Γεωµετρία Α΄ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Θήρας

Αξιοσηµείωτοι Κύκλοι Τριγώνου
9ο Φύλλο Εργασίας
Καθηγητής : Νικόλαος ∆. Κατσίπης

1. Να σχεδιάσετε (µε κανόνα και διαβήτη) τον περιγεγραµµένο κύκλο ενός
αµβλυγωνίου τριγώνου ABΓ.

Περιγεγραµµένος
κύκλος ενός τριγώνου,
λέγεται ο κύκλος που
διέρχεται από τις τρεις

Υπόδειξη :
Θα ϕέρετε τις µεσοκάθετες δύο πλευρών του τριγώνου οι οποίες ϑα τέµνονται
στο σηµείο O.
Από το Θεώρηµα γνωρίζετε ότι από το σηµείο O, το οποίο είναι το κέντρο (πεϱίκεντρο) του περιγεγραµµένου κύκλου , διέρχεται και η τρίτη µεσοκάθετος του
τριγώνου.
Με κέντρο το O και ακτίνα την κοινή απόσταση του O από τις κορυφές του ABΓ,
ϑα σχεδιάσετε τον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου.

κορυφές του τριγώνου.

Οι τρεις µεσοκάθετοι
ενός τριγώνου
Το κοινό σηµείο O των

διέρχονται από το ίδιο

τριών µεσοκαθέτων

σηµείο, το οποίο είναι

ενός τριγώνου λέγεται

κέντρο κύκλου που

περίκεντρο και είναι το

διέρχεται από τις

κέντρο του

κορυφές του τριγώνου.

περιγεγραµµένου

(Θεώρηµα, σελίδα 85)

κύκλου του τριγώνου.
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2. Να σχεδιάσετε (µε κανόνα και διαβήτη) τον εγγεγραµµένο κύκλο ενός
οξυγωνίου τριγώνου ABΓ.
Υπόδειξη :
Θα ϕέρετε τις διχοτόµους δύο γωνιών του τριγώνου οι οποίες ϑα τέµνονται στο
σηµείο I.
Από το Θεώρηµα γνωρίζετε ότι από το σηµείο I,το οποίο είναι το κέντρο (έγκεντρο)
του εγγεγραµµένου κύκλου, διέρχεται και η τρίτη διχοτόµος του τριγώνου.
Με κέντρο το I και ακτίνα την κοινή απόσταση του I από τις πλευρές του ABΓ,
ϑα σχεδιάσετε τον εγγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου.
Εγγεγραµµένος
κύκλος ενός τριγώνου,
λέγεται ο κύκλος που
εφάπτεται των τριών
πλευρών του.

Οι διχοτόµοι των
γωνιών ενός τριγώνου
Το κοινό σηµείο I των

διέρχονται από το ίδιο

διχοτόµων ενός

σηµείο, το οποίο είναι

τριγώνου λέγεται

κέντρο κύκλου που

έγκεντρο και είναι το

εφάπτεται και στις

κέντρο του

τρεις πλευρές του

εγγεγραµµένου

τριγώνου.

κύκλου του τριγώνου.

(Θεώρηµα, σελίδα 85)

¨Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, καλή ή κακή, έχει ένα τέλος...εκτός
από τα Μαθηµατικά¨.
Erdos, Paul, 1913 − 1996, Ούγγρος µαθηµατικός.
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