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Bài toán. Cho tam giác ABC với E là tâm đường tròn 9 điểm. Gọi Ba, Ca lần lượt là điểm đối xứng với
B,C qua AE;Ab, Cb lần lượt là điểm đối xứng với A,C qua BE;Ac, Bc lần lượt là điểm đối xứng với A,B qua
CE. Chứng minh rằng bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABcCb, AcBCa, AbBaC bằng nhau.

Lời giải.

Q

G

Ab

Ba

L

L

T

M

F
KD

H

U

E

Z
Y

X

O

A

B
C

GọiX,Y, Z lần lượt là trung điểm các cạnhBC,CA,AB;F,K,D,G lần lượt là trung điểmABa, AAb, AAc, ACa.H
là hình chiếu của A trên BC.

Ta thấy tam giác KFY là ảnh của tam giác AbBaC qua phép vị tự tâm A tỉ số
1

2
. Tương tự với tam giác

GZD. Do đó ta chỉ cần chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp hai tam giác KFY và GZD bằng nhau.
Gọi M là giao điểm của HF và AK,T là giao điểm của GH và AD.
Dễ dàng nhận thấy Z đối xứng với F và G đối xứng với Y qua đường thẳng AE. Do đó F và G nằm trên

(E) và ZG = FY .
Việc còn lại là chứng minh ∠FKY = ∠ZDG.
Ta có BE đi qua Q là điểm đối xứng với O qua AC.
Suy ra tứ giác AKYQ nội tiếp đường tròn đường kính AQ.
Suy ra ∠MKY = ∠AQY = ∠AOY = ∠ABC = ∠HZY = ∠HFY .
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Từ đó tứ giác MKFY nội tiếp. Tương tự, tứ giác ZGTD nội tiếp.
Chú ý rằng các tứ giác ADEK,AKHB,ADHC nội tiếp.
Ta có ∠AKD = ∠AED = ∠EAC + ∠ECA.(1)
∠DHM = ∠DHA+ ∠AHM = ∠DCA+ ∠AHM.(2)
Do ZF ⊥ AE và ZX//AC nên ∠EAC = 90o − ∠XZF = 90o − ∠FHX = ∠AHF.(3)
Từ (1), (2), (3) suy ra ∠AKD = ∠DHM .
Kéo theo tứ giác DKMH nội tiếp.
Tương tự, T nằm trên đường tròn (DKM).
Gọi L là giao điểm của YM và (E).
Suy ra ∠HLY = ∠HFY = ∠ABC = ∠HKM.
Từ đó L nằm trên (DKM). Tương tự ZT cũng đi qua L.
Vậy ∠ZDG = ∠ZTG = ∠LTH = ∠LMH = ∠FMY = ∠FKY.
Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp hai tam giác KFY và GZD bằng nhau. Tương tự suy ra đpcm.
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