რიცხვითი სისტემები - პირველი ნაწილი
რიცხვი მათემატიკაში ალბათ ყველაზე მარტივად მისახვედრი ცნება უნდა იყოს. ბავშვებს მათემატიკის ახსნას
ხშირად რიცხვებით უწყებენ, რაოდენობით. ამავე დროს, ზუსტად იმიტომ, რომ რიცხვი ერთ-ერთი ყველაზე
მისაწვდომი, ყველაზე ძირეული ცნებაა, მრავალ მეცნიერს უცდია რიცხვების ძირეული თვისებების შესწავლა,
იმის გარკვევა, თუ როგორ ჩნდება რიცხვის ცნება, და რატომაა, რომ რამდენიმე ყველაზე რთული, ჯერაც
გადაუჭრელი პრობლემა სწორედ რიცხვების უმარტივეს თვისებებს უკავშირდება. ამის კარგი მაგალითია
სწორედ ის რიცხვები, რომლებსაც მარტივებს ეძახიან (რიცხვები, რომლებსაც არ გააჩნიათ საკუთრივი
გამყოფები): ჩვენი დროის ერთ-ერთი ურთულესი, ჯერაც გადაუჭრელი იდუმალი მათემატიკური პრობლემა
ბერნჰარდ რიმანმა 1859 წელს სწორედ მარტივი რიცხვების განაწილებაზე ფიქრისას ჩამოაყალიბა.
მე შევეცადე შემერჩია რიცხვების გარშემო რამდენიმე საკითხი, რომლებიც მათზე სხვადასხვა მხრიდან
შეგვახედებს და მათემატიკის სხვადასხვა დარგში მათ როლს დაგვანახებს.

რიცხვების გაკეთება გეომეტრიით
რიცხვებზე საუბარი მინდა დავიწყოთ ყველაზე გავრცელებული ინტუიციური წარმოდგენით: მე პირადად
პირველი რაც თავში მომდის, რიცხვებს რომ მიხსენებენ, არის წერტილები წრფეზე. ბოლოს და ბოლოს
რიცხვები ყველაზე ხშირად რაღაცის გასაზომად გვჭირდება, და გაზომვის ყველაზე გავრცელებული და
მარტივად აღსაქმელი ნაირსახეობა რაიმეს სიგრძის გაზომვაა სახაზავით. მე შევეცდები დაგარწმუნოთ, რომ ამ
ერთი შეხედვით უადვილეს საქმიანობას, სინამდვილეში, სულ მცირე ორი სხვადასხვა მხარე გააჩნია,
რომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეიძლება განვიხილოთ: ერთი მხარეა სიგრძეების შეკრებაგამოკლება-გამრავლება და მეორე მათი შედარება სიდიდის მიხედვით.
დავიწყოთ შეკრებით. ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა წრფეზე წერტილები შევკრიბოთ ისე, რომ სიგრძეების
შედარება არ დაგვჭირდეს.
ავირჩიოთ წრფეზე რაიმე წერტილი 𝑜, რომელიც ნულის როლს ითამაშებს. ეს ნიშნავს, რომ 𝑜-ს მიმატება
წერტილს არ უნდა ცვლიდეს, ე. ი. უნდა სრულდებოდეს ტოლობები 𝑜 + 𝑎 = 𝑎 + 𝑜 = 𝑎 ნებისმიერი 𝑎
წერტილისათვის.
ეხლა ვიღებთ ჩვენს წრფეზე ნებისმიერ წერტილებს 𝑎, 𝑏 და გვინდა ავაგოთ მათი ჯამი 𝑎 + 𝑏, ისევ ჩვენს წრფეზე
განლაგებული წერტილი. ალბათ პირველი, რაც თავში შეიძლება მოუვიდეს ადამიანს, ასეთი აგებაა: გავზომოთ
𝑜-დან 𝑎-მდე მონაკვეთის სიგრძე, და გადავზომოთ 𝑏-დან ამავე სიგრძის მონაკვეთი, იმავე მიმართულებით, რაც
𝑜-დან 𝑎-მდე მიმართულებაა. მიღებულ წერტილს დავარქვათ 𝑎 + 𝑏. ამრიგად, 𝑎 და 𝑏 წერტილების ჯამი
ცალსახად ხასიათდება ორი თვისებით:




𝑏-დან 𝑎 + 𝑏-სკენ იმავე მიმართულებით უნდა გადავადგილდეთ, რაც 𝑜-დან 𝑎-სკენ;
მანძილი 𝑏-დან 𝑎 + 𝑏-მდე ისეთივეა, რაც 𝑜-დან 𝑎-მდე.

ერთი შეხედვით, სიგრძის, მიმართულების, მანძილის ცნებების გამოუყენებლად ამ აგებას ვერ ჩავატარებდით.

