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1 Mở đầu

Tư tưởng của phương pháp này khá đơn giản như sau.
Trong bài toán chứng minh điểm P chuyển động trên một đường thẳng (đường tròn) cố định, giả

sử ta tìm được một điểm A cố định, một điểm Q chuyển động trên một đường thẳng (đường tròn) ω

mà ta đã biết, sao cho 4AQP có dạng không đổi. Khi đó ta đặt (AQ,AP ) = α,
AP

AQ
= k thì α và k

đều là các hằng số. Như vậy phép vị tự quay tâm A với góc quay α, tỉ số k được xác định.
Qua phép vị tự quay Sα,kA : Q 7→ P , ω 7→ ω′. Do Q chuyển động trên ω nên P chuyển động trên ω′.
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Phương pháp trên giúp chúng ta tìm ra đường cố định mà có thể không cần biết vị trí chính xác
của nó. Nếu muốn tìm ra chính xác ω′, chỉ cần cho yếu tố chuyển động của bài toán trùng vào hai vị
trí đặc biệt (đối với đường thẳng), hoặc ba vị trí đặc biệt (đối với đường tròn). Ứng với mỗi vị trí đó
lần lượt xác định được các vị trí của P .

2 Ví dụ

Sau đây ta xem xét một số ví dụ để minh họa cho phương pháp trên.

Bài 1. (Nguyễn Văn Linh) Cho tam giác ABC. Một điểm P chuyển động trên BC. Kẻ PE,PF lần
lượt vuông góc với AC,AB. Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF , T là tâm đường tròn
ngoại tiếp tam giác EJF . Chứng minh rằng T chuyển động trên một đường thẳng cố định vuông góc
với đường thẳng Euler của tam giác ABC.
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 Lời giải. Kẻ AH ⊥ BC. Hiển nhiên H cố định và H ∈ (J).
Ta có ∠HEF = ∠HAB, ∠HFE = ∠HAC. Do ∠HAB, ∠HAC đều không đổi nên 4HEF có

dạng không đổi.
Mặt khác, tam giác TEF cân tại T có ∠ETF = 2 · (180◦−∠EJF ) = 360◦− 4∠BAC = const nên

4TEF cũng có dạng không đổi.
Suy ra hình gồm 4 điểm H,T,E, F có dạng không đổi khi P chuyển động. Kéo theo 4HFT có

dạng không đổi.

Đặt (HE,HT ) = α,
HT

HE
= k.

Xét phép vị tự quay Sα,kH : E 7→ T , AC 7→ d. Do E chuyển động trên AC nên T chuyển động trên
đường thẳng d cố định (ảnh của AC qua một phép vị tự quay xác định có tâm H).

Bây giờ ta sẽ xác định chính xác đường thẳng d.
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Ta cho P trùng vào hai vị trí đặc biệt là B và C. Ứng với hai vị trí này thu được hai điểm T1, T2.
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Gọi Hb, Hc lần lượt là chân đường cao kẻ từ B,C của tam giác ABC. Mb,Mc lần lượt là trung
điểm AC,AB. Khi đó T1, T2 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp hai tam giác BMcHb, CMbHc. Gọi
H,O lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ta sẽ chứng minh OH là trục
đẳng phương của (T1), (T2).

Thật vậy, hiển nhiên PH/(T1) = HHb ·HB = HHc ·HC = PH/(P2).

Gọi L là giao điểm thứ hai khác Hb của (T1) với AC, K là giao điểm thứ hai khác Hc của (T2) với
AB.

Ta có ∠LMcB = ∠LHbB = 90◦. Tương tự ∠KMbC = 90◦. Như vậy KMb giao LMc tại O. Do tứ
giác KMcMbL nội tiếp đường tròn đường kính KL nên PO/(T1) = OMc ·OL = OMb ·OK = PO/(P2).

Vậy OH là trục đẳng phương của (T1) và (T2). Suy ra T1T2 ⊥ OH hay d ⊥ OH.

Sau đây chúng ta xem xét một bài toán khác khá giống bài 1.

