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آموزشى
حسين کريمی

شــرط وجود دایرة محاطی بــرای یک nضلعی آن 
است که نیم ســازهای آن شــکل در یک نقطه به هم 
برســند. آن نقطه را معموالً با I نشان می دهند و نقطه 
را »هم رسي نیم ســازها« یا همان مرکز دایرة محاطی 
می نامند. توجه داریم که در بعضي از شــکل ها چنین 
نقطه ای وجود ندارد. مثاًل در مستطیل چهار نیم ساز در 
یک نقطه به هم نمی رســند. پس دایره ای وجود ندارد 
n که بر هر چهار ضلع مســتطیل مماس باشــد. تمام

ضلعی های منتظم دایرة محاطی دارند.
در این بیــن، مثلث موقعیت خاصــی دارد. تمام 
مثلث ها )از هر نوع که باشــند( دایــرة محاطی دارند 
و نه تنها یک دایــرة محاطی، بلکه چهار دایرة محاطی 

دارند.
دایرة به مرکز I را دایرة محاطی داخلی می نامند که 
I محل تالقی سه نیم ساز داخلی مثلث است. سه دایرة 

 کلیدواژه ها   دایره محاطي، نیمساز، مثلث، زاویه n ضلعي                                                            

هرگاه بتوانیم دایره ای مماس بر تمام خط های واصل بین دو رأس متوالی 
یك n ضلعی رسم کنیم، آن دایره را «دایرة محاطی» گوییم.

اشاره

     شکل      1

دیگر به مرکزهــای Ib،Ia و Ic را دایره های محاطی 
خارجی می نامند که مرکز آن ها محل تالقی دو نیم ساز 

خارجی مثلث است. )شکل 1(
***

یادآوری: هر نقطه که روی نیم ساز یک زاویه باشد، از 
دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.
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بــا توجه به مطلب فوق می توان گفت که در صفحة 
مثلــث، چهار نقطه وجود دارد که از ســه ضلع مثلث یا 

امتداد آن ها، متساوی الفاصله اند.
اکنون این سؤال پیش می آید که: اگر مثلث ABC را 
رسم کنیم و محل تالقی نیم سازها را Ib ،Ia ،I و Ic )مراکز 
دایره های محاطی( بنامیم و سپس مثلث و نیم سازها را 
و یکی از آن چهار نقطه را هم پاک کنیم، آیا با در دست 
داشــتن ســه نقطه می توان دوباره مثلث ABC را رسم 

کرد؟

Ic و Ib،Ia مسئلة   1:  با در دست داشتن سه نقطة
 )ABC ســه مرکز دایره های محاطی خارجــی مثلث(

مثلث ABC را رسم کنید.

 Ic و Ib ،I مسئلة   2: با در دست داشتن سه نقطة
)به ترتیب مراکز دایرة محاطی داخلی و دو دایرة محاطی 

خارجی مثلث ABC( مثلث ABC را رسم کنید.

قبل از آنکه به دو مسئلة فوق جواب بدهیم، به نکتة 
مهمی اشاره می کنیم.

 نکته: اگر در شکل I 2 نقطة هم رسی سه نیم ساز 
داخلی مثلث ABC و نقطه های Ib،Ia و Ic نقطه های 
تالقی دو نیم ســاز خارجی در مثلث ABC فرض 
شوند، Ib و Ic روی نیم ساز خارجی زاویة رأس A، و 
Ia روی نیم ساز داخلی رأس A قرار دارند. همچنین 

می دانیم، نیم سازهای داخلی و خارجی یک زاویه بر 
هم عمودند. پــس: AIa⊥IbIc . و به همین ترتیب:

CIc⊥IaIb و BIb⊥IaIc
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     شکل      2

 ،ABC نقطة هم رسی سه نیم ساز داخلی مثلث
یعنی نقطة I، همان نقطة هم رسی سه ارتفاع مثلث 

IbIcIa است.

 BIb،AIa و سه ارتفاع IaIbIc حل مســئلة 1. مثلث
 ABC آن را رســم می کنیم )شکل 3(. مثلث CIc و

جواب مسئله است.

 Ic را رســم می کنیم. از IIbIc حل مســئلة 2. مثلث
عمودی بر امتداد IIb و از Ib عمودی بر امتداد IIc رسم 
می کنیم تا یکدیگر را در نقطة Ia قطع کنند. با در دست 

داشتن مثلث IaIbIc مانند مسئلة 1 عمل می کنیم.

مســئلة 3. دو دایرة محاطی خارجــی )rb و Ib( و 
 ABC داده شــده اند. مثلث ABC از مثلث )Ic و rc(

را رسم کنید.
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     شکل      3

 )Δ' و Δ حل. مماس های داخلی دو دایره )خط های
را رسم می کنیم و نقطة تالقی آن دو را A می نامیم 
)شکل 3(. خط d را در مقام مماس مشترک خارجی 
 Δ' و Δ دو دایرة داده شده رسم می کنیم تا خط های
را در نقطه های B و C قطع کند. مثلث ABC جواب 

مسئله است.
 AB=c ،AC=b :با توجه به شــکل 2 و اینکــه
2P ،،BC=a=محیط و S=مساحت، روابط متریک زیر 

را داریم:

a b c
s s s sr , r , r , r
p p a p b p c

= = = =
− − −

AX=AZ=BE=BH=CF=CG=P
BF=BK=CE=CN=AM=AL=P-a
AG=AK=CZ=CY=BD=BL=P-b
BY=BX=AH=AN=CD=CM=P-c