ეხლა მე ვიძახი ასეთ რამეს: სინამდვილეში იმავე მიზანს შეგვიძლია მივაღწიოთ მხოლოდ უფრო მარტივი და
ძირეული ცნებების გამოყენებით, რომლებითაც გეომეტრია იწყება. ოღონდ წრფიდან სიბრტყეზე უნდა
გადავინაცვლოთ. სამაგიეროდ გპირდებით, რომ გამოვიყენებ მხოლოდ წერტილებისა და წრფეების შესახებ
მართლა სულ პირველად ცნებებსა და თვისებებს. უნდა ვიცოდეთ მხოლოდ, თუ რას ნიშნავს, რომ ესა თუ ის
წრფე გადის ამა თუ იმ წერტილზე, და დაგვჭირდება, რომ შესრულდეს თქვენთვის კარგად ნაცნობი პირობები:
I.1. ძირითადი დებულებები
1. ნებისმიერი ორი წერტილისათვის არსებობს ერთადერთი წრფე, რომელიც ამ წერტილებზე გადის;
2. ნებისმიერი ორი წრფე იკვეთება არა უმეტეს ერთ წერტილში;
3. ნებისმიერი წრფისათვის 𝐿 და ნებისმიერი წერტილისათვის 𝑝 არსებობს ერთადერთი ისეთი წრფე,
რომელიც 𝐿 წრფის პარალელურია და 𝑝 წერტილზე გადის.
აქ არის ერთი პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი წვრილმანი, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, მომავალში
დაბნეულობა რომ არ გამოიწვიოს. გამონათქვამები „ორი წრფე არ იკვეთება“ და „ორი წრფე ერთმანეთის
პარალელურია“ ტოლფასი გამონათქვამებია, უბრალოდ ერთსა და იმავეს ნიშნავს. საზოგადოდ გეომეტრიაში
ჯობია ეს გამონათქვამები მაინც ერთმანეთისგან განვასხვავოთ, მაგრამ ჩვენთვის ამ განსხვავებას არსებითი
მნიშვნელობა არ ექნება, ასე რომ ჩათვალეთ, წრფეების თანაუკვეთობა და პარალელობა ჩვენთვის ერთსა და
იმავეს ნიშნავს.
I.2. კითხვა
დებულებათა ამ ბოლო ჩამონათვალში 1. არის ერთ-ერთი აქსიომა და 2. არის კიდევ ერთი აქსიომის ტოლფასი
(აქსიომაა, რომ ორი წრფე ან პარალელურია, ან ერთადერთ წერტილში იკვეთება).
შეგიძლიათ ზუსტად ჩამოაყალიბოთ, თუ რატომ არის 2. აღნიშნული აქსიომის ტოლფასი?
რას იტყვით 3. დებულებაზე? შეგიძლიათ მოიყვანოთ თქვენთვის ცნობილი აქსიომები ან სხვა სამართლიანი
დებულებები, რომლებიდანაც ის გამომდინარეობს?
იქნებ შეძლებთ ამ სამი დებულებიდან გამოიყვანოთ რაიმე ახალი დებულებები, რომლებიც თქვენი აზრით
ჩვენთვის სასარგებლო შეიძლება აღმოჩნდეს წერტილების შეკრებისა და გამრავლების განსასაზღვრად?

გადავიდეთ შეკრების განსაზღვრაზე.
ავირჩიოთ ნებისმიერი წრფე 𝐿 და მასზე რაიმე ნებისმიერი წერტილი 𝑜, რომელიც ჩვენთვის ნულის როლს
შეასრულებს.
აგებას განვახორციელებთ დამხმარე წერტილის მეშვეობით, შემდეგ ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ აგების შედეგი
ამ წერტილის არჩევაზე არ არის დამოკიდებული.
მაშ ასე, ვისარგებლოთ იმით, რომ ჩვენ სიბრტყეზე ვიმყოფებით, და ავირჩიოთ სიბრტყეზე კიდევ ერთი
წერტილი 𝑜′, ესეც ნებისმიერი, ოღონდ ისეთი, რომელიც 𝐿 წრფეზე არ მდებარეობს.
ვისარგებლოთ 1. დებულებით და გავავლოთ წრფე 𝑂 წერტილებზე 𝑜 და 𝑜′.
ვისარგებლოთ 3. დებულებით და გავავლოთ 𝑜′ წერტილზე ის ერთადერთი 𝐿′ წრფე, რომელიც 𝐿 წრფის
პარალელურია.
ამრიგად, ჩვენ ავირჩიეთ დამხმარე წერტილი 𝑜′ და მის მიერ ცალსახად განსაზღვრული დამხმარე წრფეები 𝑂
და 𝐿′. ჯერ-ჯერობით ეს ყველაფერი ასე გამოიყურება:

ავიღოთ ახლა ჩვენს 𝐿 წრფეზე ნებისმიერი ორი წერტილი 𝑎 და 𝑏 და ავაგოთ მათი ჯამი 𝑎 + 𝑏. ამისათვის:
ვისარგებლოთ 3. დებულებით და 𝑎 წერტილზე გავავლოთ 𝑂 წრფის პარალელური წრფე 𝐴.
ვისარგებლოთ 2. დებულებით და მოვძებნოთ 𝐴 და 𝐿′ წრფის თანაკვეთის წერტილი 𝑎′.
ვისარგებლოთ 1. დებულებით და გავავლოთ 𝑏 და 𝑜′ წერტილებზე წრფე 𝐵.
ვისარგებლოთ 3. დებულებით და გავავლოთ 𝑎′ წერტილზე 𝐵 წრფის პარალელური წრფე 𝐵′.
ვისარგებლოთ 2. დებულებით და ვიპოვოთ 𝐿 და 𝐵′ წრფეების თანაკვეთის წერტილი 𝑎 + 𝑏.
აგება დასრულებულია. 𝑎 და 𝑏 წერტილების შეკრების შედეგია ასეთნაირად აგებული წერტილი 𝑎 + 𝑏,
რომელსაც ვუწოდებთ 𝑎 და 𝑏 წერტილების ჯამს.

