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המעגל – כאמצעי-עזר להורדת אנך לישר כלשהו
בעזרת סרגל בלבד
תקציר
בניית אנך לישר נתון ,שיעבור דרך נקודה כלשהי ,בעזרת סרגל ומחוגה – פשוטה
ביותר ,והיא שייכת לקבוצת-הבניות ההנדסיות היסודיות.
כשמוסיפים את המגבלה של שימוש בסרגל בלבד ,הרי דרגת-הקושי של המשימה עולה
משמעותית.
במקרה זה ניתן לבצע את הבנייה רק בתנאי שברקע נתון מעגל שמרכזו מצוין .שלבי-
הבנייה מבוססים על יישום תכונות של צורות גאומטריות מוכרות ,וכן – תכונות
פרויקטיביות.
במאמר ציינו את התכונות הדרושות – כולל ההגדרה של קדקודון ארבעתי והחלוקה
ההרמונית שנוצרת בו.
הוצג פתרון המשימה לשלושת המקרים הבאים:
א .הישר חותך את המעגל בשתי נקודות.
ב .הישר משיק למעגל.
הישר והמעגל זרים זה לזה.
ג.

הקדמה
יכולת-שרטוט נכונה ומדויקת של צורות הנדסיות פשוטות ,על פי נתונים מסוימים ,היא כלי
בסיסי וחיוני של המורים למתמטיקה ,וכן – של בעלי מקצוע נוספים בענפים ,כגון :עיצוב ,נגרות
ובמגוון תחומי ההנדסה והתכנון .לעתים קרובות ,גם בחיי יום-יום ,הרי לצורך הסבר ,המחשת
רעיון או תכנון כלשהו – מכינים איור ,שרטוט ,תרשים וכד' .חשוב מאוד ,שבמקרים אלו –
ההמחשה בעזרת האיור תהיה נכונה ומדויקת.
ענף הבניות ההנדסיות הוא בעל חשיבות רבה במכלול לימודי הנדסת המישור .הבניות ההנדסיות
הן שדה רחב ,המחייב יישום תכונות גאומטריות ומשפטים – עיסוק ,המאפשר תרגול והטמעה
של חומר נלמד.
בניות הנדסיות; משפטים בגאומטריה.
תארנים:
מילות-מפתח :בניות הנדסיות ייחודיות; יישום משפטים בגאומטריה; בניות בעזרת סרגל בלבד.
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במקרים רבים לשם מציאת הדרך הנכונה לביצוע הבנייה – נדרשת חשיבה עמוקה ורב-כיוונית,
יצירתיות ,שילוב בניות-עזר ויכולת-הוכחה של נכונות-הבנייה ,שבפני עצמם מהווים אתגר רב-
עוצמה .ההתמודדות אתו מפלסת דרך להתמודדות עם אתגרים נוספים במתמטיקה ובתחומים
אחרים.
הייחוד של משימת הבנייה שתוצג בהמשך הוא השימוש בסרגל בלבד.
כאן המקום לציין ,שהמתמטיקאי הדגול ,יעקב שטיינר )(Jakob Steiner, 2009a, (1863-1796
) ,2009b, 2009cאשר תרומתו להנדסת-המישור ולגאומטריה התיאורית )פרויקטיבית( הייתה

גדולה ,הוכיח שכל בעיית-בנייה ,הניתנת לפתרון על-ידי סרגל ומחוגה ,ניתנת לפתרון על-ידי
סרגל בלבד ,בתנאי שנתון מעגל ,אשר מסומן בו קוטר ,ובמקרים מסוימים – גם בציון מרכז
המעגל )סטופל ואוקסמן1996 ,א1996 ,ב(
פתרון משימות-בנייה באמצעות בעזרת סרגל בלבד – מחייב ידע רחב ומעמיק יותר בהנדסת-
המישור )אוקלידית או פרויקטיבית( – בהשוואה לידע ,הנדרש לפתרון בעיות בנייה על-ידי
מחוגה וסרגל.
מוכּרות במישור
סוג זה של בניות מאפשר ליישם את התכונות החשובות של צורות גאומטריות ָ
האוקלידי או הפרויקטיבי ,לשם פתרון בעיות ייחודיות ,ובכך נוכל לגוון את תהליך-הלימוד של
הגאומטריה.
ההדגמה של יישום הידע – תוך שימוש באנליזה חשיבתית – תיעשה באמצעות בניית-אנך לישר
נתון ,באופן שיעבור דרך נקודה נתונה ,כשברקע נתון מעגל ככלי-עזר.

