
Inwersje
Na poprzednich zajęciach poznaliśmy przekształcenia afiniczne. Służyły one nam do

„podkręcania założeń” w niektórych zadaniach - jeśli założenia problemu były afinicznie
niezmiennicze to poprzez zastosowanie odpowiedniego przekształcenia afinicznego mogli-
śmy założyć, że ustalony trójkąt jest równoboczny, albo że ustalony równoległobok jest
kwadratem et cetera... Dzisiaj poznamy inną klasę przekształceń, mianowicie inwersje. Te
przekształcenia są o ε bardziej funky, bo będą mogły przekształcać okręgi na proste, a
proste na okręgi! Ale po kolei...

Ustalmy okrąg S o środku O i promieniu R. Inwersja względem S przyporządkowuje
punktowi X ̸= O punkt X ′ leżący na półproste OX o tej własności, że OX · OX ′ = R2.
Używa się też nazwy symetria względem S lub inwersja o środku O i skali R2. Często w
zastosowaniach nie będzie dla nas ważny promień S, a tylko jego środek - w takiej sytuacji
będziemy po prostu mówili o inwersji o środku O.

Tak zdefiniowana inwersja formalnie nie jest przekształceniem płaszczyzny w siebie,
bo nie jest zdefiniowana dla O. Można jednak temu zaradzić dodając do płaszczyzny
punkt w nieskończoności ∞ i deklarując, że inwersja względem S zamienia ze sobą O oraz
∞. Płaszczyznę z dodanym do niej punktem w nieskończoności nazywamy płaszczyzną
inwersyjną, sferą Riemanna albo zespoloną prostą rzutową1. Najbardziej sugestywna jest nazwa
sfera Riemanna i najwygodniej faktycznie sobie wyobrażać sobie ją jako sferę, której jednym
biegunem jest O, a drugim ∞.

Inwersja ma następujące własności, z których będziemy korzystać:

a) Jeśli A przechodzi na A∗, to A∗ przechodzi na A.

b) Dla dowolnych punktów płaszczyzny A,B, trójkąty OAB oraz OB∗A∗ są podobne,
gdzie A∗, B∗ to obrazy A,B przy inwersji.

c) Prosta przechodząca przez O jest przekształcana w siebie, a prosta nieprzechodząca
przez O jest przekształcana w okrąg przechodzący przez O.

d) Okrąg przechodzący przez O jest przekształcany w prostą nieprzechodzącą przez O,
a okrąg nieprzechodzący przez O na okrąg nieprzechodzący przez O. Ostrzeżenie:
środek okręgu nie musi przechodzić na środek okręgu!

e) Dowolną parę rozłącznych okręgów można przekształcić przy pomocy pewnej in-
wersji w parę okręgów o wspólnym środku.

f) Inwersja zachowuje kąty między krzywymi.

g) Styczność (okręgów z okręgami albo okręgów i prostych) jest zachowywana pod
warunkiem, że punkt styczności jest różny od O. Jeśli punkt styczności to O, to w
inwersji dostajemy parę prostych równoległych.

Dodanie punktu w nieskończoności pozwola nam dodatkowo na pewną sztuczkę (wię-
cej niż) językową. Okręgiem uogólnionym nazywamy pozbiór sfery Riemanna, który jest albo
okręgiem na płaszczyźnie albo prostą na płaszczyźnie z dodanym punktem ∞. Innymi
słowy, od dzisiaj proste też są okręgami (po dodaniu do nich ∞). Wtedy własności c) oraz
d) można zebrać w jedno zdanie inwersja przekształca okręgi uogólnione w okręgi uogólnione
a własność g) w zdanie inwersja zachowuje styczność okręgów uogólnionych (gdzie dwa okręgi
uogólnione uznajemy za styczne, gdy mają dokładnie jeden punkt wspólny).

1Tak, prostą - dlaczego?
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Zadanie 1. Udowodnij wszystkie wymienione własności inwersji.

Zadanie 2. Jaki jest obraz kwadratu w inwersji względem okręgu wpisanego w ten kwa-
drat?

Zadanie 3. Jakie okręgi uogólnione przechodzą na siebie przy ustalonej inwersji?

Zadanie 4. Prosta l przechodzi przez punkt A i przecina okrąg Sw punktach M,N ̸= O.
Niech M ′, N ′ będą obrazami M,N w symetrii względem OA, a A′ punktem przecięcia
MN ′ oraz M ′N . Udowodnij, że A′ jest obrazem A przez inwersję względem S.

Zastosowania

Jednym z rule of thumb geometrii jest to, że inwersje przydają się, gdy w zadaniu pojawia
się sporo2 okręgów. Żeby dobrze zastosować inwersje trzeba znaleźć taki okrąg, żeby po
dokonaniu inwersji świat po drugiej stronie lustra był milszym miejscem. Często będziemy
mieli do czynienia z sytuacją, że ważny będzie tylko środek inwersji, a skala nie będzie
grała roli.

Zadanie 5. W odcinek koła wpisano wszystkie możliwe pary okręgów stycznych. Jaki
zbiór tworzą punkty styczności tych okręgów?

Zadanie 6. Udowodnij, że okrąg przechodzący przez środki boków danego trójkąta3 jest
styczny do okręgu wpisanego oraz okręgów dopisanych.

Zadanie 7. Okrąg o środku w punkcie S i wpisany w czworokąt wypukły ABCD jest
styczny do boków AB,BC,CD,DA odpowiednio w punktach K,L,M,N . Proste KL i
MN przecinają się w punkcie T . Wykaż, że proste BD i ST są prostopadłe.

Zadanie 8. Dane są dwa prostopadłe bałwanki o wspólnej szyi:

Wykaż, że zaznaczone punkty przecięcia okręgów leżą na jednym okręgu.
2Czasami sporo = 1.
3Jest to tak zwany okrąg dziewięciu punktów (zwany też okręgiem Feuerbacha), któremy być może poświęcimy

któreś zajęcia. Dziewięć punktów, które leżą na tym okręgu i od których wzięła się jego nazwa, to: środki
boków, spodki wysokości oraz środki odcinków łączących ortocentrum z wierzchołkami trójkąta.
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Zadanie 9. Każdy z rozłącznych okręgów S1 i S3 styczny zewnętrznie do każdego z roz-
łącznych okręgów S2 i S4. Wykaż, że punkty styczności leżą na jednym okręgu.

Zadanie 10. Dane są okręgi Ω, ω,S1, . . .Sn, przy czym:

a) ω leży wewnątrz Ω.

b) Dla dowolnego i = 1, . . . n okrąg Si jest styczny zewnętrznie do ω oraz wewnętrznie
do Ω.

c) Dla dowolnego i = 1, . . . n− 1 okrąg Si jest styczny zewnętrznie do Si+1 w punkcie
Pi.

Udowodnij, że P1, . . . , Pn−1 leżą na jednym okręgu.

Zadanie 11. W czworokącie wypukłym ABCD okręgi wpisane w trójkąty ABC i ACD
są styczne. Wykaż, że ich punkty styczności z bokami czworokąta ABCD leżą na jednym
okręgu.

Zadanie 12. Dany jest pięciokąt wypukły ABCDE, który przedłużamy do pentagramu
jak na rysunku poniżej:

Zaznaczone okręgi to okręgi opisane na „rączkach” pentagramu. Udowodnij, że punkty
przecięcia tych okręgów (różne od wierzchołków ABCDE) leżą na jednym okręgu.
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