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Bài toán (Đào Thanh Oai). Cho 6 điểm A1, A2, A3, A4, A5, A6 cùng nằm trên đường tròn (O).
P là điểm bất kì trong mặt phẳng. B1 là điểm bất kì trên (A1PA2), Kí hiệu Bi+1 là giao điểm thứ hai
của BiAi+1 với đường tròn (Ai+1PAi+2) (i = 1, 6, A7 ≡ A1).

a) Chứng minh rằng B1B4, B2B5, B3B6 đồng quy tại Q.
b) Gọi A14 là giao của (A1PA2) và (A4PA5), A25 là giao của (A2PA3) và (A5PA6), A36 là giao

của (A3PA4) và (A6PA1). Chứng minh rằng Q,A14, A25, A36 cùng thuộc một đường tròn.

Chứng minh. a) Xét phép nghịch đảo tâm P phương tích k bất kì: IkP : Ai 7→ Xi, Bi 7→ Yi. Ta đưa bài
toán thành dạng sau:

Cho lục giác nội tiếp X1X2X3X4X5X6. P là điểm bất kì trong mặt phẳng. Y1 là điểm bất kì
trên X1X2, Y2 là giao của (Y1PA2) với X2X3, tương tự có Y3, Y4, Y5, Y6. Khi đó các đường tròn
(Y1PY4), (Y2PY5), (Y3PY6) đồng trục.

Thật vậy, gọi O1, O2, ..., O6 lần lượt là tâm ngoại tiếp các đường tròn (Y1PY2), (Y2PY3), ..., (Y6PY1).
U là giao của X1X2 và X3X4. T là giao của (O3) với X1X4.

Do P là điểm Miquel của tam giác UX2X3 ứng với bộ ba điểm (Y1, Y2, Y3) nên P ∈ (UY1Y3). Từ
đó P là điểm Miquel của tam giác UX1X4 ứng với bộ ba điểm T, Y1, Y3. Suy ra P ∈ (O6).

Ta có ∠O6O1O2 = 180◦ − ∠Y1PY2 = ∠X1X2X3,∠O6O3O2 = 180◦ − ∠TPY3 = ∠X1X4X3. Suy ra
∠O6O1O2 + ∠O6O3O2 = ∠X1X2X3 + ∠X1X4X3 = 180◦.
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Nghĩa làO1, O2, O3, O6 cùng thuộc một đường tròn. Chứng minh tương tự suy ra 6 điểmO1, O2, ..., O6

cùng thuộc một đường tròn.
Các đường tròn (Y1PY4), (Y2PY5), (Y3PY6) đồng trục khi và chỉ khi tâm của chúng thẳng hàng hay

giao điểm của các cặp đường thẳng O1O6 và O3O4, O1O2 và O4O5, O2O3 và O5O6 thẳng hàng. Điều
này hiển nhiên theo định lý Pascal cho lục giác nội tiếp O1O2...O6.

b) Qua phép nghịch đảo IkP , các điểm A14, A25, A36 lần lượt biến thành X14 là giao của X1X2 và
X4X5, X25 là giao của X2X3 và X5X6, X36 là giao của X3X4 và X6X1. Gọi Q′ là giao điểm thứ hai
của 3 đường tròn (Y1PY4), (Y2PY5), (Y3PY6). Ta cần chứng minh Q′, X14, X25, X36 thẳng hàng.

Do P là giao của (X1Y1T ) và (X4Y4T ) nên P là điểm Miquel của tam giác X14X1X4 ứng với 3
điểm Y1, T, Y4. Từ đó P ∈ (X14Y1Y4) hay X14 ∈ (Y1PY4).

Tương tự X36 ∈ (Y3PY6).
Ta có ∠X14Q

′X36 = ∠X14Q
′P+∠PQ′X36 = ∠X1Y1P+∠X3Y2P = 180◦. Từ đó X14, Q

′, X36 thẳng
hàng. Chứng minh tương tự suy ra đpcm.
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