תיאור המשימה
בנו אנך לישר ,שאינו עובר דרך המרכז של מעגל נתון ,על-ידי שימוש בסרגל בלבד.
משימה זו היא המשך למשימה הפשוטה יותר ,אשר בה עובר הישר דרך מרכז-המעגל ,והיא
הוצגה במאמר קודם )פרייברט ,סטופל וחריר.(2008 ,
הפתרון של המשימה דורש ידע בסיסי בהנדסת-מישור ,כולל הכרת התכונות המיוחדות של
טרפז ,וכן – תכונות פרויקטיביות )תיאוריות( ,כגון :חלוקה הרמונית של זוגות-נקודות בשילוב
עם המוקד והמדריך שלה.
הצגת המשימה
במישור מסומן מעגל עם מרכזו  ,Oישר  , Aשאינו עובר דרך  ,Oוכן נקודה אקראית .P
בנו באמצעות סרגל בלבד – את האנך לישר  , Aהעובר דרך הנקודה .P
ביחס למעגל הנתון ,שבהמשך יצוין כמעגל  ,Oקיימים שלושה מצבים הדדיים עם הישר : A
א .חותך ב .משיק ג .זרים.
לכן פתרון המשימה מורכב מהפתרונות של המקרים הבאים:
א .הישר  Aחותך את המעגל  Oבנקודות  Aוְ . B-
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ב .הישר  Aמשיק למעגל  Oבנקודה .A
ג .אין נקודות משותפות לישר ולמעגל.
שלושת המקרים מתוארים באיור .1

התכונות ההנדסיות והפרויקטיביות ,הרלוונטיות לפתרון המשימה
הערות מקדימות
 .1היות ומשימה זו מיועדת לסטודנטים ,שלמדו את הקורס "הנדסה תיאורית" )גאומטריה
פרויקטיבית( ,והם בעלי-ידע בתחום וכן בעלי-שליטה ומיומנות בהתמודדות עם משימות
בהנדסת-מישור ,לפחות ברמה הנדרשת מתלמיד בחינוך העל-יסודי ,הרי התכונות
הפרויקטיביות שיוצגו כאן – נדרשות לפתרון-המשימה בלבד.
 .2את הפתרון של מקרים א' ו-ב' של משימה – ניתן להציג על סמך תכונות הטרפז – ללא
השימוש במושג :חלוקה הרמונית של זוגות נקודות .על-כן ניתן להציג אותו לתלמידי תיכון,
המכירים את התכונות המתאימות בטרפז ,ובמיוחד – את התכונה המכונה "משפט
שטיינר":
תכונה א' – משפט שטיינר
בכל טרפז  ABCDארבע הנקודות :שתי נקודות האמצע של
הבסיסים ,נקודת חיתוך האלכסונים ונקודת החיתוך של
המשכי השוקיים ,נמצאות כולן על קו ישר – כפי שנראה
באיור  . (DN = NC , AM = MB ) 2הנקודות F, M, E :וְ N-
מונחות על אותו ישר.

שנתון " – "ïðàùתשס"ט – כרך י"ד
– – 243

דוד פרייברט ,משה סטופל ,שלמה חריר

בניית יישום ,המבוססת על משפט שטיינר
דרך נקודה כלשהי – בנו קו מקביל לקטע נתון ,שגם נקודת-האמצע שלו נתונה ]הוכחת הבנייה
מופיעה במקור )סטופל ואוקסמן1996 ,א([.
נתונים נקודה  Pוקטע  ABיחד עם נקודת האמצע שלו .C
בנו את הישר ,העובר דרך הנקודה  Pומקביל ל.AB-
תיאור הבנייה
נחבר בישר את הנקודות  Bוְ  ,P-ועל המשך הישר נבחר
נקודה כלשהי  . X 1נחבר בישרים את הנקודה  X 1עם
הנקודות  Aוְ ) C-איור .(3
נחבר בישר את הנקודה  Aעם הנקודה  ,Pואז תתקבל נקודת-
החיתוך  . X 2כשנחבר בישר את הנקודה  Bעם הנקודה , X 2
המשך הישר יחתוך את הישר  AX 1בנקודה  . X 3הישר
 PX 3הוא הישר המבוקש.
בנייה זו מציגה שיטה כללית של בניית ישר ,המקביל לישר
הנתון )עם נקודת-האמצע שלו(.