აი ყველა ჩვენი აგება ერთად:

ამ ნახაზზეც ერთი წვრილმანია ყურადღებამისაქცევი. 𝑂 და 𝐵 წრფეები ბოლომდე არაა გამოხაზული, მხოლოდ
ორ-ორ წერტილს შორის მონაკვეთებია დატოვებული. ჩვენ ასე მოვიქცევით ხოლმე, ნახაზი რომ ძალიან არ
გადაგვეტვირთოს, როდესაც კი წერტილებს იქეთ წრფის გაგრძელება აგებისათვის არ გვჭირდება ხოლმე.
ეხლა კი ერთი არცთუ წვრილმანი საკითხი:
I.2. კითხვა
აგებისას ჩვენ ორჯერ გამოვიყენეთ დებულება 2. იმისათვის, რომ გვეპოვნა ორი წრფის თანაკვეთის წერტილი.
მაგრამ ამ დებულებიდან მხოლოდ ის გამომდინარეობს, რომ თუ ორი წრფე იკვეთება, მაშინ ისინი ერთადერთ
წერტილში იკვეთებიან. რა ვიცოდით, რომ ის გადაკვეთის წერტილები, რომლებსაც ჩვენ ვეძებდით ამ ორ
შემთხვევაში, მართლაც არსებობენ?
იმ შემთხვევისთვის, თუ ეს კითხვა გეძნელებათ, მოგცემთ ერთ მინიშნებას -- ოღონდ გაფრთხილებთ, მე და
თქვენ შეიძლება სხვადასხვანაირად ვაზროვნებდეთ და ამ მინიშნებამ შეიძლება უფრო დაგაბნიოთ. ვნახოთ,
მე მაინც ვცდი.
პასუხის გასაცემად შეიძლება მოგეხმაროთ იმის დასაბუთება, რომ 𝑂 და 𝐿′ განსხვავებული წრფეებია, და რომ
𝐵′ და 𝐿′ განსხვავებული წრფეებია. როგორ შეიძლება მოგეხმაროთ ამის დასაბუთება, ან როგორ უნდა
დაასაბუთოთ, მაგას აღარ გეტყვით, იქნებ თავად მიხვდეთ. ან იქნებ საერთოდ სულ სხვა პასუხი იპოვოთ, არ
ვიცი.
ახლა, როგორც შეგპირდით, დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენი აგების შედეგი არ არის დამოკიდებული 𝑜′ დამხმარე
წერტილის არჩევაზე.
აი შესაბამისი დებულება:

I.3. დებულება
ვთქვათ, რაიმე რვა წერტილი 𝑜, 𝑜 , 𝑜 , 𝑎, 𝑎 , 𝑎 , 𝑏, 𝑐 , 𝑐 განლაგებულია ისეთნაირად, რომ 𝑜, 𝑎, 𝑏, 𝑐 , 𝑐
მდებარეობენ ერთ წრფეზე, 𝑜 ≠ 𝑜 , 𝑜 ≠ 𝑜 , 𝑎 ≠ 𝑎 , 𝑎 ≠ 𝑎 , და შემდეგი მონაკვეთები ერთმანეთის
პარალელურია:
𝑜𝑎 ∥ 𝑜 𝑎 ∥ 𝑜 𝑎
𝑜𝑜 ∥ 𝑎𝑎
𝑜𝑜 ∥ 𝑎𝑎
𝑜 𝑏∥𝑎 𝑐
𝑜 𝑏∥𝑎 𝑐
მაშინ 𝑐 = 𝑐 .
აი შესაბამისი ნახაზი:

ამ დებულების დამტკიცება ძალიან მარტივია: მოცემულობიდან პირდაპირ ჩანს, რომ ოთხკუთხედები 𝑜𝑎𝑎 𝑜 ,
𝑜𝑎𝑎 𝑜 , 𝑏𝑜 𝑎 𝑐 , 𝑏𝑜 𝑎 𝑐 პარალელოგრამებია. ამიტომ 𝑜𝑎 = 𝑜 𝑎 = 𝑏𝑐 და ამავე დროს 𝑜𝑎 = 𝑜 𝑎 = 𝑏𝑐 .
აქედან 𝑏𝑐 = 𝑏𝑐 , და, ვინაიდან 𝑏, 𝑐 და 𝑐 ერთ წრფეზე მდებარეობენ, 𝑐 = 𝑐 .
ოღონდ, კვლავ, კითხვები გვრჩება:
I.4. კითხვა
სინამდვილეში სულ ბოლო ნაბიჯი დაზუსტებას მოითხოვს: კი ვაჩვენეთ, რომ 𝑏𝑐 = 𝑏𝑐 , მაგრამ ეს მხოლოდ
მონაკვეთების ტოლობას ნიშნავს. ვაი თუ 𝑐 და 𝑐 იმყოფებიან 𝑏 წერტილის საპირისპირო მხარეს? როგორ უნდა
გამოვრიცხოთ ეს შესაძლებლობა?
I.5. კითხვა
შეგიძლიათ დაწვრილებით ახსნათ, თუ რატომ გამომდინარეობს I.3 დებულებიდან ის, რაც ჩვენ გვინდა, ე. ი. რომ
ჩვენს მიერ აგებული ჯამი არ არის დამოკიდებული დამხმარე წერტილის არჩევაზე?

