.
Tərs çevirmə də həmin şəkildə olan düsturlarla verilir. 

x =  x ’ — а, у  =  y ’ — b
Bu çevirmə paralel köçürmədir. Birinci təklif isbat olun

du. Fərz edək ki, bizə
x' =  x +  a, y' — у  +  b və x" =  x' +  c, y"  =  y' -f d 

düsturları ilə təyin olunan iki paralel köçürmə verilmişdir. Bu 
paralel köçürmələrin ardıcıl aparılması nəticəsində alınan 
çevirmə

x"=x+a+c; y"=y+b+d  
düsturları ilə verilir. Bu çevirmə paralel köçiirmədir.

5.1.Paralel köçürmə metodu
Həndəsi çevirmə metodunu tətbiqi ilə həndəsi məsələləri 

həll etmək səmərəli olur. Həndəsi çevirməbr metodunun əhə- 
miyyəti budur ki, baxılan məsələnin şərti daha asan həll edibn 
məsəb şərtinə gətirilir. Həmin məsələ həll edildikdən sonra 
tərs çevirmənin köməyi ib  əwəlki məsəbnin həllinə gətirirlər.

Məsələ 1. Şəkildə çertiyoj verilmişdir. A və D şəhərləri 
arasmdakı çay üzərində kl, körpünü harada tikmək olar ki, 
AB+BC+D C  məsafəsi ən kiçik olsun.

H əlli: Qeyd edək ki, BC  körpüsünün uzunluğu В nöq- 
təsinin harada yerbşməsindən asılı deyil. Ona görə В  nöqtəsi- 
nin elə vəziyyətini tapmaq lazımdır ki,

AB+CD
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cəmi ən kiçik olsun. В nöqtəsini С 
nöqtəsinə inikas etdirən paralel 
köçürməyə baxaq. Həmin paralel 
köçürmədə BC  parçası A A' parçasına 
inikas olunar (şəkil 43). A 'CD sınıq 
xəttini alarıq. Aydmdn* ki, A'CD 
sınıq xəttinin uzıınluğu әп kiçik о 
vaxt olacaq ki, С nöqtəsi A'D düz 
xətti üzərində olsun.

Beləliklə, alırıq ki, С nöqtəsi b və A'D düz xətlərinin 
kəsişmə nöqtəsidir. Onda В nöqtəsi С nöqtəsinin a  düz xətt 
üzərindəki proyeksiyası olar (şəkil 43)

Məsələ 2. ABCD düzbucaqhsmm AB tərəfmdə onun xari- 
cində ABE düzbucaqlı iiçbucağı qurulmuşdur. С və D ııöqtələ- 
rindən CMJAE  və DN1 BE  çəkilmişdir.

P =  СМ П DN
ııöqtəsinin ABE üçbucağının hiindürlüyü üzərində yerləşdiyini 
isbat edin.

İsbatı. Tutaq ki, /7, ABE 
üçbucağmın hündürlüklərinin 
kəsişmə nöqtəsidir. В nöqtəsi С 
nöqtəsinə inikas etdirən paralel 
köçürməyə baxaq. Həmin para
lel köçürmə AH düz xəttini DN 
diiz xəttinə, BH  düz xəttini CM 
düz xəttinə, EH  düz xəttini EH  
düz xəttinə inikas etdirir. Alırıq 
ki, DN, CN və EH  düz xətləri P 
nöqtəsində kəsişirlər. Çünki 
birinci iki inikasda //-in obraz- 
ları P  ııöqtəsidir (şəkil 44).

Məsələ 3. İki konqruent çevrələr M vq N nöqtələrində 
kəsir. Çevrənin P və Q nöqtələri onların mərkəzlərindən keçən 
düz xətt üzəriııdə olub, MN düz xəttinin ayırdığı eyni yanm-

в , /
H y \

м /  X \ v

p

/  \ !

в

D
Şəkil'44

С
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müstəvidə yerləşir. İshat edin ki, M tf+P Q 2 cəmi bu çevrələrin 
mərkəzləri arasmdakı məsafədən asılı deyil.

İsbatı. Fərz edək ki, coı və 
C02 verilən çevrələrdir və P 6  

Q E (ö2. P  nöqtəsini Q nöqtəsinə 
inikas etdirən paralel köçürrnəyə 
baxaq (şəkil 45).

Bu paralel köçürmə coı çev- 
rəsini cö2 çevrəsinə inikas etdirir.
Onda M  nöqtəsi 002 çevrəsi üzə- 
rində M' nöqtəsinə inikas olunar.
Bu zaman

MM'=PQ (1) 
olar. Aydmdır ki, ANMM' üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdır.

MN2 jrMM,2 =NM'2.
Axırıncı bərabərlikdə NM'=d və (1) bərabərliyi nəzərə alsaq:

MN2 +PQ 2=d2.
Məsələ 4. İsbat edin ki, dioqanalları və dioqanallar 

arasındakı bucağı verilmiş dördbucaqlılar arasmda perimetri ən 
kiçik olan paraleloqramdır.

İsbaü. Tutaq ki, ABCD ixti
yari dördbucaqlıdır (şəkil 46).
A nöqtəsini С nöqtəsinə iııikas etdi- 
rən paralel köçürməyə baxaq. A 
A'B'C'D' dördbucaqlısmı alırıq.

A'B'C'D' =CB'C'D'
Burada BB'D’D paraleloqram ola- 
caq. Aydmdır ki,

AB+BC+CD+AD=CD'+BC+CD+B’C. 
digər tərəfdən

BC +  CD' >  BDf və BC' +  CD >  B'D.
Burada bərabərlik о vaxt olarkı A BCD paraleloqram ol

sun.

Şəkil 45
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5.2,0'ха nəzərən simmetriya

Şəkil 47 A'

ьМ
.TV'

к
р

,M' 
1 о ,N

I diiz xətti AA' parçasmm orta per- 
pendikulyari olduqda, A' nöqtəsinə I diiz 
xəttinə nəzərərı A nöqtəsinə simmetrik 
nöqtə deyəcəyik (şəkil 47). A nöqtəsi / düz 
xətti üzərində yerləşirsə, onda ona sim
metrik nöqtə onun özüdür.

A ' nöqtəsi / düz xəttinə nəzəron A 
nöqtəsi ilə simmetrikdirsə, onda A nöq- 
təsi də həmin düz xəttə nəzərən Аг ib  
simmetrik olar. Ona görə A və A' nöq- 
təsinə düz xəttə nəzərən simmetrik 
nöqtələr deyilir. 48-ci şəkildə Mvə M',
N  və N' nöqtəbri к düz xəttinə nəzərən 
simmetrik nöqtələrdir.

F  fiqurunun hər bir A nöqtəsini F' fiqurunun verilmiş / 
düz xəttinə nəzərən həmifi nöqtə ib  simmetrik A' nöqtəsiııə ke- 
çirən çevirməyə / düz xəttinə nəzərən simmetriya çevrilməsi 
deyilir, Bu zaman F ’ və F  fıqurları / düz xəttinə nəzərən sim
metrik fiqurlar adlanır.

I diiz xəttinə nəzərəıı simmetriya 
çevrilməsi F  fiqurunun öz-özünə 
çevrərsə bu fiqura / düz xəttinə nəzərən 
simmetrik fiqur, / düz xəttinə isə fiqurun 
simmetriya oxu deyilir. Bəzən də, de
yirbr ki, F  fiquru ox simmetriyasma 
malikdir (şəkil 49).

Simmetriya oxu olan həndəsi fi- 
qurlara misal göstərək. a  bucağımn 0 ° <  
a  <  180° bir simmetriya oxu var.
Həmin bucağm tənbölənini saxlayan diiz 
xəttdir. Səkil 50
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Bərabəryanlı üçbucağm bir, bərabərtərəfli üçbucağm üç, 
kvadrat olmayan düzbucaqlınm və rombun iki, kvadratm dörd, 
çevrənin sonsuz sayda simmetriya oxu var (şəkil 50).

Məsələ. Çevrənin mərkəzindən keçən düz xəttin onun 
simmetriya oxu olduğunu isbat edin.

Həlli. Çevrənin mərkəzi О nöq- 
təsi, l isə О nöqtəsindən keçən düz xətt 
olsun (şəkil 51). Aydmdır ki, / düz xət- 
tinə nəzərən simmetriya çevirməsi. 
çevrənin С nöqtəsini C' nöqtəsinə çev- 
rir. О nöqtəsini isə yerində saxlayır.

Çevrə üzərində ixtiyari A nöqtəsi 
qeyd edib, / düz xəttinə nəzərən simme- Səkil 51 
triyada onun keçdiyi A ' nöqtəsini quraq:

AB =  BA\ OBIAA'
AOA'B =  AOAB (TBT)

Üçbucaqlarm konqruentliyindən
OA=OA'

alınır.
Yəni Ä  nöqtəsi çevrənin nöqtəsidir. Bu isə о deməkdir 

ki, / düz xəttinə nəzərən simmetriyada çevrə öz-özünə çevrilir 
(şəkil 52). / düz xətti onun simmetriya oxudur.

l

c\ \ /  јг1

l 0

i

Şəkil 52

Teorem. Düz xəttə nəzərən simmetriya çevirməsi hərə-
kətdir.
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İsbatı. Koordinat metodunu teoremin isbatına tətbiq 
edək. Verilmiş düz xətti dekart koordinat sisteminin x oxu qə- 
bul edək. Onda A.(x, y) nöqtəsi x oxuna nəzərən simmetrik nöq- 
tə A '(x; -y) nöqtəsi olacaqdır (şəkil 53).

İxtiyari iki A(xı; yj) və B(x2,' у?) nöq- 
təsini qeyd edək. x oxuna nəzərən simmetri
ya çevirməsində
A (xı;yı)->A '(xj;-yı);B(x2;y2) - * B  ’(x2;-y2)

AB və^4'i?'məsafəbrini hesablayıb alanq. .oƏKll J  J

i i y

A(x,y)

0

Л(х, -у)

-----
X

A 'B ' =  V f e  -  *1У  +  Т г У г  +  У х У  =  \Д>2 “  * ı)2 +  (У2 ~ У 1 ) 2 =  Л В  
Beləliklə, оха nəzərən simmetriya məsafəni saxlayır, 

yəni hərəkətdir.
Parçamn iki simmetriya oxu var: a) parçam özündə sax

layan düz xətt və parçanın orta perpendikulyarı; b) şüanm bir 
simmetriya oxu var, şüanı özündə saxlayan düz xətt.

Teorem 1. İki parçamn uc nöqtəbri hər hansı düz xəttə 
ııəzərən simmetrikdirsə, onda bu parçalar konqruentdir.

Burada bir neçə hal ola bilər. Bu hallar şəkillərdə təsvir 
edilmişdir. Şəkli 54-iin d) və e) halmı isbat edək.

A' B'

с)

A< ^ /

m)
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İsbatı. A' və B' nöqtələri / düz xəttinə nəzərən A və В 
rıöqtələrinə simmetrik nöqtələr olsun. AA ’ və BB' parçalarmın I 
düz xətti ilə kəsişmə nöqtələrini А о və Во ilə işarə ccbk. Onda 
AAoBo və A'AoBo düzbucaqlı üçbucaqları (katetbri konqruent 
olduğuna görə) konqruentdir. Buradan,

ABo=A ’Bo və ZABoAo=ZA 'BoAo
olar.

zBBoA =B'BoAovə zA'BqAo =  Z.AB0A0 

bucaqları uyğun olaraq konqruent olduğundan, onlarm fərqi və 
ya cəmində (şəkil 55) ibarət olan zABoB' və zA'BoB bucaqları 
da konqruent olar.

Şəkil 55
Üçbucaqların konqruentliyinin birinci əlamətinə görə, 

AAB0B =  AA'BoB'
Buradan,

AB^A'B'
alarıq.

Xüsusi halda A və В nöqblərindən biri l düz xətti üzə- 
rində və ya AB 1 1 və ya AB\\l ola bilər (şəkil 55). Bu hallarda 
teoremin isbatı daha da sadələşir.

Bu teoremdən aşağıdakı nəticələr almır:
1. Parçaya simmetrik olan fıqur parçadır.
2. Düz xəttə пәгәгәп simmetrik olan iki fiqur konqruent

dir.
3. Oxa nəzərən simmetriya hərəkətdir.
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с

Ао ̂ 1

С'
Şəkil 56

N О м

Teorem 2. Düz xəttə nəzərən simmetrik olan iki fiqur ay- 
nəvi- konqruentdir.

İsbatı. Tutaq ki, А о və 5o-simmetriya oxunun hər hansı 
iki nöqtəsi, C-verilmiş fiqurun ixtiyari, C' isə onun oxa nəzərən 
simmetrik nöqtəsidir. Onda AoBoC və AoBoC' üçbucaqları bir- 
birinə konqment əks istiqamətli üçbucaqlar olacaqdır (şəkil 
56). Ona görə simmetrik fiqurlarm ixtiyari uyğun iki üçbucağı 
da əks istiqamətli olacaq.

Deməli, düz xəttə nəzərən 
simmetrik olan fiqurlar aynəvi 
konqruentdir. Aydındır ki, bu 
mühakimə simmetrik fiqurlarm 
ox ilə ortaq nöqtəsi olmadiqda da 
doğrudur. Bu teoremdən görünür 
ki, düz xəttə пэгэгэп simmetriya 
ikinci növ hərəkətdir.

Teorem 3. Eyni bir düz xəttə пэгэ
гэп simmetriyamn hasili vahid çevirmə- 
dir.

Isbatı. I düz xəttinə пэгэгэп sim
metriya A nöqtəsini A ' nöqtəsinə çevirir- 
sə, onda 'həmin I düz xəttinə пэгэгэп tək- 
rar simmetriya A ' nöqtəsini tərsinə çevi- 
rir (şəkil 57), yəni aparılan iki simme
triya nəticəsində A nöqtəsinin vəziyyəti 
dəyişilmir.

Bu da göstərir ki, nəticədə aim an çevirmə vahid çevir- 
mədir.

Teorem 4. (simmetriya oxuna perpendikulyar haqqmda). 
Oxa perpendikulyar olan düz xətt ox simmetriyasında özü- 
öziinə inikas edir.

İsbatı. Tutaq ki, AAı düz xətti MN 
oxunu О nöqtəsində düz bucaq altında 
kəsir (şəkil 58). MO A diiz bucağı ox

■A, 

Şəkil 57
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simmetriyasmda, ОМ şüasmdan əks 
tərəfdə ayrılmış düz bucağa, yəni MOAı 
bucağına inikas edir. Ona görə də OA 
şüası OAı şüasına inikas edəcəkdir. Bu 
qayda ilə isbat edilir ki, OAı şüası OA 
şüasma inikas edir.

N
О

м

I

А ,

Şəkil 58
Beləliklə, OA və OA/ şüalarınm birləşməsi olaaı AA/ düz 

xətti özü-özünə inikas edir, bımu da isbat etmək tələb olunurdu.
Teorem 5. Simmetriya oxuna perpendikulyar olmayan 

düz xəttin bu simmetriyadakı obrazı, ya simmetriya oxu ilə 
kəsişir, ya da ki, simmetriya oxuna paraleldir.

İsbatı. Fərz edək ki, I simmetriya 
oxuna perpendikulyar olmayan m düz 
xətti verilmişdir. Əgər m  П I — A 
olduqda m  -> m', onda m Ф m', A 
nöqtəsi simmetriya oxu üzərində A ->
A' => A =  A'. Deməli, A £ m' (şəkil 
59.a). Əgər m\\l olduqda onda m'\\l olar.
Əks halda teoremin birinci hissəsindən 
almır ki, mı' və / düz xətləri də kəsişər.
Bu isə m\\l şərtinə ziddir (şəkil 59.b).

Məsəl» 1. A və В  kəndbri düz 
xətli a  yolunun bir tərəfində yerləşir. 
a  yolunun hansı С nöqtəsində daya- 
nacaq düzəltmək lazımdır ki, AC+CB  
məsafəsi әп kiçik olsun (şəkil 60).

НәШ. a  düz xəttinə пэгэгэп A- 
ya simmetrik A' nöqtəsini tapaq (şəkil 
61). a  yolunun istənilən X  nöqtəsi 
üçün

AX--AX
onda,

BX+AX=BX+A'X 
olar. Şəkildən görünür ki,

b)
Şəkil 59

Səkil 60
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АХ +  ХВ = В Х  +  XA' >  А’В 
Deməli, С nöqtəsi а  yolu ilə BA’ düz xəttinin kəsişmə 

nöqtəsidir.
Məsələ 2. İti bucağm daxi- 

lində A nöqtəsi verilmişdir. В və С 
nöqtələri bucağm tərəflərinin üzə- 
rində olduqda perimetri ən kiçik 
olan ABC iiçbucağını qurun.

Həlli. Bucağın tərəflərinə пэ
гэгэп A nöqtəsinə simmetrik N  və 
M nöqtələrini quraq (şəkil 63).

MN düz xətti bucağın tərəflərini В və С nöqtələrində kə- 
səcək. ABC üçbucağı axtanlan üçbucaq olacaq. Doğrudan da 
Bj və Cj nöqtələri bucağın tərəfləri üzərində ixtiyari nöqtələr 
olarsa, onda
Pabxcx =  АВ1 +  BXCX +  ACX =  NBX +  BXCX +  CXM +  MN =  

=  МС +  ВС +  BN =  AB +  ВС +  CA =  PABC
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İnsan idrakı təsəvvürlə başlayır, oradan 
anlayışlara keçir vs ideyalarla 
yekunlaşır

İ.Kant
VII FƏSİL 

OXŞAR ÇEVİRMƏ VƏ HOM OTETİYA

§1. Oxşarlaq çevirməsi
Əşyaları müstəvidə təsvir etmək qədim zamanlardan in- 

sanlarm diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə təsvirlər əlifbadan 
əwəl yaranmışdır. Qədim zamanlarda ixısanlar qayalar üzərin- 
də şəkillər çəkirdilər. Bu zamanlardan insan lard a uyğunluq, çe- 
virmənin ruşeymləri yaranmışdır.

Eyni ölçülü və eyni formalı əşyalarm 
nəzərdən keçirilməsi fiqurlarm konqruentlik 
anlayışına gətrilir. Bizi əhatə edən aləmdə 
eyni formalı, lakin ölçüləri müxtəlif olan əş- 
yalara da rast gəlinir. Məsələn, eyni bir avto- 
mobilin, oyuncaq mağazalarmda müxtəlif öl- 
çülü modellərinə rast gəlinir.

Fiqurlarm formalan eyni olduqda 
müxtəlif nöqtələri uyğun məsafələri eyni bir 
ədəd dəfə ya böyüyür ya da ki, kiçilir.

Şəkildə iki ABCD və A'B'C'D’ kvadratlar verilmişdir 
(şəkil 1). Burada ikinci kvadratm tərəfini birinci kvadratm tərə- 
finə nisbəti 2 -yə bərabərdir.

Şəkil 1
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A'B' B ’C’ C D ’ A'D'

AB BC CD AD
Biz gələcəkdə isbat edəcəyik ki, ABCD kvadratmi 

A'B'C'D' kvadratına eb inikas etdirmək olar ki, təkcə bpəbr 
arasmdakı məsafə deyil, həm də birinci kvadratm iki nöqtəsi 
arasmdakı məsafə bu inikasda iki dəfə artacaqdir.

Birinci kvadratm ixtiyari X  və Y nöqtələri ikinci kvadra
tm X  və Y  nöqtələrinə eb inikas olacaqdır ki, X'Y'=2XY müna- 
sibəti ödənibcək. Oxşarlıq çevirməsi ib  (k=2 oxşarlıq əmsalı) 
ABCD kvadratı A 'B'C'D' kvadratma çevrilmişdir.

F  fiqurunun F  fiquruna inikasmda nöqtələr arasmdakı 
məsafələr eyni dəfə dəyişərsə beb inikasa oxşarlıq çevirməsi 
deyilir.

Tərif. Verilmiş hər bir к >  0 ədədi üçün müstəvinin ixti
yari A və В nöqtələrinə, həmin müstəvinin A' və B' nöqtəbrini 
eb uyğun qoyaq ki,

А'В'=кЛВ
olsun. Onda beb müstəvi çevirməyə oxşarlıq çevirməsi deyilir.

Oxşarlıq əmsalı müsbət ədəd olub latm əlifbasmın kiçik к 
hərfi ib  işarə olunur. Oxşarlıq əmsalı к=\ olduqda hərəkət olur. 
Hərəkət oxşarlıq çevirməsinin xüsusi halıdır. Oxşarlıq əmsalı 
к <  1  olduqda nöqtələr arasmda məsafə kiçilir. к >  1  olduqda 
isə nöqtəbr arasındakı məsafə böyüyür. Oxşarlıq çevirməsinin 
bir sıra xassəsini göstərək.

Xassə 1. Oxşarlıq çevirməsində iki müxtəlif nöqtə, iki 
müxtəlif nöqtəyə çevrilir.

İsbatı. Tutaq ki, iki miixtəlif A və В nöqtələri verilmişdir. 
AB Ф 0 olduqda oxşarlıq çevrilməsində A və В nöqtələrinin 
obrazlarmı A' və B' ilə işarə edək. Onda А -> A' və В -» В' 
olar. Buradan,

A'B' =  к - A B (  1) 
alanq. Bilirik ki, к >  0 və AB Ф 0 olduqda onda (1) bərabərli- 
yindən alınır ki. А' В ' Ф 0 olduqda,
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A' *  B', A'B' =  -■ ABк
olur. Deməli, к əmsalı oxşarlıq çevrilməsinin tərs inikası var və 
tərs inikasda məsafələr k' — -  dəfə dəyişir.

Xassə 2. Oxşarlıq çevirməsində düz xətt üzəritıdə yerlə- 
şən nöqtələr, düz xətt üzərində yerləşən nöqtələrə çevrilir və 
onların qarşılıqlı yerləşməsinin nizamı saxlanılır.

İsbatı. Tutaq ki, А, В və С nöqtələri bir düz xətt üzərin- 
dədir və В nöqtəsi А ч з С  arasmda yerləşir. Onda,

AB+BC=AC
olar.

Oxşar çevirmədə
A A' , və В -> B' və С C'

olur. Tərifə görə,
A'B' =  к - AB, A'C' =  к ■ AC və B'C' =  к -ВС  

olduğunu alırıq. Onda,
A'C' =  к • AC =  k(AB  +  BC) =  kAB +  kBC =  A'B' +  B'C' 

olar. Deməli, A\ B ’ və С  nöqtələri də bir düz xətt üzərindədir 
və В' nöqtəsi A’ və C  nöqtələri arasındadır.

Nəticə 1. Oxşarlıq çevirməsində düz xətt düz xəttə çev-
rilir.

Nəticə 2. Oxşarlıq çevirməsində şüa şüaya çevrilir.
Nəticə 3. Oxşarlıq çevirməsində parça parçaya çevrilir. 
Xassə 3. Oxşarlıq çevirməsində iki ixtiyari parçanın nis- 

bəti, onlarm çevrildikləri parçalarm nisbətinə bərabərdir.
İsbatı. Tutaq ki, MN və E F  parçaları verilib. Oxşarlıq çe- 

virməsində
MN -> M'N' və EF -> E'F'

tərifə görə,
M'N' =  к ■ MN və E'F' =  k - E F

buradan,
M'N' kMN MN 
E'F' ~  kEF ~  ~EF

olar.
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Xassə 4. Oxşarlıq çevirməsi şüalar arasmdakı bucağı sax-
layır.

İsbatı. Fərz edək ki, ABC bucağı oxşarlıq çevinnəsində 
A'B'C' bucağma çevirmişdir (şəkil 2).

€ С
Kosinuslar teoreminə görə, Şəkil 2

AC2 =  AB2 +  BC2 -  2AB ■ BCcos/LB 
olar. Tutaq ki, A - » Ä , В -> B' və С -» С  -dir. Oxşarlıq 
çevirməsinin tərifmə görə:

A'B' — к 'AB, ÄC' — к - AC və B'C' =  к- ВС. 
Kosinuslar teoreminə görə:

A’C' 2 =  A'B' 2 +  B'C ' 2 -  2A'B' ■ B'C'cos/-B' => к2AC2

=  k 2 AB2 +  k 2 BC2 -  2 k2AB ■ B C costB '  =» 
=> AC2 =  AB2 +  ВС2 — 2AB ■ BCcosAB' (1) 

Digər tərəfdən AÄ4C-dən
AC2 =  AB2 +  BC2 -  2AB ■ BCcos/LB (2)

( 1 ) və (2 ) bərabərliklərindən almir ki,
cos/LB =  COS/-B' => /LB^/LB'

Nəticə. Oxşarlıq çevrirməsi diiz xətlərin perpendikulyar- 
lığını saxlayır.

Xassə 5. Oxşarlıq çevrirrnəsi paralel düz xətləri, paralel 
düz xətlərə çevirir.

İsbatı. Tutaq ki, iki paralel a\\b düz xətləri verilmişdir. 
Oxşar çevirmədə (a  a' və b b r) a v s b  düz xətləri a' və b' 
düz xətlərinə çevriləcək.

İsbat edək ki, cı'Wb'. Əksini fərz edək, a' П h' — M' 
Oxşarlıq çevrirməsi qarşılıqlı birqiymətli inikas olduğun- 

dan, onda miistəvidə yeganə M nöqtəsi olacaq ki, M -* M'. Bu-
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radan alarıq ki, M E a  və M E b, yəni a  və b düz xətləri kəsişir. 
Bu isə şərtə ziddir. Deməli, a'\\b' paraleldir.

Teorem. Oxşarlıq çevrirməsi çevrəyə inikas etdirir.
İsbatı. Tutaq kı bizə co(C, R) çevrəsi verilmişdir. к əm- 

sallı oxşarlıq çevrirməsində һәг hansı F  fiquruna inikas oiunur. 
o)(C ,R ) çevrəsinin üzərində ixtiyari X  nöqtəsi qeyd edək. Ay- 
dmdır ki, CX=R olar. к əmsallı oxşarlıq çevrirməsinin CX  par- 
çası C'X' parçasma çevriləcək.

X' G F' С -> С , X -» X' və C'X' =  kCX => C'X' =  kR
Alınq ki, F' fiqurunun ixtiyari nöqtəsi C' nöqtəsmdən kR 

uzuniuqda məsafədə yerləşən nöqtələr çoxluğudur. Deməli, F  
fiquru mərkəzi C' radiusu kR olan çevrə olacaq. со (С, R) -> 
ш\С, kR)

Teorem. Oxşarlıq çevrirməsində elleps eksentirləri eyııi 
olan ellepsə çevrilir.

Teorem. Oxşarlıq çevrirməsində hiperbola eksentirbri 
üst-iistə düşən hiperbolaya çevrilir.

Teorem. Oxşarlıq çevrirməsində parabola parabolaya 
çevrilir.

Oxşarlıq çevirməsinin iki növü vardır. Birinci vo ikinci
növ.

Birinci növ oxşarlıq çevrilməsi inikas olunan һәг bir üç- 
bucaqda cəhəti saxlayır. İkinci növ oxşarlsq çevriiməsində һәг 
bir üçbucağı onunla müxtəlif cohotli üçbucağa inikas etdinnir.

§2. Homotetiyanm tərif!
Tutaq ki, a  müstovisi üzərində S  nöqtəsi qeyd edilmişdir. 

Bundan başqa к Ф 0 һәг hansı həqiqi ədəddir. a müstəvisinin 
ixtiyari X  nöqtəsini

S)C =  k - S X
bərabərliyini ödəyən X' nöqtəsinə inikas etdirək. Aydmdır ki, 
X Ф S olduqda SX' və к ■ SX vektorlari к >  0 olduqda eyni is- 
tiqamətli, к <  0 olduqda isə əks istiqamətli vektorlardır. De- 
məli, к 0 olduqda S, X' və X  nöqtəbri bir düz xətt üzərində
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yerləşir. Ona görə də, X £ a  möqtəsinin X'  obrazıda a  müstəvisi 
(Izorində yerbşəcək.

Tərif. S  verilmiş nöqtə,, к Ф 0 isə verilmiş ədəddir. Müs- 
lovinin özünə çevrilməsində Ж  nöqtəsinin X’ obrazı üçün

SX7 к -SX
olarsa, onda belə çevirməyə S 1 mərkəzli, к ф  0  əmsallı homote- 
liya deyilir.

Mərkəzi S, əmsalı к Ф 0) olan homotetiyanı Hğ kimi işarə 
cdirlər. Axırmcı yazılışdan istifadə edərək homotetiyanm 
Inrifini aşağıdakı kimi yazmaqı olar:

S T ^ k - S X
olarsa,

Я|(Ж) =  X'
olar.

Mərkəzi məlum olan hər hansı homotetiyadan danışarkən 
S hərfi buraxılır. Söz təkcə hoımotetiyadan gedirsə onu H  hərfı 
ib işarə edirbr. Homotetiyanım xüsusi hallarma baxaq:

1. k=l.  Bu halda SX' — SIX. Başqa sözb ixtiyari X  nöqtəsi 
X' nöqtəsi ilə üst-üstə düşür. Hcər bir nöqtə özünə inikas olunur. 
Deməli, eyniliklə inikasa, ixtiyrari mərkəzli və əmsalı к =1  olan 
homotetiya kimi baxmaq olar.

2. k=-l .  Bu halda SX' =  —SX almar X' və X  nöqtəbri S  
homotetiya mərkəzinə nəzərənı simmetrik nöqtəbrdir. Deməli, 
əmsalı k=- l  olan homotetiya mıərkəzi simmetriyadır. Gəbcək- 
də homotetiyadan danışarkən |&| Ф 1  hesab edəcəyik.

§3. Homotffitiyanm xassəiəri
1. к Ф 1 olduqda Н$ homıotetiyasınm yeganə tərpənməz 

nöqtəsi S  homotetiya mərkəzidlir. Doğrudan da, P  tərpənməz 
nöqtə olarsa, onda

SP =  к ■ SP => (1 -  к) ■ SIP =  0 
alarıq. 1 — к Ф 0  olduğundan 

SP =  Q=> S =  P



olar. Deməli, homotetiyanm mərkəzi 
özü-özünə inikas olunur.

2. к >  0 olduqda X  və X'=H(X) Q 
nöqtələri SX düz xətti üzərində ho
motetiya mərkəzindən bir tərəfdə yer- 
ləşir. Doğrudan da, SX və

SX' ^ k - S X  
vektorlan eyni istiqamətlidir. Qeyd 
edək ki, к >  1 olduqda müstəvi S 
nöqtəsindən başlayaraq genişlənir (şə- 
kil 1). 0  <  к <  1  olduqda isə müstəvi 
homotetiya mərkəzinə sıxılır (şəkil 2 ).

3. к <  0 olduqda X  və X'=H(X) 
nöqtələri SX düz xətti üzərində ho
motetiya mərkəzindən müxtəlif tərəf- 
lərdə olur (şəkil 3). Doğrudan da, SX 
və SX' vektorlari əks istiqamətlidir.

Deməli, к >  0 olduqda homote- 
tiyaya düz homotetiya, к <  0  olduqda + 
isə tərs homotetiya deyəcəyik.

Teorem. (Homotetiyanm əsas 
xassəsi). k əmsallı homotetiyada X  və 
Y nöqtələri uyğun olaraq X' və Y' 
nöqtələrinə inikas olunarsa, onda

X Y  =  к ■ XY
olar.

İsbatı. Homotetiyanm tarifınə əsasən (şəkil 4)
SX7 =  k ' S X v ə  S T  =  к - W  

Buradan,
F F  =  SY7 - S X 7 =  к -SY - k -  

5X=
=  k ( S Y - S X ) =  k -X Y  

olar. Deməli, bərabərlikdən
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X'Y' =  к • XY
lurabərliyi alimr ki, bunun da isbat edilməsi tələb olunurdu.

Nəticə. Hğ homotetiyası \k\ əmsallı oxşarlıq çevirməsi- 
ılir. Başqa sözlə k  əmsallı homotetiyada nöqtələr arasmdakı 
mosafə |/<ј-уа vıırulur (şəkil 4). Doğrudan da,

ҮҮ' — к ■ XY
I Mrabərliyindən

|ЈПР| =  \к\-\ХҮ\
ıılmır.

Teorem. Homotetiya һәг bir düz xətti düz xəttə çevirir. 
Isbatı. Fərz edək ki, Я| homotetiyası və l diiz xətti veril- 

mişdir. Tutaq ki, A və В nöqtələri / düz xətti üzərindədir (şəkil
5).

(А Ф В ) Я|(Л) =  A',Hş(B)  =  B' 
у )wəlki teoremə görə, а

А7! ! 7 =  к ■ AB 
olar. Əgər X  nöqtəsi I diiz xəttinin 
ixtiyari nöqtəsidirsə AX və Л В 
vektorlari kolleniar olduqlarından в

ÄX =  t -Ä B  
yaza bilərik (Y-həqiqi ədəddir).

/ düz xəttinin nöqtələr çoxluğu ilə t parametrinin bütiin 
ijiymətlər çoxluğu, yəni həqiqi ədədlər çoxluğu arasında 
qarşılıqlı birqiymətli inikas vai'dır.

AX =  t - A B
bərabərliyi / düz xəttinin vektor tənliyidir. Xüsusi halda t=0  
olduqda A nöqtəsi, 1=1 olduqda В  nöqtəsi alınır.

Əgər
Hf(X) =  X'

olarsa, bilirik ki,
Ү Г  =  к ■ АХ və Y W  =  к -AB 

olar. Axınncı bərabərlikdən



АХ =  -  ■ A'X' və AB =  -  ■ A'B'к к
almır. Axırmcı iki bərabərliyi

АХ =  t -Ä B
bərabərliyində nəzərə alsaq

1  - 1   ____
-  ■ A'X' =  t ■ -  ■ A'B' => A'X' =  t ■ A'B' 
к к

olar. Bu bərabərlik Hğ homotetiyasmda I düz xəttinin obrazları 
foxluğunu təyin edir. Bilirik ki, axırmcı vektor tənliyi A' və B' 
nöqtələrindən keçən V düz xəttinin tənliyidir.