Bài 2. (IMO Shortlist 2016) Cho tam giác ABC. Đường cao AD,M là trung điểm BC. Gọi P là hình
chiếu vuông góc của A trên đường thẳng Euler của tam giác ABC. Một đường tròn ω bất kì có tâm
S, đi qua A,P và cắt AB,AC lần lượt tại X,Y . Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SXY .
Chứng minh rằng JD = JM .
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 Lời giải. Gọi H,O lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Gọi T là giao điểm thứ hai của ω với OH thì TX ⊥ AB, TY ⊥ AC.
Bài toán được phát biểu lại như sau.
Cho tam giác ABC. Đường cao AD, M là trung điểm BC. T là một điểm chuyển động trên đường

thẳng Euler của tam giác ABC. Kẻ PX,PY lần lượt vuông góc với AB,AC. Gọi S là tâm đường tròn
ngoại tiếp tam giác AEF , J là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SXY . Chứng minh rằng J chuyển
động trên trung trực của DM .

Sau khi phát biểu lại bài 2, ta có thể thấy việc chứng minh J chuyển động trên một đường thẳng
d cố định được thực hiện hoàn toàn giống bài 1. Bây giờ muốn xác định đường thẳng d chỉ cần cho T
trùng vào hai vị trí đặc biệt. Ta chọn H và O.

Khi T trùng H, X,Y lần lượt trùng với chân đường cao kẻ từ C,B của tam giác ABC, S trùng
với trung điểm AH. Suy ra (J) là đường tròn Euler của tam giác ABC. Hiển nhiên trong trường hợp
này JD = JM .

Khi T trùng O. Gọi N,K lần lượt là trung điểm AC,AB. Khi đó X ≡ K, Y ≡ N . Rõ ràng J nằm
trên trung trực của KN . Lại có KNMD là hình thang cân nên J cũng nằm trên trung trực của DM.

Vậy d chính là trung trực của đoạn thẳng DM.
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Nhận xét. Có thể sử dụng bài 2 để chứng minh bài 1 thông qua định lý sau.
Định lý Zeeman. Cho tam giác ABC. Một đường thẳng d song song với đường thẳng Euler của

tam giác ABC cắt AB,AC lần lượt tại E,F . Khi đó đường thẳng Euler của tam giác AEF song song
với BC.
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Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh định lý trong trường hợp d trùng với đường thẳng Euler của tam
giác ABC.

Gọi O′, H ′ lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp và trực tâm tam giác AEF . Gọi P là giao điểm
thứ hai của (O) và (O′). EF cắt BC tại S. Đặt ∠S = α.

Do P là điểm Miquel của tứ giác toàn phần BEFC.AS nên P là tâm của phép vị tự quay biến
EF thành BC, O′ thành O. Suy ra ∠O′PO = (EF,BC) = α.

Ta có A và P đối xứng nhau qua OO′ nên ∠O′AO = α.
Các đường AH,AO và AH ′, AO′ là các cặp đẳng giác trong ∠BAC nên ∠H ′AH = α. Lại có

AH

AO
= 2 cosBAC =

AH ′

AO′
nên hai tam giác AH ′H và AO′O đồng dạng ngược hướng.

Gọi K đối xứng với H ′ qua AH thì 4AKH và 4AO′O đồng dạng cùng hướng.
Gọi L là giao của KO′ với HO thì ∠L = ∠OAO′ = α. Suy ra ∠L = ∠S. Suy ra O′K ‖ BC.
Hiển nhiên H ′K ⊥ AH nên H ′K ‖ BC. Ta thu được H ′,K,O′ thẳng hàng.
Vậy H ′O′ ‖ BC.

Quay lại bài toán 1, rõ ràng có thể tịnh tiến đường thẳng d tới vị trí thỏa mãn BC là đường thẳng
Euler của tam giác AEF . Bài toán 2 khẳng định rằng tâm J chuyển động trên đường thẳng vuông
góc với EF . Theo định lý Zeeman, EF song song với đường thẳng Euler của tam giác ABC nên J
chuyển động trên đường thẳng vuông góc với đường thẳng Euler của tam giác ABC.