ვაჩვენოთ ეხლა, რომ ჩვენს მიერ განმარტებულ შეკრებას გააჩნია „ჩვეულებრივი“ შეკრების ყველა ჩვენთვის
კარგად ნაცნობი თვისება. სახელდობრ, რომ ნებისმიერი 𝑎, 𝑏, 𝑐 წერტილებისთვის სრულდება ტოლობები
𝑜 + 𝑎 = 𝑎 + 𝑜 = 𝑎,
𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 (გადანაცვლებადობა),
(𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) (ჯუფთებადობა)
მე გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება ჯუფთებადობის დამტკიცება. აი მისთვის ნახაზი:

ჩვენი აგების თანახმად:
𝑑 = 𝑎 + 𝑏 ნიშნავს, რომ 𝑜𝑎𝑎′𝑜′, 𝑜′𝑎′𝑑𝑏 პარალელოგრამებია და 𝑜𝑎 = 𝑜 𝑎 = 𝑏𝑑.
𝑒 = 𝑏 + 𝑐 ნიშნავს, რომ 𝑜𝑏𝑏′𝑜′, 𝑜′𝑏′𝑒𝑐 პარალელოგრამებია და 𝑜𝑏 = 𝑜 𝑏 = 𝑐𝑒.
𝑓 = 𝑑 + 𝑐 ნიშნავს, რომ 𝑜𝑑𝑑′𝑜′, 𝑜′𝑑′𝑓𝑐 პარალელოგრამებია და 𝑜𝑑 = 𝑜 𝑑 = 𝑐𝑓.
𝑔 = 𝑎 + 𝑒 ნიშნავს, რომ 𝑜𝑎𝑎′𝑜′, 𝑜′𝑎′𝑔𝑒 პარალელოგრამებია და 𝑜𝑎 = 𝑜 𝑎 = 𝑒𝑔.
აქედან, 𝑐𝑓 მონაკვეთი მიიღება 𝑐𝑒 და 𝑒𝑔 მონაკვეთების ერთმანეთზე მიდგმით, ე. ი. 𝑓 = 𝑔.
I.6. კითხვა
ისევე, როგორც I.5 კითხვაში, -- თუ ხვდებით, რატომ გვაძლევს ეს დებულება იმას, რაც გვინდა, ე. ი. ტოლობას
(𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐)?
I.7. კითხვა
აქაც, ისევე როგორც I.4 კითხვებში, შეეცადეთ დააზუსტოთ, როგორ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ მონაკვეთები
სწორად ედგმება ერთმანეთს: მაგალითად, რატომაა წერტილი 𝑔 იმავე მიმართულებით განლაგებული 𝑒
წერტილის მიმართ, რაც 𝑒 წერტილი 𝑐 წერტილის მიმართ.

დავრწმუნდეთ კიდევ, რომ ჩვენი შეკრებისთვის განსაზღვრულია გამოკლებაც, ე. ი. ყოველი 𝑏, 𝑐
წერტილებისთვის მოიძებნება ერთადერთი ისეთი წერტილი 𝑎, რომ 𝑎 + 𝑏 = 𝑐. ბუნებრივია ამ 𝑎 წერტილს
ვუწოდოთ 𝑐 და 𝑏 წერტილების სხვაობა, 𝑎 = 𝑐 − 𝑏.
აქ საინტერესო ისაა, რომ ამის საჩვენებლად საჭირო ნახაზი ზუსტად იგივეა, რაც შეკრების ასაგები ნახაზი,
თუმცა აგება სხვა თანმიმდევრობით მიმდინარეობს:

𝑜′𝑏 მონაკვეთს ვავლებთ ზუსტად ისევე, როგორც შეკრების აგებისას. შემდეგ 𝑐 წერტილზე ვავლებთ ამ
მონაკვეთის პარალელურ წრფეს 𝐵′, ვპოულობთ 𝐵′ და 𝐿′ წრფეების თანაკვეთის წერტილს 𝑐′, მასზე ვავლებთ 𝑂
წრფის პარალელურ წრფეს 𝐴 და ბოლოს ვსაზღვრავთ წერტილს 𝑎 = 𝑐 − 𝑏, როგორც 𝐴 წრფისა და 𝐿 წრფის
თანაკვეთის წერტილს. ალბათ სწორი იქნება ვთქვათ, რომ შეკრებისათვის ჩატარებული აგება „შექცევადია“.
I.8. კითხვა
სინამდვილეში კიდევ რაღაც მსჯელობა კი გვინდა იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ ჩვენთვის საჭირო ტოლობაში
(𝑐 − 𝑏) + 𝑏 = 𝑐. შეგიძლიათ ჩაატაროთ ეს მსჯელობა? და ბარემ შეამოწმეთ, რომ 𝑎 − 𝑎 = 0 ყოველი 𝑎
წერტილისათვის.
I.9. კითხვა
დაგვრჩა კიდევ ტოლობები 0 + 𝑎 = 𝑎 + 0 = 𝑎 და 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎. შეგიძლიათ ისინი დაამტკიცოთ? ჯუფთებადობის
დამტკიცებაზე გაცილებით უფრო იოლებია.

გადავიდეთ ეხლა გამრავლებაზე. ამისათვის გვჭირდება 0-ის გარდა კიდევ ერთი წერტილის არჩევა, 1-ისა,
რომელსაც ექნება იგივე თვისება გამრავლების მიმართ, რაც 0-ს შეკრების მიმართ, 1 × 𝑎 = 𝑎 × 1 = 𝑎 ყოველი 𝑎
წერტილისათვის. იდეა ასეთია: 𝑎 × 𝑏 წერტილი მიიღება 𝑏 წერტილისგან ისეთივენაირი „გაწელვით“ (თუ
„შეკუმშვით“, გააჩნია), რაც საჭიროა, რომ 1-იდან მივიღოთ 𝑎. ამ შემთხვევაში ნახაზი ასეთია:

