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Geometria okręgów: inwersje

Rozważmy okrąg o o środku w punkcie O i promieniu r. Inwersją względem okręgu o nazywamy
przekształcenie określone w następujący sposób. Dla dowolnego punktu P 6= O niech P ′ będzie
takim punktem leżącym na półprostej OP→, że OP ·OP ′ = r2. Wówczas punkt P ′ przyjmujemy
za obraz punktu P przy rozpatrywanej inwersji.

Przy inwersji względem okręgu o punkty leżące na tym okręgu przechodzą na siebie i nie ma
żadnych innych takich punktów.

Podstawowymi zaletami inwersji są: przeprowadzanie okręgów i prostych w okręgi lub proste
oraz zachowywanie kątów między krzywymi. Z tego względu stosowanie inwersji jest szczególnie
pomocne w zadaniach, w których występuje wiele okręgów. Wykonując inwersję można bowiem
przekształcić skomplikowaną konfigurację z okręgami do konfiguracji zawierającej znaczną ilość
prostych lub okręgów współśrodkowych, gdzie zadanie staje się znacznie prostsze.

1. Niech i będzie inwersją względem okręgu o środku O i promieniu r. Załóżmy, że mamy dane
punkty A i B różne od O. Jak można wyznaczyć odległość punktów i(A) oraz i(B), znając
wzajemne odległości pomiędzy punktami O, A i B ?

(Wskazówka: Co łączy trójkąt OAB z trójkątem o wierzchołkach O, i(A) oraz i(B) ?)

2. Udowodnij, że w inwersji:

• obrazem prostej przechodzącej przez środek inwersji jest ta sama prosta,

• obrazem prostej nie przechodzącej przez środek inwersji jest okrąg bez jednego punktu,

• obrazem okręgu przechodzącego przez środek inwersji jest prosta,

• obrazem okręgu nie przechodzącego przez środek inwersji jest okrąg.

(Uwaga: jeżeli w inwersji i okrąg o o środku O przechodzi na okrąg i(o), to punkt i(O) nie
musi być środkiem okręgu i(o).)

3. Jakie okręgi przechodzą przy danej inwersji na siebie?

4. Okręgi o1 i o2 są styczne zewnętrznie w punkcie A. Prosta `1 jest styczna do okręgów o1 i o2
odpowiednio w punktach B i C. Punkt D jest drugim końcem średnicy okręgu o1 o jednym
końcu B. Prosta `2 przechodząca przez punkt D jest styczna do okręgu o2 w punkcie E.
Udowodnij, że

BD = DE.

(Wskazówka: Wykonaj inwersję o środku D i promieniu BD. Jaką konfigurację otrzymasz?
Zastosuj poprzednie zadanie.)

5. Okręgi o1 i o2 przecinają się w dwóch punktach A i B. Okrąg o3 jest styczny zewnętrznie
do okręgów o1 i o2 odpowiednio w punktach C i D, a okrąg o4 jest styczny zewnętrznie do
okręgów o1 i o2 odpowiednio w punktach E i F . Wykaż, że okręgi opisane na trójkątach ACD
i AEF są styczne.

(Wskazówka: Wykonaj inwersję w punkcie A.)
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6. Okręgi o1 i o2 przecinają się w dwóch punktach A i B. Pewna prosta przecina: okrąg o1
w dwóch punktach C i D, okrąg o2 w dwóch punktach E i F , oraz prostą AB w punkcie P .
Wykaż, że punkt P oraz środki okręgów opisanych na trójkątach ACE i BDF leżą na jednej
prostej.

7. Okręgi o1, o2, o3, o4 leżą wewnątrz okręgu o i są do niego styczne odpowiednio w punktach
A, B, C, D. Ponadto każdy z okręgów o1, o3 jest styczny zewnętrznie do każdego z okręgów
o2, o4. Wykaż, że

AB · CD = AD ·BC.

8. Punkt P leży wewnątrz okręgu o i jest różny od jego środka. Wykaż, że istnieje inwersja i
(o pewnym środku i pewnym promieniu) przekształcająca okrąg o na pewien okrąg i(o) w taki
sposób, że punkt i(P ) jest środkiem okręgu i(o).

(Wskazówka: Środek inwersji i można znaleźć na prostej przechodzącej przez punkt P oraz
środek okręgu o. Znajdź równanie, jakie musi spełniać punkt na tej prostej, aby inwersja i
miała wymaganą własność.)

9. Dane są dwa rozłączne okręgi. Udowodnij, że pewna inwersja przekształca je na okręgi współ-
środkowe.

10. Okrąg ω leży wewnątrz okręgu Ω. Okręgi o1, o2, . . ., on spełniają następujące warunki:

• są styczne zewnętrznie do okręgu ω i styczne wewnętrznie do okręgu Ω;

• dla i = 1, 2, . . . , n− 1 okręgi oi oraz oi+1 są styczne zewnętrznie w pewnym punkcie Pi.

Wykaż, że punkty P1, P2, . . ., Pn leżą na jednym okręgu.

11. Udowodnij, że przy inwersji względem okręgu kąty między krzywymi przechodzą na kąty
o tych samych miarach (najpierw wyjaśnij, co to znaczy).

12. Przy oznaczeniach przedpoprzedniego zadania: Udowodnij, że proste styczne do okręgów
o1, o2, . . ., on−1 odpowiednio w punktach P1, P2, . . ., Pn−1 przecinają się w jednym punkcie.
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