התוכנית היא לפתור את השאלה של פיודור איבלב:

במשולש  ABCהמעגל החסום הוא  ומרכזו  ;Iמרכז המעגל החוסם הוא  .Oמעבירים
מעגלים (ירוקים בציור)  a ,b ,cשכל אחד מהם עובר דרך שני קודקודים ומשיק
למעגל  . הוכח כי שלושת המיתרים המשותפים של זוגות מעגלים מבין  a ,b ,cוגם
הישר  OIנפגשים( .לשם קיצור נגיד שמספר קווים נפגשים ,כאשר הכוונה היא שהם
נפגשים בנקודה אחת).
שאלה זו הופיעה בתחרות .Romanian Master of Mathematics and Sciences
אנחנו נעבור על פתרון בשלבים ,כאשר לכל שלב יש הוכחה גיאומטרית פשוטה יחסית.

סוגיה ראשונה :תכונות בסיסיות של מעגלים חסומים
במשולש  ABCהמעגל החסום שמרכזו  Iמשיק
לצלע  BCבנקודה  ,Uוהמעגל החסום מבחוץ לצלע
 BCשמרכזו  Jמשיק לצלע  BCבנקודה  .Vבנוסף,
נניח כי  Mהיא אמצע  AD ,BCהוא גובה ,וUW -
הוא קוטר של המעגל החסום.
 .1הוכח כי  AWVישר.
 .2תהי  Xהיא נקודת חיתוך של  MIו.AD -
הוכח כי  AXשווה לרדיוס המעגל החסום.
 .3הוכח כי  IV, JUנפגשים באמצע של .AD

סוגיה שנייה :שאלה מShortlist 2002 -
בסימונים של הסוגיה הקודמת ,תהי Z
אמצע הגובה  .ADהישר  UZחותך את
המעגל החסום שנית בנקודה ( Nבנוסף
ל.)U-
 VUPJהוא מלבן שמרכזו .O
המטרה של סוגיה זו היא להבין
שהמעגל  BNCמשיק למעגל החסום.
 .4הוכח כי . BU  UC  IU  UP
 .5הוכח כי . IU  UP  OU  UN
 .6הוכח כי  Oנמצאת על מעגל BCN
(וחוצה את הקשת .)BC
 .7הוכח כי  Nהיא נקודת ההשקה של
המעגל החסום והמעגל .NBC

סוגיה שלישית :פתרון השאלה המקורית
נשתמש בסימונים השונים מהסוגיות הקודמות ABC .עדיין משולש I ,ו O -מרכזי המעגל
החסום והחוסם ,המעגלים  a ,b ,cמשיקים למעגל החסום וכל אחד מהם עובר דרך
שני הקצוות של צלע מתאימה .המעגלים  b ,cנחתכים בשתי נקודות A :ו .A' -המטרה
היא להוכיח כי  AA', BB', CC', IOנפגשים.
נסמן את נקודות השקה המתאימות של  a ,b ,cעם המעגל החסום ב.A'', B'', C'' -
נסמן ב Ta ,Tb ,Tc -את נקודות ההשקה של המעגל החסום עם הצלעות .נסמן ב Pa -את
אמצע הקשת  BCשל מעגל ( aכמו הנקודה  Oשל הסוגיה השנייה) ,ובאופן דומה נגדיר
 Pbו . Pc -נסמן גם ב Ia ,Ib ,Ic -את מרכזי המעגלים החסומים מבחוץ.
( .8תזכורת) הוכח כי  A'',Ta ,Pa ,Iaואמצע הגובה מ A -על ישר אחד.
ישר זה יסומן
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 ,ובאופן דומה מוגדרים

c
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 .9הוכח כי המשולשים  Pa Pb Pcו TaTbTc -הומותטיים.
 .11הוכח כי

c
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נפגשים.
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 .11הוכח כי  Oהוא מרכז המעגל החוסם של . Pa Pb Pc
 .12הוכח כי הישרים , b , c ,IO

 .13הוכח כי ', b ,CC

a

a

נפגשים.

נפגשים.

 .14הוכח את הטענה שנוסחה בתחילת התרגיל.