დაწვრილებით, ასეთ რამეს ვაკეთებთ: კვლავ გვაქვს დამხმარე წერტილი ჩვენი წრფის გარეთ. გადავარქვათ მას
სახელი, იყოს 1′. ვაერთებთ მას მონაკვეთით 𝑜1′ წერტილთან 𝑜 და მონაკვეთით 11′ წერტილთან 1.
ვთქვათ, მოგვცეს წერტილები 𝑎 და 𝑏 ჩვენს წრფეზე.
ვპოულობთ 𝑎 წერტილზე გამავალ 11′ მონაკვეთის პარალელურ წრფეს.
ვპოულობთ ამ წრფის გადაკვეთის წერტილს 𝑎′.
ვავლებთ 𝑎′ წერტილზე 𝑏1′ მონაკვეთის პარალელურ წრფეს.
ვპოულობთ ამ წრფის გადაკვეთის წერტილს ჩვენს წრფესთან; ეს წერტილი იქნება 𝑎 წერტილის ნამრავლი 𝑏
წერტილზე, 𝑎 × 𝑏.
აქაც უნდა ვაჩვენოთ, რომ ნამრავლის ეს აგება არ არის დამოკიდებული დამხმარე წერტილის არჩევაზე.
შეკრებისთვის ჩვენ გამოვიყენებთ პარალელოგრამების თვისებები. აქ დაგვჭირდება თალესის თეორემა.
I.10. დებულება
ვთქვათ, რაიმე ათი წერტილი 𝑜, 1,1 , 1 , 𝑎, 𝑎 , 𝑎 , 𝑏, 𝑐 , 𝑐′′ განლაგებულია ისეთნაირად, რომ 𝑜, 𝑎, 1, 𝑏, 𝑐 , 𝑐′′
განლაგებულია ერთ წრფეზე, 𝑜, 𝑎 , 1′ განლაგებულია ერთ წრფეზე, 𝑜, 𝑎 , 1 განლაგებულია ერთ წრფეზე, და
შემდეგი მონაკვეთები ერთმანეთის პარალელურია:
11 ∥ 𝑎𝑎′
11 ∥ 𝑎𝑎′′
𝑏1 ∥ 𝑎′𝑐′
𝑏1 ∥ 𝑎′′𝑐′′
მაშინ 𝑐 = 𝑐′′.
აი შესაბამისი ნახაზი:

დამტკიცება ასეთია: თალესის თეორემით,
სამკუთხედები 𝑜11′ და 𝑜𝑎𝑎′ მსგავსია;
სამკუთხედები 𝑜11′′ და 𝑜𝑎𝑎 მსგავსია;
სამკუთხედები 𝑜1 𝑏 და 𝑜𝑎′𝑐′ მსგავსია;
სამკუთხედები 𝑜1′′𝑏 და 𝑜𝑎′′𝑐′′ მსგავსია.
რადგან 𝑜1′𝑏 და 𝑜1′′𝑏 სამკუთხედებს აქვთ საერთო გვერდი 𝑜𝑏, ხოლო მათ მსგავს სამკუთხედებს 𝑜𝑎′𝑐′ და 𝑜𝑎′′𝑐′′
საერთო წვერო 𝑜, ხოლო წვეროები 𝑐′ და 𝑐′′ ერთსა და იმავე წრფეზე მდებარეობენ, მათაც უნდა გააჩნდეთ
საერთო გვერდი 𝑜𝑐 = 𝑜𝑐′′, ასე რომ 𝑐 = 𝑐′′.
I.11. კითხვა
ბოლო მსჯელობაში განვიხილეთ მსგავსი სამკუთხედების ოთხი წყვილი, მაგრამ თითქოს მხოლოდ ბოლო ორი
წყვილის მსგავსება გამოვიყენეთ; 𝑜11′ სამკუთხედის 𝑜𝑎𝑎′ სამკუთხედთან მსგავსება, ისევე როგორც 𝑜11′′
სამკუთხედის 𝑜𝑎𝑎′′ სამკუთხედთან მსგავსება საერთოდ არ გამოგვიყენებია. რისთვის ვახსენეთ ეს მსგავსებებიც?
გამრავლებისთვისაც სრულდება ჩვეული ტოლობები 1 × 𝑎 = 𝑎 × 1 = 1, გადანაცვლებადობა 𝑎 × 𝑏 = 𝑏 × 𝑎 და
ჯუფთებადობა (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = 𝑎 × (𝑏 × 𝑐).

აი დამტკიცება ჯუფთებადობისთვის (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = 𝑎 × (𝑏 × 𝑐), თავისი ნახაზით
ტოლობა 𝑎 × 𝑏 = 𝑑 ნიშნავს სამკუთხედების ორი წყვილის მსგავსებას: 𝑜11 ∼ 𝑜𝑎𝑎′ და 𝑜𝑏1 ∼ 𝑜𝑑𝑎′;
ტოლობა 𝑑 × 𝑐 = 𝑓 ნიშნავს, რომ 𝑜11 ∼ 𝑜𝑑𝑑′ და 𝑜𝑐1 ∼ 𝑜𝑓𝑑′;
ტოლობა 𝑏 × 𝑐 = 𝑒 ნიშნავს, რომ 𝑜11 ∼ 𝑜𝑏𝑏′ და 𝑜𝑐1 ∼ 𝑜𝑒𝑏′;
ტოლობა 𝑎 × 𝑒 = 𝑔 ნიშნავს, რომ 𝑜11 ∼ 𝑜𝑎𝑎′ და 𝑜𝑒1 ∼ 𝑜𝑔𝑎′.
ამრიგად, სამკუთხედები 𝑜𝑐1′, 𝑜𝑒𝑏′ და 𝑜𝑔𝑑′ ერთმანეთის მსგავსია, ისევე როგორც სამკუთხედები 𝑜𝑐1′ და 𝑜𝑓𝑑′.
ამიტომ 𝑜𝑔 = 𝑜𝑓, ე. ი. 𝑔 = 𝑓.
ისევე, როგორც შეკრების „შემობრუნებით“ მივიღეთ გამოკლება, გამრავლებაც შეგვიძლია „უკუღმა
დავატრიალოთ“ და მივიღოთ გაყოფა:

