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1 Lời mở đầu

Trước tiên ta nhớ lại định nghĩa trục đẳng phương của hai đường tròn không đồng tâm là tập
hợp các điểm có cùng phương tích với hai đường tròn đó. Từ đó cho điểm A không trùng tâm O của
đường tròn (O,R). Ta xây dựng trục đẳng phương của điểm A và đường tròn (O) là tập hợp các
điểm có cùng phương tích với (A, 0) và (O,R). Nghĩa là nếu M nằm trên trục đẳng phương trên thì
MA2 = MO2 −R2.

Có hai trường hợp xảy ra. Nếu A nằm ngoài (O), dễ thấy trục đẳng phương của A và (O) là đường
thẳng nối trung điểm các tiếp tuyến kẻ từ A tới (O). Nếu A nằm trong (O), kẻ đường thẳng qua A
vuông góc với OA, cắt (O) tại hai điểm M,N . Tiếp tuyến của (O) tại M,N cắt nhau tại B. Khi đó
trục đẳng phương của A và (O) là đường thẳng nối trung điểm BM và BN .

Ta cũng có thể mở rộng định nghĩa trục đẳng phương cho hai điểm A và B. Trong trường hợp này
thực chất nó là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Trục đẳng phương của một điểm và một đường
tròn là công cụ rất hữu hiệu cho nhiều bài toán khó. Chúng ta hãy thử áp dụng định nghĩa này qua
một số ví dụ sau.

2 Một số ví dụ

Bài 1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), ngoại tiếp đường tròn (I). Qua I lần lượt kẻ
đường thẳng vuông góc với IA, IB, IC cắt BC,CA,AB tại X,Y, Z. Chứng minh rằng X,Y, Z thẳng
hàng.

Chứng minh.

X

I
O

A

B C

Ta có ∠IBC =
1

2
∠ABC = ∠AIC − 90o = ∠CIX.

Suy ra IX2 = XB.XC hay PX/(I, 0) = PX/(O).
Tương tự, PY /(I, 0) = PY /(O), PZ/(I, 0) = PZ/(O).
Do đó X,Y, Z cùng nằm trên trục đẳng phương của I và (O), suy ra đpcm.
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Bài 2. Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ tiếp tuyến AB,AC tới
(O). E,F lần lượt là trung điểm AB,AC. D là một điểm bất kì trên EF . Từ D kẻ tiếp tuyến DP,DQ
tới (O). PQ giao EF tại M . Chứng minh rằng ∠DAM = 90o.

Chứng minh.

M

Q

P

FE

CB

A

D

Ta có D nằm trên EF là trục đẳng phương của A và (O) nên DA2 = DP 2 = DQ2. Suy ra D là
tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ.

Lại có M nằm trên trục đẳng phương của A và (O) nên MA2 = MP.MQ. Nghĩa là MA là tiếp
tuyến của (D,DA).

Vậy ∠DAM = 90o.

Bài 3. Cho ba đường tròn (O1), (O2), (O3) đôi một ngoài nhau. A là một điểm trên mặt phẳng và nằm
ngoài các đường tròn trên. Gọi d1, d2, d3 lần lượt là đường thẳng nối hai tiếp điểm kẻ từ A đến đường
tròn (O1), (O2), (O3). Giả sử điểm A chuyển động sao cho d1, d2, d3 đồng quy tại P . Chứng minh rằng
P thuộc một đường tròn cố định.

Chứng minh.

M

P

F

E

O
1

O
2

O
3

A

Gọi E,F là tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ A đến (O1); M là trung điểm AP .
Ta có M thuộc đường trung bình ứng với đỉnh A của tam giác AEF nên M thuộc trục đẳng phương

của A và (O1).
Suy ra PM/(O1) = MA2.
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Tương tự ta thu được M là tâm đẳng phương của ba đường tròn (O1), (O2), (O3). Suy ra M cố
định.

Ta có MP 2 = MA2 nên P thuộc đường tròn tâm M bán kính bằng căn bậc hai của phương tích
từ M tới ba đường tròn.

Bài 4. Cho (O1, R1) tiếp xúc ngoài với (O2, R2) tại M (R2 > R1). Xét điểm A di động trên (O2) sao
cho A,O1, O2 không thẳng hàng. Từ A kẻ tiếp tuyến AB,AC tới (O1). Các đường thẳng MB,MC cắt
lại (O2) tại E,F . D là giao điểm của EF với tiếp tuyến tại A của (O2). Chứng minh rằng D di động
trên một đường thẳng cố định (Việt Nam TST 2003 ).