Əgər homotetiya mərkəzi l düz xətti üzərində deyilsə 
АтВ7 =  к - ÄB 

brabərliyindən almır ki, A'B' || AB.
Əgər l düz xətti S homotetiya mərkəzindən keçirsə, S, X  

(ə X' nöqtələri bir düz xətt iizərində yerləşir. Onda, V=l
Nəticə 1. Homotetiya mərkəzindən keçməyən düz xətt, 

izünə paralel olan düz xəttə çevrilir.
Nəticə 2. Homotetiya mərkəzin- 

lən keçən diiz xətt özünə çevrilir.
Xassə 1. Müsbət əmsallı ho- $ 

lotetiyada һәг bir şüa özü ilə eyni- 
ttiqamətli şüaya çevrilir (şəkil 6 ), 
lənfi əmsallı homotetiyada һәг bir 
щ özii ilə əks istiqamətli şüaya 
jtvrilir (şəkil 7).

Xassə 2. Homotetiyada bucaq 
'ünə konqruent olan bucağa keçir.

Başqa sözlə, homotetiya- 
һ ixtiyari А, В və С nöqtələri 
Ј, B' və C' nöqtələrinə keçmiş- 
sonda

zBA C szB'A 'C '
ikr.

I> = AB, с -  AC, b' = ~аПР, c' = Z c 7
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ılı işarə edək. Homotetiyamın 
torifinə görə,
\h'\ =  k\b\ və |сЧ =  k\c\ 
olar. Digər tərəfdən 

b'c' =  kb  - k c  =  k 2bc  
Ikıradan iki vektor arasmdakı 
bucaq düsturunu tətbiq etsək 
alarıq.

Şəkil 8

,  п  b>cr k z’b c . Бс ,  _  т-ч
COSf/-b ,C )  =  ;-,T7 =  TTF^TT — =  COS(/L a ,b )

v J \br\- |c/| k\b\\-k\c\ |b|-|c| V J
ICosmuslarm bərabərliyindən bucaqlarm bərabərliyi almir.

Bu xassədən xüsusi halda almir ki, perpendikulyar düz
xətlər, perpendikulyar düz x;əttə çevrilir.

Xassə 3. Iiomotetiyasnm tərs inikası vardır və bu tərs
inikasda horaotetiyadır.

İsbatı. Həqiqətən
Н *(Х )  =  X’ (1)

о deməkdir ki,
S T  =  k - S X  (2)

bərabərliyin
SX = ~ - S X 7 (3)к

bərabərliyi ilə eynigüclüdür. (3) bərabərliyi isə
ı

homotetiyasım təşkil edir.
к əmsalh homotetiyanim tərs inikası həmin mərkəzli və

k' =  -  əmsallı homotetiyadır..

§4. Homotetiyanm vrerüməsi. Nöqtələrin obrazımn 
qurulması

Homotetiyanm tərifmd;ən almir ki, homotetiya əmsalma 
vo homotetiya mərkəzinə əsasən homotetiyanı vernıək olar.

155



Lakin bu üsul çox vaxt əlverişli olmar. Homotetiya əmsalı əvo 
zinə A nöqtəsini və A -» A' obrazım verirlər. Onda Н$(А) =  Л'

homotetiyasmda k  əmsalı —  nisbətinə ЬэгаЬэг olar.
Tutaq ki, homotetiya S mərkəzi ilə bir düz xətt üzərindn 

olan bir cüt A -* A' nöqtəsi ib  verilmişdir. Onda müstəvinin 
istənihn nöqtəsinin obrazım qurmaq olar. Doğrudan da, tutaq 
ki, ixtiyari X  nöqtəsi verilmişdir. Homotetiya' zamanı X 
nöqtəsinin X  obrazmı quraq. Tutaq ki, X £ SA. SX və AX dü/. 
xətbrini keçirək. Sonra AX düz xəttinə paralel A 'M diiz xəttiııi 
keçirək (şəkil 9). Onda verilmiş homotetiyada 

X' =  (SX) П A'M 
nöqtəsi X  nöqtəsinin obrazı 
olacaqdır. Çütıki bu homotetiya
da AX düz xotti özünə paralel düz 
xəttə keçməlidir. Əgər X £ (SA) 
olduqda əwəlcə müstəvi üzərin- 
də SA düz xətti üzərində olmayan 
ixtiyari Y nöqtəsinin obrazı qu- 
rulur. Sonra isə SA diiz xətti iizə- 
rində olmayan bir cüt homotetik 
Y V3  Y  nöqtəbrini aşağıdakı kimi 
qururlar (şəkil 10). Miistəvidə ix
tiyari Y nöqtəsini qeyd edək Y &
SA. Y nöqtəsinə homotetik Y' 
nöqtəsini quraq. Aydmdır ki, X  
nöqtəsi SY düz xətti iizərində ol- 
mayacaq (şəkil 10). Homotetiya
da

Y -* Y' və X £  SY
onda,

X'Y'HXY
olar VƏ

X' ESA

ŞəkillO.a)
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Qevd edək ki, homotetiya mərkəzini və homotetiya əm- 
;;ılmdan istifadə etmədən də homotetik nöqtələri qurmaq olar.

Tutaq ki, bizə iki cüt A -> A' və В -» 5 '  homotetik 
ııöqtələr verilmişdir və

AB \\A'B\ A'B' Ф AB
şortləri ödənir. Onda

A'B'
k  =  - Ј в

olar, A, A', В və B' nöqtələri bir düz xətt üzərində deyilsə, onda 
,V homotetiya mərkəzi (şəkil lO.a)

S =  (AA') П (B fl') X 
A,Ar, В və B' nöqtələri bir düz 
xətt üzərində olduqda (AB) 
diiz xətti üzərində olmayan is- 
tənilən X  nöqtəsinin X7 obrazı 
qurulur (şəkil 11). Bunun üçün 
A' nöqtəsindən XÄ düz xəttim 
A'D paralel diiz xətti, B' nöq- 
təsindən isə B'E il XB çəkir- 
lər.

A ' В  

Səkill 1

olur və
B'Ef\A'D = X ’

S =  (AA') П (XX')

§5. Homotetik fiqurlar. Çevrələrin homotetiyası
F  fıqurunu F ’ fiquruna inikas etdirən homotetiya 

olduqda, onda F  və F ’ homotetik fiqu rlar adlamr. s 
Məsələn, konqruent olmayan iki para

lel AB və A'B' parçaları homotetik fiqur- 
lardir. Bu halda iki homotetiya var ki, bu 
parçalar bir-birinə inikas olunur. В unlard an 
birincisi

A -* A' və В -> B' Şəkil 12
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Şəkil 12-do S mərkəzli homotetiya 
göstərilmişdir. İkincisi Sı mərkəzli homote
tiya

A -> B' və В -» A'
Bu homotetiyanm əmsalları bir-birinə 

əks ədədlərdir. Bu halda deyirbr ki, AB və 
A'B' parçalan iki dəfə homotetikdir (şəkil 
1 2  .a).

Əgər AB və A'B' parçaları
AB WA'B'vəAB =A'B' 

olduqda, onda (şəkil 1 2 .b)
A —> В' və В —> A' 

yeganə homotetiya var.
Tərəfbri paralel olan iki konqruent 

olmayan ABC və A'B'C' üçbucaqları homo
tetik fiqurlardir. A -> A' və В -» В' cütü ib  
homotetiya verilərsə, bu homotetiya С -> C  
inikas etdirər (şəkil 13).

Doğrudan da, homotetiyada S mərkəzindən keçməyən 
düz xətbr özünə paralel olan düz xəttə çevrilir.

Fiqurlann homotetiyalıq müna- 
sibəti reflekslik və simmetriklik xas- 
sələrini ödəyir. Ancaq tranzitivlik 
xassəsini ödəmir.

Xassə. A mərkəzli və r 
radiuslu co(A, r) çevrəsi k  əmsallı 
homotetiya zamanı A' mərkəzli 
və r'=kr radiuslu çevrəyə inikas 
olunur. Burada A' nöqtəsi, A nöq- 
təsinin inikası, k  isə homotetiya 
əmsalıdır.

İsbatı. a>(A, r) çev- 
rəsi üzərində ixtiyari M  
nöqtəsi qeyd edək.
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1 >ııda homotetiya çevirməsi Mnöqtəsini hər hansı M' nöqtəsinə 
vovirər (şokii 14). Belə ki, M' nöqləsi SM  şüası üzərində
verləşər və

SM'

olar. Digər tərəfdən,

olar. Deməli,
SM' SA'
~SM~~SÄ

Bilirik ki, к əmsallı homotetiya oxşarhq çevirməsidir.

—  =  k. A'M' =  kAM =  krAM
AM=r parçası verilmiş çevrənin radiusu olduğundan M  nöqtəsi 
<o(A, r) çevrəsinin ixtiyari nöqtəsinə homotetik inikas olan M' 
rıöqtəsi də co'(A', kr) çevrəsininnöqtəsinə çevriləcək.

Xassədən alınır ki, hər bir homotetiya çevrəni çevrəyə 
inikas etdirir.

Tutaq ki, bizə iki coı və со2  çevrələri verilmişdir. Həmin 
çevrələri bir-birinə inikas etdirən homotetiya varmı.

Teorem. İki ЬэгаЬэг olmayan çevrələr iki dəfə 
homotetikdir.

Isbatı. Bu çevrələr konsentirik co(0; R) və coı (Oı; Rı) 
olduqda, onda S homotetiya mərkəzi çevrənin mərkəzi ilə üst- 
üstə diişür və homotetiya əmsalı

1 Rl J «1к =  — və k 2 = ----“x R г R
olur. İndi fərz edək ki, co(0; R) və coıfOı; Rı) çevrələrin mər- 
kəzləri üst-üstə dtişmür. Yəni, co(0; R) və coı(Oı; Rı) çevrələri 
verilmişdir və R Ф R1 olsun. А В və AıBj bu çevrəbrin paralel 
diametrləri olsun (şəkil 15). II  homotetiyasını iki cüt nöqtə ilə 
təyin edək.

0  Ој və A —> Аг һәг 
bir homotetiya çevrəni çevrə-



уэ inikas etdirir. H  homoteti- 
yasi со çevrəsinin О mərkəzi- 
nin со/ çevrəsinin Oı mərkəzi- 
пэ, со çevrəsini A nöqtəsinə, 
со; çevrəsini A' nöqtəsinə ini
kas etdirir və

Н{ш) — о)х 
Bu zaman H  homotetiyasmm mərkəzi

5 = (ООО П (ЛЛХ)
və homotetiya əmsalı 

0 1A1

~Ö Ä
Burada

Hk(B)=Bi
olar. Əgər

0 XAX TT OA 
olarsa,

к = - ,
«1

0 1A1 П  О A olduqda isə
R

olar. Homotetiya 0  -> 0 Ъ A -> BL nöqtələr cütü ilə verildikdə 
(j) -> 0)х homotetiyanm mərkəzi

S1 =  OOx П AB±
homotetiya əmsalı

OxBi

Şəkil 16

olar. Beləliklə,
OB OA

=  —k

Burada,
=  шг və HSık ((ü) =  « j

Oı^ı 
CM ’

5 =  OOt П ААг , S± =  ООг П ABt

160



Qeyd edək ki, Hğ və Hs * homotetiyaları AB və A1 B1 pa- 
.1.1 dimaetrlərinin seçilməsindən asılı deyil (şəkil 16). Doğru- 

ıl.ııı da, homotetiya со çevrəsinin ixtiyari diametrini шг çevrəsi- 
• IIn paralel diametrinə inikas etdirir. Buradan almir ki, со çevrə-- 
II и щ  çevrəsinə inikas etdirən üçüncü homotetiya yoxdur.

Əgər çevrələr toxunursa onda homotetik mərkəzlərdə biri 
lusıınma nöqtəsi ilə üst-üstə düşür (şəkil 17)

Əgər, iki çevrə konqruentdirsə, 
niula iki homotetiyadan biri pai'alel 
I (ivütmə ib  əvəz edilir.

Həndəsə oxşarlıq çevirməsində 
\ ;ıssələri dəyişməyən həndəsi fiqurlar 
lı;ıqqmda elmdir. Bu tərifi ilk dəfə 
Feliks Kleyn vermişdir. Kleyn tərifinə 
l'örə yalmz ЬэгаЬэг fiqurlar eyni de
yildir. Həmçinin oxşar fiqurlara da 
eyni fiqur kimi baxmaq olar.

Məsələn, müəllim lövtıədə çəkdiyi üçbucaqla, onun təs- 
virini dəftərdə dəqiq çəkəndə üçbucağm ölçüləri balacalaşdırıl- 
ınalıdır.

§6. Oxşar fiqurlar
Tərif. Oxşarlıq çevirməsi vasitəsi ilə biri digərinə inikas 

olunan F' уә F  fiqurlanna oxşar fiqurlar deyilir.
Fiqurlarm oxşarlığmı işarə etmək üçün işarəsindəıı 

istifadə edilir. F '~F  yazılışı belə oxunux. “F '” fiquru F  fiquru
na oxşardır.

F' fiqurunun F  fiquruna &-əmsah ilə oxşar olması F '~ kF 
kimi yazılır.

Oxşarlıq çevirməsinin xassələrindən almır ki:
1. Oxşar fiqurlarm uyğun bucaqlan konqruentdir.
2. Uyğun tərəfləri miitənasibdir.

A'B'C'D'-ABCD 
yazılışmda nəzərdə tutulur ki, oxşarlıq çevirməsi zamanı
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A' -* А,В' -* В,С' -* С və D' - >D 
inikas olıınur. Məsələn,

ДЛ'В'С'-ДЛЯС 
yazılışmda nəzərdə tutulur ki,

A' -> A,B' B v ə  C' ->C
çevrilir.

1. zЛ =  Zi4'; Z.Ö =  zB '; və ZC =  zC', lA  və zd '; Z.£ 
və ZB'; zC və zC' bucaqları uyğun bucaqlardır.
2  _  в ,с' — A'Cl 

АВ ВС ЛС
Burada Л'£?' və Л/? tərəfbri uyğun tərəflərdir.
Oxşar çevirmənin aşağıdakı xassəbrini qeyd edək:
Xassə 1 . Hər bir fıqur k ^ l  əmsalı ilə özünə oxşardır 

F'~F.  Yəni, к=1 olduqda oxşar çevirmə hərəkət olur. Burada 
bütün nöqtələr sabit qalır. Deməli, hərəkət oxşar çevirmənin 
xüsusi halıdır.

Xassə 2. F' fiquru F  fiquruna £-əmsalı ilə oxşardırsa, on- 
da F  flquruda F' fiquruna -  əmsalı ib  oxşardır.гС

ғ'~кғ=> ғ-^ ғ'
Isbatı. к >  0  bütün məsafəbri к dəfə dəyişən inikasda iki

müxtəlif nöqtə iki müxtəlif nöqtəyə inikas olunar. Tutaq ki, F
fiqurunun iki müxtəlif A və В  nöqtəsi verilmişdir, yəni АВ Ф 0. 
A və В nöqtəbrinin obrazlannı A’ və B' ib  işarə edək. Onda

А' -*A,B'
olar. Bu halda

A'B' =  kAB Ф 0
olarki, buradan,

A' Ф S '; AB =  -  A'B'= > 4 ^  =  “’ к A’ B ' к
alanq.

Bu inikasm tarsi var, tars inikasda məsafələr

dəfə dəyişir
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Xassə 3. (Tranzitivlik xassəsi). F' fiquru kı əmsalı ib  F  
fiquruna., F" fiquru кг əmsalı ib  F' fiquruna oxşardırsa, onda 
I1'" fiquru

k^kik2

nmsalı ib  F  fiquruna oxşardır.
p " ^ k 2 р"~кгкгр

İsbaiı. Şərtə görə F  fiqurunun F' fiquruna eb f  inikasi 
vardir ki, bu inilcasda məsafələr kı dəfə dəyişir. F' fiqurunun F"
llquruna q inikasmda məsafələr k2 dəfə dəyişir./və q inikasını
ardıcıl yerinə yetirsək, F  fiqurunun F"  fiquruna h inikasmda 
bütün məsafəbr kık2 dəfə dəyişər. Bu göstərir ki, F" fiquru kık2 

oxşarlıq əmsalı ib  F  fiquruna oxşardır.
Xassə 4. Konqruent fiqurlar bir oxşarlıq əmsalı ib  

oxşardır.
F' ~ F  => F ' - 'F

§7. Uçbucağm oxşarhq əüaməti 
Teorem. Bir üçbucağın üç tərəfı, о biri üçbucağın üç 

tərəfinə mütənasibdirsə. Onda bu üçbucaqlar oxşardır.
Verilir. A ABC və A A'B'C';

\A'B' I _ \B'C'\ _  \A'C\ _
w  ~  \вс\ ~ 1Äc\ _  k

İsbat etməli: AA'B'C'~ AABC
İsbatı. к əmsallı verilmiş üçbucaqlarm tərəflərinin 

mütənasiblik əmsalma ЬэгаЬэг olan homotetiyaya baxaq (bu 
homotetiyada S mərkəzini ixtiyari seçmək olar). Bu homotetiya 
ABC üçbucağmı AıBıCı üçbucağma inikas etdirir (şəkil 18).

Bu inikasda 
\A1B1\ =  k\AB\

1ВЛ1 =  k\BC\
И Л  I =  k\AC\
Digər torafdən şərtə görs 
\A’B'\ =  k\AB\
\B’C\ =  k\BC\
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\А'С'\ =  к\АС\
Deməli,
AA'B'C' =  AABC. AABC ~AAjB,Ci=*AA'B'C'~AABC

olar. в
Teorem isbat olundu.
Teorem. Bir üçbucağın iki bucağı, о 

biri üçbucağın iki bucağma bərabərdirsə, 
onda belə üçbucaqlar oxşardır.

Verilir: A ABC və AA'B'C' ; A*
LA =  ^A'; AB =  L.B' 
isbat etməli: AA'B'C'-AABC 
İsbatı. Sinuslar teoreminə görə AABC-dm

a b a _  sinA /  л 4=Ф •— — __—  ( } }
n  f ’ I n  D  '  '5171/4 sinB b sinB

olar. Analoji olaraq ДA'B'C' üçbucağından
a' sinA'
b' sinB'

Şərtə görə
Z.A =  zA'; => sinA' — sinA 

LB  =  Z.B' => sinB' =  sinB Aг
ш =  5ЫА - Şəkil 20
Ь/ smS

(1) və (2) bərabərliyindən ~  — ~  alanq. Analoji olaraq
һ ' \ '  
b с

alarıq. Digər tərəfdən

a ' _  b ' _  c' 
a  b с

olar.
Beblikb, alarıq ki, AABC və ДЛ'0'С' oxşardılar. Teorem 

isbat olundu.
II iisul. Tutaq ki,

A'B':AB =  k= >  A'B' =  kAB (1)
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.Mnsalı к olan homotetiyanı nəzərdən 
kcçirək (şəkil 20). Bu homotetiya 
ABC üçbucağım A/BıCı üçbucağma 
inikas etdirir və

AıB 1 :AB=k; AıB/ =kAB (2)
( 1 ) və (2 )-dən alarıq ki;

AıBı^A'B'.
Digər tərəfdən homotetiya bucaqlan 
saxlayır.

zA=zAi və z B = z B ı (3)
Şərtə görə

/.A =  /A ' və Z.B ~  Z..B'
(4)

(2) və (4)-dən alarıq ki,
ZAı~ Z.A'wq ^ B ı -  /~B'

onda,
=  AA'B'C' (BTB).

ABC və A1 B1 C1 üçbucaqlan homotetik və
A2 B2 C2 üçbucaqları konqruent olduğundan ABC və A'B'C' 
üçbucaqları oxşardır.

Teorem. Bir iiçbucağm iki tərəfi о biri üçbucağm iki tə- 
rəfmə mütənasib olub, bu tərəflər arasmdakı bucaqlar bərabər- 
dirsə, onda belə üçbucaqlar oxşardır.

Isbatı. аг-=ка və b ı—kb, Z.C =  /Х г alırıq ki,
2 a 1 b1 cosc1 və

Şəkil 22

c\ — af 4- b 2 

c 2 — a 2 +  b 2 -  2 abcosc
Beləliklə,
c\ — k 2a 2 - f  k 2b2 — 2 k 2abcosc  => k 2(a2 4 - b2 —

2 abcosc) — k 2a2,c'-^kc 
Alırıq ki, üçbucaqların üç tərəfı mütonasibdir. Teorem 

isbat olundu,
§8. Oxşar fiqurlarm qurulması

23-ей şəkildə ЛВС  və AıBıCı üçbucaqları homotetik 
AıBıCı və A1B2C2 üçbucaqları konqruentdir. Ona görə ABC və
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А2В2С2 üçbucaqları oxşar olub, lakin homotetik deyildir (А/Һ 
BB2, СС2 düz xətləri və nöqtədən keçmir). Bebliklə, iki ох$ш 
fiqur homotetik olmaya da bibr.

Oxşar fiqurlarm qurul- 
masmın homotetik fıqurların 
qurulmasına gətirmək olmaz- О 
mı? Məsəbn, 23-cii şəkildə 
А1В2С2 liçbucağı homotetiya 
və dönmənin ardıcıl yerinə 
yetirilməsi nəticəsiııdə ABC 
üçbucağından almmışdır.

Həmin suala aşağıdakı teorem cavab verəcəkdir.
Teorem. İki fıqur oxşardırsa, 

onda birinci fiqura homotetik və ikin
ci fiqura konqruent olan üçüncü fiqur 
vardir.

Isbati. Tutaq ki, Ғг~ Ғ  və oxşar- 
lıq əmsalı k-dıx (şəkil 24). Deməli, F  
fiqurunu Fı fiquruna inikas etdirdik- /!o 
də, F  fiqurunun nöqtəbri arasmdakı 
məsafəbr k-ya vurulur. Homotetiya 
əmsalı к oxşarlıq əmsalma ЬэгаЬэг ol- 
maqla, F  fiquruna homotetik Fj fi
qurunu quraq.

Onda F  fiqurunu Fi fiquruna inikas etdirdikdə, F  fiquru
nun nöqtəbri arasmdakı məsafələr də к- у a vurulur. Ona görə F  
və Fı fıqurları konqruentdir.

Beblikb, qurulmuş Fj fiquru F  fıquruııa homotetikdir, Fı 
fiquruna isə konqmentdir. Teorem isbat olundu.

Bu teoremdə deyilir ki, iki fiqur oxşardırsa, onda bun- 
lardan birini homotetiya və yerdəyişməni ardıcıl yerinə yetir- 
тэкЬ , о birindən almaq olar. Elə bu da 26-cı şəkildə göstəril- 
mişdir. Deməli, oxşar fiqurlarm qurulmasmı homotetik fiqur
larm aurulmasına gətirmək olar.
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Nəticə. Oxşar fiqurlarm uyğun bucaqlan konqruentdir. 
Doğrudan da, F  fıquru F/ fiquruna oxşardırsa, onda Fı 

111111 ni homotetiya və yerdəyişmənin ardıcıl yerinə yetirilməsi 
iMticosində F  fıqurundan alma bibr. Lakin homotetiya və 
. ıdnyişmə bucağm qiymətini dəyişmir. Deməli, F  fiqurunun 

I ıi.uıilən bucağı F[ fiqurunun ona konqruent olan bueağına 
I ı-çocəkdir.

Şəkil 25

8.1. ÇoxüzliHərin oxşarSığı
Tarif. Uyğun çoxüzlü bucaqları və uyğun üzləri oxşar 

olıın iki çoxüzlüyə oxşar çoxüzlii deyilir. Oxşar çoxüzlülərin 
müvafiq elementlərinə onlarm uyğun elementləri deyilir.

Bu tərifə görə oxşar çoxtizlülərdə:
1 . Uyğun ikiüzlü bucaqlar konqruent

dir və eyııi vəziyyətdədir, çiinki çoxüzlü 
bucaqlar konqruentdir;

2 , Uyğun tilləri mütənasibdir, çünki 
һәг bir iki oxşar üzdə ııyğun tillərin nis- 
bətləri bir-birilə eynidir, çoxüzlülərin һәг 
birində qonşu üzləriıı ortaq tili vardır.

Oxşar çoxüzlülərin varlığı aşağıdakı 
teorem ilə isbat olunur.

Teorem 1. Piramidanm oturacağma paralel olub, onu kə- 
sən müstəvi ondan oxşar piramida ayırır.

İsbatı. S piramidanm təpəsi, 
a oturacaq müstəvisi, a' isə kəsən 
müstəvi olsun (şəkil 26).
Piramidanm oturacağmda ixtiyari 
iki X  və Y nöqtəsi götürək. a  müs- 
təvisi XS və YS parçalarım X ’ və Y' 
nöqtələrində kəsir. XY və XT' diiz 
xətləri XYS üçbucağınm müstə- 
visində yerləşib kəsişmədiyindən, 
bir-birinə paraleldir. SXY və SX'Y'
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üçbucaqlannın oxşarlığından çıxır
ki, —  və —  nisbətləri bərabərdir, ’ xs ys ’
yənı

X 'S

l s — к

nisbəti X  nöqtəsinin seçilməsindən asılı deyil. Buradan almır 
ki, a' müstəvisi ilə verilmiş piramidadan ayrılmış piramida, 
ondan к  homotetiya əmsalı olan, S  nöqtəsinə görə homotetiya 
ilə almir. Homotetik fiqurlar isə oxşardır. Teorem isbat olundu.

Məsalə. Piramidanm hündürlüyü dörd bərabər hissəyə 
bölünmüş və bölgü nöqtəbrindən oturacağa paralel miistəvibr 
keçirilmişdir. Oturaeağın sahəsi 400 sm2-ə bərabərdir. 
Kəsikbrin sahələrini tapın (şəkil 24).

1 1 3Həlli. Kəsiklər və -  oxşarlıq əmsalı ib  piramidanm
oturacağına oxşardır. Oxşar fıqurlcirm sahəbri nisbəti onlarm 
xətti ölçülərinin kvadratları nisbəti kimidir. Buna görə də 
kəsiklərin sahəbrinin piramidanm oturacağmm sahəsinə nisbəti

( ; ) 2 . ( ; ) Ч ; ) 2
olar. Deməli, kəsiklərin sahəsi:

2 2 2 
400 ■ Q ) =  25 sm2; 400 • ( 0  =  100 sm2; 400 ■ 0  =  225

sm2

Teorem 2. Oxşar çoxüzlübrin sothbri nisbəti, uyğun til- 
brinin kvadratları nisbətinə bərabərdir.

İsbatı. Tutaq ki, Pı, P z . . . ,P n  ox- 
şar çoxüzlülərdən birinin ayn-ayrı üz- 
brinin sahəbrini göstərir, L  və /-һәг 
hansı uyğun tilin uzunluğudur (şəkil
27). Onda uyğun üzbr oxşar və bütün 
uyğun tillər mütənasib olduğuna görə 
aşağıdakmı alarıq:

f ı  — —■ Eı — —■ ■ !jl  — II.
Pı l2 ’ P2 l2’’"’ Pn ı2
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Buradan da, ЬэгаЬэг nisbətlərin xassəsinə görə:
Pı +  P2 +  — Pn __

Р1 +  Р2 +  -  +  Pn ~  l2 
alırıq. Teorem isbat olundu.

Teorem 3. Oxşar çoxüzlübrin həcimləri nisbəti, uyğun 
tillərinin kubları nisbətinə bərabərdir. &

Isbatı. Bu teoremi yalnız ox- 
şar piramidalar üçün isbat etməklə 
kifayətlənək. Tutaq ki, S A B C D E  
үә S / A ıB ıC ı D ıE ı  piramidaları 
oxşardır.

Bərabər S  və S ı  çoxüzlü 
bucaqları üst-üstə düşmək şərti 
ilə ikinci piramidam birinci pi~ 
ramidanm daxilinə qoyaq (şəkil
28). Şəkil 28

Onda A 1B 1C 1D 1E 1 oturacağı a ı b ı c ı d ı e ı  kimi bir vəziyyət 
olacaq və bu halda A B , B C ,  ... tərəfləri uyğun ab, bc,... 
tərəflərinə paralel olacaqdır. (Çünki üçüzlü A A ı, B B ı , . . .  və s. 
bucaqlarmm uyğun miistəvi bucaqları bərabərdir).

Ona görə a b c d e  müstəvisi A B C D E  müstəvisinə paralel-
dir. Tutaq ki, S O  və S O /-  iki piramidanm uyğun hündürlük-
bridir. Onda S A B C D E  həcmi A B S D E -nin sahəsi ib  S O  hün- 

1 - • dürlüyünün --пэ bərabərdir. Digər tərəfdən,

Sabcde (həcm) ~  Sabcde (sahəsi)' "  SO

Deməli,

lakin,

Ona görə də,

$А В С П Е (һ ж т ) _  ^A B C D E(sahəsı) S O  

^abcdeQ ıscrri) ^ a b cd eÇ sa h əsi) $ 0

s A B C D E (s a h ə s i )  _  S O 2 

S a b c d e (s a h s s ı )  ^ о 2
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^ABCDEİJhbcm) S O 3 S A 3

^übcde(həcm ) S o 3 SCL3

8.2. Oxşar silindirlər və konusSar
Tərif. Oxşar düzbucaqlılarm və ya dtizbucaqlı iiçbucaq- 

larm uyğun tərəfbri ətrafmda fırlanmasmdan alman iki silindir 
və ya konusa oxşar silindir və ya konus deyilir.

Tutaq ki, (şəkil 28, 29) h və hj iki oxşar silindr və ya 
konusuıı hündürlükləri, r və r/-oturacaqlarının radiuslan, / və lı 
isə doğranlardır. Bu halda tərifə görə:

r  _  h r  __ L

r*ı ftı Г± 1г
Buradan da ЬэгаЬэг nisbətlərin xassəsinə görə:

r + h  r  r + l  r  və
г г + һ х r x г х +  1г  г г

olur. Bu tənasübləri qeyd edib. aşağıdakı teoremi isbat edək.
Teorem. Oxşar silindirlərin və ya konuslarm у an və tam 

səthlərinin nisbəti, bunlann radiuslan nın və у a hündürlükləri- 
nin kvadratları nisbətiııə, həcmbrinin nisbəti isə, radiusları və 
ya hündürlükbrinin kubları nisbətinə bərabərdir.

Tutaq ki, S, T və Fbu silindir və ya konusun uyğıın ola
raq у an səthirıi, tam səthini və həcmini göstərir, Sı, Tı və Vj isə 
birinciyə oxşar başqa bir silindir və ya konusun eyni kəmiy- 
yətbrini göstərir.

Onda silindirlər üçün:
S _  2 n r h  _  r h  _  r  h _  r 2 _  h 2

Sx 'ZnTihi ГХҺХ г г  һ г г г 2 h-ı2
Т _  2 n r ( r + h )  _  r  r + h    г 2   h 2

Tt 2 n r 1(r1+ h 1) r x г х + һ г  r x2 h x2

V n r 2h T2 Һ Г3 Һ3
Vt nr^h-L rx 2 һх Г±3 Һг3
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Şəkil 2,8 

Konuslar üçün:
S __ n r l  _  r  l

u

Şəkil 29

nrxlx

n r x (rx+ h x)
1 7 »-nr~h rl

гг

r 2 h.2

r x2 Ихг
r + l r 2 _  h 2

r x +  Lx r x2 һ хг

г ı“
h_

h x

г*
r±~

yaza bilərik.

§9. Pifaqor teoremi
ABC düzbucaqh üçbucağmı nəzərdən keçirək (şəkil 30). 

Düz bucaq təpəsindən h hüııdürlüyünü keçirək. Onda bır neçə 
oxşar üçbucaq alırıq:

A A D C - M C B  ( ! )  
A B D C - A A C B  (2)  
A A D C - & B D C  (3)

С

/  fb /  1 \ a
h

/\V  CLc bc
D с
Şəkil 30

1 7 1



Şəkildə verilən işarələmələrdən istifadə edərək, hər oxşar 
üçbucaqlar cütündən aşağıdakı münasibətləri yazanq:

z = b̂ h2 =  Uc ' к
 ̂ bç _  b _ ^  2

J b с c~ ч d r  d 7
3) f  =  ~=*a  =  «cа с
Tərif. т:к=к:п bərabərliyində к parçasma orta mütənasib 

və ya həndəsi orta deyilir.
Aşağıdakı xassələri verək:

1. Düzbucaqlı üçbucağm kateti hipotenuzla, həmin katetin 
hipotenuzu üzərindəki proyeksiyası arasmda orta mütənasibdir.

2. Düzbucaqlı üçbucağın düz bucaq təpəsindən endirilən 
hündürlüyü katetlərin hipotenuz üzərindəki proyeksiyaları 
arasmda orta mütənasibdir.

Bu xassələrdən birincisinin köməyi ilə Pifaqor teoremini 
isbat edək.

Teorem. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzun kvadratı 
katetbrin kvadratları cəminə bərabərdir.

Həqiqətən,
b 2 =  bc ■ с və а 2 =  a c ■ с 

olduğundan bu bərabərlikləri tərəf-tərəfə toplasaq:
а 2 +  b 2 =  ac ■ с +  bc ■ с =  с ■ (ас +  bc) =  с ■ с =  с 2 

olur. Beləliklə,
с 2 =  а 2 +  b 2

Teorem 1. Üçbucağm orta xətti üçüncü tərəfə paralel 
olııb, həmin tərəfin uzunluğunun yarısma bərabərdir.

Verilir: AABC-də AM =  MC və AN =  NC
İsbat etməli: MN || MC уэ MN =  —

2
İsbatı. AABC-də şərtə şörə

AB =  2AN və ЛС =  2AM 
bərabərliyi doğrudur. Onda,

^  =  ^ = 2  ( 1)
A N  A M  w

172



I )igər tərəfcbn,
ZNAM-ZBAC (2)

( 1 ) V3  (2 ) ~<tan alırıq ki, AAMN^AACB oxşar
liçbucaqlarııı uyğun bucaqlan ЬэгаЬэг olduğımdan

ZANM= ZABC =>MN ЦВС
oxşar üçbucaqlarm uyğun tərəfbri mütənasibdir.