დაწვრილებით: მოცემულია 𝑏 და 𝑐 წერტილები. ვავლებთ 𝑏1′ მონაკვეთს, შემდეგ 𝑐-ზე ვავლებთ 𝑏1′ მონაკვეთის
პარალელურს, ვპოულობთ მის თანაკვეთას 𝑐′ წრფესთან 𝑜1′, შემდეგ ვავლებთ 𝑐′ წერტილზე 11′ წრფის
პარალელურ წრფეს. ამ პარალელური წრფისა და ჩვენი ძირითადი წრფის თანაკვეთის წერტილს ვუწოდოთ
განაყოფი 𝑐/𝑏.
I.12. კითხვა
აჩვენეთ, რომ ეს მართლაც განაყოფია, ე. ი. (𝑐/𝑏) × 𝑏 = 𝑐. სინამდვილეში ეს 𝑐/𝑏 არის 𝑥 × 𝑏 = 𝑐 განტოლების
ერთადერთი ამონახსნი, შეგიძლიათ ამის ჩვენება?
I.13. კითხვა
დაამტკიცეთ იგივეობები 𝑎 × 1 = 1 × 𝑎 = 𝑎, 𝑎 × 𝑏 = 𝑏 × 𝑎 და 𝑎/𝑎 = 1.
ჯერ-ჯერობით არაფერი ისეთი გვითქვამს, რაც შეკრებასა და გამრავლებას ერთმანეთთან დააკავშირებდა. ეს
არის განრიგებადობა 𝑎 × (𝑏 + 𝑐) = 𝑎 × 𝑏 + 𝑎 × 𝑐.
ნახაზი განრიგებადობისთვის ასეთია:

აქ 𝑝 = 𝑎 × 𝑏 ნიშნავს სამკუთხედების მსგავსებებს 𝑜11 ∼ 𝑜𝑎𝑎′ და 𝑜𝑏1 ∼ 𝑜𝑝𝑎′;
𝑞 = 𝑎 × 𝑐 ნიშნავს 𝑜11 ∼ 𝑜𝑎𝑎′ და 𝑜𝑐1 ∼ 𝑜𝑞𝑎′;
𝑓 = 𝑎 × 𝑠 ნიშნავს, რომ 𝑜11 ∼ 𝑜𝑎𝑎′ და 𝑜𝑠1 ∼ 𝑜𝑓𝑎′;
𝑠 = 𝑏 + 𝑐 ნიშნავს, რომ 𝑜1′𝑏′𝑏 და 𝑐1′𝑏′𝑠 პარალელოგრამებია, ასე რომ 𝑜𝑏 = 1 𝑏 = 𝑐𝑠;
𝑔 = 𝑝 + 𝑞 ნიშნავს, რომ 𝑜1′𝑝′𝑝 და 𝑞1′𝑝′𝑔 პარალელოგრამებია, ამიტომ 𝑜𝑝 = 1 𝑝 = 𝑞𝑔.
ამავე დროს, რადგან 𝑐1 ∥ 𝑞𝑎′ და 𝑠1 ∥ 𝑓𝑎′, გვაქვს აგრეთვე სამკუთხედების მსგავსება 𝑐𝑠1 ∼ 𝑞𝑓𝑎′.
ამრიგად, გვაქვს სამკუთხედთა მსგავსებები 𝑜𝑏1 ∼ 𝑜𝑝𝑎′, 𝑐𝑠1 ∼ 𝑞𝑓𝑎′ და თანაც 𝑜𝑏 = 𝑐𝑠. აქედან, 𝑜𝑝 = 𝑞𝑓.
ამავე დროს 𝑜𝑝 = 𝑞𝑔, ასე რომ 𝑞𝑓 = 𝑞𝑔, საიდანაც 𝑓 = 𝑔.
I.14. კითხვა
დაამტკიცეთ, რომ ყოველი 𝑎 წერტილისათვის 0 × 𝑎 = 0.

უცნაური გეომეტრია და უცნაური რიცხვები
ერთი შეხედვით ის, რაც ჩვენ ეხლა გავაკეთეთ, ლამის წყლის ნაყვაა: ჩვენ ხომ ისედაც ვიცით, როგორ ლაგდება
ჩვეულებრივი რიცხვები წრფეზე.
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ „ჩვეულებრივი“ წრფის ძალიან ცოტა თვისებები გამოვიყენეთ -- მხოლოდ ის,
რაც I.1 დებულებებიდან გამომდინარეობს.
ეს დებულებები იმდენად ცოტას მოითხოვს, რომ თურმე არსებობს უამრავი სულ პატარა „სიბრტყე“, წრფეებისა
და წერტილების სასრული რაოდენობით, რომელიც ამ დებულებებს აკმაყოფილებს. აი ალბათ მათ შორის
ყველაზე მარტივი.
ავიღოთ სულ ოთხი სიმბოლო 𝑜, 1, 𝑥, 𝑦 და დავარქვათ მათ წერტილები

I.1 დებულება რომ დაკმაყოფილდეს, ამ წერტილთა ყოველი წყვილისათვის უნდა გვქონდეს თითო წრფე,
რომლებზეც ეს წყვილი მდებარეობს. ვუწოდოთ ამ წრფეებს [𝑜1], [𝑜𝑥], [𝑜𝑦], [1𝑥], [1𝑦] და [𝑥𝑦].
სულ ესაა. ვღებულობთ სიბრტყეს, რომელზეც არის მხოლოდ ოთხი წერტილი და ექვსი წრფე.
თვალსაჩინობისთვის შეგვიძლია ეს სიბრტყე დავხატოთ კიდეც, ოღონდ უნდა გახსოვდეთ -- ის, რასაც
დავხატავთ, „ჩვეულებრივი“ სიბრტყის შიგნით არ თავსდება; კერძოდ, წრფეების გაგრძელებას და ეგეთებს
არანაირი აზრი არა აქვს მინიჭებული.