Chứng minh.

x

y

D

F

E

B

C

O2 M O1

A

Qua M kẻ tiếp tuyến chung xy của (O1) và (O2). Ta có ∠MCA = ∠CMy = ∠FMx = ∠FAM.
Do đó 4FAM ∼ 4FCA(g.g). Ta thu được FA2 = FM.FC = FO2

1 −R2
1.

Tương tự EA2 = EO2
1 −R2

1. Suy ra EF là trục đẳng phương của điểm A và (O1).
Do D ∈ EF nên DA2 = DO2

1 −R2
1. Từ đó PD/(O1) = PD/(O2).

Vậy D nằm trên trục đẳng phương của hai đường tròn cố định (O1) và (O2).

Bài 5. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I), nội tiếp đường tròn (O). (I) tiếp xúc với
BC,CA,AB lần lượt tại D,E, F . Gọi XY Z là tam giác tạo bởi các đường thẳng nối trung điểm
AE,AF ;BF,BD;CD,CE. Chứng minh rằng tâm của đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và
XY Z trùng nhau (Ba Lan MO 2011 )

Chứng minh.
X

Y

Z

C
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I

O

A
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Gọi A1, A2, B1, B2, C1, C2 lần lượt là trung điểm AE,AF,BF,BD,CD,CE.
Ta nhận thấy A1A2, B1B2, C1C2 lần lượt là trục đẳng phương của A và (I), B và (I), C và (I).
Theo định lý về tâm đẳng phương, A1A2 giao B1B2 tại tâm đẳng phương của A,B, (I). Tức là

Z thuộc trục đẳng phương của A và B. Suy ra Z nằm trên trung trực của đoạn AB hay ZO ⊥ AB.
Tương tự, XO ⊥ BC.
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Lại có BI ⊥ XZ nên ta có ∠OZX = ∠ABI = ∠IBC = ∠OXZ. Suy ra OX = OZ.
Chứng minh tương tự ta thu được OX = OY = OZ hay O là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam

giác XY Z.

Bài 6. Đường tròn nội tiếp (I) của tam giác ABC tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại Z và Y . Gọi G
là giao điểm của BY và CZ. Dựng các hình bình hành BCY R, BCSZ. Chứng minh rằng GR = GS
(IMO Shortlist 2009 )

Chứng minh.

K

X

S

R

G

Z

Y

L

I
a

A

B C

Gọi X là tiếp điểm của (I) với BC,L,K là tiếp điểm của đường tròn (Ia, ra) bàng tiếp góc A với
BC,AC.

Do BCY R là hình bình hành nên BR = CY = CX = BL. Suy ra BR2 = BL2.
Mặt khác, Y R = BC = BL+ LC = CX + CK = CY + CK = Y K. Suy ra Y R2 = Y K2.
Từ đó BY là trục đẳng phương của R và (Ia). Mà G ∈ BY nên GR2 = GI2a − r2a.
Tương tự, GS2 = GI2a − r2a. Ta có đpcm.

3 Bài tập áp dụng

Bài 7. Cho tam giác nhọn ABC. M là trung điểm BC. Kẻ các đường cao CD,BE. K, L lần lượt
là trung điểm ME and MD. KL cắt đường thẳng qua A song song với BC tại T . Chứng minh rằng
TA = TM .

Bài 8. Gọi P là một trong hai giao điểm của hai đường tròn (O1), (O2). AB là tiếp tuyến chung của
hai đường tròn. Đường thẳng qua A vuông góc với BP cắt O1O2 tại C. Chứng minh rằng AP ⊥ PC.

Bài 9. Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB,AC tới (O).
E di chuyển trên cung nhỏ BC. Tiếp tuyến của (O) qua E giao trung trực đoạn AE tại H. Chứng
minh rằng H thuộc một đường thẳng cố định.

Bài 10. Cho hình thang ABCD (AB ‖ CD) thoả mãn ∠CDB = ∠CAD. Gọi I là giao điểm của AC
và BD. O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AIB. M là một điểm nằm trên AD. Chứng minh
rằng DO ⊥ CM khi và chỉ khi M là trung điểm AD.
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