BC AB ВС 1
 = ---- =>-------=  2 =$ MN =  -B C
MN AN MN 2

Məsəia. İsbat edin ki, üçbucağm medianları bir nöqtədə
kəsişir, kəsişmə nöqtəsindən təpədən başlayaraq 2 : 1  nisbətinə
bölünür.

Həlli. Ixtiyari ABC üçbucağmı nəzərdən keçirək. AN və
BM  medianlarmın kəsişrnə nöqtəsini О nöqtəsi ilə işarə edək.

MN orta xəttdir onda MNWAB. Aydmdır ki,
/ ' i =  /  Ал AO BO AB

л Л  =* A0M N  ~  А0БА  ^7777 =  7777 =  7777/_1 =  Z2J ON ON MN
Bilirik ki,

AB=2MN
onda

B 0 = 2 0 M \  ə AO=2 ON 
Beləliklə О nöqtəsi AN vs BM  medi- 
anlarını təpədən başlayaraq 2 : 1  nis- 
bətində bölür,

Analoji isbat edilir ki, CK  və BN medianlarmm kəsişmə 
nöqtəsi təpədən başlayaraq 2:1 nisbətində bölür və О nöqtəsi 
ilə üst-üstə düşür.

Teorem. Çevrənin AB və CD vətərləri S nöqtəsində 
kəsişirlərsə (şəkil 31)

AS ■ SB =  DS ■ SC
İsbatı.

ADCB =  Z.DAB} 
zЛВС =  LADÖ  

daxilə çəkilmiş bucaqlardır.
/-ASD =  Z.CSB
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qarşılıqlı bucaqlardır. Deməli,
DS Л5

M SD -  Д CSB => —  =  —  => AS- BS =  DS- SC 
в ь  c s

Teorem isbat olundu.

§10. Oxşar çoxbucaqlılar
Çoxbucaqlımn tərəflərinin sayı tiçdən çox olduqda onun 

uyğun tərəflərinin mütənasibliyi onlarm oxşar olması üçün kafi 
deyil. Məsələn, kvadrat və rombun tərəfləri mütənasib olduğu 
halda bunlara oxşar deyillər (şəkil 32. a, b)

Şəkil 33. a) Şəkil 33. й) 
Uyğun bucaqları konqruent, uygun хэгэпэп ıııuumaaıu 

olan çoxbucaqlılara oxşar çoxbucaqlılar deyilir.
Məsələn, Zj4' =  /Л ,£ В '  =  /LB, ZC' ■= zC və zD' =  Z.D 
A -> A', В -> zB ', С -» C', D -> D' 
a ' b ' _  в'с' _  c ' d ' _  a ' d '
AB BC CD AD

Olduqda
A'B'C'D' - ABCD (şəkil 2).

10.1. Oxşar çoxbucaqlıların sahaləri nisbəti 
Teorem. Oxşar fiqurlarm sahələri nisbəti oxşarlıq əmsa- 

lınm kvadratma bərabərdir.
Isbatı. Əvvəlcə bu teoremi iiçbucaq üçün isbat edək.

1. ÄABC üçbucağı к oxşarlıq əmsalı ilə AA'B'C' üçbuca- 
ğına oxşardır (şəkil 34).
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АЛВС=АА'В'С'
ЛВС üçbucağma A'B’C' üçbucağma inikas etdirən oxşar çevir- 
шә bucaqların konqruentliyini saxlayır və

A'B'=kAB;A'C'=kAC və лЛ =  /Л '
1  1  

Saa'b ' c ' =  2  ' A'C'sin/-A' — -  кАВ ■ кАС ■ sin/-A

=  ~ к 2АВ - ACsinzA  =  k 2SAABC

5 л д 'в 'г к 2
Д̂АВС

2. Tutaq ki, F  çoxbucaqlısı Aı, Д2,..., A„ üçbucaqiarına 
ayrılmışdır (şəkil 35). F ' çoxbucaqlısı Ä: oxşarlıq əmsalı ilə F  
çoxbucaqlısma inikas etdirən oxşarlıq inikasmda A,„ üçbucağını 
A'm üçbucağma keçəcək

в

D

Səkil 35

S(F ') =  5(Aİ) +  5(Л^) +  5 (A3 ) +  -  +  S (ä ;)
— /с2 5(Ах) +  /c2 5(A2) +  /<2 5 ( Д3 ) +  ••• +  

+/с25(Дп) =  /c2S(F)
S(F '): S (F ) =  fc2
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“Deyilənə görə bir dəfə Ptolomey Evkliddən soruşur ki, həndəsədə 
onun “Başlanğıclar” - indikindən daha qısa yol varmı, burıa о, belə 
cavab verir: həndəsədə şahlar iiçün ayrıca yol yoxdur ”.

Prokl
VIII FƏSİL 
İNVERSİYA

§ 1 . İnversiya
Biz indiyə qədər baxdığımız həndəsi çevirmələrin belə 

bir xassəsi vardır. Hərəkət və oxşarlıq çevirmələrində, parça 
parçaya, düz xətt düz xəttə çevrilirdi. Beb  həndəsi çevirmələr 
kollinasiya çevirmələri və ya xətti çevirmələr adlanır. Kol- 
linasiya çevirmələrin köməyi ilə XVII əsrdə müəyyən məsələ- 
ləri həll etmək olmurdu.

Bir-birinə inversiya olunan nöqtələrə hələ qədim vaxtlar- 
da baxmışlai'. Məsələn, Appolloni belə nöqtələri bəzən “qarşı- 
lıqlı polyuslar” adlandırırdı. İnversiya həndəsi çevirmə kimi 
XIX əsrdə öyrənilməyə başlanmışdn. 1831-ci ildə İsveç alimi 
L.Magnus ilk dəfə bu haqda məqalə çap etdirmişdir. 1845-ci 
ildə fızik Vilyam Tomsonun (Lord Kelvin-mütləq tempraturun 
vahidi onun şərəfinə adlandırılmışdır) tədqiqatlarından sonra 
inversiyaya maraq artmışdır. Bu inikasla, həll edilə bilməyən 
bozi çevrəyə aid məsələlər düz xətt üzərindəki məsəblərə gəti- 
rilir və sadə yolla həll edilir.

İnversiya miistəvinin özünə eb  inikasıdır ki, bu inikasda 
çevrə bəzən düz xəttə çevrib bilir. İnversiya qeyri-xətti olma
yan çevirmədir.
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Müstəvi üzərində S mərkəzli, 
R radiuslıı co{S,R) çevrəsinə ba
xaq (şəkil 1). A'

Tərif 1. A' nöqtəsi О A düz 
xətti üzərində olub Şəkil 1

5Л ■ SA' =  R2
münasibətini ödədikdə А' və A nöqtələrinə S mərkəzli, R radi - 
uskı oj(S,R) çevrəsinə nəzərən simmetrik nöqtələr deyilir.

Tərif 2 . o)(S, R) çevrəsinə пэгэгэп inversiya elə həndəsi 
çevirmədir ki, S nöqtəsi ilə üst-üstə diişməyən ixtiyari A nöq- 
təsini SA şüası üzərində yerləşən A' nöqtəsinə inikas etdirir ki, 
bu zaman

bərabərliyi ödənilir.
a)(S, R) çevrəsinə inversiya çevrəsi S mərkəzinə-inver- 

siya mərkəzi, R radiusuna isə inversiya radiusu deyilir.
R radiuslu S  тэгкэгН a)(S,R ) çevrəsinə пэгэгэп inver

siya A nöqtəsi A' nöqtəsinə inikas olunubsa, onda (l)-dən almir

R--1 olduqda 0 A’ və OA məsafələri qarşılıqlı tərs ədədlərdir 
ona görə inversiyada bir-birinə uyğun olan A' və A nöqtələrinə 
inversiya çevrəsinə пэгэгэп simmetrik ııöqtələr və ya tərs nöq- 
tələr, inversiyaya isə tərs radiuslar çevirməsi də deyilir.

ЬэгаЬэг!iyindən almir ki, SA məsafəsi nə qədər kiçik olsa, SA' 
məsafəsi о qədər böyülc olur və tərsinə. Nöqtə inversiya mər- 
kəzinə nə qədər yaxmdırsa, onurı surəti inversiy a mərkəzindən 
uzaqdır.

Çevrəyə пэгэгэп simmetriya çevirməsinin tərifindən alı- 
nır ki, inversiya çevrəsinin mərkəzindən fərqli müstəvinin is-

SA'SA' = R 2 (1)

ki,
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Şəkil 2

tənilən nöqtəsi üçün çevrəyə nəzərən simmetrik nöqtə bırqıy- 
mətli təyin edilir. ^

Çevrəyə nəzərən simmetrik nöqtələrin variıgı aşağıda ı 
teoremdən almır.

Teorem 1. о)(S,R) çevrəsinin xaricində A nöqtəsı yer- 
ləşir (şəkil 2). аз çevrəsinə Л nöqtəsindən AM və AN toxunan- 
ları çəkilmişdir. SA və MN düz xətlərini В  kəsışmə nöqtəsı və 
nöqtəsi çevrəyə nəzərən simmetrikdir.

İsbatı. D ü z b u c a q h  SMA v ə  SBM ü ç b u c a q l a n  o x ş a r d ı r l a r ,
yəni

ASMA -  дSBM. ~  -
Bu nəticədən istifadə edərək 

çevrəyə nəzərən verilmiş nöqtəyə 
simmetrik nöqtəni qura bilərik.
Burada üç hala baxaq;

I IijaI. 4̂ nöqtəsi çevrənin xa
rici nöqtəsidir.

A nöqtəsindən AT toxunanı çə- 
kək. A nöqtəsi ib  çevrənin S mərkəzi- 
ni birləşdirək (şəkil 3). T nöqtəsindən 
AS düz xəttinə perpendikulyar endi- 
rək. Bu perpendikulyarın oturacağı A' 
nöqtəsi tələb olunan nöqtədir. Doğru- 
dan da nəticə 1 -ә görə

R2 =  • 5Л
olar. ^  §әИ13-а>

II hal. A nöqtəsi çevrənin daxili nöqtəsidir.
Çevrənin mərkəxi və A nöqtəsindən keçən SA düz xəttmə 

A nöqtəsindən perpendikulyar qaldıraq (şəkil 3 .a). Bu per- 
pendikulyarm çevrə ilə kəsişdiyi T nöqtəsindən çevrəyə toxu- 
nan çəkək. Bu toxunanın SA düz xətti ib  Л' kəsişmə nöqtəsı 
axtarılan nöqtə olacaqclır.

/1<
A' J A
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Səkil 4

III hal. A nöqtəsi çevrə üzərindədir (şə- 
kil4). Tərifə görə:
Rz =  SA' ■ SA=>R • SA' =  R2 => SA' =  R 
Deməli, çevrə üzərində olan nöqtənin həmin çev 
rəyə nəzərən simmetrik nöqtəsi üst-üstə düşür.

Теогеш 2. K,M  və N əsas 
çevrənin ixtiyari nöqtələridir. p - isə 
MN parçasmm orta perpendikul- 
yardır. Onda KM  və KN düz xətləri 
p  diiz xəttini əsas çevrəyə пэгэгэп 
simmetrik nöqtələrdə kəsir.

İsbatı. Tutaq ki, S nöqtəsi 
əsas çevrənin mərkəzidir. Onda 

MK П p =  A və NK П p =  В 
olsun p  düz xəttiııin əsas çevrəsi ilə 
А В parçası üzərində olmayan 
kəsişmə nöqtəsi P  olsun MKN 
daxilə çəkilmiş bucaqdır. S nöqtəsi 
çevrənin mərkəzi olsun. Onda,

zMKN=zPSN=>zBKA =  zBSN ZMSA^ZBSN 
Konqruent bucaqlar qonşu bucaqlardır. Onda ASNB və AAKB 
-nin bütiin bucaqları bərabərdir (şəkil 5). мл 

Onda ABSN və AMSA üçbucaq- 
larmın uyğun bucaqları ЬэгаЬэг olacaq.
ABSN və A MSA üçbucaqlannm oxşar- 
lığmdan

SA SM
—  =  ~ ± >  SA- SB =  SN ■ SM 
SN SB

Bu nəticədən istifadə edərək A nöqtəsinə simmetrik nöq- 
təni aşağıdakı kimi qurmaq olar.

Tutaq ki, ojÇS, R) inversiya çevrəsidir və A müstəvinin 
ixtiyari nöqtəsidir. (A Ф S) SA düz xəttini çəkək. SA düz xət- 
tinin A nöqtəsindən keçən və əsas çevrəni M  və К  nöqtəsində 
kəsən ixtiyari düz xətt çəkək (şəkil 6 . a).

Şəkil 6

Səkil 6 . a  
S A ‘ S =  RZ
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М  nöqtəsindən SA düz xəttinə perpendikulyar çəkək. Bu 
perpendikulyar çevrəni digər bir N  nöqtəsində kəsər. NK düz 
xətti SA düz xəttini A' nöqtəsində kəsəcək. A və A' nöqtələri 
çevrəyə nəzərən simmetrik nöqtələrdir. Bu qurmada A və A' 
nöqtələrinin yerini dəyişmək olar. Əvvəlki qurma bu qurmanm 
xüsusi halmdan alımr. M  və К  nöqtələrini üst-üstə düşdükdə 
kəsən toxunan olur.

§2. Antiparalel diiz xatlər
İnversiyanm yeganə bir nöqtəyə tətbiqinə əvvəlki para- 

qrafda baxıldı. İnversiyanı mürəkkəb həndəsi fıqurlara tətbiq 
problemlərini nəzərdən keçirək. Məsələn, düz xəttə, çevrəyə və 
s.

Düz xətt hər hansı bucağm tərəflərini kəsdikdə, bu tərəf- 
lərin һәг biri ilə bucaqlar əmələ gətirir. Bu bucaqlardan ancaq 
biri alınan üçbucağm daxili bucağı olur. Gəbcəkdə diiz xətlə 
bucağm tərəfi arasındakı bucaq dedikdə, həmin göstəribn bu
caq nəzərdə tutulacaqdır.

Tərif. Bucağın tərəflərini 
kəsən iki düz xətdən birinin buca- 
ğın bir tərəfi ib  əmələ gətirdiyi 
bucaq, digər düz xəttin bucağın о 
biri tərəfi ilə этэ 1э gətirdiyi bu- s 
cağa konqruent olarsa, beb düz Şəkil 7
xətlərə həmin bucağa пэгэгэп an
tiparalel düz xətlər deyilir.

Məsələn, 7-ci şəkildə Z.1=Z.2 olduqda а  үә b diiz xətbri 
antiparalel düz xətbrdir. Antiparalel düz xətlər iimumiyyətlə 
paralel deyil. Xüsusi halda düz xətbrin hər ikisi bucağın 
tənböbninə perpendikulyar olduqda, bir-birinə paraleldir (şəkil 
8).

Lemma. AB və A rB' müxtəlif 
nöqtəbr cütü oo(S, R) çevrəsinə nəzə-
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} => SA' ■ SA

rən simmetrikdir, A A', В -* B r (şə- 
kil 8 .a).
Onda

ZSA'B' ~  /.SAB 
Başqa sözlə AB və A'B' düz xətləri anti- 
paraleldir.
Isbati. inversiyanm tərifmə görə,
A -> A' => SA' ■ SA — R2 
В B' => SB' ■ SB ~  R2 

Deməli,
AASB~AA'SBf 

(bir bucağına /.ASB ~  /.A'SB' 
və iki tərəfmə görə oxşarlıq 
əlaməti) oxşariıqdan alımr ki 

/.SAB =  /.SB'A' 
və yaxud

/.SBA ~  /S Ä B '
Şəkildən görünür ki,

Y +  P =  180°)  
a  +  cp =  180°J

Şəkil 8

SB' ■ SB =* ^  ~
SB ' SA

Səkil 8 л
qonşu bucaqlardır. ABA'B’ dördbucaqlısının qarşı bucaqlarmm 
cəmi 180°- bərabərdir. Oııda ÄBA’B' dördbucaqlısmm xariciпз 
çevrə çəkmək olar.

§3. İnversiyanm xassələri
1 . İnversiya mərkəzindən başqa müstəvinin nöqtələri üçün 

verilmiş çevrəyə пзгәгзп simmetrik nöqts vardır.
2. İnversiyada F  fiqurunu F' fiquruna inikas F F' olu- 

narsa, onda F' fiquru da F  fiquruna inikas olunur.
3. inversiyada inversiya çevrssinin nöqtslsri özü-özüns 

inikas olunur. Ysni tsrpsnmsz qalir.
İsbatı. A noqtssi inversiya çevrəsi üzsrinds olarsa onda

SA-R
olar və ona görs d3
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Rz
—  =  /?=> SA' =  R

Tərifə görə A' və A eyni şüa üzərindədir. SA=SA'=R bərabərliyi 
doğrudur. Deməli, bu nöqtələr üst-üstə düşür.

4. İnversiya çevrməsində, inversiya çevrəsinin daxili nöq- 
tələri xarici nöqtələrinə çevrilir və tərsinə, xarici nöqtələri isə 
daxili nöqtəbrinə çevrilir.

İsbatı. Tutaq ki, A nöqtəsi inversiya çevrəsinin daxilin- 
dədir. Onda

Bu isə A’ nöqtəsinin inversiya çevrəsinin xaricində oldu- 
ğunu göstərir. Eyni qayda ilə tərsini də isbat etmək olar. Belə- 
liklə, almir ki, inversiya çevrəsi üzərində olmayan və inversiya 
mərkəzi ib  üst-üstə düşməyən A nöqtosi və onun A' sürəti SA 
şüası üzərində inversiya çevrəsinin müxtəlif tərəfbrində olur.

5. İnversiya çevrəsinin daxilində olan nöqtə bu çevrənin 
mərkəzinə yaxınlaşdıqca, onun obrazı bu çevrədən uzaqlaşır və 
tərsinə.

İsbatı. A' nöqtəsi S nöqtəsinə qeyri-məhdud yaxmlaşdıq- 
da onda

olur. Deməli, A nöqtəsi S mərkəzindən uzaqlaşır.
6 . İnversiya mərkəzindən çıxan şüa özünə çevrilir.
7 . İnversiya mərkəzindən keçən düz xətt özünə çevrilir. 

Doğrudan da, tərifə görə şüa üzərində ixtiyari nöqtəyə,
çevrəyə пэгэгэп simmetrik nöqtə elə həmin şüa üzərində ola
caq və tərsinə.

Bu xassənin isbatı inversiyanın tərifindən və 4-cii xassə- 
dən alınır.

beblikb,
S A >  R

R2
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Teorem. S inversiya mərkəzindən keçməyən çevrə, in
versiya nəticəsində, S  inversiya mərkəzindən keçməyən çevrə- 
уэ çevrilir.

İsbatı. Tutaq ki, a)(S,R ) əsas çevrədir. co1(N ,r) isə S 
mərkəzindən keçməyən ixtiyari çevrədir. S  və N nöqtələrindəıı

Bu düz xətt a)(N,R) çevrəsini kəsdiyi nöqtələri B\ və C\ ilə 
işarə edək. B\ və C\ nöqtələrinin сo(S,R) çevrəsinə пэгэгэп 
inversiyalannı C2 və Bı ilə işarə edək. Bı C2 Diametrli oj2 bir 
çevrəsi çəkək. İndi isbat edək ki, a)(S,R) çevrəsinə пэгэгэп 
со (TV, r) çevrəsinin nöqtələri a)2 çevrəsinə inikas olunur.

a)(N, r) çevrəsinin ixtiyari bir A\ nöqtəsini qeyd edək. 
Onun obrazmı Аг —ilə işarə edək:

-> A2 v ə  B  ̂ B2 
inversiyasında

-  z.B2A2M
digər tərəfdən

A  ̂ —> A2 və Cj —> C2 
inversiyasmda

Z-SA-̂ B̂  — z.SA2B2 
buradan

/ - A ^ B j  -  aC 2A2S 
AA1B 1C1 düzbucaqlı iiçbucaqdır, çünki qurmaya görə, B1C1 

diametrdir.

olsa onda,
a B jA iC  ı=90°
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zA jB ıC ı+zA ıC ıB /=90°
olar. Deməli,

ZB2A2M +Z C2A2S=900̂ zB2A2C2=900.
A2 nöqtəsi diametri B2C2 olan 
çevrə üzərindədir.

Teorem. Inversiya mərkəzindən keçməyən düz xətt in
versiya nəticəsində inversiya. mərkəzindən keçən çevrəyə 
çevrilir.

İsbatı. &>(S, R) əsas çevrə, a  isə S nöqtəsindən keçməyən 
düz xətt olsun. Burada üç hal ola bibr.

I hal. a düz xətt ilə ш çevrəsinin ortaq nöqtəsi yoxdur. S 
nöqtəsindən a  düz xəttinə perpendikulyar endirək. Onların 
kəsişmə nöqtələrini P ilə işarə edək (şəldl 10)

P  nöqtəsinin ю çevrəsinə пэгэгэп inversiyası P' olsun а 
diiz xətti iizərində ixtiyari A nöqtəsi qeyd edək. A nöqtəsinin ю 
çevrəsinə пэгэгэп inversiyasım A' ilə işarə edək, Bilirik ki, 

SA-SA' =  SP-SP' =  Л2

buradan,

=  §  və ZP'SA' =  ZPSA
SP' s x

buradan alırıq ki,
AP'SA'~ASPA.

deməli,
zSA'P' =  zSPA 

Beləliklə, A nöqtəsinin A' 
tərsi SP' diametrli çevrənin üzərin- 
də
yerləşəcək.

II hal. a  düz xətti co(S,R) 
çevrəsinə toxunur (şəkil 11). M  
nöqtəsi toxunına nöqtəsi olsun.

SM=R
P E a  nöqtəsinin co(S, R) çevrəsinə пэгэгэп inikası P' ilə 

işarə edək.
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SP' SM
S P ' . SP  =  R 2 =* SP’ ■ SP =  SM ■ SM => —  =  —  =>

SM SP
=> ASPM-ASP'M => ASP’M =  /LSMP =  90° 

Ondıa, Deməli, a düz xəttinin ixtiyari nöqtəsinin inver
siya nəticəsində obrazi diametri SM  olan çevrə üzərində 
olacaq.

I l l  ihai. a  düz xətti 0)(S, R) çevrəsini В  və С nöqtələrin- 
ds kəsir ('şəkil 12). Onda a  düz xəttinin obrazı S, В  və С 
nöqtəbrindən keçən çevrə olacaq.

§4. İnversiyada məsafənin dəyişməsi
A və В  nöqtəbri Q)(S, R) çevrəsinə nəzərən uygun olaraq, 

A ’ və B ’ nöiqtələrinə inikas olarsa,
ASAB-ASA’B' = > ~  =  s~ ^  a 'B' =  (1)

AB SB SB
digər tərəfcdən,

r 2
SA' ■ AB =  R2 => SA' =  ——

5Л
axırmcı bəırabərliyi ( 1) də nəzərə alsaq:

, , R2 -ABA fi z=_______
SA -SB

Teorem. co(S, R) çevrəsinə nəzərən simmetrik olan iki 
çevrə homotetikdir.

İsbatlı. Tutaq ki,
13-cii şəki ldəki çevrə- 
b r (jü(S , R') çevrəsinə Ş, 
nəzərən simmetrikdir A \

AB və A'B" isə onların 
diametrbri<dir. Sakil 13
A -> A', В B', M -* M' və N -* N' 
ü)(S, R) çewrəsinə пэгэгэп simmetrik nöqtəbr olsun, onda

Z.SBN s  /.SB'N' 
olar. A -> A' və M —> M' nöqtəbri də u>(S, R) çevrəsinə nəzə 
rən simmetorik nöqtəbr olsun, onda

П/ 1
5 л

v —
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digər tərəfdən
/LB'N'M' +  /SA'M' =  180°

Bu çevrə daxilinə çəkilmiş dördbucaqlı olarsa, onda 
x +  AB'N'M' -  180°

/.SAM =  z SA' М' (1)

qonşu bucaqlar olar. Axırmcı bərabərlikləri tərəf-tərəfə çıxsaq,

Burada (1) bərabərliyini nəzərə alsaq,
x =  Z.SMA => AM II B'N' 

bu isə о deməkdir ki, S  nöqtəsi oj və coı çevrələrimn homoteti
ya mərkəzidir.

В -> B', С -* C', А -> A', M -> Af' 
olsun. Tutaq ki, BC və B'C' uyğun çevrələrin diametrləridir. 

AMAS-AM'A'S => /.MAS =  zM'A’S 
/M'A'S +  ZN'A'B' =  /.MAS +  /.MAA' =  BB'  => 

=$/N'A'B' =  /.MAN => AM II B'N'
analoji olaraq,

Deməli, AS AM və ASB'N üçbucaqlan homotetikdir. Onda

çevrələrdə homotetikdir.
Teorem. (Prolemey). Çevrə daxilinə çəkilmiş dördbucaq- 

lınm qarşı tərəflərinin hasilbrinin cəmi dioqanallarınm hasilinə

x =  /S A ’M'

NB II M'A'

A B', M -» N', N -> M', və В -> A'

İsbatı. aı(A, R) çevrəsi- 
nə nəzərən ABCD dördbucaq- 
lısınm xaricinə çəkilmiş çevrə- 
уә simmetrik olan fiqur düz 
xətt olacaq (şəkil 14).

bərabərdir.

B'D' =  B'C' +  C'D' (1)

С

Şəkil 14
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CD' =
C D - R 2
УШ ■ AC

Bu bərabərlikləri (l)-də nəzərə aiaq.
^R'^l — BC-R2 4 cd'rZ
AB-AD ~  AB-AC AD-AC

Axırıncı ЬэгаЬэгНут һәг bir tərəfmi — ——  ifadəsinə 
vuraq, onda BD • AC =  BC ■ AD +  CD ■ AB alanq.

§5. İaversiyanİH smalitik iisulla verilmasi
inversivamn xassələrini analitik metodda vermək olar. 

Düzbucaqlı koordinat sistemində inversiya mərkəzini koordinat 
başianğıcmda yerləşdirək (şəkil 

Fərz edək ki, A nöqtəsi- 
tıin koordinarları x, у  inver- 
siyada A nöqtəsinə uyğun А1 
nöqtəsinin koordinatları хг və 
yx-dir. Onda, OA — (x, y) və 
7Щ  =  (xlt у г)

0Аг =  ÄOA (1) 
burada, хг — Ax və yx — Ху.
Я vuruğunu tapaq.

OA və OA-j vektorlan eyni istiqamətli olduğuna görə A >  
0  olar. ( 1) bərabərliyindən alırıq ki,

(Щ  =  Л Ш
axırıncı bərabərliyin hər iki tərəlini 0A~ya vuraq

ОД1  =  x 2 -h y 2
digər tərəfdən

( Щ - Ш  == Л Ш 2 J 2 ) _ ___
Bilirik ki, inversiyada 0Аг ■ OA =  R2-dir. Bu münasibət- 

ləri (2 )-də nəzərə alsaq.
R2

Я — —j -
x z +  y z
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onda inversiyada 

* 1

bu inversiyanm tərsi üçün
x1 = —— ri?2 vəy 1 =  —— -R 2 (3)

x  + y 2 x 2+ y 2

УЭУ = ^ 7 2R2 (4)xİ+yİ xı+yİ
inversiyada düz xəttin və ya şevrənin surətlərini analitik me- 
todla da tapmaq olur.

Teorem. İnverisya
a) İnversiya mərkəzindən keçən düz xətti özünə çevirir.
b) İnversiya mərkəzindən keçməyən düz xətti, inversiya 

mərkəzinədn keçən çevrəyə inikas etdirir.
c) inversiya mərkəzindən keçməyən çevrəni, inversiya 

mərkəzindən keçməyən çevrəyə inikas etdirir.
d) Inversiya mərkəzindən keçən çevrəni, inversiya mər- 

kəzindən keçməyən düz xəttə inikas etdirir.
Teoremin isbatı veririk ki, müstəvidə düz xətt və çev- 

rənin ümumi tənliyi aşağıdakı kimidir
A (x2 +  y 2) +  Bx +  Су +  D =  0 (5)

burada,
A2 +  В 2 +  С2 >  О,

А =  0 olduqda (5) tənliyi xətti tənlik olur və düz xətti 
təyin edir.

(x — a ) 2 +  (y  — b ) 2 =  R2 
şəklində olan çevrənin tənliyi (5) tənliyi şəklinə gətirmək olur. 
inversiyada (5) tənliyı ilə verilən F  fiqurunun surətinin hansı 
fiqur olduğunu aydmlaşdıraq.(5) tənliyində (4) münasibətlərini 
nəzərə alaq
A R *(xl+y l) BR2Xl+CR2yı D _  0

+y| ) 2 x?+yf 
başqa sözlə,



D (x2 +  у  I )  +  BR 2x1 +  CRzy1 +  AR4 
(6 ) tonliyi inversiyada F  fiqu- 

rımun surətinin tənliyidir. Bütün 
dörd halın hamısmı tədqiq edək.

a) F  fiquru inversiya mərkəzin- 
dən keçən düz xətdir (şəkil 16 a).
A =  0 və D =  0 onda (6 ) tənliyi

B xx +  Су. — О 
şəklinə diişər. Bu isə F  düz xəttmin 
inversiyada ayrıldığı fiqurun tənliyi- 
dir. Aydmdır ki,
Вхг +  Суг =  О
düz xəttin tənliyidir. a) teoremi isbat 
olundu.

b) F  fiquru, inversiya mərkəzin- 
don keçməyən diiz xətt olsun (şəkil 
16 d). Onda, (5) tənliyində /1 =  0 vo 
D Ф 0 olarsa (6 ) tonliyi

x\ + y (  — 2  ах г — 2 byt =  0  

şəklinə düşür. Burada,

0 (6)

-вкг və 2b -CR2

b ) 2 =  a 2 +  b 2 (7)

2  a U
demoli,
(xx -  a ) 2 +  Or

(7) tənliyi inversiya morkozin- 
dən keçən çevrənin tənliyidir. demo
li inversiya mərkəzindən keçməyən 
düz xətt, inversiya mərkəzindən ke- 
çən düz xəttə çevrilir.

c) F  fiquru inversiya mərkəzindən keçməyən çevrə ol
sun (şəkil 16 c). Bu halda А Ф 0 və D Ф 0. Onda (6 ) və (5) 
tənlikləri eyni şəkiili tənliklərdir. onlarrn hər ikisi О nöqtəsin- 
dən keçməyən çevrələrin tənlikləridir.

Səkil 16



d) F  fiquru inversiya mərkəzindən keçən çevrənin tən- 
liyi olsun (şəkil 15 b). Onda (5) tənliyində А Ф 0 və D =  0 
olar. (6 ) tənliyi

Вхг +  Суг +  Az2 =  0 (8 )
А Ф 0 olduğundan (8 ) tənliyi çevrə mərkəzindən keçmə- 

уэп düz xəttin tənliyidir.
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“Cisim  odur ki, uzunluğu , en i və dərinliyi vardır”

E vklid
IX  FƏSİL 

SAHƏ YƏ HƏCM

§1. Elementar həndəsədə “cisim” anlayışının 
məzmunu haqqmda

“Cisim” anlayışı həndəsənin mühüm anlayışlarmdandır. 
Məktəb həndəsə kursunda cisim anlayışma rast gəlinir. Həmin 
anlayışm məzmunu haqda təsəvvür yaratmaq üçün, müxtəlif 
təsvir xarakterli yanaşmaiardan istifadə etməkb məlum əyani 
təsəwürlərlə əlaqələndirilir.

Bizi əhatə edən aləmdə istənibn fiziki cisimlər yerləşdiyi 
foza hissəsi bu anlayışlar haqda ilk təsəwiirünü yaradır. Fiziki 
cisimbrin bütün xassəbri rəngi, hansı materialdan düzəldildiyi, 
bərkliyi və s. atılır, ancaq yerləşdiyi fəza bissəsinə baxılır. 
Bizim həndəsi fiqurlar haqqmda bilikbrimiz ilk baxışda, fiziki 
cismin fəzada tutduğu məkan təsəvvürünü verir.

Məsəbn, futbol topu dedikdə onun yerləşdiyi fəza hissə- 
sinə (kürə) baxılır.

Bəzi dərsliklərdə bu anlayışm tərifi əyaııi təsəvvürlərə 
əsaslanaraq verilir. Məsəbn, “Cisim hər tərəfdən məh- 
dudlaşdırılmış fəza hissəsidir”. Bu təri i' həndəsənin bu miihüm 
anlayışları haqda çoxlu sayda suallar meydana gətirir.

Parça və dairə-müstavi “hissəsi”di.r. Həmiıı fiqurlar hər 
tərəfdən məhdudlaşdırılmışdır. Parça və dairə-cisimdirmi?
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Üç ölçülü fəzada hər hansı P  nöqtəsinin ətrafi-mərkəzi P 
nöqtəsində olan ixtiyari kürəyə deyəcəyik.

Tərif. Fiqurun nöqtəsi о zaman daxiii nöqtə adlanır ki, 
tamamib onun hər hansı fiqura daxil olan ətrafı olsun.

Məsəbn, R radius! u kürənin mərkəzindən r  <  R məsafə- 
də yerləşən ixtiyari nöqtə kürənin daxili nöqtəsidir. Çtinki 
mərkəzi bu nöqtədə olub, radiusu R —r  olan həmin nöqtələrin 
ətrafı tamamilə R radiuslu kürəyə daxil olur.

Sferanın heç bir nöqtəsi üç ölçülü fəzaya пэгэгэп daxili 
nöqtə olmur.