Bài 3. (Chọn đội tuyển PTNK 2013) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), trực tâm H. Kẻ
đường kính AA′ của (O). P là một điểm bất kì chuyển động trên đường tròn (BHC). BP cắt A′C tại
E, CP cắt A′B tại F . Gọi M là trung điểm EF . Chứng minh rằng M chuyển động trên một đường
thẳng cố định.

4



N

K

M

F

E

A'

H
O

A

B

C

P

 Lời giải. Cách 1.
Do hai đường tròn (O) và (BHC) đối xứng nhau qua BC nên ∠EA′F = 180◦ − ∠BA′C =

180◦ − ∠BPC = ∠EPF . Suy ra P,A′, E, F đồng viên.
Gọi K là giao điểm thứ hai của (PEF ) với (BHC).
Do BH ‖ EA′ nên ta có ∠PKA′ = ∠PEA′ = ∠HBP = ∠PKH.
Suy ra H,A′,K thẳng hàng. Vậy K là giao điểm của HA′ với (BHC) hay K cố định.
Gọi N là trung điểm BC. Ta có K là tâm vị tự quay của (BHC) và (PEF ). BE,CF là hai cát

tuyến đi qua giao điểm P của hai đường tròn nên 4KEF ∼ 4KBC.
Suy ra 4KNB ∼ 4KME. Do các điểm K,N,B cố định nên tam giác KME có dạng không đổi.

Dễ thấy E chuyển động trên đường thẳng A′C cố định.

Đặt (KB,KN) = α,
KN

KB
= k thì phép vị tự quay tâm K, góc quay α, tỉ số k được xác định.

Xét Sα,kK : E 7→M , A′C 7→ d. Vì E chuyển động trên A′C nên M chuyển động trên đường thẳng d
cố định.

Ngoài ra có thể giải bài toán trên theo cách khác sử dụng phép nghịch đảo như sau.
Cách 2 (Nguyễn Tiến Long, HS THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ)

 Lời giải. Ta phát biểu và không chứng minh một bổ đề quen thuộc sau.

Bổ đề 1. (IMO Shortlist 2009) Cho tứ giác nội tiếp ABCD. AC giao BD tại P . AD giao BC tại Q.
Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. Khi đó PQ tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác
PMN .

Trở lại bài toán.
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Gọi N, J lần lượt là trung điểm BC,A′P . Ta thu được N, J,M nằm trên đường thẳng Gauss của
tứ giác toàn phần BPCA′.EF.

Áp dụng bổ đề trên cho tứ giác nội tiếp PA′FE ta có BC tiếp xúc với (CJM). Từ đó NC2 =
NJ ·NM.

Phép vị tự tâm A′ tỉ số
1

2
, H

1
2
A′ : P 7→ J , H 7→ N , (BHC) 7→ ω. Suy ra P, J ∈ ω.

Xét phép nghịch đảo tâm N , phương tích NB2:
INB2

N : M ↔ J, ω ↔ d.
Do J chuyển động trên đường tròn ω cố định nên M chuyển động trên đường thẳng d cố định (ảnh

của ω qua phép nghịch đảo tâm N , phương tích NB2).

Bài 4. (Trương Tuấn Nghĩa, HS lớp 9, THCS-THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam) Cho tam giác ABC.
D là một điểm chuyển động trên BC. Đường thẳng qua D song song với AB cắt trung trực của AC
tại E. Đường thẳng qua D song song với AC cắt trung trực của AB tại F . Gọi J là tâm đường tròn
ngoại tiếp tam giác DEF. Chứng minh rằng J chuyển động trên một đường thẳng cố định.
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 Lời giải. Gọi G là giao điểm khác B của (F, FA) với BC. Gọi E′ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam
giác AGC.
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Do A là tâm vị tự quay của (F ) và (E′) nên 4ABC ∼ 4AFE′.
Lại có G và A đối xứng nhau qua FE′ nên 4GFE′ ∼ 4ABC.
Suy ra ∠GE′F = ∠C = ∠GDF. Suy ra tứ giác GDE′F nội tiếp.
Suy ra ∠E′DC = ∠GFE′ = ∠ABC. Từ đó DE′ ‖ AB. Ta thu được E′ là giao của đường thẳng