უწუნებთ რამეს? წერტილები გვაქვს, წრფეები გვაქვს. ყოველ წერტილზე ზუსტად სამი წრფე გადის, არც მეტი,
არც ნაკლები და ყოველ წრფეზე ორი წერტილი მდებარეობს, არც მეტი, არც ნაკლები. I.2 ცხადია სრულდება
(შეამოწმეთ, სხვათა შორის, ცალკე კითხვად ამას არ გამოვყოფ). პარალელური წრფეები საკმარისად გვაქვს
იმისათვის, რომ I.3 შესრულდეს: მართლაც, ალბათ თვალს არ დაუჯერებთ, მაგრამ ამ „სიბრტყეში“ [𝑜1] ∥ [𝑥𝑦],
[𝑜𝑥] ∥ [1𝑦] და [𝑜𝑦] ∥ [1𝑥], ასე რომ ყოველი წრფისა და ყოველი წერტილისათვის ამ წერტილზე მართლაც გადის
ამ წრფის პარალელური წრფე.
გამოდის, რომ ამ „სიბრტყეში“ შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი წრფე, მასზე ნებისმიერი ორი წერტილი,
რომლებიც ნულისა და ერთიანის როლს შეასრულებენ, და ჩვენი ნაწვალები დამტკიცებები ეგრევე
უზრუნველყოფენ, რომ მივიღებთ სრულყოფილ რიცხვით სისტემას, თავისი შეკრებით, გამრავლებით,
გამოკლება-გაყოფით, ჯუფთებადობებით, გადანაცვლებადობებით და განრიგებადობით.

ავირჩიოთ წრფე 𝐿 = [𝑜1] (ხომ გასაგებია, რატომ დავარქვი სწორედ ეს სახელები ამ წერტილებს) და ვნახოთ,
რანაირი რიცხვები გამოგვივა.
თუ წინა კითხვებზე პასუხი გაცემული გაქვთ, უკვე იცით, რომ შესრულდება ასეთი ტოლობები:
𝑜 + 𝑜 = 𝑜, 𝑜 + 1 = 1 + 𝑜 = 1, 𝑜 × 1 = 1 × 𝑜 = 𝑜, 1 × 1 = 1
(ხომ ხვდებით, რატომაც?)
ერთადერთი, რაც გვრჩება გასარკვევი, არის ის, თუ რისი ტოლია 1 + 1.
შეკრების ჩვენებური აგების თანახმად ამისათვის ასე უნდა მოვიქცეთ (შეხედეთ შეკრების ნახაზს).
უნდა ვიპოვოთ 𝑎 = 1 და 𝑏 = 1 წერტილების ჯამი.
ამისათვის ჯერ უნდა ავირჩიოთ ნებისმიერი ისეთი წერტილი 𝑜′, რომელიც [𝑜1] წრფეზე არ მდებარეობს -მაგალითად, ავირჩიოთ 𝑜 = 𝑥.
შემდეგ უნდა გავავლოთ 𝑜 და 𝑜 = 𝑥 წერტილებზე გამავალი წრფე 𝑂; ჩვენთან ეს არის წრფე 𝑂 = [𝑜𝑥].
შემდეგ უნდა ავიღოთ 𝑜 = 𝑥 წერტილზე გამავალი [𝑜1] წრფის პარალელური წრფე 𝐿′. ეს წრფე ჩვენთან არის
𝐿 = [𝑥𝑦].
შემდეგ უნდა ავიღოთ 𝑎 = 1 წერტილზე გამავალი 𝑂 = [𝑜𝑥] წრფის პარალელური წრფე 𝐴. ჩვენთან ეს წრფე არის
𝐴 = [1𝑦].
შემდეგ უნდა ვიპოვოთ 𝐿 = [𝑥𝑦] წრფისა და 𝐴 = [1𝑦] წრფეების თანაკვეთის წერტილი 𝑎′. ჩვენთან 𝑎 = 𝑦.
შემდეგ უნდა მოვძებნოთ 𝑏 = 1 და 𝑜 = 𝑥 წერტილებზე გამავალი წრფე 𝐵. ჩვენთან ეს არის 𝐵 = [1𝑥].
შემდეგ 𝑎′ = 𝑦 წერტილზე ვავლებთ 𝐵 = [1𝑥] წრფის პარალელურ წრფეს 𝐵′. ჩვენთან 𝐵 = [𝑜𝑦].
ბოლოს, 𝑎 + 𝑏 = 1 + 1 იქნება 𝐵 = [𝑜𝑦] და 𝐿 = [𝑜1] წრფეების გადაკვეთის წერტილი, რაც ჩვენთან არის 𝑜.
გამოვიდა, რომ ჩვენთან 1 + 1 = 𝑜.
I.15. კითხვა
საიდანმე ხომ არ გეცნობათ მიღებული რიცხვითი სისტემა? შეგიძლიათ მისი სხვანაირად მიღება სიბრტყის,
წრფეების, პარალელობის და საერთოდ ყველანაირი „გეომეტრიის“ გარეშე?
ეხლა ცოტათი უფრო დიდი მაგალითი: სიბრტყე, რომელშიც ზუსტად ცხრა წერტილი და ზუსტად თორმეტი
წრფეა, ყოველ წერტილში ზუსტად ოთხი წრფე იკვეთება და ყოველ წრფეზე ზუსტად სამი წერტილი
მდებარეობს.
არ გჯერათ? ჩამოგიწერთ. წერტილებს დავარქვათ 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑘. წრფეები იყოს ასეთი:
[𝑎𝑏𝑐], [𝑑𝑒𝑓], [𝑔ℎ𝑘],
[𝑎𝑑𝑔], [𝑏𝑒ℎ], [𝑐𝑓𝑘],
[𝑎𝑒𝑘], [𝑐𝑒𝑔],
[𝑎𝑓ℎ], [𝑏𝑑𝑘], [𝑏𝑓𝑔], [𝑐𝑑𝑔]
აქ, როგორც წინა მაგალითში, როდესაც წრფეს აღვნიშნავთ [𝑥𝑦𝑧] სიმბოლოების კომბინაციით, ეს ნიშნავს, რომ
ამ წრფეზე მდებარე წერტილებია 𝑥, 𝑦 და 𝑧.
მაინც არ გჯერათ, რომ ასეთი რამ შესაძლებელია? აგერ ამ ცხრაწერტილიანი თორმეტწრფიანი სიბრტყის
ნახაზიც:

გეთანხმებით, უცნაურია ასეთი „გაღუნული“ წრფეების ხილვა. კიდევ უფრო უცნაურია, რომ ჩვენს ნახაზზე ზოგი
ამ წრფეთაგანი ისეთ წერტილებშიც იკვეთება, რომლებიც „სინამდვილეში“ (ე. ი. ჩვენს მიერ განსაზღვრულ
სიბრტყეში) არ არსებობენ. მაგრამ ფაქტია, რომ ის ძირითადი დებულებები, რაც ჩვენ რიცხვების აგებისას
გამოვიყენეთ, ამ უცნაურ სიბრტყეში მაინც სრულდება.
I.16. კითხვა
შეამოწმეთ, რომ ამ სიბრტყისათვის სრულდება I.1 ჩამონათვალის სამივე დებულება.
ამრიგად, გამოდის, რომ აქაც შეგვიძლია ავირჩიოთ რომელიმე წრფე, შევხედოთ მას, როგორც რიცხვთა
ერთობლიობას, და ეგრევე შეგვისრულდება ყველა ის იგივეობა, რომლებიც დავამტკიცეთ. ამ შემთხვევაში,
რახან ყველა წრფეზე ზუსტად სამი წერტილი მდებარეობს, გვექნება სულ სამი რიცხვი: 𝑜, 1 და კიდევ ერთი
რაღაც 𝑥.
I.17. კითხვა
შეგიძლიათ ჩაატაროთ ყველა აგება და შეადგინოთ ამ რიცხვითი სისტემის შეკრების, გამოკლების, გამრავლებისა
და გაყოფის ცხრილები?

დამატებითი კითხვები
1. თუ თქვენ იპოვეთ I.14 კითხვის პასუხი, ხელთ გაქვთ 0 × 𝑥 = 0 იგივეობის გეომეტრიული დამტკიცება. შეგიძლიათ
ეს იგივეობა გამოიყვანოთ გეომეტრიის გამოუყენებლად, მხოლოდ იმ დანარჩენი იგივეობების დახმარებით,
რომლებიც ჩვენ დავამტკიცეთ?
2. როდესაც ჩვენ განვსაზღვრეთ გაყოფა, მე განგებ გამოვტოვე ერთი გარემოება. გახსოვთ ალბათ, რომ ნულზე
გაყოფას როგორც წესი აზრს მაინც და მაინც ვერ მივცემთ. სინამდვილეში ჩვენს აგებაშიც ეს შემთხვევა უნდა
გამოვრიცხოთ. იქნებ ნახოთ, რა მოხდება, რომ მოვინდომოთ 𝑎/0 განაყოფის აგება? ბარემ იქნებ ნახოთ, 0/0
შემთხვევა თუა რამით უფრო იმედის მომცემი ზოგად შემთხვევასთან შედარებით?
3. რახან გვაქვს შეკრება და 1, ეგრევე შეგვიძლია განვსაზღვროთ ნატურალური რიცხვები, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1,
4 = 3 + 1, 5 = 4 + 1, …, და გამოკლების გამოყენებით კიდევ ყველა უარყოფითი მთელი რიცხვიც გვექნება, −1 =
𝑜 − 1, −2 = −1 − 1, −3 = −1 − 2, …; აი შესაბამისი ნახაზი:

გარდა ამისა, გაყოფის მეშვეობით შეგვიძლია ყველანაირი წილადებიც განვსაზღვროთ. აი, მაგალითად, 3/4
წილადის ასაგები ნახაზი:

შეგიძლიათ შეადგინოთ −2/5 წილადის ასაგები ნახაზი?
4. დაამტკიცეთ, რომ სრულდება იგივეობა 𝑎 − 𝑏 = 𝑎 + (𝑜 − 1) × 𝑏, გინდ გეომეტრიულად, გინდ ალგებრულად
(ყველას ჯობს, ორივე გზით).
5. იმის მერე, რაც ბოლოს ვნახეთ, ალბათ უკვე აღარ გაგიკვირდებათ, რომ არსებობს რიცხვითი სისტემა ზუსტად
ოთხი რიცხვით 0, 1, 𝑎 და 1 + 𝑎. შეგიძლიათ ამ სისტემაში შეკრება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა
აღადგინოთ? ამის მხოლოდ ერთადერთი გზა არსებობს.