Tərif. Fiqurun nöqtəsinin istənilən ətrafı һәт fiqurun da
xili nöqtəsini, həm də daxil olmayan nöqtələrini özündə saxla- 
yırsa həmin nöqtəyə fiqurun sərhəd nöqtəsi deyilir.

Kürənin sərhəd nöqtələri onun mərkəzindən i?~ə ЬэгаЬэг 
məsafədə (i?-kürənin radiusudur) yerləşən nöqtələridir. Hər bir 
beb С nöqtəsi üçün onun ixtiyari ətrafinda həm kürəyə aid 
olan, həm də aid olmayan nöqtəbr vardır.

Tərif. Fiqurun sərhəd nöqtəbri çoxluğuna fiqurun sər- 
həddi deyilir.

Məsələn, О mərkəzli R radiuslu kürənin sərhədi həmin 
mərkəzli, həmin radiuslu sferadır.

Fiqurun biitün nöqtəbri daxili nöqtə olarsa və onun 
istənibn iki nöqtəsi bu fiqura daxil olan smıq xətb birbşdir- 
т ә к  mümkündürsə beb fiqura oblast deyilir. Məsələn, kürənin 
daxili nöqtələri oblast əməb gətirir.

Tərif. Məhdud oblast öz sərhədi ib  birlikdə cisim ad-
lamr.

Tərif. Cismin sərhəddinə cisimin səthi deyilir.
Kürə cismə aid nümunə ola bibr. Çoxüzlübr, silindir, 

konus və s. fiqurlarda eisimdir. 1 -ci şəkildə göstəribn iki fiqu
run birbşməsindən ibarət olan fiqura cisim deyil. Bu kublarm 
birinin ııöqtəsini digər kubun nöqtəsi ib  birləşdirən smıq xətt 
әп azı onun sərhəd nöqtəbrmi də özündə saxlayır. 2 -ci şəkiİ-
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dəki konus AB parçasmm birləşməsindən ibarət olan fiqur da 
cisim hesab оһдптиг.

Fəzada olduğu kimi müstəvi üzərində də fiqurun daxili 
nöqtəsi, sərhəd nöqtəsi və oblast anlayışı verilir. Sərhəd 
nöqtəbri oblastm sərhəddini əmələ gətirir. R radiuslu dairədə 
mərkəzdən r  (r  <  R) məsafədə yerləşən nöqtələr daxili nöq- 
tələr, R məsafəsiııdə yerləşən nöqtələr sərhəd nöqtələridir. Da- 
irə qapalı oblastdır.

Miistovi çoxbucaqlı müstəvi üzərində sərhəddi qapalı sı- 
nıq xətt olan qapalı oblastdır.

§2. Sadə fiqurlar və salıə smlayışs

Hər bir insan sahə haqda müəyyən bir təsəwürə malikdir 
və bir sıra sadə hallarda rnüəyyən ölçü aparıb onları tapa bilir- 
1әг. Onlar həndəsəni bilmədən də, bəzi nəticələri çıxra bilərlər.

Məsələn, ЬэгаЬэг əkin yerlərinin sahələri də bərabərdir və 
onlar demək olar ki, eyni miqdarda məhsul verir. Əkin sahələri 
miixtəlif yerbrdə olduqda onlarm sahələri toplaııır. Sahə anla- 
yışmm tərifini verək.

Qeyd edək ki, həndəsi fiqur və cisimbr arasmda ebləri 
var ki, onlarm sahəbri haqqmda danışmaq olmur. Ona görə də 
biz sadə fiqur anlayışmdan istifadə edəcəyik.

Aşağıdakı xassələri ödəyon flqura sadə fiqur deyəcəyik:
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1. Fiqur məhdudur
2. Fiqurun sərhəddi daxili nöqtə saxlamır
3. Hər bir düz xəttlə fiqurun sərhəddinin kəsişməsi sonlu 

sayda nöqtələrdən və bəzən parçalardan ibarət olar və yaxud 
boş çoxluqdur.

Sadə fiqura misal olaraq: qabanq məhdud fiqurlar, çox- 
bucaqlılar, çoxüzliilər və onlarm sonlu sayda birləşmələrini 
göstərə bilərik. Aydmdır ki, hər bir real cisimi sadə hesab edə- 
cəyik. Sadə olmayan fiqura, düz xətt iizərində yerləşən istəni- 
1әп sonsuz nöqtələr çoxluğunu misal göstərmək olar.

Tərif. Fiquru sonlu sayda üçbucağa bölmək olarsa, oııda 
ona sadə fiqur deyilir.

F  sadə fiqurunun sahəsini S(F)-i\ə işarə edək. S funksiya- 
sı aşağıdakı xassələrə malikdir:

5. İxtiyari F  fiquru iiçün S(F) mənfı deyildir.
6. Əgər F ı və F 2 fiqurları konqruentdirsə S(Fı)=S(F2).
7. Fiqur sadə fiqurlardan ibarət olan iki hissəyə aynlmışsa, 

onun sahəsi həmin hissələrin sahələri cəminə bərabərdir:
F =  F± U F2 => 5 (F ) =  5 (Ғ ј)  U 5(F2).

8 . Tərəfi vahid olan К  kvadratmm sahəsi S(K)=1
Teorem. Sadə fiqurlar çoxluğunda (1), (2), (3) və (4)

xassələrinə malik olan S funksiyası var və yeganədir.
Tərif. Sadə fiqurlar çoxluğunda verilmiş (1), (2), (3) və 

(4) xassələrini ödəyən S  funksiyasma sahə deyilir.
Qeyd edək ki, parçaların uzunluğu da eyni xassəyə 

malikdir.
Parçalarm uzunluğu müsbət ədəddir.

1. Konqruent parçaların uzunluqları bərabərdir.
2. Parçanm uzunluğu onun hər hansı nöqtəsi ilə böliindüyii 

hissəbrinin uzunluqları eəminə bərabərdir.
Beləliklə, uzunluq, sahə-mənfı olmayan ədəddir və eyni 

xassələrə malikdirlər. Onlara müxtəlif fiqurlar sinifində rnəsə- 
1әп, uzunluğa parçalar çoxluğunda, sahəyə isə sado fiqurlar 
çoxluğunda baxılır. Qeyd edək ki, parça sadə fıqurdur. Parça-
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nm sahəsi sıfıra bərabərdir. Sahə və uzunluq müxtəlif vahidbr- 
1ә ölçiilür. Bu ölçü vahidləri aşağıdakı kirni uzlaşdmlır. Əvvəl- 
сә uzunluğu vahid olan parça seçilir. Onda tərəfl vahid parça 
olan kvadratm sahəsi, sahəni ölçii vahidi kimi qəbul edilir.

§3. Müadil və eynitərkibli çoxbtıeaqlılar

Çoxbucaqlılarm sahəbr nəzəriyyəsinin ikinci əhəmiyyətli 
hissəsi çoxbucaqlılarm çevrilməsi haqqmdakı məsələnin öyrə- 
nilməsindən ibarətdir. Çoxbucaqlmm çevrilməsi dedikcb, sah- 
əsi bu çoxbucaqhnm sahəsinə ЬэгаЬэг olan çoxbucaqlmm qu- 
rulması başa düşülməlidir. Çoxbucaqlılarm sahələrinin müqa- 
yisəsinə aid teoremin isbatı və çoxbucaqlılarm sahələrinin nis- 
bətləri haqqındakı münasibətin təyini bu məsələ ilə əlaqədardır.

Tərif. ВэгаЬэг sahələri olan iki çoxbucaqlıya müadil çox- 
bucaqlı deyilir.

Uzunluqları ЬэгаЬэг olan iki parçanın müadil parça ad- 
landırsaq, onda asanlıqla görünür ki, konqruent parçalar müa- 
dildir və tərsinə. Deməli, parçalann konqruentliyi onlarm müa- 
dil olması üçün həm zəruri, һәш də к

Çoxbucaqlılar üçün məsələ 
başqa şəkildə qoyulur. Çoxbucaqlı- 
lar konqruentdirsə, sahə aksiomları- 
na görə onlar müadildir. Lakin tər- 
sini demək olmaz. Yəni iki çoxbu- 
caqlı müadil olduğu halda konqruent 
olmaya bilər. Məsələn, şəkildə 
ABCD paraleloqramı ib  MNPQ 
kvadratı müadildir (çiinki onlarm 
sahəbri bərabərdir), lakin konqruent 
deyildir (şəkil 3. a, b).

Deməli, konqruentlik çoxbucaqlıların muaüiilıyı üçün 
kafidir, amma zəruri deyildir.

ati(

a=4

Şəkil 3
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Çoxbucaqlılarm müadilliyini isbat etmək üçün iki metod- 
dan istifadə olunur: ayırma metodu və tamamlama metodu. 
Orta məktəbdə düzbucaqlmm sahəsini tükənmə metodundan 
(bəzən bu metodu limit metodu adlandırırlar) istifadə edərək 
tapırlar. Qalan çoxbucaqlı fiqurlarm sahələrini tapmaq üçün 
sadə metodlardaıı ayırma və tamamlama metodundan istifadə 
edirlər.

§4. Ayırma metodu
İki çoxbucaqlmm nıüadil olmasını isbat etmək üçün on- 

lardan birini elə hissələrə ayrırlar ki, həmin hissələri başqa 
qayda ib  düzdükdə ikinci çoxbucaqlı alınır. Göstərilən bu me- 
toda ayırma metodu deyilir.

Tərif. İki çoxbucaqlıdan birinin sonlu sayda hissələrə 
ayırmaqla həmin hissəbrdən ikinci çoxbucaqlı alınarsa, onda 
bu çoxbucaqlılara eynitərkibli (və ya ayırmaya görə müadil) 
çoxbucaqlılar deyilir.

Tutaq ki, bizə şəkildəki vahid kvadratlardan ibarət çox- 
bucaqlı verilmişdir (şəkil 4). Biz a) şəklindəki çoxbucaqlıları 
hissəbrə ayırmaqla müxtəlif çoxbucaqlılar düzəldə bibrik. 
Məsəbn, şəkildəki а), b), c) və d) çoxbucaqlıları eyni hissəbr- 
dən düzəldilmişdir.

b)
ä)

...................  d)
Şəkil 4

Deməli, bu çoxbucaqlılar eynitərkiblidirbr. c
Beblikb, ä) və d) şəkildəki fiqurlarm sahəsinin tapılması 

məsəbsi b) şəkilindəki kvadratm və ya с) şəklindəki düzbucaq- 
lınm sahəsinin tapılmasma gətirilir.

Eynitərkibli çoxbucaqlılara digər tərifı də vermək olar: 
iki çoxbucaqlı ЬэгаЬэг sayda cüt-cüt konqruent çoxhucaqlılara
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(xüsusi halda üçbucaqlara) ayrılarsa, onda onlara eynitərkibli 
çoxbucaqlılar deyüir.

Tutaq ki, F  çoxbucaqlısı Fj, F 2,...,Fk çoxbııcaqlılardan 
təşkil olumnuşdur. F =  Ғг U F2 U ... U Fk və P  çoxbucaqlısı da 
Pı, P2,...,Pk çoxbucaqhlarmdan ibarətdir. Onda,

P =  Рг U P2 U ... U Pk və F± = Pl9 F2 = P2,..., Fk =  Pk 
şərti ödənir. DeməiL F  və P  çoxbucaqlılarma eyni tərkibli 
çoxbucaqhlar adlanır.

Çoxbucaqlılarm müadilliyi haqqmda Boyai aşağıdakı 
təklifı isbat etmişdir:

Iki çoxbucaqh müadilsə, onda onlarm birini sonlu sayda 
çoxbucaqlılara ayırmaq olar ki, onları başqa qaydada düzməklə 
ikinci çoxbucaqlı alınar. Bu təklifi F.Boyai öz “Tentamen” 
kitabmda çox geniş şəkildə isbatını vermişdir. Lakin Gervin də 
bu təklifı isbat etmişdir. Ona görə də bu təklifi Boyai-Gervin 
teorem i adlandırırlar.

İsbat etmək lazımdır ki, çoxbucaqlılarm müadil olması 
üçün onlarm eynitərkibli olması həm zəruri, һәт də kafıdir. 
Kafilik şərti asanlıqla isbat olunur.

Teorem 1. İki çoxbucaqlı eynitərkiblidirsə, onda onlar 
müadildir.

İsbatı. 'Futaq ki, P və Q çoxbucaqhları eynitərkiblidir. 
Onda tərifə görə P və (Q çoxbucaqlılarmı cüt~cüt konqruent P, 
və Qi çoxbucaqlılarma ayırmaq olar:

P = E CPi,Q = ZtıQi
Onda, çoxbucaqlılarm sahələrini uyğun olaraq S(P) və 

S(Q) ib  işarə etsək,
S(P) =  Й . 1 З Д ) , S(Q) =

alarıq. Pi və Qt çoxbucaqhları konqruent olduğundan 
müadildirbr, yəni

S(P,) =  S(Qi) 
ona görə 
S(P)=S(Q)
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olur. Zəruriliyi isbat isbat etmək üçün aşağıdakı bir neçə teorc 
mi isbat edək.

Teorem 2. Üçüncü çoxbucaqlı ilə eynitərkibli olan ikı 
çoxbucaqlmm özləri də eynitərkiblidir (eynitərkibliyin tranzi 
tivlik xassəsi).

İsbatı. Tutaq ki, P və Q çoxbucaqlıları R çoxbucaqlısı ilə 
eynitərkiblidir. Bu о deməkdir ki, R  çoxbucaqlısı bir tərəfdoıı 
elə R ı, R 2 ,..., Rk çoxbucaqlılarma ayrılır ki, onlardan R  çoxbu 
caqlısı, digər tərəfdən R1,R Z, ...,R l çoxbucaqlılarma ayrılır ki, 
onlardan Q çoxbucaqlısı әтә1ә gəlir, yəni

P =  I ?= 1  Rt və Q =  S jL ı  Rİ 
Deməli, R çoxbucaqlısı, müxtəlif qaydada iki dəfə çoxbucaq- 
Lılara ayrılmış olur: birinci dəfə Rı ( i= l,2 ,...,k) çoxbucaqlılar 
sisteminə, ikinci dəfə RJ (j =  1,2, çoxbucaqlılar sistemi- 
nə. Birinci sistemdən Ri çoxbucaqlısmm, ikinci sistemdən RJ 
çoxbucaqlısını götürək. Onlarm ortaq hissəsini R( ilə işarə 
edək. i?i və RJ çoxbucaqlıları bir-birini örtürsə (yəni birinin 
nöqtəbri digərinin daxilindədirsə), onda Rf çoxbucaqlı olar;
onlar bir-birini örtmürsə, onda R [  çoxbucaqlısı sıfırdır (yəni 
yoxdur).

p 1 p 2 p i

R\.R\ 4

n 1 n 2 ni
Кк’Кк> '-->Кк

codvəlini qurub və burada sıfıra bərabər olan J^-ları pozaq. 
Soldan sağa götürülmiiş qalan çoxbucaqlılar R/, R2,..., R k çox- 
bucaqlılarmı, yuxarıdan aşağı götürülmüş pozulmayan çoxbu- 
caqlılar isə R1 ,R 2,... ,R l çoxbucaqlılannı əmələ gətirər. Ona 
görə qalan R[ çoxbucaqlılarmdan һәт P çoxbucaqlısım, һәт 
də Q çoxbucaqlısım düzəltmək olar. Başqa sözlə, P  və Q 
çoxbucaqlıları eyni çoxbucaqlılarmdan təşkil olunmuşlar, yəni
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ımlar cüt-cüt konqruent çoxbucaqlılara ayrılır. Onda tərifə görə 
Г və Q çoxbucaqlıları eynitərkiblidir. Teorem isbat olundu.

Buradan almir ki, eynitərkiblilik, bərabəıiiyin bütün 
formal xassələrinə malik olan xassədir. Xüsusi halda, Pi, P2,
/'/< çoxbueaqlılar sırasmda hər biri özündən əwəlki ilə 
ı-ynitərkiblidirsə, onda onlardan ixtiyari ikisi eynitərkibli olar.

Teorem 3. Hər bir ilçbucaq һәг hansı düzbucaqlı ilə eyni- 
lorkiblidir.

İsbatı. Tutaq ki, ABC üçbu- 
cağınm ən böyük tərəfi ^C-dir 
(şəkil 5). Bu üçbucağm В təpəsin- f
dəıı çıxan BD hündürlüyünü çəkək.
Onda D nöqtəsi A ilə С arasmda 
olar (əks halda A və С bucaqlarm- 
dan biri kor bucaq olardi ki, onda 
AC tərəfi ən böyük olmazdı).

BD hündürlüyünün orta nöqtəsindən АС-уэ paralel düz 
xətt keçirək və AC tərəfmin uc nöqtələrindən bu düz xətt üzə- 
rinə AE və CF  perpendikulyarım endirək. Onda AEFC  düz- 
bucaqhsmı alıııq. Şəkildə 1 və 2 ilə nömrələdiyimiz çoxbucaq- 
lılar ABC üçbucağı ilə AEFC düzbucaqlısmm ortaq hissələri, 3 
və 4 ilə nömrəbdiyimiz çoxbucaqlılar isə uyğun olaraq kon
qruent olduğundan, veribn üçbucaq və qurduğumuz düzbuca- 
qlı eyni hissədən əməb gəlmişbr. Deməli, ABC üçbucağı və 
ÄEFC diizbucaqlısı cüt-ciit konqruent olan hissəbrə ayrılırlar, 
ona görə ontar eynitərkiblidirbr. Teorem isbat olundu.

Teorem 4. Ortaq oturacaqh iki miiadil paraleloqram 
eynitərkiblidir.

İsbatı. Tutaq ki, ABCD və AB1C1D müadil paraleloqram- 
lari verilmiş və onlarm AD oturacaqları ortaqdır (şəkil 6 ). Şərtə 
görə bu paraleloqramlar müadii olduqlarindan, onlarm AD 
tərəfinə uyğun hündürlükbri konqruent olar. Ona görə bu 
paraleloqramlarm BC  və BjCı tərəfləri bir diiz xətt üzərində 
olacaq.
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D
Səkil 6

I hal. Əwəlcə tutaq ki,
ВС və BıCı parçalannm heç 
olmazsa bir ortaq nöqtəsi 
vardır (şəkil 6 ). Onda bu para- 
leloqramlarm һәг ikisi 1 və 2  

ilə nömrələnmiş eyni hissələrə 
ayrılır, belə ki, eyni nömrə ilə 
konqruent hissələr işarə olun- 
muşdur ( 2  ilə işarə olunan his- 
sə hər iki paraleloqram üçün 
ortaqdır). Deməli, bu iki para
leloqram eynitərkiblidir.

II hal. Tutaq ki, ABCD və 
ABjC jD müadil proqramlardır, BC  və 
BıCı parçalarmm ortaq nöqtələri ol- 
madığı hala baxaq. Tutaq ki, verilmiş 
paralel oqramm BC  və ABı yan tərəfləri . . .
К  nöqtəsində kəsişir (şəkil 7). °

Verilmiş paraleloqramlarda AKD üçbucagına Konqruent 
olan T üçbucaqlarını şəkildəki kimi ЬэгаЬэг sayda yerləşdirək. 
Burada da iki hal ola bilər. Bu iiçbucaqlar verilmiş paralelo- 
qramlari tam doldurur. Bu halda verilmiş paraleloqramlar eyni 
sayda konqruent üçbucaqlardan təşkil olunmuşdur.

Deməli, eyni tərkiblilidir. Bu üçbucaqlar verilmiş para- 
leloqramları tam doldurmur, üçbucaqlardan başqa CBCB' və 
B1C1B[C[ paraleloqramlarıda əlavə etmək lazım gəlir. Birinci 
hala görə CBC'B' və В1С1В[С[ paraleloqramlar eynitərkiblidir.

ABCD və paraleloqramlar! eyni sayda konqru
ent üçbucaqlardır və bir ədəd konqruent paraleloqramdan təşkil 
olunmuşdur. Başqa sözlə ABCD və ADB1C1 fıqurlan eynitər- 
kiblidir.

Teorem 5. Нәг bir üçbucaq, bu üçbucaqla ortaq oturacağı 
olub və hündürlüyü üçbucağm hündürlüyünün yarısma kon
qruent olan paraleloqram ilə eynitərkiblidir (deməli miiadildir).
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İsbatı. Tutaq ki, ABC üçbucağı verilmişdir (şəkil 8 ). AC 
(orəfmi D nöqtəsi ilə, BC  tərəflni isə E  nöqtəsi ilə yarıya bölüb, 
l)E düz xəttini keçirək. Bu diiz xətt üzərində DE istiqamətində, 
l)E parçasma konqruent olan E F  parçasmı ayıraq. Onda DCE 
və FBE  üçbucaqları konqruent olar. Ona görə də ABC üçbucağı 
ilə ABFD paraleloqramı eynitərkibli olacaq.

Teorem 6 . Ixtiyari iki müadil üçbucaq eynitərkiblidir.
İsbaü. Tutaq ki, və Ä2-iki С

ınüadil üçbucaqdır. 5-ci teoremə 
görə bu üçbucaqlardan һәг biri, uy- 
ğun üçbucaq ilə ortaq oturacağı 
olub və hündürlüyü həmin üçbuca- 
ğm hündürlüyünün yarısına kon
qruent olan paraleloqramla eynitər- A 
kiblidir. Həmin paraleloqramları 
F\ və P2 ilə işarə edək.

Aydmdır ki, bu iki paraleloqram müadil olar, ona görə 4-
cü
teoremin qeydinə əsasən eynitərkiblidirlər. Beləliklə, A± üçbu- 
cağı Pt paraleloqramı ilə, Рг paraleloqramı isə P2 ilə eynitər- 
kiblidir. 2--ci teoremə görə A± üçbucağı P2 ilə eynitərkibli olar. 
Д2 üçbucağı P2 ilə eynitərkibli olduğundan, уепә də 2 -ci 
teoremə görə A:i üçbucağı A2 ilə eynitərkibli olacaq.

Teorem 7. Нәг bir çoxbucaqlı onunla müadil olan һзг 
hansı üçbucaq ilə eynitərkiblidir.

İsbaü. Tutaq ki, ABCDEF çoxbucaqlısı verilmişdir (şəkil 
9). Bu çoxbucaqlıdan ABC üçbucağını ayıraq

Ayırdığımız üçbucağı onunla 
müadil olan elə AB'C üçbucağı ilə əvəz a  

edək ki, CB' və DC tərəfləri bir düz 
xətt üzərində olsun. Onda yeni A BD EF  
çoxbucaqlısmı alırıq ki, onun da 
tərəflərinin sayı verilmiş çoxbucaqlınm 
tərəfləri saymdan bir vahid azdır. Şəkil 9
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ABC və AB'C üçbucaqları eynitərkibli olduqlarmdan (te
orem 6 ), AB'DEF çoxbucaqlısı ABCDEF çoxbucaqlısı ilə 
eynitərkibli olar. Bu qaydanı təkrar etməkb, verilən çoxbu- 
caqlı eynitərkibli üçbucaq alarıq.

İndi çoxbııcaqlılarm müadilliyi üçiin zəruri şərt olan 
aşağıdakı teoremi isbat edək.

Teorem 8. (Boyai-Gerviıı teoremi). ixtiyari iki müadil 
çoxbucaqlı eynitərkiblidir.

İshatı. Tutaq ki, P  və Q iki rnüadil çoxbucaqlıdır. 7-ci 
teoremə görə eb Аг və Д2 üçbucaqları vardır ki, uyğun olaraq 
P  və Q ilə eynitərkiblidirlər. və Д2 üçbucaqları müadil 
olduğundan 6 -cı teoremə görə onlar eynitərkibli olaeaqlar.

2-cı teoremə əsasən P  və Q çoxbucaqlılarınm eynitərkibli 
olduqlarını alırıq.

Beləliklə, isbat edilmiş olur ki, çoxbucaqlılarm 
müadilliyi və eynitərkibliyi anlayışları ekivalentdir.

Qeyd edək ki, Boyai-Gervin teoremində “çoxbucaqlı” 
ifadəsi altmda hökmən deyil ki, bir smıq xətb əhatə olunmuş 
müstəvi hissəsi başa düşülsün. Bu teorem, bir rıeçə smıq xətb 
əhatə olunmuş daha mürəkkəb fiqurİar üçün də doğrudur.

§5. Tamamlama mefodu
Sahəbritı hesablanması üçün ayırma metodu, çox zaman 

başqa bir metodİa-tamamiama metodu ilə əvəz olunur. Çünki 
bəzən fiqurlarm müadilliyini isbat edəndə, konqruent hissəbrə 
ayırmaq əvəzinə, onları konqruent hissələrə tamamladıqda 
aparılan isbat һәт asan, һәт də sadə olur.

a
b) Şəkil 10

d)
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Məsəbn, tərəfı а , hündürlüyü h olan paraleloqramm sa- 
həsinı tapmaq üçün, tərəfbri a  və h düzbucaqlıya baxırlar 
(şəkil 1 0 ).

I-bmin paraleloqramı və düzbucaqlmı eyni bir üçbucağın 
köməyi ilə, eyni bir trapesiyaya tamamlayırlar. Deməli, para
leloqram və düzbucaqlı müadil fiqurlar dır.

S — a  • h
Tamamlama üsulıı ilə Pifoqor teoremini asanlıqla isbat 

etmək olar. Tutaq ki, ABC düzbucaqlı üçbucağı verilmişdir 
(şəkil 1 1 ).

Г -----------

"

1 1 1 !

I b
s 111 

\ c

с а

II

  Şəkil 12
Şəkil 11

İsbat edək ki, hipetonuz üzərində qurulmuş 1 -ci kvadratm 
sahəsi katetlər iizərində qurulmuş 2-ci və 3-cii kvadratm sahə- 
bri cəminə bərabərdir. 1 2 -ci şəkildən aydm olur ki, 1 -ci kva
drat 2-ci kvadratm birləşməsi və 3-cü kvadrat birinci və ikinci 
kvadratlarm birbşməsindən alınan fiqurun sahəsi ilə üçüncü 
kvadratm sahəsi biı-birinə bərabərdir. 4 ədəd ABC üçbucağmm 
köməyi ilə eyni bir fiqura tamamlanır.

Tərif. İki çoxbucaqlıya sonlu sayda cüt-cüt eynitərkibli 
çoxbucaqlılar birləşdirdikdə alman çoxbucaqlılar eynitərkibli 
olarsa, onda bu çoxbucaqlılara eynitamamlanan (və ya tamam- 
lamaya görə müadil) çoxbucaqlılar deyilir. ■ ■. ......

Bu tərifdən aydm olur ki, eynitərkibli çoxbucaqlılardan 
eynitərkibli çoxbucaqlılar çıxsaq, eynitamamlanan çoxbucaqlı- 
lar alınar. Həmçinin aydındır ki, eynitərkibli çoxbııcaqlılar
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eynitamamlanan olar, çünki onlara eynitərkibli çoxbucaqlılar 
birləşdirməklə уепә də eynitərkibli çoxbucaqlılar almar. Təbii 
olaraq beb bir məsəb meydana çıxır: istənibn iki miiadil çox- 
bucaqlı eynitamamlanan olarmı? Bu suala Boyai-Gervin teore- 
mində mtisbət cavab almaq olar.

Teorem 9. İki müadil çoxbucaqlı eynitamamlanandır. 
İsbatı. Tutaq ki, Г  və Q iki müadil çoxbucaqlıdır. 8 -ci 

teoremə görə P  və Q çoxbucaqlılan eynitərkibli olar, Onda yu- 
xarıda deyilənbrə əsasən qeyd etmək olar ki, onlar eynitamam- 
lanandır. Eyni qayda ilə tərsini də göstərmək olar.

Teorenı 1 0 . İki eynitamamlanan çoxbucaqlı müadildir. 
İsbatı. Tutaq ki, P  və Q eynitamamlanandır. Onda onlara 

Pı və Qı eynitarkibli çoxbucaqlılar birləşdirsək, eynitərkibli 
çoxbucaqlılar alanq. Eynitərkibli çoxbucaqlılar müadildir, yəni

S(Pı)=S(Qı)
burada,

P2 =  P +  Pavə Q2 =  Q +  Q1
bilirik ki,

S(P2) =  5 (P ) +  S(PX) və ŞCQz) =  S(Q) +  S(QX)
P) уә Q/ çoxbucaqlıları eynitərkibli olduğundan, 1-ci teoremə 
görə:

s(p 2) =  s m
onda,

S(P)=S(Q)
olar. Deməli, P  və Q çoxbucaqlxlan müadildir.

Bu axırmcı iki teoremdən aşağıdakı teorem almır. 
Teorem 11. Eynitamamlanan çoxbucaqlılar eynitərkibli-

dir.
İsbalı. Doğrudan da P уә Q eynitamamlanan iki çox- 

bucaqlı isə, 1 0 -eu teoremə görə onlar müadildir. 8 ~ci teoremә 
əsasən P vo Q çoxbucaqlılan eynitarkibli olar.

Teorem 12. Üçüncü çoxbucaqlı ib  eynitamamlanan olan 
iki çoxbucaqlı eynitamamlanandır.
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İsbatı. Tutaq ki, P  və Q çoxbucaqlıları R çoxbucaqlısı ib  
eynitamamlanandır. Göstərək ki, P  və Q çoxbucaqlıları eynita- 
mamlanandır. P  çoxbucaqlısı R ib  eynitamamlanan olduğun- 
dan, 11-ci teoremə görə onlar eynitərkiblidir. Eyni səbəbə görə 
Q çoxbucaqlısı da R ib  eynitərkibli olar. 2-ci teoremə görə P 
və Q çoxbucaqlıları eynitərkiblidir. Onda onlar eynitamamla
nan olar. Teorem isbat olundu.

Beblikb, eynitamamlanan eynitərkibliliklə ekivalentdir. 
Qeyd elmәк lazımdır ki, bu ekivalentlik, yalmz Arximed aksio
muna əsaslananda doğrudur. Çünki 8 -ci teoremin isbati Arxi
med aksiomuna əsaslanır. Hilbert özünün “Həndəsənin əsasla- 
rı” kitabmda göstərir ki, hər bir qeyri-arximed həndəsəsində 
(yəni Arximed aksiomunu nəzərə almadıqda), oturacaqları və 
hündürlükbri konqruent olan iki üçbueaq verm эк olar ki, onlar 
eynitamamlanan olar, lakin eynitərkibli olmazdir.

Buradan almir ki, Arxitned aksiomunu atdiqda 11-ci 
teorem dogru deyildir. Bu halda eynitərkiblilik eynitamamlana- 
nin xüsusi hah olur.

Qeyd edək ki, 11-ci teorem doğru olduqda, çoxbucaqlıla- 
rın müadilliyinin isbatmda və onlarm sahəbrinin müqayişəsin- 
də, eynitərkiblilik anlayışma əsaslanaraq bkeə ayıraıa ıneto- 
dundan istifadə etmək olar.

Sahə anlayışmm tətbiqi ib  aşağıdakı teoremi isbat edək.
Teorem. AABC iiçbucağmda əgər C\ E AB; Аг E BC; 

В1 £ AC vəAA ı, BBı, CCı ortaq О nöqtəsi olarsa,
АСг ВАг СВ*, в

İsbail. ААСг С və АВСг С

в,
Şəkil 13

С

б Cı SABCi0 
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АСг ■^ДАСјС — А АС лО

В Cı ^двсс 
Digər tərəfdən,
ВАг  

Аг С

3Д ACO

5 л всо

SAABO vg £ £ l
Saaco АВг

Sab с о
S&ABO

Axırmcı 3 bərabərliyi tərəf-tərəfə vursaq: 
ACı BA-l CBx 
CXB At C ВгА

§6 . Bölüımıəzlik metodu
Demokrit (Ь.е.э. IV əsr) hər hansı cismə bölünməz hissə- 

ciklərin comi kimi baxır. Arximed (Ь.е.э. III əsr) bu metoddan 
istifadə edərək bir çox fiqurlarm sahə və həcmlərini tapmışdır. 
Arximed beb hesab edir ki, müstəvi fiqurlar sonsuz sayda pa
ralel parçalarm, fəza fiqurlann sonsuz sayda paralel kəsikbrin 
birləşməsindən ibarətdir.

Onlar hesab edirdibr ki, kitab 
onun səhifəbrindən ibarətdir, kitabm 
həcmi, onun səhifəbrinin həcmləri сэ- 
minə bərabərdir. f(x)

Əyri xətli trapesiyaya uzunluğu ğ  
f(x)-3 ЬэгаЬэг olan şaquli parçalardan 
tərtib edilmiş fiqur kimi baxırdılar 
(şəkil 14).

Buna görə sonsuz kiçik f(x)dx parçası ayırırdılar. Ве1ә 
nöqteyi nəzərdən axtanlan sahə:

S — f ( x ) d x
a < x < b

cəminə bərabərdir, yəni sonsuz sayda kiçik sahəbrin cəminə 
ЬэгаЬэг edirdibr. Bu ideya Kepler tərəfindən XVI-XVII əsrdə 
yenidən gündəmo gəlir.

Kepler (1571-1630) özünün “Yeni astronomiya” (1609) 
“Şərab çəlbkbri” sterometriya əsərbrində bir sıra sahəbri

Şəkil 14
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(məsələn ellipisin) və həcmbri (cismi sonsuz kiçik laylarla kəs- 
məklə) düzgiin hesablamışdır.

Bilirik ki, həndəsi fiqurlarm sahələrini və həcmbrini tap- 
maq üçün bu və ya digər mənada limit anlayışmdan istifadə 
edirlər. Hətta düzbucaqlmm bir tərəfi qəbul edilmiş məsafə va- 
hidi Ib ortaq ölçülü olmadıqda, sonsuz ardıcıllığın limiti anla- 
yışının tətbiqi ilə onun sahəsini tapırlar.

XVII əsrlərdə Kepler Planetbrin hərəkəti haqqmda uç 
qanun verdi. Bu qanunlardan biri kürə sektorunun sahəsinin ta- 
pılması ib  həll edilirdi. Daha doğrusu əyri xətti müstəvi fiqur- 
lann müəyyən öz ətrafında fırlanmasmdaxı alman fiqurlannm 
səthbrinin tapılması zərarəti yaradırdı. Bu səthlərə Kepler II- 
mon, armııd və s. kimi adlar qoymuşdur.