qua D song song với AB và trung trực AC hay E′ ≡ E.
Suy ra 4AEF ∼ 4ABC. Ta có tam giác EJF cân tại J có ∠EJF = 2∠EGF = 2∠BAC không

đổi. Vậy tam giác EJF có dạng không đổi.
Suy ra 4AFJ có dạng không đổi.

Đặt (AF,AJ) = α,
AJ

AF
= k thì phép vị tự quay tâm A, góc quay α, tỉ số k được xác định. Gọi d

là trung trực của AB.
Xét Sα,kA : F 7→ J , d 7→ d′.
Do F chuyển động trên d nên J chuyển động trên d′ cố định.

Bài 5. (Nguyễn Văn Linh) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), trực tâm H. P là một điểm
chuyển động trên trung trực của BC. Qua P kẻ đường thẳng song song với AO cắt AC,AB lần lượt
tại E,F . Gọi T là giao của tiếp tuyến tại E,F của đường tròn (AEF ). Đường tròn đường kính AH
cắt (O) tại K khác A. Chứng minh rằng T chuyển động trên đường thẳng AK.
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 Lời giải. Ta có ∠AEF = ∠OAC, ∠AFE = ∠OAB do đó tam giác AEF có dạng không đổi.
Dễ thấy tam giác ETF cũng có dạng không đổi nên tam giác AFT có dạng không đổi.
Như vậy T là ảnh của F qua một phép vị tự quay S xác định có tâm A. Do F chuyển động trên

AB nên T chuyển động trên đường thẳng d là ảnh của AB qua phép vị tự quay S.
Bây giờ để xác định d ta sẽ chọn ra hai vị trí khác nhau của P.
Khi P ≡ O thì E,F,A trùng nhau. Do đó T trùng A.
Khi P ≡M là trung điểm BC.
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Gọi N là trung điểm AH. Ta có ∠FAH = ∠OAC = ∠FEA nên AH là tiếp tuyến của (AEF ).
Gọi K ′ là giao điểm thứ hai của (N,NA) với (AEF ). Ta có (AEF ) và (N) trực giao nên NK ′ là tiếp
tuyến thứ hai kẻ từ N của (AEF ). Do ME ‖ AO nên M,N,E, F thẳng hàng. Suy ra AEK ′F là tứ
giác điều hòa.

Gọi Hb, Hc lần lượt là hình chiếu vuông góc của B,C trên AC,AB. Ta có A(EFAK ′) = −1. Chiếu
lên (N) ta thu được (HbHcHK

′) = −1.
Mặt khác, dễ thấy (HbHcHK) = −1 nên K ≡ K ′. Suy ra T nằm trên AK.
Vậy d ≡ AK.

Nhận xét. Trong trường hợp P ≡M , ta có thể chứng minh T nằm trên OM như sau.
Gọi X là giao của EF với KT . Ta có (AKXT ) = −1. Suy ra M(AKXT ) = −1.
Chiếu lên đường thẳng AH với chú ý rằng N là trung điểm AH, ta suy ra MT ‖ AH.

Bài 6. (Nguyễn Văn Linh) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có B,C cố định, A chuyển
động trên cung BC. P là một điểm cố định nằm trong (O). Kẻ PE,PF lần lượt vuông góc với AC,AB.
Tiếp tuyến tại E,F của đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt nhau tại T . Tiếp tuyến tại B,C của
(O) cắt nhau tại Q. Chứng minh rằng T chuyển động trên một đường tròn cố định có tâm là trung
điểm PQ.

