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Bài toán. Cho tam giác nhọn không cân ABC nội tiếp đường tròn (O) và có trực tâm H. Gọi
D,E, F lần lượt là các điểm đối xứng của O qua BC,CA,AB.

a) Gọi Ha là điểm đối xứng của H qua BC,A′ là điểm đối xứng của A qua O và Oa là tâm đường
tròn ngoại tiếp tam giác BOC. Chứng minh rằng HaD và OaA

′ cắt nhau trên (O).
b) Lấy điểm X sao cho tứ giác AXDA′ là hình bình hành. Chứng minh rằng ba đường tròn ngoại

tiếp các tam giác AHX, ABF và ACE có một điểm chung thứ hai khác A.
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 Lời giải. a) Gọi K là giao điểm của HaD với (O). Suy ra ∠OA′K = ∠AHaK = 180◦ − ∠ODHa =
180◦ − ∠ODA′.

Mặt khác, gọi T là giao của hai tiếp tuyến tại B và C của (O), M là trung điểm BC thì OD ·OOa =

2OM · 1
2
OT = OM ·OT = OC2 = OA′2.

Suy ra ∠ODA′ = ∠OA′Oa.
Ta thu được ∠OA′Oa + ∠OA′K = 180◦ hay Oa, A

′,K thẳng hàng.
Vậy HaD cắt OaA

′ tại K nằm trên (O).
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b) Gọi J là tâm đường tròn Euler của tam giác ABC, L là điểm đối xứng với K qua J , Hb là điểm
đối xứng với B qua AC.

Do các đường thẳng đối xứng với OH qua BC,CA,AB đồng quy tại K - điểm Anti-Steiner của
OH ứng với tam giác ABC nên chứng minh tương tự câu a ta cũng thu được HbE đi qua K.

Suy ra ∠EKD = ∠HbKHc = ∠HbCHc = 2∠HCB + 2∠HCA = 2∠ACB = 2∠OCB + 2∠OCA =
∠OCD + ∠OCE = ∠ECD.

Suy ra E,C,K,D đồng viên.
Ta có H đối xứng với A′ qua M nên HOA′D là hình bình hành, mà O là trung điểm AA′ suy ra

H là trung điểm DX. Suy ra X đối xứng với A′ qua J .
Xét phép đối xứng tâm J :
SJ : H ↔ O,X ↔ A′, L↔ K,D ↔ A,F ↔ C,E ↔ B.
Hiển nhiên tứ giác ODA′K nội tiếp nên H,A,X,L đồng viên.
Lại có E,C,K,D đồng viên nên B,F,A,L đồng viên.
Tương tự C,E,A,L đồng viên.
Vậy (AFB), (AEC), (AHX) đồng quy tại L.

Nhận xét. Bằng cộng góc dễ dàng chỉ ra L cũng nằm trên (BDC), đồng thời trung điểm của OL
nằm trên đường tròn Euler của tam giác ABC. Tổng quát hơn ta có kết quả sau:

Cho tam giác ABC, P là một điểm bất kì trong mặt phẳng. D,E, F lần lượt đối xứng với P qua
BC,CA,AB. Khi đó (BDC), (CEA), (AFB) đồng quy tại Q được gọi là điểm antigonal conjugate
của P trong tam giác ABC. Trung điểm của PQ nằm trên đường tròn Euler của tam giác ABC và
(APQ), (BPQ), (CPQ) tiếp xúc nhau.
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