Daha da miirəkkəb məsəblərin həllində də (düzbucaqlı 
paralelepipedin, prizmanm, piramidanm, yuvarlaq cisimbrin 
həcmbri və ya səthbrinin sahəsini tapdıqda) limits keçid üçün 
veni metodlardan istifadə edirlər.

B eb  mühakiməbr standart olsalar da, bir sıra çətinlikbri 
və incəlikbri vardır. Bu çətinlikbr və incəlikbr məktəb hən- 
dəsə kursunım tədrisində müəyyən mənada problemlər yaradır.

Limit anlayışından istifadə etmədən fiqurlarm sahəbrini 
və ya həcmbrini песә tapmaq olar?

Torrikselli bölünməzlik metodunu həndəsənin “Şah yo- 
lu n adlandırır. Bunun üçün “KavaleriprinsipFni aksiom kimi 
qəbul etmək lazım gəlir. Bilirik ki, həndəsə aksiomlar əsasmda 
qurulur.

§7. Kavaleri priıısipi və опии tətbiqi ilə bəzi fiqurlarm 
sahələrinin besablaısması

B .Kavaleri “Kəsilməyən kəmiyyətbrin bölünməz ele- 
mentbrində” (1635). Bölünməz metodun nəzəri əsasını aşağı- 
dakı kimi formalaşdırmışdır.

Kavaleri prinsipi: Müəyyən vəziyyətdə yerbşən hər 
hansı iki fiquru qabaqcadan qəbul edilmiş p  düz xəttinə paralel
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düz xətlə kəsdikdə, alman kəsik parçalar hansı nisbətdədirsə, 
onda həmin fiqurlarm sahəbri də həmin nisbətdədir.

Xüsusi halda. parçalar nisbəti 1-ə bərabər olduqda, Kava
leri prinsipi aşağıdakı kimi olur.

Müəyyən vəziyyətdə ғ >
yerbşən iki F\ və Ғг fiqurunu 
müstəvi üzərində qabaqcadan 
qəbul edilmiş hər hansı p  düz 
xəttinə görə paralel olan ixti
yari a  diiz xətti həmin fıqurları 
kəsdikdə, kəsikbrdə konqru
ent parçalar alınırsa, onda bu 
fiqurlarm sahələri bərabərdir.

15-ci şəkildəki Fj və F 2 fiqurlarm 
sahələri Kavaleri prinsipinə görə bəra- 
bərdir. S(F0 =-S(F2)

Tutaq kı, 16-cı şəkildəki fiqurun 
sahəsini tapmaq tələb olunur və bıı 
fiquru aşağıdan və yuxarıdan hüdudla- 
yan əyrilərin tənlikləri y —f(x) və 
y=f(x)+c  şəklindədir.

Aydmdır ki, verilmiş fiquru ordi- 
nat oxuna paralel düz xətlə kəsdikdə, 
həmin düz xətlə verilmiş fiqurun kəsiş- 
məsi parçadır. Həmin parçamn uzun- 
luğu с -уэ ЬэгаЬэг olacaq.

Uzunluğu с-уэ ЬэгаЬэг olan parçaları şauqili hərəkət et- 
dirsək oturacağı b-a və hündürliiyü с olan düzbucaqlı alaııq 
(şəkil 16. b):

Sı=(b-a)c
Onda Kavaleri prinsipinə görə axtardığımız sahə

S=(b-a)c
olar.

Şəkil 15
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Şəkil 17

A В С D b

Kavaleri prinsipinə görə həndəsi fiqurlarm sahələrini ta- 
paq. Əwəlcə yadımıza salaq ki, tərəfı vahid olan kvadratm sa- 
həsi vahidə bərabərdir. Paraleloqramm sahəsinin hesablayaq.

Lemma. Tərəfləri a ^ l  və Һ=Һ olan düzbucaqlmın sahəsi 
S = h'  a-ya bərabərdir. 1 һ

tsbatı. Tərəfi vahidə 
bərabər olan kvadratm h.ər 
hansı tilini saxlayan / düz 
xətti üzərində düzbucaqlmm 
h  tərəfmi yerləşdirək (şəkil 
17).

Tutaq ki, hər hansı Ъ II 
l düz xətti kvadratı və 
düzbucaqlmı kəsir (şəkil 18).
Aydmdır ki, AB=1 və C D -h  
olan C D :A B=h:l. Onda Ka
valeri prinsipinə görə
Vdüzbucaqlı- Vkv Һ. ] ^

Vdüzbucaqlı Һ (çünki Vkv -/)
Teorem. Paraleloqramm

sahəsi onun bir tərəfi ilə, о
tərəfə çəkilmiş hündürlıiyü
hasilinə bərabərdir (şəkil 19). a „ ,

} Şəkil 20

Səkil 18

Şəkil 19

b A l / c D

/ h ј h
/

İsbatı. Verilmiş paraleloqramm a  tərəfini özündə sax
layan / düz xətti üzərində tərəfləri a  və h olan düzbucaqlım şə- 
kildəki kimi yerləşdirək. Tııtaq ki. b || l düz xətti paraleloqramı 
və düzbucaqlmı kəsir (şokil 20). Aydmdır ki,

AB=a və CD=1
olar.

AB: CD = a :J  
Onda, Kavaleri prinsipinə görə:

Vparaleloqram ■ Vdüzbucaqlı ~С1'.1 
Vparaleloqram ~ Vdüzbucaqlı ‘G
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S=ha
Nətica. Düzbucaqlmm sahəsi tərəfləri hasilinə bərabərdir. 
EHepsin sahəss. Mərkəzi kordinat başlanğıcıııda radiusu 

a  olan çevrənin tənliyi
x 2 +  y 2 =  a 2

şəklindədir. Buradaıı,
\yçevr3\ =  Va2 - x 2 ( 1)

Bilirik ki, ellepsin tənliyi
2 2 x L y^ 1. £ _  -  j

a 2 b 2 
şəklindədir. Buradan,

\yelleps\ = ^ a 2 - X 2 (2 ) 
olar.

2 1 -ci şəkildə elleps və çev- 
rənin qrafikləri verilmişdir.

Bu qrafikləri ordinat oxuna 
paralel düz xərlər çəkək p  || oy  
hər hansı düz xətt olsun.

Aydmdır ki,

Şəkil 21

AB =  2 Va2 — x 2; 
A'B' =  2 -л /а 2 - х 2=»—  =

Deməli,
а 7r cr а
1 ■ г *  —  ~ı S p i j p y y r  —  T C C L O

S e lle p s  Ь S e ııe p s  Ь

§8 . Müadil çoxüzlülər Den teoremi

Çoxüzlünün hacini aşağıdakı şərtləri ödəyən mənfi olma
yan tama deyilir.

1. Konqruent fiqurlarm həcmləri bərabərdir.
2 . İki çoxüzlüyə ayrılmış çoxüzlünün həcmi əmələ gətir- 

diyi çoxüzlülərin cəminə bərabərdir.
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3. Tili vahid olan kubun həcmi vahiddir.
Tərif 1. Həcmbri ЬэгаЬэг olan iki cisimə müadil cisimbr 

deyilir.
Тэг if 2. İki çoxüzlüdən birinin тйэууэп üsulla sonlu 

sayda hissələrə ayırmaqla bunlardan ikinci çoxüzlünü diizəlt- 
тэ к  olarsa, həmin iki çoxüzlüyə eynibrkibli çoxüzlülər deyilir.

Bu tərifl aşağıdakı kimi də vermək olar.
İki çoxüzlünü eyni sayda cüt-cüt konqruent çoxüzlübrə 

ayırmaq olarsa, onlara eynitərkibli çoxüzlülər deyilir.
Sual oluna bibr iki eyni tərkibli çoxüzlü müadildir? Ya

xud iki müadil çoxüzlü eynitərkiblidirmi?
1900-cu ildə Parisdə keçiribn II beynəlxalq riyaziyyatçı- 

lar konqresində Hilbert riyaziyyatçılar qarşısmda 23 problem 
qoyur. Onlardan biri orta məktəb riyaziyyatma aid idi. İki müa- 
dil çoxüzlü eynitərkiblidirmi?

1901-ci ildə Hilbertin tələbəsi Den Hilbertin 3-cü proble- 
minə aid əks məsəb göstərdi. O, isbat etdi ki, düzgüıı tetreader 
onunla müadil olan kubla eyni tərkibli deyil. Den çoxüzliibrin 
eynitərkibli olması üçün zəruri şərtbr isbat etdi. O, isbat etdi 
ki, kub və onunla müadil olan düzgün tetreader həmin zəruri 
şərtbri ödərnir.

1959-cu ildə Fransız riyaziyyatçısı Sidler isbat etdi ki, 
Den şərtbri çoxüzlülərin eyni tərkibliyi üçirn nəinki zəruridir, 
һәт də kafıdir. Bununla da Hilbertin III poblemi tam isbat 
olundu.

§9. Kavaleri prinsipi və onun tətbiqi Из bəzi cisimbrin 
iıəcminin hesablanıııası

Kavaleri prinsipi. Мйэууэп bir vəziyyətdə yerləşan iki 
cismi qabaqcadan qəbul edilmiş a müstəvisinə paralel miistəvi 
ib  kəsdilcdə, ahrıan kəsikbrin sahəbri hansı nisbətdədirsə, on
da hornsn cisimbrin sahəbri də xüsusi lıalda kəsiklərin sahələri 
nisbəti 1-э ЬэгаЬэг olduqda, Kavaleri prinsipi aşağıdakı kimi 
ifadə olunur.
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Müəyyən bir vəziyyətdə yerbşən iki cismi qabaqcadan 
qəbul edilmiş a müstəvisinə paralel müstəvi ilə kəsdikdə, alı- 
nan kəsiklər müadil fiqur olarsa bu cisimlərin həcmləri də bəra- 
bərdir.

Теогеш. Нәг hansı prizmanın həcmi oturacağmm sahəsi 
ib  hiindürlüyü hasilinə bərabərdir.

İsbatı. Bilirik ki, tili vahid olan kubun həcmi vahiddir. 
Əvvəlcə xətti ölçübri a = l ,  b = l  və c=h  olan (h irrasional ədəd 
ola bilər) düzbucaqlı paralelopipedin həcmini tapaq. Tutaq ki, 
ABCDA1B 1C1D1 düzbucaqlı paralelopipedində

AD=h, A B=A ıA =l-dir (şəkil 22).
MNPQMıNıPıQı isə tili 1- ЬэгаЬэг olan kubdur. Parale

lopipedin və kubun oturacaqlarmı eyni bir a müstəvisində yer- 
ləşdirək. Bu fiqurlarm a miistəvisinə paralel müstəvilərb kəsiş- 
məsində ahnan fiqurlarm Si və S sahəbri Si=hS  münasibətini 
ödəyəcək. Başqa sözlə

S ı:S =h :l
Kavaleri prinsipinə görə:

Vparaleloqram■ Vkub= h ' 1 
Vparaleloqram ~ Һ  Vkub= h.
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Şəkil 23

İndi fərz edək ki, oturacağmm sahəsi S və hündürlüyü h 
olan prizma verilmişdir. Bu paralelopipedlə ölçüləri a = l ,  b = l  
və c=h  olan düzbucaqlı paralelopipedin otucaqları eyni bir a 
müstəvisiııdo olsun (şəkil 23). Onda bu cisimləri a müstəvi- 
sində ixtiyari paralel müstəvi ib  kəsdikdə alman kəsiklərin nis- 
bəti S: 1 olacaq.

Onda K avaleri pr insipi no görə:
Vprizma■ V paralelopiped~S1 

Vprizma = S  Vparalelopiped~SH
olar.

§10. Piramidanm həcmi 
Teorem, Oturacaqlan müadil, hündürlükləri konqruent 

olan piramidalann həcmləri bərabərdir.
İsbatı. Tutaq ki, piramidalann oturacaqlan a  müstəvisi 

üzərindədir. Bu piramidalann oturacaqlarxnm sahəsini S, him- 
dürlüklərini H  ib  işarə edək. Təpədən h məsafədə oturacaqla a 
müstəvisinə paralel müstəvi keçirək. Kəsikdə alman fiqurlarm 
sahəsini S j  vo S 2 ib  işarə edək. Piramida da paralel kosikbrin 
xassəsinə görə:

_  Һ2 S2 _  h2 
s ~  h2 ^3 s ~  H2

buradan,
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Şəkil 24

Bu piramidalarda alınan uyğun kəsiklərin sahəhri müadil 
olduğundan. Kavaleri priıısipinə görə həmin fiqurlarm həcmləri 
də bərabərdir (şəkil 24).

Teorem. Piramidanm həcmi, oturacağının sahəsi ilə hün- 
dürlüyünün üçdə biri hasilinə bərabərdir.

İsbatı. PABC üçbucaqlı pirami
danm oturacağı üzərində PABCDE 
prizmasmı quraq (şəkil 25). Qurulmuş 
prizmanm hündürlüyü piramidanm 
hündürliıyünə ЬэгаЬэг olsun və bir yan 
tili PB tili üzərinə diişsün. Bu prizma- 
dan veribn piramidanı ayıraq (şəkil 
2.6). Onda PADEC düzbucaqlı pirami- 
dası qalar. Bu piramidanm P təpəsin- 
dən və oturacağmm DC dioqanalmı 
kəsən müstəvi keçirək. Alman PADC 
və PDCE üçbucaqlı piramidanm otura- 
caqlan müadil

$AADC =  S a d EC
və P  təpə nöqtəsi ortaqdır. Deməli, R •əvvəlki teoremə görə bu piramidalar Şəkil 26
müadildir.
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VpADC — VpDEC  
Digər tərəfcbn PABC və CPDE pirami- 
dalarmı oturacaqları müadil və hündür- 
lükləri konqruent oiduğundan əvvəlki 
teoremə görə, onlarm həcmləri bərabər- 
dir. Beləliklə, ABCPDE prizmasmı 
PABC, PCED və PADC kimi müadil 
üç piramidaya bölürük (şəkil 27). (Ay- 
dmdır ki, һәг bir üçbucaqlı prizmanı bu 
cür bölmək olar).

ı
VpABC — VpDEC — ^PDEC  “  3 VpBADEC

alırıq. Prizmanm oturacağmm sahəsini 
S, hündürlüyıinü h ilə işarə etsək, onda 
üçbucaqlı piramidanm həcmi:

olar. Tutaq ki, hündürlüyü H, otura- 
cağının sahəsi S olan çoxbucaqh 
piramida verilmışdir. Onun oturaca- Şəkü 28
ğı üzərində hər hansı D nöqtəsi qeyd 
edək, D nöqtosi ilə piramidanm təpə 
nöqtəsini birləşdirək.

Bu zaman hündürlükləri H-а ЬэгаЬэг, oturacaqları üç- 
bucaq olan piramidalar almar (şəkil 28).

1
v  =  vx +  V2 +  V3 +  V4 +  Vs =  -  (S t  + S 2 + 5 3 + S 4 4- S r J  • H

1
V  — ~ S  ' н

о
Teorem. Kiirənin həcmi, onun səthi ilə radiusunun tiçdə 

biri hasilinə bərabərdir.
İsbatı. Radiusu R olan kttrəni tili R olan kuba elə 

yerləşdirək ki, kııbun oturacağı və kürənin böyük dairəsi һәг 
hansı a müstəvisi ilzərində olsun (şəkil 29).
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Səkil 29
Kubdan AA1B 1C1D1 piramidasını kənarlaşdıraq. Alman 

fiquru F  ilə işarə edək. F  çoxüzlüsü ilə yarımkürənin həcmini 
müqayisə edək. Yamnkürəni və F  çoxüzlüsiinü a  müstəvisin- 
dən

OP—x (x <  /?)
məsafədə [3 (јЗ||а) müstəvi iiə kəsək. Onda yarımkürədə alınan 
kəsik dairənin radiusu r  =  л/R 2 — x 2 
sahəsi isə

Sx =  n(R 2 — x 2)
F  çoxüzlüsiində alman kəsiyin sahəsi

S2 =  R2 -  x 2 (AN=NK=x)
deməli,

St :S2 =  n
Kavaleri pritısipini tətbiq edə bilərik.Yanmkürə:

V y a rım k ü rə  ^  (.F ') 71 ( 0

V(F) =  Vkub -  V Ç A A ıB iC M  =  (tf3 -  i  Я3)  =  | R3
2

Vyarımkürə ~~ TtV(F) — — üR
_ 4

'ftürəVlrflr» = ~ n R 33
Teorern. Kürə seqmentinin həcmi

2 _ ! i
^fcürə seqmenti ğ ")

düsturu ilə hesablanır. Burada R kürənin radiusu h isə kürə 
seqmentinin hündürlüyüdür.
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İsbatı. Yuxarıda kürə üçün apardığımız mühakiməni h=PQ  
kürə seqmentinə tətbiq edək. Bu kürə seqmentinə düzbucaqlı 

paralelopipedən kəsik pranıidanı кәпаг etməklə alınan çoxüzlü 
uyğun gəlir. Bu cisimlərə Kavaleri prinsipini tətbiq edək.

t W ,se ,m enti =  < R 2h  -  ( jR 3 -  5 (R -  ft) 3 =  ITÄ2(R -  j )

Məsələ. у  =  k x 2 parabolası oy  oxu ətrafında fırlanır. 
Fırlanmadan alman səthlə OK=h müstəvisi ilə hüdudlandığı F  
fiqurun həcmini tapm (şəkil 30).

Həlli. KA=a olsun. Onda h =  k a 2 olar. Oturacağı bəra- 
bəryanlı düzbucaqlı iiçbucaq olaıı Fı prizmasma baxaq. Düz- 
bucaqlı üçbucağın katetləri h, prizmanın hündürlüyü 1-ə Ьэга
Ьэг olsun. Aydındır ki,

Bu prizmanı şəkildə elə yerləşdirək ki, A BCD üzü və ra- 
diusu KA=a о1ал dairə eyni müstəvidə yerləşsin.

Tutaq ki, a müstəvisinə paralel və həmin müstəvidən

məsafədə һәг hansı bir müstəvi keçirək. Bu zamaıı sahəsi n x2 
olan dairə kəsiyi və sahəsi у  • 1  olan düzbucaqlı kəsiyi alınar

в

'C

Şəkil 30

П  Ғ Ј ^ - Һ 2
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olar. İndi Kavaleri prinsipini tətbiq edək. Kəsikləriıı sahələri 

olarsa onda,

onda dairə kəsiyinin sahəsi
7

2 пУ их  =  —к

nisbəti: - у :  у ■ 1  — -/с7 7  к

V (F ):V ( F J  K(F) =  I • К(Ғг) =>

=>F (F ) = - -  — = - п - ~ - һ - һ ^v '  к 2 2 к
1 1  1  

F (F ) — —л  • — • k a 2h =  ~ n a 2h 
2 к 2

Deməli, paraboloud seqmentinin həcmi:
1  9V =  ~ r  тсһ 

2 к.
olar.

XVII əsrdə riyaziyyatçılar əyrixətli fiqurlarm sahələrinin 
və “əyri” cisimlərin həcmlərinin tapdması məsələsi ilə məşğul 
olmuşlar. Bu məsələ ilə İtaliyälı rahib B .Kavaleri də maraqlan- 
mışdır.

B.Kavaleri (1598-1647) İtaliyada anadan olmuşdur. O, 
Qalileyin şagirdi olmuşdur. B.Kavaleri 1629-cu ildə Qalileyin 
təqdimatı ilə Bolone Universitetinə professor təyin edilir. 
Kavalerinin “Konik kəsiklər” (1637), “Miistəvi və sferik tri- 
qonometriya” (1638 və 1643) və s. elmi əsəri nəşr olundu. О, 
optika və astronomiyaya aid tədqiqatlar aprmış və bir neçə əsər 
nəşr etdirmişdir.

Kavaleri Qalileylə yazışmalarmda müxtəlif riyazi və 
fiziki problemləri, о cümlədən, bölünməzlik metodunu müza- 
kirə etmişdir. Qaliley bölünməzlik metodu haqda kitab yazma- 
ğa hazırlaşsa da, ancaq bu metod haqda kitab yazmayıb. 1635- 
ci ildə Kavalerinin “Kəsilməz kəmiyyətlərin bölünməz ele- 
mentlərinin köməyi ilə şərh olunan həndəsə” kitäbı çap olun- 
muşdur.
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Kavalerinin kitabi onun müasirlərinin bəziləri tərəfindən 
tənqid oiunmuşdur. Kavalerinin tənqidçilərindən biri onun 
müəllimi Qaliley olmuşdur. Baxmayaraq ki, Qaliley bərabərtə- 
cilli hərəkəti tədqiq edərkən bölünməzlik metodudan istifadə 
etmişdir.

Gülden də (1577-1643) hərain əsəri kəskin tənqid edərək, 
orada irəli süriibn. müddəaların elmi əsaslandırılmadığım gös- 
tərmişdir. Gülden bu əsərində cisimbrin səth və həcmini he- 
sablamağa aid teorem vermişdi. Hazırda da, həmin teorembr 
Gülden teorembri adlanır. Halbuki, həmin teoremləri bizim 
eradan əvvəl təxminən 280-cı ildə İsgəndəriyyə həndəsəşünası 
Papp vermişdir.

Güldenin tənqidinə cavab olaraq Kavaleri 1647-ci ildə 
“Altı həndəsə oçerkləri” adlı kitabmı yazır. Həmin əsərdo özü- 
nün aldığı nəticəbri daha da dəqiq əsaslandırır və Güldenin te- 
orembrinə verdiyi isbatı əsaslı tənqid edir və həmin teorem- 
brin düzgün isbatmı bölünməzlər metodu ib  verir.

Kavalerinin “Kəsilməz kəmiyyətbrin bölünməz element- 
brinin köməyi ib  şərh olunan həndəsə” əsəriııin sonsuz kiçi- 
bnlər analizində böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Bu əsərdə şərh 
olunan ideya həb qədim yunanstanda istifadə olunan “Tükən- 
т ә  metodu” ib  inteqral hesabı nəzəriyyəsi arasmda körpü ro- 
lunu oynamışdır.

Kavalerinin bölünməzbr metodunu riyaziyyatm inkişa- 
fmda böyük rolu olmuşdur. Kavalerinin metodundan İtaliyan 
alimi Torricelli, Fransız alimi Roberva.1, Vallis və başqaları öz 
əsərbrində tətbiq edərək bir sıra elmi nəticələr almışlar. Hətta 
Torricelli bölünməzbr metodunu həndəsənin “Şah yolu” adlan- 
dırmışdxr. Qeyd edək ki, Vallisin aldığı nəticələri Nyutoh və 
Leybinisin sonsuz azalanlar nəzəriyyəsinə bilavasitə təsiri ol- 
muşdur. Leybinis göstərmişdir ki, onun yaradıcılığma Kavale
rinin əsərinin öyrənilməsinin böyük təsiri olmuşdur.

Kavaleri paradoksu. Qeyd etdiyimiz kimi Kavaleri 
prinsipi о dövrün riyaziyyatçılärı a;räsmdä ittMäkirbläfƏ səbəb
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olmuşdur. Kavaleri prinsipi elmi əsaslandırılmadığmdan onlar 
ham in prinsipin səhv olduğunu sübut edən misallar qurmağa 
cəhd edirlər. Kavaleri özüdə Qalileyin tələbəsi Torricelliyə 
yazdığı məktubda təklif etdiyi prinsipin doğru olmadığmı 
göstərən bir misal göstərmişdir.

Kavaleri ABC üçbucağmm AC 
tərəfinə BH  hündürlüyü endirir (şəkil 
31). Alınmış ABH  və BHC üçbucaq- 
larımn sahəsini müqayisə edir. BH 
hündürlüyünə paralel olan MN və E F  
düz xətlərini çəkir

MN = E F
ifadəsini alır. Buradan alımr ki,
Sabh=Sbhc.

Şəkil 31

§11. Gulden teoremi 
Teorem 1. Hər hansı xəttin, bununla bir müstəvi üzərin- 

də olan və onun bir tərəfində yerləşən, ox ətrafmda fırlanma- 
smdan alınan səthin sahəsi bu xəttin uzunluğu ilə onun ağırhq 
mərkəzinin cızdığı çevrənin uzunluğu hasilinə bərabərdir. 

İsbatı. Burada bir neçə hal ola bilər.
I ha!. verilən xəttin parça olan halı. Bilirik ki, parçanın 

ağırlıq mərkəzi onun orta nöqtəsidir.
a) Tutaq ki, parça oxa paraleldir (şəkil 32)

Bu zaman parça ox ətrafmda fir- 
landiqda silindir alimr. Silindirin yan 
səthi

S =  2nR ■ I 
bu düsturu aşağıdakı kimi yazaq.

5  =  2nR -l =  2n - DAX ■ AB 
D nöqtəsi AB parçasmm orta nöqtəsidir, 
yəni AB parçasınm ağırlıq mərkəzidir.

ВАг =  АгА 
Deməli, bu halda teorem doğrudur.

D

( 
\

 
1 1

A i

220
Şəkil 32



b) AB parçası ilə fırlanma oxunun 
bir ortaq nöqtəsi var. Bu zaman AB par- 
çasınm ox ətrafında firlanmasmdan ko- 
nus almir (şəkil 33). Konusun yan səthi

S =  tiR ■ I 
düsturunu aşağıdakı kimi yazaq.
S =  tcR • I — n • PB • AB =  2 РгАгп • AB 
Burada, 2P1A1n-AB  parçasımn ağırlıq 
mərkəzinin cızdığı çevrənin uzunluğu- 
dur. Deməli, bu halda da teorem doğ- 
rudur.

c) AB parçası fırlanma oxu ilə 
ortaq nöqtəsi yoxdur və fırlanma 
oxunu saxlayan düz xətlə kəsişmir.
Bu halda А В parçasınm ox ətra- 
fmda fırlandıqda konik səth alınai'
(şəkil 33).

Konusun yan səthi 
S =  nl(R  +  r) 

düsturunun aşağıdakı kimi yazaq (şəkil 34)
S =  nl(R + r )  =  n -A B  -(PB  +  MA) =
=2n • P1A1 ■ AB

Burada 2n ■ РХАХ AB parçasmm 
ağırlıq mərkəzinin fırlanma zamam cızdığı 
çevrənin uzunluğudur.

d) AB parçası fırlanma oxuna perpen- 
dikulyardır və bir ortaq nöqtələri var (şəkil 
35).

S =  n  ■ (AB)2 =  n ■ AB ■ AB 
=  2 n ■ААг ■AB

2тс ■ ААг ■ AB parçasınm ağırlıq mərkəzi çevrənın uzun- 
luğudur.
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е) АВ parçası fırlanma oxuna perpendi- 
kulyardır və onunla ortaq nöqtəsi yoxdur 
(şəkil 36)

Şəkil 36

S =  n  ■ (.PB) 2 -  ж(PÄ)2 =  n ■ (_PBZ -  PA2) =
= 7Г( P B  -  P A ) ( P B  +  P A ) = n  • A B (P A  +  A B  +  P A )

=  nAB • (2PA +  гЛ Л Ј =  2пРАг ■ AB 
Deməli, bu halda da teorem doğrudur. ^

II hal. Verilən xətt smıq xət olan hal. Tu
taq ki, AAxA2 ...An smiq xətti h oxu ətrafmda 
fırlanır (şəkil 37). ААгА2 ... ;4n_ ^ n parçalarınm 
fırlanma nəticəsində əməb gətirdikbri səthbri 
uyğun olaraq S1 ,S2 -..Sn ilə işarə edək. Bu 
parçalarm uzunluğunu 1г , l2 ... ln ib , oıılarm 
ağırlıq mərkəzlərinin oxa qədər olan məsafo- 
lərini һг, tı2 ...hn ilə işarə edək. Onda,

S =  Sı +  S2 +  ~\~Sn =  2ııh^l^ +  2uh2l2 +
2.nhnln — 2л (һ 111 +  h2l2 +  — f- hnln)

Mexanikada isbat edilir ki, sınıq xəttin ağırlıq mərkəzinin 
fırlanma oxundan olan məsafəsi aşağıdakı düsturla tapılır:

(h ılı +  h2l2 +  — Һ hnln

Şəkil 37

+

+

+  Zn) =  2 nh ■ l

h =
Һ + l2 +

Deməli,
S =  2 һ{1^ 4- l2 +

Burada, /-smıq xəttin uzunluğudur.
Misal. Radiusu r olan çevrə çevrəyə toxunan ox ətrafmda 

fırlanır. Fırlanmadan alınan səthin sahəsini tapın.
Bilirik ki, çevrərıin ağırlıq mərkəzi onun həndəsi 

mərkəzidir. Onda Gülden teoreminə görə:
5 =  2nr  ■ 2nr — 4 n r 2

olar.
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§12. Gülden-Popp teoremi və onun fırlanmadan 
alman cisimbrin həcmlərinin hesahlanmasına tətbiqi 

Teorem. Müstəvi fiqur, onun müstəvisi iizərində yerlə- 
şon və onu kəsməyən ox ətrafmda fırianırsa, onda fırlanmadan 
ıılınan cismin həcmi, fırlanan müstəvi fıqurun sahəsi ilə onun 
.ıgırlıq mərkəzinm cızdığı çevrə uzunluğu hasilinə bərabərdir.

Müəyyən səciyyəvi məsələlərin köməyi ilə Gülden teore- 
mini yoxlayaq.

Məsələ 1. Bir tərəfı b, digər tərəfı а 
olan düzbucaqlı b tərəfindən h məsafədə 
olan və düzbucaqlı ilə eyni müstəvidə yer- 
bşən ox ətrafmda fırlanır. Fırlanmadan alı- 
ııan cismin həcmini tapm (şəkil 38)

Həlli:V(MBCN) =  n (a  4- h )2b 
V(CDMN) =  n h 2 

Vabcd  =  VMBCN -  V(CDMN)  -  

п(а  +  k )2b — nK2b =
CL

=  n a b (a  +  2h) =  ab  • 2n (— +  h)

Bilirik ki, ab  düzbucaqlının sahəsi,
(~ +  h) düzbucaqlınm ağırlıq mərkəzinin

oxdan olan məsafəsi, 2 зт(- +  h) ağırlıq
mərkəzi ÄBCD düzbucaqlısmda AC dioqa- 
nairnı çəkək. ABC və ACD üçbucaqlarmm 
fırlanmasmdan alman fiqurlarm həcmlərini 
hesablayaq (şəkil 39).

В

А

Şəkil 38
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V(ACMN) =  i j r a ( h 2 +  (b +  h ) 2 +  h(h  +  b ))  =  - n a  (h 2 +  

b 2 +  + 2  hb +  h2 +  h2 +  hb) =  i па.(ЗҺ2 +  b 2 +  3 hb)
V(ADMN) =  n h2 ■ а  

V(acd) =  V(ACMN) -  V(ADMN)
1=  -п а (З Һ 2 +  һ2 +  3 hb) —

n 'у 1  о b ab
—n h 2 ■ a — n h 2b +  —n ab{b  +  3K) — n h 2b =  2 тг(~- +  h) • ~

~  üçbucağm sahəsi, 2 я ( -  +  h)-isə ağırlıq mərkəzinin 
cızdığı çevrə uzımluğudur.

İndi ЛБС üçbucağınm fırlanmasmdan almarı fıqurun sa- 
həsini tapaq.

Vbcmn =  я(Л +  b )2a  
V(ACMN) =  ^ n a (h 2 +  № 4 b) 2 +  (h  +  b)/ı) =  ^тш^ 2 +

/ı2 +  2 hb +  b2 +  h2 +  h b ) =  — (Зһ2 +  3 hb +  b2) =  na(h2 +

, ,  3 ftb + 7 )

Va b c  =  Vb c m n  -  ^ a c m n  =  +  2 h b  +  ö 2) -  JTO (ft2 +  h b  +

у )  =  7ra(/ı2 +  2 h b  +  b 2 —  h 2 ~  h b  — у )  =  јго  [ b h  + 1 Ь2)  =
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Məsələ 2. Tərəfi a  olan kvadrat, təpə nöqtəsindən keçən 
və dioqanalma perpendikulyar ox ətrafmda fırlanır. 
Fırlanmadan alman cismin həcmini tapın (şəkil 40)

Həlli. AB^a, BO=OC=b onda kvadratm sahəsi, 2nb- 
ağırlıq mərkəzinin cızdığı çevrə uzunluğudur.

V(ABCD) =  a 2 ■ 2nb =  2 n a2b 
ABOC -dən b 2 +  b 2 — a 2; a

V(ABCD)

a

vf
=  a 2 2nb =  2 п ас

V2
тгсгл/ 2

Məsələ 3. Tərəfı a olan kvadrat, onun dioqanalma 
perpendikulyar və təpə nöqtəsindən h məsafədə olan ox 
ətrafında fırlanır. Fırlanmadan alınan cismin həcmini tapm 
(şəkil 41).
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Həlli. AB=a, AK=b. 2ж(һ +  ~ ~ )  ağırlıq mərkəzinin 
cızdığı çevrə uzunluğudur.

aV2
V{ABCD) =  a 2 • 2n(h +  - ү - )

Məsələ 4. Tərəfi a, iti bucağı a  olan romb, iti bucaq 
təpəsindən keçən və dioqanalma perpendikulyar olan ətrafmda 
fırlamr. Firlanmadan alman cismin həcmini tapın (şəkil 42).

с  с

Şəkil 42

Həlli. S(ABCDj =  а 2 ■ sin a ; OD =  aco s  ~
/- 9 aV{ABCD) =  Ŝ abcd^2tc ■ OD — ■ s in a  • 2 n a  ■ cos —

2 n a 3 - s in a  ■ c o s -
2

§13. Nyuton-simpson düstııru
Kavaleri prinsipində fiqurlarm 

həcmlərini tapmaq üçün һәг hansı 
müstəviyə paralel müstəvi ilə fiqurlarm 
kəsiklərinə baxılır.