8



S

J

K

I

Q

T

F

E

P

A

B
C

Lời giải. (Trần Quang Huy, HS K48 THPT chuyên KHTN)
Gọi J,K, I lần lượt là trung điểm BP,CP,QP .

Suy ra tam giác JIK là ảnh của tam giác BQC qua phép vị tự tâm P tỉ số
1

2
.

Suy ra 4JIK ∼ 4BQC ∼ 4FTE. Gọi S là tâm của phép vị tự quay biến tam giác JIK thành
tam giác FTE.

Ta có (FJ,EK) = ∠FJP+∠EKP−∠BPC = 2∠ABP+2∠ACP−∠BPC = 2∠BPC−2∠BAC−
∠BPC = ∠BPC − 2∠BAC.

Do ∠BAC không đổi nên (FJ,EK) không đổi, suy ra ∠JSK không đổi.

Mặt khác,
SJ

SK
=

JF

KE
=

1
2BP
1
2CP

=
BP

CP
không đổi.

Suy ra S là điểm cố định.

Ta có
IT

IS
=
JF

JS
. Suy ra IT =

IS · JF
JS

= a. Do các điểm J, S, I cố định và JF không đổi nên a

không đổi.
Vậy T chuyển động trên (I, a) cố định.

Nhận xét. Nếu chỉ yêu cầu chứng minh T chuyển động trên một đường tròn cố định ta có thể
làm như sau.

Sau khi xác định được điểm S cố định, ta nhận thấy rằng do S là tâm vị tự quay của hai tam giác
FTE và JIK nên 4SFT ∼ 4SJI. Do các điểm S, J, I cố định nên tam giác SFT có dạng không đổi.

Đặt (SJ, SI) = α,
SI

SJ
= k thì phép vị tự quay tâm S với góc quay α, tỉ số k được xác định.

Xét Sα,kS : F 7→ T , (BP ) 7→ ω.
Do F chuyển động trên đường tròn (BP ) cố định nên T chuyển động trên ω cố định.
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3 Bài tập

Bài 7. (Trần Quang Hùng) Cho tam giác ABC có trực tâm H, M là trung điểm BC. P là điểm
chuyển động trên HM. Gọi E,F lần lượt là hình chiếu vuông góc của P trên AB và AC. Tiếp tuyến
tại E và F của (AEF ) cắt nhau tại T . Chứng minh rằng T chuyển động trên đường trung trực của
BC.

Bài 8. Cho tam giác ABC. P là điểm bất kì chuyển động trên BC. Một đường tròn qua B,C cắt
AC,AB lần lượt tại B′, C ′. Qua P kẻ các đường song song với BB′, CC ′, cắt AB,AC tạo thành tứ
giác XY ZT . Chứng minh rằng tứ giác XY ZT nội tiếp đường tròn tâm J và J chuyển động trên một
đường thẳng cố định.

Bài 9. Cho tam giác ABC. P là điểm bất kì chuyển động trên BC. Trên hai cạnh AC,AB lần lượt
lấy hai điểm B′, C ′ cố định. Qua P kẻ đường song song với BB′ cắt AC tại E, kẻ đường song song với
CC ′ cắt AB tại F . Tiếp tuyến tại E và F của (AEF ) giao nhau tại T . Chứng minh rằng T chuyển
động trên một đường thẳng cố định.

Bài 10. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). D là một điểm chuyển động trên đường trung trực của BC.
Qua D kẻ đường thẳng cắt AC,AB lần lượt tại E,F sao cho D là trung điểm của EF . Gọi X là giao
của hai tiếp tuyến tại E,F của (AEF ). Chứng minh rằng X chuyển động trên một đường thẳng song
song với AO.

Tài liệu

[1] IMO Shortlist 2016, IMO Official.

https://www.imo-official.org/problems.aspx

[2] Nguyễn Văn Linh, Note about problem 3 VMO 2016, Euclidean Geometry Blog.

https://nguyenvanlinh.wordpress.com/2016/01/10/note-about-problem-3-vmo-2016/

Email: Nguyenvanlinhkhtn@gmail.com

10


