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ГЕОМЕТРИЧНІ ОБРАЗИ У МЕТРИЧНОМУ ПРОСТОРІ 

Дана робота присвячена питанням геометризації довільного метричного 

простору. Такі питання вивчаються у метричній геометрії. Це окрема галузь 

геометрії що виникла порівняно недавно, і в даний час відбувається значне 

збільшення наукових та прикладних робіт пов’язаних з метричною геометрією [1-

3]. У більшості випадків це викликано великою кількістю практичних застосувань 

результатів, отриманих за допомогою метричної геометрії. Серед областей її 

застосування слід назвати інженерію, ядерну фізику, астрономію, комп’ютерні 

науки, біологію, хімію, геодезію, картографію та багато інших.  

Особливістю метричної геометрії є те, що на відміну від класичної геометрії 

Евкліда у розпорядженні дослідника є лише один інструмент – віддаль між 

точками множини. Це поняття є основним у теорії метричних просторів. На даний 

час існує багато його видів і означень. У даній роботі ми будемо використовувати 

класичне означення відстані між двома точками множини, а саме:  

Означення 1. Якщо кожній парі точок    і  множини за певним правилом 

 поставлено у відповідність єдине дійсне число       , що задовольняє 

наступним трьом умовам: 

а)        , причому         тоді і лише тоді, коли  точки  і   

співпадають (невід’ємність відстані);  

б)              (комутативність, або симетричність відстані); 

в)                      для будь-якої точки  множини  (нерівність 

трикутника), то множину   називають метричним простором, правило   

називають метрикою простору  , а число       – відстанню між точками   і   у 

метричному просторі  . Метричний простір   з метрикою   позначають      [4, 

с.30]. 

За мету роботи поставлено вивчення геометричних образів: кута, 

прямолінійного та плоского розміщення точок метричного простору.  

У роботі [5] введено поняття такого кута, як упорядкованої трійки точок 

метричного простору. 

Означення 2. Нехай       – три різні точки множини    Упорядковану 

трійку         цих точок будимо називати кутом з вершиною у точці  , і 

позначати          . Пари точок        і      , при цьому, будемо називати 

сторонами цього кута. 
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З метою порівняння кутів між собою введенопоняття числової 

характеристики кута, яке основане на класичній теоремі косинусів. На можливість 

такого підходу вказав О.Д. Александров [5, с. 36]. 

Означення 3. Нехай       - три різні точки простору     . 

Характеристикою кута          (або кутовою характеристикою) будемо 

називати дійсне число         , що знаходиться за формулою  

         
                       

            
                                             (1) 

З формули (1) та властивостей метрики   легко отримуються наступні 

властивості характеристики кута:                   ,  і                

Такі означення кута та його характеристики дають можливість, по аналогії з 

геометрією Евкліда, ввести у довільному метричному просторі поняття 

прямолінійного розміщення точок простору [6, с. 527]. 

Означення 4. Будемо казати, що точки       простору         

прямолінійно розміщені, якщо              

Наведені вище означення дають можливість ввести поняття плоского 

розміщення точок метричного простору [7, c.11-12]. 

Означення 5. Будемо казати, що точки         простору         плоско 

розміщені, якщо виконується рівність 

|

                 

                 

                 
|                                       (2) 

хоча б для однієї з цих точок (наприклад, для точки  ). 

Для множини точок природно ввести наступне означення плоского 

розміщення її точок. 

Означення 6. Будемо казати, що множина точокпростору         плоско 

розміщена, якщо будь-які її  чотириточки плоско розміщені. 

Із рівності (2) можна отримати еквівалентну їй рівність, яка теж дає критерій 

плоского розміщення чотирьох точок простору        [7, c.11]. 

Теорема 1. Для того, щоб точки         простору        були плоско 

розміщені, необхідно і достатньо, щоб виконувалась рівність 

                          √                              (3) 

хоча б для однієї з цих точок (наприклад, для точки  ).  

Рівність (3) для довільного метричного просторуєаналогом формули 

косинуса суми та різниці двох кутів у геометрії  Евкліда. 
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