Paralel kəsiklərin köməyi ilə fiqur
larm həcmlərinin tapılmasına aid daha 
bir üsula baxaq. Tutaq ki, hər hansi 
həndəsi cisim müstəvi ilə kəsilmişdir. Bu 
kəsik müstəviyə paralel olan müstəvidən
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х  məsafədədir. Həmin kəsiyin S(x) sa- 
həsi adətən x-dən asxlx olur.

Məsələn, oturacaqlannxn radiusları r və R hündiirlüyü 
olan h  kəsik konusun alt oturacaqlarmdan x məsafədə olan 
müstəvi kəsiyin sahəsini hesablayaq (şəkil 43).

BN = R - r
Tutaq ki,

MN =  X үә MС =  Г -dir.
Onda,

AM — h — x 
AM AC ~  AN AB-dsn yaza bilərik

у h — X у  h  — X h — x
 =  —  ---------= > -------------------=  — -------=i> у  =  — --------- ( R  — r )
BN h R - r  h * h v \ 

Onda müstəvi kəsiyin sahəsi
h  — X

S =  тт(у +  г ) 2 =  7г(г -I  — (R — г ) ) 2 =  S(x)
П

olur.
Deməli, konusun alt oturacağından x məsafədə olan kəsi- 

yin sahəsi x-dən asxlı kvadrat üçhədli olur. Biz müstəvi kəsiyin 
S(x) sahəsi kvadrat üçhədli olduqda yəni,

S(x) =  a x 2 +  bx  +  с 
şəklində olduqda, həmin fxqumn həcmlərini tapaq. Нәг hansx 
çoxüzlünün (xüsusi halda prizmanx) hündürlüyünün n kon
qruent hissəyə böbk. Bölgü nöqtəbrindən oturacağa paralel 
müstəvilər keçirək (şəkil 44) kəsikdə alxnan fiqurlarm sahəb- 
rini St , S2,- , Sn ilə işarə edək. Alt oturacaqla keçiribn müs- 
təvibr arasındakı məsafəni хг, хг ,..., xn ilə işarə edək. Aydmdır 
ki,

xx — x±, x2 =  2хг , ...,x n =  7ixn_1 olacaqdır.



n h
■ bji •—  T b J C -1 — - ” "* ■  

“ 1 n
,25 (z ) =  a x 2 +  Ьх +  с

şərtini nəzərə alaraq alman kəsıklərm sahələrini hesablayaq:

1) хг

2 ) x2 

n) %n —

1) x1 = l , S 1
2 h „

h  ı U h  Iа  ■ - г  +  b ■ -  +  c;n2 n
2z-hz , . 2/г= а  — +  Ь  һсn

n h , Sn CL
■■h2 nh

Alman qatlarm həcmini hesablayaq: 

O ı : -  (а  ■ +  Ь ■ -  +  с)n nz n
h

(v2 = - ( . a

l.2
2 2һг

п г
U  2 Һ  г \b - — +  c)П

(vn =  -  (а
2 ?ı2 nh+  b ■ — +  с)-KI 7

v ’n = £ [ а -  J ( l 2 + 22 +  --- +  n2) +  b - £ ( l  +  2 +  --- + n) +  

nc](l)

l2 + 22 H 1- n2 =  ̂ п(п + l)(2n + 1)
6

1 +  2 Л Vn = - n ( n  + 1) olduğundan
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Vn = а
h 2 n(n +  l ) (2 n  +  i )  t h  n (n  +  1)

— -j   [. cn
n 2n

_  a h 3 ( n + l ) ( 2 n + l )  bft.2 7i-f l

6  n 2 2  т[ СҺ
п -» oo, onda lim =  7  o\ar

(2)

П->оо

a h 3 (n +  1) (2n +  1) 
У — ~ r~  lim6 n~>°o

a h 3

bh2 71 +  1
- +  — - lim -------

Z П-»оо ft ch =

‘™ ( 1 + ; ) ( 2 + ; ) + f i t a ( i j İ ) + ch =
a t l * 1 О  I I ÖftZ 1 I I=  —- ■ 1 ■ 2 +  +  • 1 +  ch
6 2 1

V =  ^ (2 a h 2 +  3bh  +  6c) (3 )
S(x) =  a x 2 +  bx  +  с 

şərhini nəzərə alıb. x =  0, olduqd%
Sait — с

» ft(alt oturacağımn sahəsi), x =  - ,  с 
olduqda

V ‘

о
/ R I

^  /
A

5o rta
a h 2 bh
 -I +  c

4 2
Şəkil 45

olar (orta oturacağmm sahosi), x =  /1( c olduqda
Süst =  ah2 +  bfe +  с 

olar (üst oturacağımn sahosi).

Sait +  4 Sorta +  5üst =  с +  4 a ^ 2  _|_
+ c  =  2 a h 2 +  3 bh +  6c 
Deməli,

■̂ a£t +  4 Sorta +  ^üst =  2a/i2 +  3bh  +  6c (4) 
(4) ifadəsini (3) düsturunda nəzərə alsaq

V ~  6 ^ aIt +  4 *'orta +  
alariq. Buna Nyuton-Simpson diisturu deyilir

V = ^ ( S t +  i S +  S2)
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Burada, А-cismin hündürlüyü, 5^-alt otuxacağm sahəsi, S2-ilst 
oturacağm sahəsi, S-isə orta kəsiyin sahəsidir.

Kürənin həcmi. Kürənin radiusu R, a  isə кйгэуэ toxu- 
nan müstəvi olsun. a müstəvisinə paralel müstəvi kəsiyi ke- 
çirək. а müstəvisindən x məsafədəki müstəvi kəsik

АОг =  x
qəbul edək. АООгВ -dən Pifaqor teoreminə görə:

r 2 — R2 — (x — i?)2=>r2 =  2 xR — x 2
Deməli,

S (x ) =  n r 2 — n(2xR  — x 2)
5(x ) sahəsi kvadratik qanunla dəyişir. Göründüyü kimi 

Nyuton-Simpson düsturunu tətbiq edə bilərik.
Sj =  0 ,S2 =  0

olarsa və
S =  тгг2; h =  2R

olduğundan
2 R 4

V =  —  (0 4- 4R2 +  0) => V =  -7ГЙ3 
6 3

olar.
Piramidanm həcmi. Fərz edək ki, piramidanm otura- 

cağımn sahəsi S, hündürliiyü isə /ı-dır. Piramidanm oturacağına 
paralel olub, piramidanm təpəsindən x məsafədə müstəvi keçi- 
rilmişdir. Piramidanm həmin müstəvi ilə kəsiyinin sahəsi 
S (x) olsun (şəkil 46). Bilirik ki,

S(x) x 2 
~ S ~  =  ¥

olduğundan. Buradan,
x 2 

=  ^ 2 ^
alarıq. S(x) salıəsi kvadratik qanunla dəyişir. Deməli, Nyuton- 
Simpison düsturunu tətbiq edərək

S1 =  0,52 = 5 , 5 ( - ) = İ S
alarıq. Bu qiymətləri Simpison düsturunda yazsaq onda.
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v 4 ( *  +  t f ®  +  % K ( 0  +  4 s  +  s H a

v  =  ¥ h
Konusım hacmi. Anoloji mühakimə iiə konusun lıəcmi 

iiçün aşağıdakı düstur çıxarılır.
1 1

V — —Sh =  —nR2h

Kəsik piramidanm həcmi. Alt oturacağmm sahəsi S2, 
üst oturacağmm salıəsi Sı, hündürlüyü isə h olaıı piramidanı 
tam piramidaya tamamlayan piramidanm hündürlüyü x olsun 
(şəkil 47). Aydmdır ki, bu piramida da oturacağa paralel olan 
kəsiyin sahəsi лг-dən asılı kvadratik funksiyadır.

Deməli, Simpson formulunu 
tətbiq etmək olar. S-ilə oturacağa 
paralel olan orta kəsiyin sahəsini S- 
ilo işarə edək. Onda

x 2 4x2

~S ~  ~̂x +  ± hy  ~  (2x +  h )2 Səkil 47

Buradan alırıq ki,

45 =  • St => 45 =  ( 2 f i ) 2  • 5 ,. (1)
Analoji olaraq,

— X2 -s VIE — , JE 4- 1 — fl? . 4- 1 V ^+V l̂ =
S2 ~  ( x + / ı ) 2 J s l  '  x  ' V ^ ı  ' x  V ^ I

2х+һ
x

Axırmcı bərabərliyi (1) bərabərliyində nəzərə alsaq:

45 =  • St =  5 2  +  2 j r 2j s l  +  5,

olar. Beləliklə, kəsik piramida üçiin
45 =  S2 +  2 js ~ ^ fs l  +  Sx 

Axırmcı bərabərliyin Simpson formulasmda yazsaq
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V =  J  (Si +  45 +  S2) =  -6 (Si +  5 , +  2 V 5 ^ /5 i +  S2 +  S2) 

=  7 (25 j +  2yfS^yfS^ +  2S2)
və ya

alariq.
Kəsik konusun həcmi. Hündürlüyü h, alt oturacağının 

radiusu r, üst oturacağmm radiusu R olan kəsik konus üçün 
analoji mühakimə aparsaq:

rth „ ,
V =  ү ( И 2 +  Rr +  r 2)

Kürə qurşağmm həcmi. İki paralel müstəvi arasmda 
yerləşən ktirə hissəsinə kiirə qurşağı deyilir. Bu müstəvilər 
arasmdakı məsafəyə kürə qurşağımn hündürlüyü deyilir.

Oturacaqların radiusları r; və /% hündürlüyii h olan kürə 
qurşağmm həcmini tapaq.

Mərkəzi О və radiusu R olan kürənin iki paralel müstəvi 
iiə kəsək. Kəsikdə alınan dairələrin radiuslarını n  və гг, orta 
kəsiyin sahəsi r  olsun (şəkil 48).
Onda,

St =  n r f; S± =  лт| və S= тсг2
olar.

Bu qiymətləri Simpson 
düsturunda yazsaq

У — ~  (Xı +  2̂ +  ^7"2) (°0 
alanq.

0 X0 2 =  h,
OOi-isə d-ilə işarə edək.

Onda,

° 2

V
\ \

•** \ \
\ \
\ 4 

V  \ \ M

— — /i 

0

O ı ' >

h
0 20  =  h — d; OM =  — — d 

olar. Pifaqor teoreminə görə

Şəkil 48
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v ə  AA20 0 2-dsn
R2 =  r 2 +  (h -  d f  (2)

yaxud da AAMO --dan
R2 =-'-r2 +  ^ ~ d ) 2 (3)

alarıq. (2) və (3) bərabərliyindən (1) bərabərliyini çıxaq. 
т2 -  r 2 -  2hd  +  h2 =  0 (4)

və yaxud

r 2 -  r l  -  hd  +  ~  =  0 (5)
(4) bərabərliyini (2)-уә 

vuraq. (4)
bərabərliyindən 
çıxsaq:

h2
r2 +  rı “  2^2 +  —  =  0

alarıq. Buradan,
4 r 2 =  2r2 +  2 r 2 +  fo2 

olar. Bu qiyməti (a) bərabərliyin- 
də yazsaq:

V =  —  (3 r2 +  3r2 +  /ı2)
6

alarıq.
Kiirə seqmentinin foəcmi. Kürə qurşağmın lıəcmi 

düsturunda r2 — ^,тг — r  olduqda. Onda,

V =  ^ ( 3  +  =  ^  +  (6)
/ı-kürə seqmentinin hündiirlüyü 
olacaq (şəkil 49). Bilirik ki,
MOf =  А 0г ■ 0 гВ, г 2 =  h(2Ä -  /ı) (7) 

r 2-mn bu qiymətini (6)-da yazsaq:

ZL4, O O j- d ə n
r 2 =  r l  +  d 2 ( 1 )
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у  =  + m  =  1lh2 +  !L) =  n h2 ( я _ * \
2 6  V 2 6  J V 3 /

Buradan,
V = ;rh2 ( R - j )  (9)

alariq.
(5) və (9) bərabərliklərindən

1 
R =  —  ( r 2 +  h2)

2 h
yaza bilərik.
Axırıncı bərabərliyi (9) bərabərliyində nəzərə alsaq, kürə 
seqmenti üçün bir düstur da olur:

V =  - n h { 3 r 2 +  ft2) (10)
Kürə sektorunun həcmi. Dairə sektorunun sərhəd radi

usu ətrafmda fırlanmasından alman fiqura kürə sektoru deyilir.
Fərz edək ki, dairə sektorunun 

mərkəzi bucağı a-ya bərabərdir. Bu
rada üç hala baxıİır: I hal a  <  90° ;

II hal: 90° <  a <  180°;
III ha!: a =  90°,
I halda:
a  <  90° olduqda, kürə sektoru 

kürə seqmenti və konusdan ibarətdir 
(şəkil 34) .

II halda:
90° <  a  <  180° olduqda Şəkil 50

kürə sektoru kürə seqmenti ilə 
konusun fərqi kimi təsvir edilir 
(şəkil 50).
a  =  90° olduqda isə onda kürə sektoru yarım kürə olur.

III  halda:
a  <  90° olduqda kürə sektorunun həcmi kürə seqmenti 

və konuslarm həcmləri cəmi kimi tapılır.

(8)
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V1 — n h2 (ft — (1)
kürə seqmentmin həcmi

1 1 
V2 =  ~ n r 2H ~  -  n r 2{R — /г)

konusun həcmi və (2) bərabərlikbrini tərəf-tərəfə toplasaq 
V — n h 2 (̂ R — +  ~ n r 2(R — h) (3)

alarıq.

§14o Dlizgüıı çoxüztübrin səth və həcmbrimn hesabhmmasu

Aşağıdakı işarəbri qəbul echk: 
a-düzgün çoxüzlünün tili.
R- düzgün çoxüzlünün xariciпә çəkilmiş kürənin radiusu. 
r- düzgün çoxüzlünün daxilinə çəkilmiş kürənin radiusu. 
S- düzgün çoxüzlününbir üzünün sahəsi.
H- düzgün tetraedrin hündürlüyü.
T- diizgün çoxüzlünim tam səthi.
V- diizgün çoxüzlünün həcmi.

Düzgün tetraedr
1. Verilir R; о biri elemerıüəri hesablamaq tələb oiunur.

a = «  = ^ V 6 ;  H = —; 5 = Ş V 3; r = f,

T =  ^ V 3; K = ^ V 3
2. Verilir: a; о biri elementbri hesablamaq tələb olunur.

ft = ~V6; r = “ V6; H = f V 6 ;  S = ^л/З;4 12 3 4

7’ =  4S =  a 2V3; 7  =  у  =
3. Verilir: г; о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

a
12r 2rV6; ft =  3r; H =  4r ; 5’ =  6 r2V3;
V 6

Г =  2 4 r2V3; F =  8 r 3V3
235



4. Verilir: H\ о biri elementbri hesablamaq tələb olunur.
H ry  З Я  H 3H Z pz „  3H 2 ГТa = -  =  V6; i? = —; r =  - ;  5 = —  л/З; 5 = ~ V 3 ;

F =  ~ V 3
3

8
Dfizgün oktaedr

1. Verilir: a; о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

R =  ^ 4 2 ; R =  5 =  ~ V I ;  Г  =  85 =  2a2V3; V
2 V6 4

i-V Z
2. Verilir: R; о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

a =  Ял/2; r  =  5 =  ~ л /3 ; T =  4Я2л/3; К -  3
3. Verilir: г; о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

a =  rV6; Я =  rV 3; 5 =  ^ л / З ;  T =  12r2V3; К =

4 г 3л/3 
Düzgän ikosaedr

1. Verilir: a\ о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

J ? = f V l O  +  2 V 5 ;  r = 2 ^ ;  S = ^ V 3 ;

T =  205 =  5а2л/3; K =  ~ - ( 3  +  V5)
2. Verilir: /?; о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

4 R _  15+2V 5 г  _  д 2 (5 -л /5 )л /3

а  ~  r ' N  15 5 10 ;
T =  205 =  2R2 -  (5 -  V5)V3; F' =

2 ( 5 + V İ )
3. Verilir: г; о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

а =  r(3  — V5)V3; Д =  r Ј з ( 5 - 2 / 5 ) ;  

S =  ~ ( 7  _  3л/5)л/3; Г =  205 =  30i?2(7 -  3л/5)л/3; 

F =  10г3(7 -3л /5)л /3
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Düzgim heksaedr
1. Verilir. a; о biri elementbri hesablamaq təbb olunur. 

Я = ^ л /3 ; r  =  5 =  a 2; T =  45 =  4 a 2; V =  a3
2. Verilir: R; о biri elementbri hesablamaq tələb olunur.

a  =  a  =  — ; 5 =  - Я 2; T =  65 =  8R2; V =3 6 3

SJİV3
3. Verilir. г; о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

a  ~  2r; R = гл/3; 5 = 4r2; T =  6S ~  24Я 2;
К - 8Я3 

Düzgün dodekaedr
1. Verilir: R; о biri elementbri hesablamaq təbb olunur.

« = f  ЈбСЗ -  V5) = f  (Vis -  V3); r = / i j i p ;

5  =  £  Ё Е Щ  T = 2S = 4RZ
3 лј 2 \  2 5

^  =  “  (5 +  л/5)л/3
2. Verilir: a; о biri elementbri hesablamaq tobb olunur.

Я = -Vl8~+ 6 л/5 = - (л/15 + л/3); r =
4 4 ____________

~  л/250 +  110л/5; 5 = ~^5(5 +  2л/5); Г =

125 =  3 a 2j 5 ( 5  +  2л/5);

V =  ̂  (15 + 7л/5)
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Həndəsə yanlış çertiyojlar üzərindd 
düzgün mühakimə aparmaq  
məharətidir

C.Poya
X  FƏSIL

MÜSTƏVİ ÜZƏRİNDƏ HƏNDƏSİ QURMALAR

ŞLKonstruktiv həndəsənm üoıumi aksiomları. Riyazi 
alətlərio aksiomları

Həndəsədə riyazi alətlərin köməyi ilə həndəsi fiqurlarm 
qurulması məsələsinə baxılır....

Itandəsənin qurma məsələlərini öyrənən bölməsinə kon~ 
struktiv həndəsə deyilir. Konstruktiv həndəsənin əsas anlayışı 
həndəsi fiqurlann qurulması anlayışıdır. Bu anlayışa tərif veril- 
mir, onun konkret mənası təcrübədən məlumdur (nöqtəni qeyd 
etmək, çəkmək, təsvir etmək, düz xətti keçirmək).

Konstruktiv həndəsənin ürnumi aksiomları uzun əsrlik 
rəsmxət təcrübəsinin ümumihşdirərək, mücərrəd formada ifadə 
olunur və konstruktiv həndəsənin məntiqi əsasını təşkil edir.

Məlum elementlərinə görə, müəyyən şərtləri ödəyən hən- 
dəsi fıqurun verilmiş alətlərlə qurulmasım göstərən təklifə qur
ma məsələsi deyilir.
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Məsələnin şərtini ödəyən hər fiqura mosəbnin həlli deyi
lir.

Qurma məsələsinin həllini tapmaq, onu sonlu sayda əsas 
qurmalara gətirmək deməkdir. Yəni, əsas qurmaları ardıcıl ye~ 
rinə yetirməklə axtarılan fıqur qurulmuş olur və ya isbat edilir 
ki, belə fiqur mövcud deyildir.

Əsas qurmalann sayı, yəni məsələnin həlli prosesi, istifa- 
də olunan riyazi alətlərin sayından asılı oiaraq dəyişir.

Qeyd cdək ki, qurma məsələlərinin ye- 
ganə həlli, bir neçə həlli, sonsuz sayda həlli, 
hətta heç bir həlli olmayada bilər. Məsələn,
“Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə per
pendikulyar çəkin” rnəsələsinin yeganə həlli 
vardır. “İki miixtəlif çevrəyə ortaq toxunan- 
lar çəkin” məsələsinin bir halda (şəkil 1 ä) 
yeganə həlli, digər vəziyyətdə (şəkil 1 b) iki 
həlli, (şəkil c)-də iiç həlli, (şəkil 1 d)-də dörd 
həlli, (şəkil l)-də hətta həlli olmaya da bilir.

“Verilmiş iki nöqtədən keçən çevrə 
qunm”. Məsəbnin sonsuz sayda həili var.
Sonsuz sayda həlli olan məsəbbrə qeyri- 
шйэууэп məsələlər deyilir. Belə məsəbnin 
bütün həlbrini tapmaq olmaz.

Qeyri-müəyyən məsələbrin həlli 
parametrik forrnada axtarıhr. Bu zaman 
məsəbnin şərtini ödəyən fiqurun bir və 
ya bir neçə nöqtəbrinə istinad edilərək 
məsələ həll edilir.

Beb nöqtələr həndəsi parame- 
trlər adlamr. Qurma məsəblərinin Şəkil 1
həlli ölçülərinə, formalarına və və- 
ziyyətinə görə bir-birindən fərqbnə 
bilirbr.
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Konstruktiv həndəsənin əsas anlayışlarmm məntiqi ciddi 
yoila daxil etmək üçün əsas tələbləri, konstruktiv həndəsənin 
ümumi aksiomlanna əsaslanaraq fiqurları qururlar.

Rəsmxətin çoxəsrük təcrübəsini ümumiləşdirərək konst
ruktiv həndəsənin ümumi aksiomları mücərrəd şəkildə verirlər 
ki, bu da konstruktiv həndəsənin məntiqi əsasıru təşkil edir.

Konstruktiv həndəsənin ümunıi aksiomları aşağıdakılar-
dır:

1. Hər bir verilmiş fiqur qurulmuşdur.
Əgər məsələnin şərtində deyilir ki, hər hansı fiqur veril- 

mişdir, onda belə qənaətə gəlmək olar ki, həmin fıqur təsvir 
olub və ya çertyoj çəkilmişdir. Başqa sözlə qurulmuşdur.

2. İki və ya bir neçə fiqur 
qurulmuşsa, onda bu fiqurlarm 
birləşməsi də qurulmuşdur. Мә- 
sələn, hər hansı düz xəttin AC şü- 
ası və sonra həmin düz xəttin BN 
şüası (şəkil 2) qurulmuşsa, onda' 
həmin düz xətt qurulmuş hesab Səkil 3
olunur

3. İki fiqur qurulmuşsa, onda onların fərqinin boş çoxluq 
olub-olmadığını miiəyyən etmək olar.

Məsələn, tutaq ki, bir düz xəttin AB və CD parçaları 
qurulmuşdur (şəkil 3). Bu parçalarm fərqi, şəküdən göründüyü 
kimi, boş çoxluqdur.

4. İki qurulmuş fiqurun fərqi boş çoxluq deyilsə, onda 
həmin fərq qurulmuşdur. Məsələn, tutaq ki, AC və BD parçaları 
qurulmuşdur (şəkil 3). Onda AC və BD parçalarmm fərqi olan 
AB parçası da qurulmuş olar.

5. Iki fiqur qurulmuşsa, onda onların kəsişməsinin boş 
çoxluq olub-olmadığmı müəyyən etmək olar. Doğrudan da, iki 
düz xətt qurduqda, onlann kəsişib-kəsişmədiyini deyə bilərik.

6. İki qurulmuş fiqurun kəsişməsi boş çoxluq deyilsə, 
onda о qurulmuşdur. Doğrudan da, tutaq ki, AC və BD parçala-

N А В с  D

Şəkil 2

..А ........... в ...... С D
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п qurulmuşdur (şəkil 3). Onda bu iki parçanm kəsişməsi olan 
BC parçası da qurulmuş olacaq. Sonra, kəsişən iki çevrə qurul- 
ınuşsa, onda onlarm kəsişmə nöqtələri cütü də qurulmuş hesab 
edilir.

7. İki qurulmuş fiqurun ixtiyari sonlu sayda ortaq nöqtəsi 
varsa, onda onlari qurmaq olar.

8. Hər hansi fiqur verilmişsə: a ) həmin fiqura aid olan 
nöqtələr qurmaq olar; b) həmin fiqura aid olmayan nöqtələri 
qurmaq olar.

7-8-ci aksiomlar һәг hansi yeni nöqtələrin qurulmasma 
imkan verir. Burada qeyd etdiyimiz tələblərə konstruktiv hən- 
dəsənin ümumi aksiomlari deyilir.

Hər bir yeni nöqtənin və eləcə də düz xəttin qurulması 
üçün həndəsi qurmaları müxtəlif alətlərdən istifadə edərək ye- 
rinə yetrirlər.

Həndəsi qurmalarda әп çox işlədilən alətlər (birtərəfli) 
xətkeş, pərgar, iki tərəfli xətkeş və başqalarından ibarətdir.

Pərgar və xətkeş vasitəsilə həndəsi qurmaların yerinə ye- 
tirilməsi üçün zəruri və kafi olan aşağıdakı postulatlar sistemi 
müəyyən edilmişdir.

1. Düz xətt və düz xətt parçası uyğun olaraq ancaq о za- 
man qurulmuş hesab olunur ki, düz xəttin iki nöqtəsi və parça- 
mn ucları verilmiş və ya qurulmuş olsun.

2. Çevrə о zaman qurulmuş hesab olunur ki, onun mərkəzi 
və radiusuna konqruent parça verilmiş və ya qurulmuş olsun. 
Çevrə qövsü о zaman qurulmuş hesab olunur ki, onun mərkəzi 
və uciarı verilmiş və ya qurulmuş olsun.

3. Nöqtə, verilmiş və ya qurulmuş iki düz xəttin kəsişmə 
nöqtəsi olduqda, qurulmuş lıesab olunur.

4. Nöqtə, veıilmiş və ya qurulmuş düz xətt ilə verilmiş və 
ya qurulmuş çevrənin ortaq nöqtəsi olduqda, qurulmuş hesab 
oluııur.
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§2. Elementar həndəsənin qurma məsələtori
Bir sıra qurma məsələləri vardır ki, nisbətən mürəkkəb 

məsələlərin həlli bu məsələlərin həllinə gətirilir. Onlara ele
mentar həndəsi qurma məsələləri deyilir. Belə məsələlərə prak- 
tikada çox rast gəlinir. Bu məsələlərin həcmi müəyyən olun- 
madığmdan müxtəlif kitablarda onlarm sayı və məzmunu müx- 
təlifdir. Bununla beb elementar həndəsə məsələlərinə adətən 
aşağıdakılar daxil edilir:

1. Yeribn düz xətt üzərində verilmiş parçaya konqruent 
parçanm qurulmasx.

2. Verilmiş parçanm yarı bölünməsi.
3. Verilmiş bucağm yarı bölünməsi.
4. Veribn bucağa konqruent olan bucağın qurulması.
5. Veribn nöqtədən keçib, verilmiş düz xəttə perpen

dikulyar olan düz xəttin qurulması.
6. Veribn nöqtədən keçən, verilmiş düz xəttə paralel olan 

düz xəttin qurulması.
7. Veribn parçanm verilmiş nisbətdə bölünməsi.
8. Verilmiş üç tərəfınə görə üçbucağm qurulması.
9. Hipetonuzuna və katetinə görə düzbucaqlı üçbueağın 

qurulması.
10. İki tərəfinə və onlar arasmdakı bueağına görə üçbueağm 

qurulması.
11. Bir tərəfi və ona bitişik iki bucağma görə üçbucağm qu- 

rulması.
12. Verilmiş nöqtədən keçən və verilmiş çevrəyə toxunan 

düz xəttin qurulması.
13. Verilmiş iki çevrəyə çəkilmiş ortaq toxunanm qurul- 

ması.
14. Veribn parça üzərində verilmiş bucağın yerləşdiyi seq- 

mentin qurulması.
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§3. Qurma məsələlərinin həili alqoritmi
Hər bir qurma məsələlərini lıəll etmək üçün yəni, məsə- 

lənrn bütün həibrini tapmaq üçiin (əgər varsa) və ya məsəbnin 
varlıq şərtini ifadə etmək üçün bir plana riayyət etmək lazım 
gəlir. Qurma məsələbri adətən müəyyən standart sxemlə apa- 
rılır. Əwəl analiz aparınq. Başqa sözlə, əwəl fərz edirik ki, 
axtarılan fıqur qurulmuşdur. Həmin fiqurun xassələrini araşdır- 
maqla, əsas şərtlərin köməyi ib  məsələnin həllinin və ya müm- 
kün olduğunu tapırİar. Bu mühakiməbr əsasmda qurmanm ar- 
dıcıliığı təsvir edilir. Soma isbat etmək lazımdır ki, qurmanın 
göstərilən ardıcıllığı tələb olunan nəticəyə gətirir, habelə hansı 
hallarda neeə həll olması müəyyənbşdirilir. Bir neçə məsəb 
üzərində bu sxemin tam yerinə yetirilməsi ib  kifayyətbnərək, 
bir çox hallarda həllin yazılışmda həmin sxemdən kənara çıxı- 
lır. İş burasındadır ki, əksər hallarda analizdən sonra isbat artıq 
tam aydın görünür. Beb hallarda isbat aparılmır, lakin unutmaq 
lazım deyil ki, bu işi müstəqil aparmaq vacibdir. İsbatm tam aş- 
kar olmadığı hallarda yaranmış çətinlikdən çıxış yolu göstərilir. 
Bəzən həlbr sayımn göstərihnəsi üzərində dayanmağa da ehti
yac yoxdur (aşkar görünən hallarda). Qurma məsəbbrinin həlli 
metodlarmm (lıəndəsi yerbr, həndəsi çevirməbr, cəbri metod) 
onlarm həlli prosesində mənimsənilməsinə üstünlük verilir. 
Göründüyü kimi, qurma məsəbbrinin dörd addımdan ibarət 
olan həlli alqoritmi aşağıdakılardan ibarətdir: 1) analiz; 2) qur
ma; 3) isbat; 4) araşdırma.

Analiz. Analizə “məsələ həllinin açarı” kimi baxılır. 
Analiz-tamm hissələrə ayrılmasmdan ibarət tədqiqat üsuludur.

Analizin məqsədi qurulması toləb olunan fiqurun axtarı- 
lan elementbri ila məlum elementbri arasındakı əlaqəni rnüəy- 
yən edib, onlar arasmda eb  münasibət yaratmaqdan ibarətdir 
ki, bu münasibətbrin köməyi ib  axtarılan fiquru qurmaq mürn- 
kün olsun. Analizin məqsədi təkcə məsələnin həlli üsulunu ax- 
tarmaqla məhdudlaşmır. Burada ikinci əsas məqsəd tapılan həl- 
lin tam ümumiliyini müəyyənbşdirməkdir. Analiz əsasən əsas
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məqsədə xidmət edir. Daha doğrusu analizin məqsəth .г. i ııı|| 
fiqurun varlığı üçün şərtlər sistemini müəyyən etmokıl nı ıl 
rətdir.

Analizdə formal olaraq məsəbnin həll edildiyi l и tı 
nur. Fərz olunan fiqurun çertyoju təqribi çəkilir, Köm .1-I 
rtyojda məsələdə veribnlərin hamısı daxil edilir və bı<|l миН| 
lir, fiqurun təyin edibn elementbri müəj'yən edilir. .■ ı IHİ( 
elementbrin xassəbri araşdxrıhr. Axtarılanların vnilfMlfl 
əlaqələrinə diqqət yetirilir. Aşağıdakı məsələbrə bax;ı<|

Məsələ. İki a  və b tərəfi və b  3
üçüncü tərəfə çəkilmiş mc me ~ /  \
diamna görə üçbucaq qurun. /

Tutaq ki, axtarılan AABC üç- \
bucağı qurulmuşdur (şəkil 4). \  /

ABC üçbucağında veribnbri к ----------j- -
qeyd edib CD medianı çəkək. Ş. .1 . ı 4 :i

CD şüası üzərində DE=CD  С
parçası ayıraq. В  və E  nöqtələrini 
birləşdirək. EBC  üçbucağında 
BE=CA=b; EC=2mc, BC =a. De- 
məli, EBC  üçbucağmı üç tərəfinə 
görə asanhqla qurmaq olur. Sonra 
BD mediant çəkib BD şüası üzə- 
rində BD=DA parçası ayırsaq. On
da ABC üçbucağı axtarılan üç- 
bucaqdır.

Qeyd edək ki, bəzən məsələnin şərtini ödəyən il<|   <»
mini qurulmuş çertiyojda veribnbrb axtarılanlar araNllit! l d| 
qə yaratmaq mümlcün olmur. Bu zaman çertiyojda ktfııı >1 y| I) 
qurlar çəkilir, uyğun nöqtələri birbşdirirlər. Bəzi pari. il " ' 
layan diiz xətbrin ortaq nöqtəbrini tapırlar və s.

Məsələ. A bucağı, a  tərəfı və qalan iki tərəfinm ı 
görə üçbucaq qurun.
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I ııiiu| ki, axtanlan a n  ABC üçbucağı qurulmuşdur. ABC üç- 
Igıınl.ı h-c fərqi yoxı!'oxdur. Həmin fərq^ çertyoj daxil etmək 

it" Hi şllası üzərindo eiə AD=b parçası ayıraq (şokil 5). Onda 
1 olar. Bu halda a a  alman A DC üçbucağı bərabəryanlı olar

90° — ^ /A .d A . ABCD-də z J )  tərəfbri isə a  və b-a
k" 1,1 ’i'i məlumdur. C*_ Ona görədə bu üçbucağı qura bilərik:.
1 1 1 'I hi in orta perperpendikulyar düz xətt qaldırıb, onun AB 

- 'in ilo A kəsişmə п ә nöqtəsini tapırıq, Onda alman AABC 
h 1 • I (111; 11 ıdır.

1 ‘иc.iin apanlmış aftş analiz məsələnin həlbri sayı çox oldu- 
ııılııı ııı hamısmı həllxəil etaıəyə şərait yaradır, analizdə səhvo 
I ıbrso, ən azı həllril'llrin bəzibri itə biləf.
• ı̂ırma. Analizin s«tn sonuncu məqamı, qurma planmm tərtib 

01" I ulır. Həllin bu mi mərhələsində axtartlan fiqurun qurulma- 
ityıin /.ıruri olan əsasSas qurmalarm ardıcıllığı müəyyəıı edir. 

Мин I nnsobsində tələfcWəb olunan alətin köməyi ilə hər bir ad- 
""""  ı,x‘rtyoju çəkilir.llir. Əgər məsəbniö şərtində belə qeyd 

onda qurma üçütiçün daha çox əlverişli abtbrdən istifadə
I

İMİ»at. İsbatın rnəqs;3qsədi həll prosesindlə alınan fiqurun mə-
  4iiııi ödədiyini iini göstərməkdən ibärətdir. Qurma шә-
    lıallində isbat сМ qurulmuş fiqurum həqiqətən axtarılan
ii "l'lııgundan təsdiq elq etməyə əsas verən mərhələdir.

Vı .ışdırma. Qurmarma mərhələsində aıdətən məsələnin һәг 
I" ' lı.'llinin axtanlmasfcıası ib  kifayyətbnımirlər, һәш də fərz 

|ИН'"" I I. həmin qurmalai alarm һәг bir addımmı yerinə yetirmək 
р|||"> ılııılür. Araşdırma й а  zamanı aşağıdakıi suallara cavab ver- 
№ :i I ' ıııı golir:

I ''cçilmiş üsulla mə məsəbnin həmişə h;əlli varmı?
Vcribnbrin müəyüəyyən seçimində təklif olunmuş həll 

1 !ı1" ıl.t ınəsələ həll edilbdilə bilmirsə, axtarıdan fiquru песә qur- 
|Н№| ıilıır?

'■ Vorilənbrin һәг bir bir seçimində məsəilənin neçə həlli var?
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Bu suallar araşdırmamn məzmununu təşkil edir. Beləliklə 
araşdırmanın məqsədi-məsələnin həll olunması şərtini müəy- 
уәп etmək və həllərin sayıru müəyyənləşdirməkdir.

Araşdırma seçilmiş həll üsulu ilə əlaqədardır. Belə bir 
sual yaranır. Digər həll üsulunda, məsələnin başqa həlli yox- 
durmu? Bu məqsədlə isbat edilir ki, məsələnin ixtiyari həlli 
alımnış həllərlə üst-üstə düşür.

Məsələ. b, с  tərəfləri və bu tərəflər qarşısmdakı bucaq- 
larm ZC-ZB fərqinə görə üçbucaq qurun.

Analiz. Tutaq ki, ABC ax- 
tarılan üçbucaqdır (şəkil 6).

AC=b, BA=c 
olsun. BC  tərəfi üzərində. ABC 
üçbucağınm yerləşdiyi yarım- 
müstəvidə ABC üçbucağma 
konqruent A'BC iiçbueağı qu
raq. Onda,

A'C=c,A'B=b və zC- 
zB=zABA' 

olar. Deməli, ABC üçbucağmın 
qurulmasi В AA' üçbucağmın 
qurulmasma gətirilir. ABAA' üç- 
bucağınm iki tərəfi vo onlar ara- 
sındakı bucağa görə qurmaq 
olar (şəkil 7).

Qurma. Qurma aşağıdakı ardi- 
cilliqla aparilir.

1. Verilıniş Z.C-/.B bucağma 
konqruent olan bucaq qurulur (şəkil 8.
a)

2. Qurduğumuz bucağm tərəfləri 
üzərində b və с parçalarma konqruent 
olan parçalar qurub BAA' üçbucağım 
alırlar (şəkil 8. b).
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3. В nöqtəsindən keçib A A-ya 
paralel və onunla eyni istiqamətli olan 
BD şüası qurulur (şəkil 8. с)

4. a)(Ä, С) çevrəsi ib  BD şüasmın С kəsişmə nöqtəsi ta- 
pılır (şıkil 8. d).
Alınan ABC üçbucağı tələb olunan üçbucaqdır.

İsbat. Aldığımız BA'AC dördbucaqlısmın yan tərəfləri 
ЬэгаЬэг oturacaqları paraleldir, onda dioqanallan bərabərdir 
(şəkil 8.t/)

Trapesiyanın dioqanallarmm kəsişmə nöqtəsini M  ilə 
işarə edək. Onda, bərabəryanlx BA AC  trapesiyasmda 

ABMA '=ACMA 
və ABMC bərabəryanlıdır.

ZABC=ZA 'CB və ZA 'BA =zA  'CA
Olduğundan

lA  С В -/Л В С -/- A 'CB+aA 'CA-ZABC=Z.C-Z.B.
Dernəli, qurduğumuz ABC üçbucağının iki tərəfl b və с 

parçalarına, z C-Z.B fərqi isə АС В  və ABC bucaqlarmm fərqinə 
konqruentdir.

Araşdırma. b = c  olduqda ZC-ZB=0 olur. Deməli, bu 
halda axtarılan üçbucaq bərabəryanlıdır və məsələnin həlli 
qeyri-müəyyəndir.

b Ф с olduqda, yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün qurma- 
ların icrası mümkündür və yeganə qayda ilə qurulur. Deməli, 
b Ф с olduqda məsəbnin yeganə həlli var. 

n-bucaqlmın qurulmas üçün lazım olan verilənlərin sayı
Bu və ya digər qurma məsəbsin həll 

edərkən birinci növbədə məsələdə veribn 
şərtlərin kafi olub-olmamasını müəyyən 
etmək lazımdır. Məium olduğu kimi, һәг 
hansı qabarıq и-bucaqlmm qurulması üçün 
onun təpələrini bilmək kafidir. Məsəbn, 
üçbucağı qurmaq üçün onun üç təpəsini, 
trapesiyanı qurmaq üçün onun dörd təpə-

i
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sini bilmək katıdir. Qabanq çoxbucaqlımn 
qurulması üçün zəruri oİan şərtbrin sayı 
haqqmda beb teoremi isbat edək.

Teorem. N təpəsi olan qabanq çoxbucaqlım qurmaq 
üçün veribn şərtlərin sayı 2n-3 olmalıdır (şəkil 9)

Isbatı. Qabanq n-bucaqlımn təpəbrini A\, A2, . . An-\, An 
ilə işarə edək.

Çoxbucaqlmm təpəbrindən birini, məsələn An-\ təposini 
kordinat başlanğıcı qəbul edək və kordinat oxlarmdan birini, 
məsələn, absis oxunu çoxbucaqlımn A2 təpəsindən keçırək. Bu 
zaman çoxbucaqlmm qalan n-2 təpəsi ümumiyyətlə absis 
oxundan xaricdə olacaqdır. Hər bir nöqtə 2 məlum şəıtlə təyin 
olunduğundan qalan n-2 təyin etmək üçün 2(n-2) şərt lazımdır. 
A2 təpəsi absis oxu üzərində olduğundan bunun üçüıı bir şərt 
veriİmişdir; An-ı təpəsi isə kordinat başlanğıcmda olduğundan, 
onun təyin olunması iiçün heç bir şərt lazım deyil. Beblikb, 
qabarıq n bucaqhnı qurmaq üçün 2(^-2)+l+0, yəni 2/7-3 şərt 
lazımdır.

Bu teoremdən aydın olur ki, ixtiyari üçbucağı qurmaq 
üçiin 2 - 3 — 3 =  3 şərt, ixtiyari dördbucaqlmı qurmaq üçün 2 ■ 
4 — 3 =  5 şərt və h.b. lazımdır.

§4. Həndəsi qurma metodları
Müstəvi üzərində həndəsi qurmaların həllində əsasən aşa- 

ğıdakı metodlardan istifadə edirbr:
1. Fiqurlarm kəsişmə metodu:
2. Fbndəsi çevirməbr metodu;
3. Cəbri metod;

Bu metodlann һәг birini ayrıca tədqiq edək.
1. Fiqurlarm kəsişmə metodu" bilirik ki, həndəsi fıqur 

nöqtələr çoxluğudur. Bəzən fiqurun nöqtəbri eyni bir xassəyə 
malik olurlar. Misal üçün çevrə iizərindəki nöqtəbr çoxluğu və 
ya bucağm tənböbni üzərindəki nöqtələr çoxluğu.
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Məlum olduğu kimi, həndəsədə xarakterik xassəli nöqtə- 
İər çoxluğu əvəzinə, həmin nöqtələrin həndəsi yeri anlayışı iş- 
lədilir.

Həndəsi yer anlayışına belə tərif verilir. Nöqtələr çoxlu- 
ğunun (fiqurun) bütün nöqiələrində (ancaq bu nöqtələrdə) eynı 
bir xassə olarsa, bu nöqtəbr çoxluğuna, həmin xassəyə malik 
olan nöqtələrin həndəsiyeri deyilir.

Fiqurun xarakterik xassəli nöqtələrin həndəsi yeri oldu- 
ğunu göstəmıək üçün aşağıdakı iki qarşılıqlı tərs təklifi isbat 
etmək zəruridir.

a) Hər hansı nöqtə bu fiqurun üzərindədirsə, о veribn xas- 
səyə malikdir.

b) Нәг hansı nöqtə veribn xassəyə malikdirsə, о həmin fi- 
qurun üzərindədir.

Bəzən b) təklifini onunla eynigüclü aşağıdakı təkliflə əvəz 
edirbr.

c) Нәг hansı nöqtə fıqurun üzərində deyilsə, həmin nöqtə 
veribn xassəyə malik deyildir.

Həndəsi yerlərə aid məsələləri həll edərkən ya a) və b) 
təklifləri ya da ki, ä) və с) təklifbri isbat edilir. Bəzən qurma 
məsəbbrin həlli eyni bir xassəyə malik nöqtəbrin qurulmasına 
gətirilir. Əgər nöqtə bir-birindən asılı olmayan iki xassəyə ma- 
likdirsə, bu xassəbrdən birini kənara, digər xassəni ödəyən bü- 
tün nöqtələr çoxluğunu axtarırıq.

T'utaq ki, о F 2 fiqurudur. Sonra ikinci şərti kənara qoyub. 
birinci şərti ödəyən nöqtələr çoxluğunu axtarırıq. Tutaq ki, о da 
Fı fiqurudur. Aydındır ki, Fı və F 2 fıqurlarının kəsişməsinin 
һәг bir nöqtəsi hər iki şərti ödəyər, bu fiqurlarm kəsişməsinə 
daxil olmayan nöqtələr isə həmin şərtlərdən heç olmazsa birini 
ödəməyəcəkdir. FıD F 2 fiqurunun hər bir nöqtəsi məsəbnin 
hər hansı həllinin tapılmasma iırıkan verir.

Qeyd edək ki, bəzi hallarda Fı və F 2 həndəsi yerbrin biri 
məsələnin şərtində verilmiş olur. Onda ikinci həndəsi yeri tap
maq lazımdır.
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Həndəsi fıqur müxtəlif qaydada verilə bilər. Məsələn ve- 
rilmiş iki fıqurun kəsişməsi və ya birləşməsi kimi, müəyyən 
xassəyə malik nöqtələr çoxluğu kimi və s.

Həndəsi yerlərin tapılmasma məsələbri nəzərdən keçi-
rək.

Məsələ 1. Verilmiş A nöqtəsindən və 
A nöqtəsindən keçməyən BC  düz xəttinin D 
nöqtəsinə toxunan çevrə qurun.

Analiz. Tutaq ki, hərnin çevrə qurul- A 
muşdur (şəkil 10).

Bilirik ki, verilmiş mərkəzinə və 
verilmiş radiusuna görə çevrə qurulur в  D С 
(xətkeş aksiomu). Səkil 10

Deməli, məsəbnin həlli çevrənin о mərkəzi nöqtəsinin 
tapılmasına gətirilir.

Aydmdır ki, çevrənin mərkəzi aşağıdakı iki şərti ödəyir.
a) О nöqtəsi BC  düz xəttinə perpendikulyar KD düz xətti 

iizərində yerbşməlidir.
b) О nöqtəsi AD parçasmın orta perpendikulyarı olan MN 

diiz xətti üzərində olmalıdır.
Qurma. D nöqtəsindən DK 1 BC çəkək D və А 

nöqtəsinə görə AD vətərini çəkək AD vətərinin orta 
perpendikulyarmı quraq. 0  =  AD П DK

Isbatı. co(0, OD) çevrəsi qurmaya görə OD1BC  və 
OD=OA. Deməli, ш (0, OD) çevrəsi A nöqtəsindən də keçir. 

Araşdırma. BC L DK => DK 
yeganədir. AD 1  MN => MN 
yeganodir. DK və MN düz xətbri 

paralel deyil. Deməli, onlann yeganə 
kəsşmə nöqtosi var. Məsəbnin yeganə A 
həlli var.

Məsələ 2. Verilmiş AB tərəfınə, 
hc hündürliiyünə və mc medianma 
görə ABC iiçbucağmı qurun.
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Analiz. AB tərəfini və AB parçasmı К  orta nöqtəsini qu
raq (şəkil 11). С nöqtəsi iki şərtə tabedir. С nöqtəsi həm me
dian ın həm də hün dürlüyiin uc nöqtəsidir. Əvvəlcə hündür- 
lüyün verilmiş şərtini ataq. Aydmdır ki, С nöqtəsi mərkəzi К  
nöqtəsində yerbşən radiusu 

R=mc
olan çevrə üzərində yerbşər. Əgər medianm verilmiş şərtini 
atıb, hündürlüyün verilməsi şərtini nəzərdən keçirək. Bu halda 
С nöqtəsi AB parçasından hc məsafədə olan iki düz xətt üzə- 
rindo yerləşəcəkdir.

Qıırma. AB parçasını К  orta nöqtəsini qurumq ш(к, m.c) 
çevrəsini qururuq. KM 1  AB çəkək KN=hc N £ KM şərtini 
ödəyən AABCı və &ABC2 axtanlan üçbucaqdır.

İsbatı. İsbat analizdən almır.
Araşdırma. 1 ) h  <  rnc olarsa, məsələnin 4 həlli var;
2 ) h  =  m c olarsa, məsələnin 2 həlli var;
3) h >  m c olarsa, məsələnin həlli yoxdur.
Məsələ. Verilmiş çevrənin verilmiş в 

nöqtəsindən çəkilmiş biitün vətərlərin 
orta nöqtələrinin həndəsi yerini tapm.

Həlli. О nöqtəsi verilmiş çevrənin 
mərkəzi A nöqtəsi isə çevrə üzərində ve- 
riimiş nöqtə olsun (şəkil 12); onda
OA ̂  R olar.

Şəkil 12
A nöqtəsindən bu çevrənin ixtiyari AB vətərini сэкэк. P 

nöqtəsi AB vətərinin orta nöqtəsi olsun. Bu nöqtəni О mərkəzi 
ilə birləşdirsk, onda ОР1АВ olar (çünki vətəıin ortasından 
keçən diametr bu vətəra peıpendikulvardır). Deməli, АО par- 
çası P  nöqtəsindən 90°-lik bucaq altmda görünür, yəni P  nöqta- 
si, diametri OA olan çevrə üzərindədir. Buradan görünür ki, A 
nöqtəsindən çəkilmiş bütün vətərbrin orta nöqtəbrinin həndəsi 
yeri, diametri АО parçası olan çevrədir.
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Isbat. 1) Analiz mərhələsində göstərdik ki, A nöqtəsindən 
çəkilmiş hər hansı AB vətərinin P orta nöqtəsi, diametri OA 
parçası olan çevrənin üzərindədir.

2) İndi göstərək ki, A nöqtəsi ilə diametri OA parçası olan 
çevrə üzərindəki ixtiyari О nöqtəsində verilmiş çevrənin AC 
vətərini çəksək, Q nöqtəsi bu vətərin orta nöqtəsi olar. Bu məq- 
sədlə Q nöqtəsini О mərkəzi ilə birləşdirək, diametrə söykənən 
daxilə çəkilmiş bucaq olduğundan zAQO=90° olar, yəni 
OQlAC-dir. Deməli, AQ=QC, yəni Q nöqtəsi AC vətərinin 
orta nöqtəsidir (çünki vətərə perpendikulyar olaıı diametr bu 
vətəri yarıya bölür).

Araşdırma. Məsələnin həmişə yeganə lıəlli vardır.
MəsəSə. Oturacağma (д), yan tərəf- A 

lərdən birinə (b) və oturacağma çəkilən 
rnediana (та)  görə üçbucaq qurun.

HəilL Analiz. Tutaq ki,
ABC axtarılan üçbucaq (şəkil 13),
CA=-b, C B -a , MA=ma və CM^MB-dır. ? эки 13

А£А~та medianmm verilməsi şərtini atsaq, üçbucağm 
üçüncü təpə nöqtəsi miiəyyən bir həndəsi yerə, yəni (C, b) 
çevrəsinə aid olar.

Digər tərafdən, məsələnin CA=b şərtini atsaq, onda 
üçbucağm A təpə nöqtəsi yeni bir həndəsi уегә aid olar. Yəni, 
A təpə nöqtəsi (M, ma)  çevrəsi üzərindədir. Bu ikiçevrənin 
kəsişmə nöqtəsi məsələnin axtarılan həllini verər.

Qıırma. Tutaq ki, a, b və m parçaları verilmişdir (şəkil
14).

-b-

Şəkil 14
A
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а parçasma bərabər parça qurub onu M nöqtəsində yars bölü- 
riik. CB=a parçasmm С ucundan b radiuslu çevrə çəkirik. CB-nin M 
orta nöqtəsindən m radiuslu çevrə çəkirik. Qurulan çevrələrin A və 
Aı kəsişmə nöqtələri üçbucağm üçüncü təpə nöqtəsini verir.

İsbat qurmadan aşkardır.
Araşdırma. Məsələnin həlli iki çevrənin kəsişməsindən 

aimdığı iiçüıı həllərin sayı ikidir.
a

(b +  m) >  —
olduqda bu aydmdır,

(b +  m) <  ~  

olduqda isə məsələnin həlli yoxdur.

§5» Həndəsi çevirmələr

Təklif edilən məsələnin һәШпә tətbiq ediləcək həndəsi 
çevirmənin seçilməsi tələbələr üçün xüsusi çətinlik əmələ gəti- 
rir. Həndəsi çevirməni düzgün seçə bilmək üçün birincisi onırn 
xassələrirti yaxşı bilmək, ikincisi isə məsələnin şərtini düzgira 
təhlil etməyi bacarmaq lazımdır. Məsələdə bucağm tənböləni 
verilmişdirsə, onda ox simmetriyasmdan istifadə etmək filai 
baş qaldırır; əvvəlcə məsələnin bir şərtindən başqa bütiin şərtlə- 
ıini ödəyən axtarılan fiqura oxşar fiqur qurmaq mümkün olar
sa. onda məsələnin həliinə homotetiyamn “tətbiq”i haqqında fi- 
kir уагашг, nıəsələ şərtində çevirmənin uyğun düz xətləri kimi 
hesab edilən paralel düz xətlər verilmişdirsə, onda mərkəzi 
simmetriya, paralel köçürmə, homotetiyanm xassələrini xatır- 
layıb onlardan hansmın uyğun olması haqqmda düşünmək la- 
zımdır. Məsələyə hansı çevirmənin tətbiq edilməsindən asıh 
olaraq paralel köçürmə, simmetriya, homotetiya və s. həll üsui- 
ları vardır, Ayrılıqda onları nəzərdən keçirək.

Paralel köçürmənin qurma məsələləri həllinə tətbiqinin 
mahiyyətı aşağıdakı kimidir: bəzən fiqurun verilmiş element- 
ləri bir-birindən aralı olduğu liçün onları çertyoja daxiİ etmək
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çətin olur. Belə hallarda axtarilan fiqurun müəyyən hissəsini ya 
özünə paralel və ya başqa qayda ilə elə məsafəyə köçiiriirbr ki, 
bu zaman yeni alrnmış fiqura bilavasitə qurmaq mümkün olur 
və ya alman fiqurun qurulması axtarilan fiqurun qurulmasmdan 
asan olur. Köçürmənin istiqaməti məsələnin şərtindən asılıdır 
və bu istiqamət elə seçilməlidir ki, yeni alman fiqura mümkün 
qədər çox verilən daxil ola bilsin. Paralel köçürmədən alınan fi
quru qurduqdan sonra əks köçürmə aparmaqla axtarılan fıqur 
qurulur. Paralel köçiirməni oxları paralel olan iki ox simmetri- 
yasmın köməyi ib  də icra etmək olar.

Bu metodun tətbiqi məsələ həllinin analiz mərhələsini 
asanlaşdırır. Ondan əsasən çoxbucaqlıların qurulmasında, həm- 
çinin, ən qısa məsafəyə aid məsəblərin həllində istifadə olunur. 
Bir neçə məsələni nəzərdən keçirək.

Məsələ. ma, ть, mc medianlarına görə üçbucaq qurun.
Analiz. Tutaq ki, ABC axtarılan üçbueaq, M isə median- 

larm kəsişmə nöqtəsidir. AA '=ma, ВВ'=ть, CC'=mc (şəkil 15).
MB vektoru ib  müəyyən olan paralel köçürməni ııəzər-

dən keçirək. Bu köçürmədə CC' mediamnın MC parçası BD
parçasma, С nöqtəsi D nöqtəsinə inikas edir. Bu zaman MBD
üçbucağmın tərəfbri axtarilan ABC üçbucağının medianlaıı ib  

2 2 2MB =  ~чпь, MD =  ~7гса, BD = ~ m c ifadə olunur.
Qurma. ma, ть, mc medianlari 

verildiyi üçün üç tərəfinə görə MBD 
üçbucağını qururuq. Sonra bu üçbuea- 
ğm BD tərəfini BM vektoru ib  paralel 
köçürüb С nöqtəsini qururuq. BM vs 
CM  parçaları üzorində uygun median
lari ayıraraq B' və C' nöqtəbrini qu- A 
ruruq. Sskil 15

BC' və СВ' düz xətlərinin kəsişməsindən axtarilan üçbu- 
eağm A təpə nöqtəsini qururuq.
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İsbatı. MBD üçbucağmdan istifadə edib qurduğumuz
ABC  üçbucağmda BA'=A 'C olduğu üçün AA' parçası mediandır.
BB' və CC' parçaları da M  nöqtəsində kəsişib 2:1 nisbətiııdə
bölündüyü üçün mediandır (qurmaya görə). BB' və CC' medi-
anlannın uzımluqları uyğun olaraq ть və mc-уә bərabərdir. ÄA'
medianma gəldikdə:

1 1-A A ' =■ MA' =  -тпд olur. Ona görə AA'=ma alırıq.
2 2  2Araşdırma. Yalnız- m a, - m b, - m c parçalarmdan üçbu-3 3 3

caq qurmaq mümkün olduqda məsələnin həlli vardır. Göstər- 
mək olar ki, bu həll yeganədir.

Məsslə. d\, d.2 diaqonalları, onlar arasmdakı a bucağı və 
a  уап tərəflərdən birinə görə trapesiya qurun.

Analiz. Tutaq ki, ABCD 
axtarilan trapesiya və AC=d\, BD=di, 
z.AOD=a, C.D=a-dir (Şəkil 16). BD 
parçasım BC vektoru ilə köçürək.
Onda В nöqtəsi С-уэ, D nöqtəsi isə К- 
уа inikas edər. Onda AC К  üçbucağm- Şəkil 16
da AC=d\, CK=d2, ZACK=a olar.
Beləliklə, məsələ M CK-nm  quraİ- 
masma gətrilir.

Qurma. AACK-nı qururuq. Sonra trapesiyanm D təpəsini 
AK  düz xətti ib  (c; ä) çevrosinin kəsişməsi kimi qururaq. 
Nəhayət, CK parçasmı KD vektoru ilə köçiirərək trapesiyanm 
dördüncü təpə nöqtəsi olan B-m qururuq.

Isbat. Qurmaya görə, AC=di, BD=CK=d2, CD=a-dn\ 
BD\\CK olduğu üçün ZAOD =zACK=a və qurmaya görə 
BC I i AK  olduğu üçün ABCD axtarilan trapesiyadir.

Araşdırma. AK  düz xətti ilə (c ;a ) çevrəsinin kəsişmə 
nöqtəsindən asılı olaraq məsələnin iki və ya bir həlli var. Bu 
diiz xətlə çevrə kəsişmədikdə məsələnin həlli yoxdur.

Məsələ. Üç tərəfinə və dördüncü tərəfə bitişik 
bucaqlarına görə dördbucaqlı qurun.
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Analiz. Tutaq ki, ABCD ax- Ci 
tarılan dördbucaqlı, AB, BC və CD 
veribn tərəfbr, A və D iso veribn 
bucaqlardır (şəkil 17). CD parça- 
sım CB vektoru ib  köçürsək о, Dj 
BD' vəziyyətini alar. Həmçinin 
BD' düz xətti AD parçasma 
ZD=ZBKA bucağı altında meyl 
edir. Deməii, ABD smıq xətti, onun 
əsasında isə axtarilan ABCD dörd- 
bucaqlısı qurula bibr.

Qurma. AABK- nı qururuq. Sonra В К  düz xətti üzərirıdə 
BD'=CD ayırıb D nöqtəsini qururuq. DD'=BC olduğundan D 
nöqtəsini təyin etmək üçün (D'; BC) çewəsini çəkirik. С  təpə- 
sini təyin etmək üçün D'B parçasını DC vəziyyətinə gətirən kö- 
çürmə aparaq. ABCD dördbucaqlısı qurulmuş olur.

İsbat. Qurmadaıı almir ki, ABCD dördbucaqhsmda AB, 
BC  və CD tərəfləri verilmiş uzunluqda, A və D bucaqları isə 
verilmiş bucaqlara bərabərdir.

Araşdırma. D nöqtəsinin AD düz xəttindən məsafəsi 
verilmiş BC  tərəlindən kiçik olduqda həll mümkiindür. Çünki 
yalnız bu halda (D; BC) çevrəsi AD düz xəttini kəsir. Onda 
ümumiyyətb desək, iki D və Dı kəsişmə nöqtələrini alırıq. Bu 
dördbucaqlılarda A və D bucaqları verilmiş bucaqlara bərabər 
olduqda həmin dördbucaqhlar məsələnin həlli olur. Qonşu 
bucaqlara bərabər olduqda isə həll olmur. D nöqtəsi məsələnin 
həlli üçün ABCD dördbucaqlısını verir. D/ nöqtəsi isə həll 
vermir. Beb ki, Dı nöqtəsinə uyğun ABCıDı dördbucaqlısmda 
A və Dı bucaqları verilmiş bucaqlara ЬэгаЬэг olmayıb onları 
180°-уә tanıamlayan bucaqlardır.

Məsələ. Verilıniş A və В nöqtəbrindən eb iki düz xətt 
çəkin ki, verilmiş MV düz xətti onlar arasmdakı bucağı yarıya 
bölsün.
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Analiz. Fərz edək ki, verilmiş nöqtələrlə MN düz xəttinin 
qarşılıqiı vəziyyəti şəkildəki kimidir (şəkii 18).

Tutaq ki, məsələ həll edilmiş- 
dir аАХМ=/-А 'XM. Bucaqların bəra- 
bərliyindən almir ki, MN düz xətli 
AXB bucağmm tənbölənini özündə 
saxlayır. Onda alırıq ki, AX və BX 
tərəfləri MN diiz xəttinə пэгэгэп Şəkil 18
simmetrikdir.

Qurma. MN oxuııa пэгэгэп A nöqtəsinə simmetrik A’ 
nöqtəsini qururuq. А'В düz xəttini çəkək. Tutaq ki, X — A'B П 
MN A və X nöqtəsindən keçən XA şüası çəkək AXÄ bucağı 
axtarilan bucaqdır.

İsbatı. AAKX~tsAXK=>zAXM=zAXM.
Araşdırma. a) A və В nöqtəbri MN düz xəttinin müx- 

təlif tərəflərində olduqda, rnəsəbnin həmişə yegatıə həlli var.
b) A və В nöqtəbri MN düz xəttinin eyni tərəfində yerbşdikdə 
məsəbnin həlli yoxdur.

Məsələ. AC diaqonalı A bu- 
cağının tənböbni olan və dörd 
tərəfi veribn ABCD dördbucaq- 
lısmı qunm.

Analiz. Tutaq ki, axtarilan 
ABCD dördbucaqlısı qurulmuş- 
dur. AC düz xəttinə пэгэгэп В 
nöqtəsinə simmetrik nöqtə В 
olsun (şəkil 19).

ZBA С- ZDА С olduğu üçün B' nöqtəsi AD düz xətti 
üzərində yerbşəcəkdir. ABDC-də bütiin tərəflər məlumdur. 
Beb ki, DC verilmişdir;

B'C=BC; DB'^AD-AB'^AD-AB
Qurma. В 'CD üçbucağmı qururuq. DB' şüası üzərində 

DA-ya ЬэгаЬэг parça qururuq. Sonra A ib  C-ni birbşdirib ona 
пэгэгэп В -ə simmetrik В nöqtəsini qururuq.
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isbat. Qurmadan aşkardır. Araşdırma. АГУКАВ olduqda 
məsələnin yeganə həlli vardır. CD-iCB, AD=AB olduqda həlli 
yoxdur; CD=CB  və AD AB olduqda sonsuz sayda həlli vardır.

Məsələ. a  və b düz xətlərinin əmələ gətirdiyi buca- ğrn 
daxilində M  nöqtəsi verilmişdir. Bucağın tə- rəfbri üzərində 
elə A və В  nöqtələri tapm ki, MAB üçbucağının perimetri зп 
kiçik olsun (şəkil 20).

Analiz. Verilmiş a  və b düz xət- 
lərinə nəzərən M  nöqtəsinə simmetrik 
nöqtələr uyğun olaraq M  vs M" 
olarsa, onda bu bucağın tərələri iizə- 
rində A və В nöqtəbrinin istənibn və- 
ziyyətləri üçün

M'A=MA və BM'=BM  
olar. Onda MAB üçbucağmm peri
metri M'ABM" smıq xəttinin uzunlu- 
ğuna ЬэгаЬэг olar. Yəni,

MABM"=M'A +AB +BM"=MA +AB+BM  
Beblikb, məsəb A vs В  nöqtələrinin eb vəziyyətinin ta- 

pılmasma gətirilir ki, bu halda M'ABM" smiq xəttinin uzunluğu 
ən kiçik olsun. Aydındır ki, onlar M'M” düz xətti üzərində 
olduqda mümkündür.

Qurma. a  və b diiz xətbrinə пэгэгэп M  nöqtəsinə sim
metrik uyğun olaraq M' və M" nöqtəbrini qururuq. MM" diiz 
xəttini çəkib onun а  у э  b düz xətləri ilə kəsişməsi olan A vs В 
nöqtəbrini qururuq. Məsələnin yeganə həlli vardır. с  

Məsələ. Tərəflərinin verilmiş 
orta nöqtələrinə (üç nöqtəyə) 
görəüçbucaq qurun.

Analiz. Tutaq ki, tələb edibn 
ABC üçbueağı qurulmuşdur (şəkil 
21). M, N vs P  nöqtəbri verilmiş 
nöqtəbrdir. Yəni, А м в

Şəkil 21
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АМ=МВ, BN=NC və 
CP=PA-dir.

Onda A və В  nöqtələri М  mərkəzim, В və С nöqtəbri N  
mərkəzinə, С və A nöqtələri isə P  mərkəzinə nəzərən simme
trik olar. Digər tərəfdən P  və N  nöqtələri AC və BC  tərəfbrinin 
orta nöqtələri olduğu üçiin PN parçası ABC üçbucağmm orta 
xətti olur. Onda

PN\ IAB və PN=AM=MB 
olar. Analoji qayda ilə digər tərəfbr üçün də həmin mühaki- 
məni aparmaq olar. Beblikb, A.MNP, MPNB və MPCN dörd- 
bucaqlılarmm qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel olduğu üçiin para- 
leloqramdır. Buradan məsəbnin həlli yolu aşkardır.

Qurma. Verilmiş M, N və P  nöqtələrini birbşdirib MNP 
üçbucağmı qururuq. Sonra M  nöqtəsindən PN-ə paralel diiz 
xətt çəkib onun üzərində M  nöqtəsindən müxtəlif tərəfbrdə 
MA=MB=PN parçası ayıraraq üçbucağm A və В təpəbrini qu
ruruq. Analoji qayda ib , P nöqtəsindən MN-э paralel düz xətt 
çəkib onun üzərində PA=PC=MN  ayırıb üçbucağm С təpə 
nöqtəsini qururuq.

İsbat. Qurmaya görə AB\\PN у э  MA=MB=PN-dk. De- 
məli, M  nöqtəsi AB tərəfinin orta nöqtəsidir. Digər tərəflər 
iiçiin də bunun kimi mühakimə aparıhr.

Araşdsrma. M, N  və P  nöqtəbri bir diiz xətt üzərində ol- 
madıqda məsələnin yeganə həlli vardır.

Qurma məsəbbrinin həllində dönmə çevrilməsindən isti- 
fadə olunması məsəb həllinin dörmıə iisulu adlanır. Bu üsulırn 
mahiyyətini qısa şəkildə izah edək.

Qurma məsələbri həllində bəzən ЬэгаЬэг parçaiarm və 
bucaqlarm üsl-üsto sahnması, məsələdə veribnbrin şəkb daxil 
edilməsi və fıquran müxtəlif hissəbrinin yaxmlaşdmlması pa
ralel köçürmə ib  уегтз yetirib bilmir. Beb olduqda bir sıra 
məsəbbrin һә1Н üçün fiquru (və ya onun bir hissəsini) müəy- 
уәп nöqtə ətrafinda müəyyən bucaq qədər döndərmək əlverişli
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olur. Dönmə mərkəzi və dönmə bucağmm düzgüxı seçilməsi 
dönmə üsulu ilə məsələ həllinin əsasmı təşkil edir.

Dönmə üsulunun həndəsədən qurma məsələhri һәШпә 
tətbiqini nümayiş etdirək.

Məsələ. Verilmiş kvadratm daxilinə bir təpəsi kvadratm 
tərəfi üzərində verilmiş nöqtədə olan bərabərtərəfli üçbucaq 
çəkin.

Analiz. Tutaq ki, məsələ 
həll edilmişdir. Verilmiş 
ABCD kvadratmm daxilinə R 
təpəsi verilmiş nöqtədə olan 
bərabərtərəfii PQR üçbucağı 
çəkilmişdir (şəkil 22).
Z P =Z Q =Z R =60°  
olduğundan R nöqtəsi ətrafin- 
da 60° bucaq qədər fırlanma 
RP tərəfini RQ tərəfinə və P 
təpəsini Q təpəsinə inikas edir.

Digər tərəfdən həmin fırlanma ABCD kvadratmı P 
nöqtəsinin obrazı olan P' nöqtəsindən keçən tərəfi A'B' olan 
A'B'C'D' kvadratına inikas edir.

Qurma. Mərkəzi R nöqtəsi olan 60°-li bucaq qədər 
fırlanmam icra edək. Bu fırlanmanı axtarilan PQR üçbucağınm 
P  təpə nöqtəsini üzərində saxlayan А В təpəfi üçiin icra etmək 
kifayətdir. Bunun üçün A və В  nöqtələrinin inikas olunduğu A 
və В  nöqtələrini qururuq. A'B' və CD parçalarmm Q kəsişmə 
nöqtəsi axtarilan üçbucağın ikinci təpə nöqtəsidir. Deməli, R və 
Q nöqtələri məlum olunduqdan sonra RQ düz xətti ilə 60°-li 
bucaq əmələ gətirən RP düz xətti çəkməklə bərabərtərəfli üç- 
bucağın üçüncü P  təpə nöqtəsiııi asanlıqla qumıaq olar.

Isbat. P  nöqtəsinin R nöqtəsi ətrafmda 60° bucaq qədər 
fırlanmasmdan Q nöqtəsi alınır. Onda aydmdır ki, RP=RQ  
olur. Beblildə, PQR üçbucağımn R təpə bucağı 60° olan Ьэга-
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bəryanlı üçbucaq olduğunu alırıq. Bu isə PQR üçbucağmm 
bərabərtərəfli olması deməkdir.

Araşdırma. R nöqtəsinin tərəf üzərindəki vəzyyətindən 
asılı olaraq üçbucağm P  və Q təpə nöqtələrinin vəziyyəti dəyi- 
şəcəkdir. Məsələni MD aralığı üçün araşdırmaq kifayətdir. Bu
rada ABCD kvadratmm AD tərəfinin orta nöqtəsi M  11ә işarə 
olunmuşdur. R nöqtəsi AD lərəfi üzərində MA parçasma daxil 
olduğu halda məsələ tamamilə buna simmetrik şəkil alır.

Нәг şeydən qabaq asanlıqla 
göstəraıək olar ki, R nöqtəsi MD 
arahğmda istənilən nöqtə olduqda 
A'B' parçası ABCD kvadratım bir 
nöqtədə kəsir. В u Л ' nöqtəsinin kva
dratm daxilində, B' nöqtəsinin. isə 
ornrn xaricində yerləşməsindən alı- 
nır. AB tərəfı M  nöqtəsi ətrafmda 
60° firlandıqda AA'D yarımçevrəsi 
kvadratm daxilində qalır. Digər tə- 
rəfdən, B' nöqtəsi (M; MB) çevrosi 
üzərindədir və В  v-э С nöqtələri istis- 
na olmaqla bu çevrə kvadratm xari- 
cində yerləşir. Bebliklə, ABCD kva- 
dratma nəzərən A' nöqtəsi daxili, B'
1зә xarici nöqtədir.

R nöqtəsi M  ilə iist-üstə düşdükdo PQR üçbucağmı şəkii 
23 a)~da göstərildiyi kimi, R nöqtəsi D ib  üst-üstə düşdüyii 
halda isə şəkil 23 b)-də göstərildiyi kimi qurmaq olar. Deməli, 
R nöqtəsi MD parçasmda dəyişdikdə P  nöqtəsi AB parçasında 
dəyişir; Q nöqtəsi isə əwəlcə DC parçasmda, sonra isə BC  par- 
çasında dəyişir. Buradan aydındır ki, R nöqtəsinin AD tərəfı 
üzərində müxtəlif vəziyyətləri üçün məsəbnin həmişə həlli var 
və bu həll yeganədir.

Həndəsədən qurma məsəbbrinin bir çoxunda mosobnin 
şartini eb  iki hissəyə ayırmaq mümkün olur ki, bu hissəbrdən

Şəkil 23
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biri axtarilan fiqurun formasim, digəri isə onun ölçülərim tama- 
milə müəyyən edir. Ona görə də oxşarlıq metodu ilə məsələ 
həll etdikdə əvvəlcə həll ediləcək məsəbnin şərtbrindən birini 
kənara qoyub yerdə qalan şərtbri ödəyən fiqur qurulur. Sonra 
isə oxşar çevirmənin köməyi ib  qurulmuş fiqura oxşar oları və 
kənara qoyulmuş şərti ödəyən fıqur axtarılır.

Məsələn, tutaq ki, A və В kimi iki bucağma görə üçbucaq 
qurmaq tələb olunur. Bu məsələdə verilmiş A və В bucaqları 
axtarilan fiqura oxşar olan fiquru, tənböbn isə axtarilan üçbu- 
cağın ölçübrini təyin edir.

Beb məsəblərin həllin-
də oxşarlıq metodundan istifa- 
də etmək əlverişlidir. Buna 
görə əvvəlcə axtarilan fıqur 
əvəzinə, ona oxşar fiquru qu- 
rurlar, sonra isə ikinci qrup ve- 
ribnbrdən istifadə edərək, ax- 
tarılan fıquru qururlar.

Bizim misalda A və В bu- 
caqlarım bibrək, AıBı parçasmı 
ixtiyari seçməkb, axtarilan üç- 
bucağa oxşar olan A1B 1C1 üç- 
bucağmı quraq (şəkil 24). Sonra 
bu üçbucaqda CDı tənböbnini 
quraq. Bu tənböbn axtarilan lc 
tənböbninə konqruent deyil. 
CD1 şüası üzərində uzunluğu le
y's ЬэгаЬэг CD parçasım ayıraq. 
D nöqtəsindən AıBı düz xəttinə 
paralel olan AB düz xəttini ke- 
çirək, ABC axtarilan üçbucaq- 
dır.
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Qeyd edək ki, məsələ şərtində veribn komiyy.ılbrd^ 
biri düz xətt parçası, qalaııları isə bucaq, parçalaım nisboti 
s. olduqda oxşarlıq üsulundan istifadə edilməsi əlvcı i.şlı olur. 
Oxşarlıq üsulu ilə qurma məsələləri həll etdikdə hom olctiya^ 
veriimiş nöqtəbrin obrazlarını qurmağı bacarmaq zoı uıidir.

Tutaq ki, mərkəzi 0  nöqtəsində və bir cüt A və A' u y ğ ^  
nöqtəbrlə homotetiya verilmişdir. Verilmiş M  nöqtəsınin 
obrazını quraq. vvəlcə M nöcitəsinin ОA düz xəttı üzərind^ 
olmadığı hala baxaq. Verilmiş bu homotetiyada (şə ı 25) A \ f 
düz xətti ona paralel və A' nö^tə-sindən keçən m düz xətti^ə 
çevrilir. Ona görə M  nöqtəsini asanlıqla qurmaq о ar. Bu 
və m' düz xətbrinin kəsişmə nöqtəsidir.

A
A

/ \  V  ( 
о /  N’

, A;
A A "

\V* \ \

о  \ м  \ м '
*£.------------------------ч----------- \—

m т к 

Şəkil 25 Ş əkil 26

Verilmiş M  nöqtesi OA düz xətti üzərində olarsa (şakü
26), onda əwəlcə 0.4 düz xə'tti üzərində о rrıayan ər ansı /y

265



nöqtəsinin N' obrazını qurur, sonra isə N  və N ' nöqtələrindən is- 
tifadə edərək M  nöqtəsinin M  obrazmı qururuq. Nöqtənin ob- 
razının qurulmasından istifadə edərək mərkəzi О nöqtəsində və 
bir ciit uyğuıı rıöqtə ilə verilmiş H  homotetiyasmda düz xəttin, 
çevrənin və s. obrazını asanlıqla qurmaq olar. Oxşarlıq üsulu 
ilə qurma məsələlərinin һәШ nümunələrini nəzərdən keçirək.

Məsələ. Yan tərəflərinin nisbətinə, oturacağmdakı bucaq
lardan birinə və oturacağı ilə bu oturacağa çəkilmiş hündürlü- 
yün çəminə görə üçbucaq qurun.

Analiz. Verilən şərtin elə hissəsini götürək ki, tələb olu
nan üçbucağa oxşar üçbucağı qurmaq mümkün olsun. Ona görə 
də əvvəlcə yan tərəflərinin nisbətinə və oturacağıııdakı bir bu- 
cağına görə üçbucaq quraq. Sonra da qurulmuş bu üçbucağa 
oxşar olan үә məsələ şərtindəki ölçünii nəzərə alaraq tələb 
edilən iiçbucağı qurmaq olar.

Qurma.
1. Verilmiş üçbucağm 

yan tərəflərinin nisbəti m:n 
oturacağmdakı bucağı isə 
a-dır. Onda ZA ı=a,
AıBı=m  və BıCı=n  şərtinə 
görə AıBıCı üçbucağım 
qurmaq mümkündür (şəkil
27). Bundan sonra

BıD ılA ıC ı 
qurub,

B\E\=B\D\+AıCı 
tapırıq.

2. İstənilən В  nöqtəsindən BE \\BıEı çəkək və B E =b+hb  
ayıraq, onda A /BjCı üçbucağınm tərəfləri ilə qurulan üçbuca- 
ğm tərəfınin paralelliyindən BE  və BjEı parçaları homotetik 
olacaqdır.

BBı və EEı diiz xətləri hər hansı S nöqtəsində kəsişərsə, 
onda S  nöqtəsi B/Eı və BE  parçalarmın homotetiya mərkəzi
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olacaqdır. Beləliklə, D nöqtəsini SDC\BE=D alarıq. Onda BD 
parçası təbb olunan üçbucağın hündürlüyüdür. Buna görə də D 
nöqtəsindən AC\\AjCı və В nöqtəsindən AC düz.xəttmi A və С 
nöqtəbrində kəsən BAjjB/Aj və BC\\BıCı şüalarım keçirək. 
Alınan ЛВС üçbucağı təbb olunan üçbucaqdır.

Araşdırma.
1. n> BıDı və n< m olduqda məsəbnin iki həlli;
2. n=BıDj və n>m olduqda məsəbnin bir həlli var;
3. n <BıD ı olduqda isə məsabnin həlli yoxdur (n və m-in 

yerbri dəyişilməzdir).
Məsəb. Verilmiş üçbu- 

caq daxiiinə veribn bucağı a 
və tərəflərinin nisbəti m:n 
olan paraleloqram çəkin.

Analiz, Tutaq ki, ABC 
üçbucağımn daxilinə MNPQ 
paraleloqramı elə çəkilmişdir 
ki, (şəkil 28),

ZNMQ=a
və

NP:NM=m:n-d\r.
MNPQ paraleloqrammı 

K=m:n olan homotetiya ib

В-

mərkəzi A nöqtəsində, -əmsalı 
çevirsək NıPı:N}Mı=m:n və 

ZNıMıQı--a  olan yeni MıNıPıQ paraleloqramını älarıq. Лу- 
dındır ki, beb paraleloqramlar sonsuz saydadir. Onlarm hamısı 
MNPQ paraleloqramına homitetikdir və hamısmm P, Pı... 
təpəbri bir AP düz xətti üzərindərir.

Qurma.
1. AB tərəfi üzərindəki istənilən Nı nöqtəsindən elə 

NıD\\NıMı çəkək ki, ZNıM ıC=a olsun.
2. NıD şüası üzərində NıPı:NıMı=m:n şərtini ödəyən 

7V/P/parçasmı ayıraq və PıQı\\NıMı çəkək.
3. Axtarilan paraleloqramm P  təpə nöqtəsi APı düz xətti 

üzərində olmalıdır. Beb ki, A mərkəzli homotetiyada P  nöqtəsi
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Pı-ə uyğun nöqtədir. Aydmdır ki, APı düz xəttinin BC  tərəfi ib  
kəsişməsi P nöqtəsidir.

P  nöqtəsindən PN\\AC; PQ\\PıQı və N  nöqtəsindən 
NM\ IPQ çəkək. Alman MPQN axtarilan paraleloqramdır.

İsbat. ^N M Q =Z  N1M1Q1 quraıaya görə NM-PQ  və 
NP=MQ paralel düz xətlər arasmdakı parçalar olduğu üçiin 
olur. Ona görə, NP:PQ=NıPı:PıQı=m:n  
Araşdırma. Quraıadan aşkardır ki, məsəbnin yeganə həlli 
vardır.

§6.Cəbri üsul
Həndəsə məsəbbrinin həllinə cəbrin tətbiqi imkanları 

genişdir. Beb ki, bir sıra həndəsə məsəblərinin həlli cəbri tən- 
liyın həllinə gətirilir və bir çox həndəsi faktlar cəbri formada 
(Pifaqor teoremi, sinuslar, kosinuslar teoremi və s.) verilmiş 
olur.

Qurma məsəbbrinin cəbri üsulla həllinin mahiyyəti aşa- 
ğıdakı kimidir: analiz mərhələsində fiqurun qurulması üçün zə- 
ruri olan elementi (bu element parça, bueaq, gövs və s. ola bi- 
br) məchul qəbul edərək verilənbrb bu rnochu! arasmdakı mü- 
nasibəti tənlikb ifadə edir və alınan tənliyi həll edirbr. Tənli- 
yin kökü məchul elementi ifadə edən cəbri düstur olur. Deməli, 
axtarilan fiquru qurmaq üçün əvvəlcə həmin cəbri düsturu qur
maq lazım gəlir. Başqa sözb, qurma məsəbsinin cəbri üsulla 
həlli dörd addımdan ibarətdir:

1) tənliyin tərtibi;
2) tənliyin həlli;
3) kökün (cəbri düsturun) araşdmlması;
4) kökün qurulması.
Qeyd edək ki, cəbri düsturlarm qurulmasmda aşağıdakı 

mühüm nətieəni yadda saxlamaq lazımdır: pərgar və xətkeşlə 
yalmz eb  cəbri ifadəbri qurmaq olar ki, bu ifadədə ya tama- 
mib  radikal olmasm vo ya ona daxil olan radikalların dərəeəsi 
2 ,4, 8 ,... olsun.
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Əvvəlcə aşağıdakı sadə düsturlarla verilmiş parçalan qu
raq.

1. x  =  a  +  b. Başqa söziə a 
və b parçalarmm şəkilini quraq.
Bunun üçün ixtiyari düz xətt üz- 
ərində əvvəlcə a  parçasmı sonra 
iso b parçasmı ayıraq (şokil 29).

2. x  =  a  — b. avə b parçaları- 
nın fərqini qurmaq üçün ixtiyari 
düz xətt üzərində əvvəl a  parçasım, 
sonra a  parçasmm bir ucundan di- 
gər ucuna doğru b parçasmı ayıraq 
(şəkil 30).

3. x  =  na  parçasım qurmaq 
üçün ixtiyari düz xətt iizərində hər 
bir a  parçasma ЬэгаЬэг olan n ədəd 
ardıcıl parçalar qururuq şəkil 28~də 
x =  За parçası qurulmuşdur.

4. x ~  а  ■ u. Verilmiş a  parçasmm О uc nöqtəsindən a  ilə 
ixtiyari bucaq əmələ gətirən şüa keçirək. Bu şüa üzərində, О 
nöqtəsindən başlayaraq n sayda ixtiyari b parçasmı ayıraq;

Deməli, OB =  nb. В  nöqtəsini a  parçasının ikinci A uc 
nöqtəsi ib  birbşdirək (şəkil 31). 0 В 1 =  b şərtini ödəyən Вг 
nöqtəsindən BA-ya parallel çəkib, OA düz xətti ib  kəsişmə 
nöqtəsini Aı ib  işarə edək. x =  GAX təbb olunan parçadır.

Tl »5. x =  — a (n və m verilmiş natural з
Verilmiş parşaru qurmaq ü ç ü n  

ə v v ə lc ə  ü ç ü n c ü  у э  y a  d p rd ü n cü
U.düsturda olduğu kimi parçasını, 0 

sonar isə üçüncü düslurda olduğu 
kimi ^  ■ n parçasını qururuq. Şəkil 32

I üsul. a parçasmı m konqruent hissəyə bölüb (4-cii 
məsəb), alınan parçanı n dəfə artırınq (3-cü məsələ).

269

b

'x Şəkil 29
a

b x
Şəkil 30



Şəkil 33

II üsul. Tutaq ki, О A =  а. О 
nöqtəsindən çıxan şüa üzərində 
0 В 1 =  nb, OB =  m b  parçalarmı 

aynnq (şəkil 32). Вг nöqtəsindən BA- 
ya parallel olan ВгАг parçasım keçi-71ririk. Onda ОА1 =  — a  olar.m

s  ab6. x — ”  parçasmı, yənı
verilmiş üç parça ilə mütənasib 
olan dördüncü parçanı qurmaq 
üçün hər hansi ABC bucağınm 
tərəfləri üzərində (şəkil 33).

BD=c; BF^b; D E=a  
parçalarmı ayırır, sonra D ilə F  nöqtəsini birbşdirib, EKJ/DF 
çəkirik. Bu balda FÄ'-təbb edibn parça olur (qurma, bucağm 
tərəflərini kəsən paralel düz xətlərin xassəsinə əsaslamr).

Q7"1. x — — parçasmı, 6-cı düsturda a^ b  qəbul edib a, a  və с 
parçaları ilə mütənasib olan dördüncü parça kimi qurmaq olar.

a <  с olduqda məsələni belə də həll etmək olar: AB=c 
parçasmı diametr qəbul edib, bunun üzərində yarım çevrə qu
ruruq, sonra mərkəzi A və ya В nöqtəsində və radiusu a  parçası 
olan qövsb yarımçevrəni С nöqtəsində kəsirik və CD 1  AB çə-

а̂kirik, AD == — olur (qurma çevrə üzərindəki nöqtədən diame-
trə çəkilmiş perpendikulyarın və həmin nöqtəni diametrin bir 
ucu il birləşdiran vətərin xassəsinə əsaslanır).

8. у =  л[аһ (Verilmiş iki parça ilə orta mütənasib 
parça).

I üsul. Düz xətt üzərində ЛС=а,
C B=b  parçalarmı quraq, Oııda 
A B =a+b  olar. А В  diametri üzərində 
yarımçevrə qururuq. С nöqtəsindən AB 
diametrinə perpendikulyar qaldırıb, 
onun yarıçevrə ilə kəsişmə nöqtəsini D
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Şəkil 36

Şəkil 35

İİ3 işarə edirik. Onda CD~x olar (şəkil 
34).

II üsul. ( a >  b olduqda). Dia
metri MN=a olan çevrə qururuq.
Sonra MN diametri üzərində MN=b 
parçasım ayrırıq (şəkil 35). К  nöqtə- 
sindən MN diametrinə perpendikulyar 
qaldırıb və onunn çevrə ilə kəsişmə 
nöqtəsini Х\Ъ işaro edək. MX^x olar.

9- x =  Va2 -f b 2. x parçası katet- 
ləri a  və b olan düzbucaqlı üçbucağm 
hipetonuzu kimi qurulur (şəkil 36).

10. x =  л/а2 — b 2 (а >  b). x par- 
çası, hipetonuzu a  və bir kateti b olan 
düzbucaqlı üçbucağm о biri kateti ki
mi qurulur(şəkil 37).

İndi yuxarıda göstərdiyimiz sa- 
də düsturlaıia verilən parçalamı qu- 
rulmasma gətirilən məsəbnin һәШпә 
baxaq..

Məsələ. Verilən paraleloqramla müadil olan kvadrat qu
run.

Həlli. Tutaq ki, ABCD 
veribn paraleloqramdir (şəkil 
38). Onun otui'acağmı a, hün- 
dürlüytinü isə b ilə işarə ed- 
эк. Axtarilan kvadratm tərəfi 
məlum olarsa, onu asanliqla 
qurmaq olar. Kvadratm tərə- 
fini x ib  işarə edib və onu Şəkil 38
ABCD paraleloqram imn veri
bn elementbri ib  ifadə edək.

Teoremin şərtino görə x2 =ah . Buradan x =  л[аһ olar.
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Məsələ. Hipotenuzuna, düz bucağm tənböləninə görə 
düzbucaqlı üçbucaq qurun. г

Analiz, ZBDC=x qəbul 
edək (şəkil 39). x bucağmın qiy- 
mətini tapa bilsək, onda köməkçi 
BDC üçbucağm bir tənböləninin 
uzunluğuna, 45° və ZBDC=x bu
caq larına görə qurmaq olar.

Bundan sonra x bucağmın tərəfmi с uzurımguna qədər 
uzadıb onu 45°-li bucağın təpə ııöqtəsi ilə birləşdirərək tələb 
edilən üçbucağı qurmaq olar.

AD=m, BD=n işarə edək. 
tsACD-dən sinuslar teoreminə görə:

AD _  CD
sin45° sinA 

yazmaq olar. Üçbucağm xarici bucaqlarmm xassəsinə əsasən:
x=A+45 və ya A=x- 45 tapsaq 

(1)
alarıq. AöCD-dən sinuslar teoreminə görə:

BD CD n  1

və ya
sin45° sinB'' sm45°

П

s in ( 1 8 0 - ( x + 4 5 ° ) )

1

Sİn45° s in ( x - 4 5 ° )

(2)

sin45° sin(x +  45°) 
alarıq. (1) və (2) bərabərliklərini hədbəhəd toplasaq, 

m  +  n sin(x +  45°) -f sin(x — 45°)
sin45° sin(x — 45°)sin(x +  45°) 

с 2Zsinx cos  45°
sin4S° sin(x — 45°)sin(x +  45°)

2/sinx cos  45°
cos(x +  45°)sin(x +  45°)

və ya
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2 Isinx 2lsinx 2lsinx

alarıq.
siıı(2x  -f 90°) cos2x 2sin2x — 1

Buradan 2csin2x-2lsinx-c= 0 yazmaq olar. Bu tənlikdən sinx-i 
tapaq:

sınx
£ ± V F " + 2 c 2 

_  _

Burada sinx>0 olduğu üçün yalnız müsbət kök yarayır. Deməli, 

olur. Şərtə görə 0<sinx<\-dir. 1 üçün әпsınx l2 +  2 c 2 

2 с

Şəkil 40

böyiik mümkün qiymot ~ -уз bərabər olur.

Qurma. Əwəl сл/2 parçasıru 
katetləri с və с olan düzbucaqlı üç- 
bucağm hipetonuzu kimi qururuq.

Sonra Ј р  +  (\/2с)2 parçasını katet-

ləri / olan düzbucaqlı üçbucağm hipe
tonuzu kimi quraq. Həmin şəkildə

MN =  l +  J / 2 +  (V 2c)2

parçasmı qurmaqla, N nöqtəsindən 2c radiuslu qövslə P nöq- 
təsini tapınq. AMPN-də ZMPN-x təbb edilən bucaqdır (şəkil 
40).

Məsələ. Veribn üçbucağm təpəbrini mərkəz qəbul edə- 
rək, xaricdən bir-birinə toxunan çevrəbr qurun.

Həlli. Analiz. Tutaq ki, məsəb 
həll edilmişdir. Mərkəzləri üçbuca- 
ğm А, В, С təpələrində olan çevrəbr 
bir-birinə M, N və E  nöqtəbrində 
toxunur (şəkil 41). Aydmdır ki, bu 
çevrəbri qurmaq üçün, onların ra- 
diuslarım bilmək kafıdir. Şəkil 41
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Mərkəzləri üçbucağm А, В və С təpələrində olan çevrə- 
brin radiuslarını uyğun olaraq x, у və z ilə işarə edək. Onda 
şəklə əsasən x +y=c; y + z= a  və x+z=b  olar (üçbucaq verildiyi 
üçün onun a, b və c- tərəflərini məlum qəbul edirik).

Bu tənlikləri tərəf-tərəfə toplayıb, aldığımız tənlikdən, 
yııxarıda yazılan tənlikbri ikiyə vurub ardıcıl olaraq çıxsaq:

2z =  a  +  b — с; 2y =  а  +  с — b; 2x  =  b -f с — а
və ya

b + c - a  a + c —b a + b - c
X  =    ; У  = ------------ VƏ Z = ------------

2 2 2
alırıq.

Beblikb, qurulması təbb olunan çevrəbrin radiusları ta- 
pılmış olur.

Qurma. Əvvəl x parçasını qurumq və A nöqtəsini mər- 
kəz qəbul edib x radiuslu çevrə çəkirik, sonra (Д c-x) çevrəsini 
və nəhayət (C, b-x) çevrəsini qururuq. Bu çevrəbr tələb olunan 
çevrələrdir.

İsbat.
A M+ MB =x+ c-x= с,
B N +N C =(ic-x)+ (b-x) = c+ b -2 x -c+ b-b -c+ a= a  və
СЕ+ЕА=Ь-х+х=Ь 

olur, yəni iki-iki götürülmüş çevrəbrın radiusları cəmi onlarm 
mərkəzbrini birbşdirən parçaya (üçbucağm tərəfınə) bərabər- 
dir; deməli, həmin çevrəbr bir-birinə xaricdən toxunur.

Araşdırma. Üçbucağm tərəfləri arasmdakı asılılığa görə 
olduğu üçün x, у  və z parçalarmm qurulması həmişə mümkün- 
dür. Məsəbnin yalnız bir həlli vardır.

Məsələ. Verilmiş A və В 
nöqtəbrindən keçən eb  bir çevrə 
qurun ki, verilmiş с düz xəttindən 
verilmiş m parçası ıızunluğunda vətər 
ayırsın (şəkil 42).

HəllL А və В nöqtəbri verilmiş Şəkil 42 
olduğundan, А В düz xətti və AB=a

274



parçası qumlmuş hesab olunur (I pos
tulate

с düz xətti də verilmiş olduğundan, bu düz xətlə AB-nin 
E  kəsişmə nöqtəsi qurulmuşdur (III postulat); deməli, BE=b 
parçası da qurulmuşdur (1 postulat). Axtarilan çevrə A nöqtə- 
sindən keçdiyinə görə, о vaxt qurulmuş olacaqdır ki, onun 
mərkəzi qurulmuş olsun (II postulat).

Lakin mərkəzin qurulmuş olması iiçün AB=a  və CD=m 
vətərlərinin (c düz xətti üzərində CD vətərinin vəziyyəti 
məlum deyildir) ortalarından onlara çəkilmiş perpendikulyarlar 
qurulmuş olmalıdır.

с düz xətti üzərində CD=m  parçasının vəziyyətinin 
müəyyən olması iiçün, onun uclarmdan biri (C və ya D nöqtəsi) 
qurulmuş olmalıdır (I postulat). Bu nöqtələrdən biriniıı, nıəsə- 
bn, D nöqtəsinin qurula bilməsi üçiin, ED=x parçası məlum ol- 
malıdır. Bu parçanı tapmaq üçün axtarilan çevrəyə E nöqtə- 
siııdən çəkibn EA və EC  kəsənbrinin xassəsindən istifadə 
edək. Bu halda

(x +  m) • x =  (a  +  b) ■ b 
tənliyini alırıq. Bu tənliyin kökü olan

1 ________________
x =  2  (л/77x2 +  4Ь(а +  b) — m)

qurmaq üçün əwəlcə
y =  y/4b(a  +  b) =  2 y[b(a +  b) 

parçasmı yəni, b parçası ib  (a + b ) parçası arasmda həndəsi orta 
qiymət olan parçamn iki mislini, sonar

z =  yjm2 +  у 2
parçasım, yəııi katetbri m və у olan düzbucaqlı üçbucağm hipe- 
tonuzunu, daha sonar u-z-m  parçasmı və nəhayət

1 
x =  - u

parçasııii qurmaq kafidir.
л: parçasım qurduqdan sonar məsəbnin necə həll 

edibcəyi aydmdır.
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§7. Məşhur qədim klassik məsələlər
Qədim Yunanıstanda qurma məsələbrinin pərgar və 

xətkeşin köməyi ilə qurulması sahəsində mühüm nailiyyətlər 
əldə edilmişdir. Aııcaq qədim Yunanlar bəzi məsəbləri pərgar 
və xətkeşin köməyi ib  qura bilmirdibr. Başqa abtbrin köməyi 
ilə qurulan məsəbləri həndəsi həll hesab etmirdilər.

Pərgar və xətkeşb qurula bilməyən məsələbrə aşağıdakı- 
lar daxildir:

1. Dairənin kvadratikası-sahəsi verilmiş dairənin sahəsinə 
ЬэгаЬэг olan kvadratm qurulması;

2. Kubun iki qat böyüdülməsi-həcmi verilmiş kubun һәс- 
mindən iki dəfə böyük olan kubun qurulması;

3. Bucağın üç ЬэгаЬэг hissəyə bölünməsi.
Dairənin kvadratikası. Dairənin kvadratikası məsəbsi 

әп qədim məsəbbrdən biridir. Bu məsələ ib  təxminən 4 min 
ilə qədər həndəsə alimbri (məsəbn, Yunan alimi Anaksadori 
(b.e.ə. 500-423), Hipokrat (Ь.е.э. V əsr), Antifonu (Ь.е.э. V-IV 
əsrlər) həll etməyə çalışmışlar. Yalmz 1882-ci alman alimi 
F.Lindeman isbat etmişdir ki, dairənin kvadratikası məsəbsi 
pərgar və xətkeşin köməyi ib  Һә11 edib bilməz.

Məsələ. Sahəsi verilmiş dairənin sahəsinə ЬэгаЬэг olan 
kvadrat qurun.

Həlli. Axtarilan kvadratm tərəfıni x ib, verilmiş dairənin 
radiusunu R ib  işarə edək. Şərtə görə:

x 2 =  tcR2 => x =  R \fn
Beblikb, axtanlan məsəb Ryfn parçasının qurulmasma 

gətirilir. Ryfn ədədini pərgar və xətkeşlə qurmaq üçün, əwəlcə 
71 ədədinə parça xətkeş və pərgarla qurulmalıdır.

Həndəsi qurmalar nəzəriyyəsində isbat edilmişdir ki, a  
ədədi cəbri ədəd olmaqla istənibn a uzunluqlu parçanı pərgar 
və xətkeşin köməyi ib  qurmaq olar. F.Lindemaninin xidməti 
ondadır ki, birinci dəfə n  ədədinin transendeııt ədəd olduğunu
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isbat etmişdir. Deməli, n ədədinə uyğun olan parçanı pərgar və 
xətkeşb qurmaq olmaz.

Kubun ikiqat böyüdülməsi məsələsi digər iki məsələ 
kimi ıiyaziyyatın inkişafmda böyük rol oynamışdır.

Məsələ. Tili a obn kub verilmişdir. həcmi verilmiş 
kubun həcmindən iki dəfə böyi'ık olan kubun tilini qurun.

Hdlli. Axtarilan kubun tilini x ilə işarə edək, onda şərtə
görə:

x 3 =  2a 3 => x =  a 4 l
Beləliklə, axtarilan həll a V2-yə uyğun parçanm qurulma- 

sma gətirilir. İsbat edilir ki, V2 parçasmı pərgar və xətkeşb qu
rmaq mümkün deyil. Deməli, məsələni pərgar və xətkeşlə həll 
etmək olmaz.

Bu fakt da XIX əsrdə isbat edilmişdir.
Kubun ikiqat böyüdülməsi məsobsinə “Delos məsələ- 

si”də deyirlər. Rəvayyətə görə Egey dənizinin Delos adasına 
epidemiya yayılır. Adanm ağsaqaları məsləhət üçün Rahibə 
müraciət edirlər. Rahib deyir ki, məscidəki kub şəklində olan 
nəzir qutusunu iki qat böyüdün, oııda epidemiya yox olacaq. 
Onlar hesab edirbr ki, bu asan məsəbdir. Kubu iki dəfə böyüt- 
т ә к  əvəzinə səkkiz dəfə böyüdürbr... Epidemiya daha da güc- 
liı yayılır. İkinci dəfə Rahibə miiraciət edəndə, Rahib məsləhət 
görür ki, ‘TIəndəsə”ni yaxşı öyrənin.

Bueağm üç bərabər hissəyə boKinməsi. Həb Pifoqorun 
təbbəbri pərgar və xətkeşin köməyi ilə düz bucağı üç bərabər 
hissəyə bölürdübr.

Məsələ. MAN düz bucağını 
iiç bərabər hissəyə bölün. AN 
şüasında ixtiyari uzunluqlu AC 
parçası ayıraq (şəldl 43). Tərəfı 
AC olan bərabərtərəfli АС В 
üçbucağım quraq. Onda, N

zBAС=60° ==>ZBAN=30° Şəkil 43
/.ВАС bucağmm AD tənböbnini quraq.
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ZDAC=ZDAB=ZBÄM  
Bucağm üç ЬэгаЬэг hissəyə bölünməsi xüsusi hallarda 

(məsələn, a  =  —) həll edilir.
Məsələ. Verilmiş bucağı üç ЬэгаЬэг hissəyə bölün.
H əlli. Verilmiş bucağı həmişə iti bucaq hesab edək. Tu

taq ki, a  <  90°, ~ =  <P olsun,
coscp =  co sa  => 4c o s3(p — 3coscp =  co sa  

Tənliyində
co sa  =  -  və coscp =  -  

2 2
ilə işarə edək. Onda,

x 3 — 3 a  — a
tənliyini alırıq. Ümumi halda axmncı tənliyin kökbri kvadrat 
kökbrb ifadə etmək olmur. Bu tənliyin ümumi halda rasional 
kökü yoxdur.
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