יישום משפט שטיינר לפתרון בעיה גאומטרית
כהקדמה להצגת המשימה המרכזית של המאמר – נציג בעיה גאומטרית ,שהפתרון הפשוט שלה
יינתן על-ידי שימוש במשפט שטיינר .נוסף לו נציג פתרון ,המתבסס על יישום נוסחה אלגברית
בשילוב עם משפט פיתגורס ,וכן – פתרון הנדסי חלופי ללא שימוש במשפט שטיינר.
הצגת הבעיה
נתון טרפז ,שאורך בסיסיו  aו ,b-וסכום
זוויות בסיסו התחתון  .900בטאו
באמצעות  aו b-את אורך קטע
האמצעים של הבסיסים )איור .(4
נתון:
AB=a
DC=b
α+β=900
AE=EB, DF=FC

בטאו את אורך קטע האמצעים של הבסיס  lבאמצעות  aו.b-
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א .פתרון הבעיה על-ידי שימוש במשפט שטיינר
כשנמשיך את השוקיים עד לנקודת-
פגישתן ,נקבל משולש ישר-זווית
) ∆GABאיור .(5
לפי משפט שטיינר ,הנקודות ְ F ,GוE-

נמצאות על ישר אחד.
 – GFתיכון במשולש ישר-זווית ,ולכן
הוא שווה למחצית היתר:

1
b
= DC
2
2

= GF

1
a
 – GEתיכון ליתר במשולש ישר-זווית ,ולכן הוא שווה למחצית היתרAB = :
2
2
a −b
מכאן:
2

= GE

= FE = GE − GF

ב .פתרון הבעיה על-ידי שימוש בנוסחה אלגברית ובמשפט פיתגורס
חשוב לדעת )לפחות ,למורי-המתמטיקה( ,שקיימת מערכת של נוסחאות אלגבריות ,הקושרות
צלעות ,אלכסונים וקטעים בטרפז
אקראי )פרייברט .(2006 ,אחת
מהנוסחאות היא,
)  ,(*) m 2 + n 2 = 2( f 2 + b 2כאשר
 mו n-הם אלכסוני הטרפז f ,הוא
אורך קטע האמצעים של השוקיים וl-
הוא אורך קטע האמצעים של בסיסי
הטרפז שיש להביעו .נמשיך את שוקי
הטרפז עד לנקודת החיתוך שלהן .G
לפי הנתון )  , (α + β = 900המשולש
 ∆AGBהוא ישר-זווית )איור .(6
נסמן את שוקי הטרפז ב c-ו ,d-ואת המשכיהן – בהתאמה ב x-ו.y-
) m 2 = (c + x) 2 + y 2משפט פיתגורס במשולש ( ∆ACG

n 2 = (d + y) 2 + x 2

)משפט פיתגורס במשולש ( ∆BDG

על-ידי חיבור המשוואות נקבל את הקשר:
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( *) m 2 + n 2 = ( c + x ) 2 + ( d + y ) 2 + x 2 + y 2 = a 2 + b 2



b2

 

a2



כלומר ,בטרפז הספציפי הנתון סכום ריבועי האלכסונים שווה לסכום ריבוי אורכי הבסיסים.
נציב קשר זה יחד עם הקשר שבין אורך קטע האמצעים של שוקי הטרפז ואורכי בסיסיו,

a+b
2

=  , fבנוסחה )*( ,ואז נקבל את הנוסחה:

⎞ ⎛ ⎛ a + b ⎞2 2
a −b
⎜ ⎜ m 2 + n 2 = a 2 + b 2 = 2( f 2 + l 2 ) = 2
= +l ⎟⇒l
⎠⎟ ⎜ ⎝ 2
⎟
2
⎝
⎠
ג .פתרון חלופי – פתרון הנדסי ללא שימוש במשפט שטיינר
מהנקודה  Fנעביר קווים מקבילים
לשוקי הטרפז ,החותכים את בסיסו
התחתון בנקודה  Lו ,K-כפי שנראה
באיור .7
כך נוצרו שתי מקביליותAKFD :

ו .LBCF-המשולש  ∆KFLהוא
משולש ישר-זווית ,שאורך יתרו הוא
 . KL = a − bהיות ו FE-הוא תיכון

a −b
ליתר במשולש ישר-זווית  , ∆KFLהרי אורכו הוא
2

= . FE

פתרון על-ידי שימוש בגאומטריה ניתן למצוא במקור )מוגילבסקי וסטופל.(2005 ,
תכונה ב' – חלוקה
הרמונית של זוגות
נקודות
נתון קדקודון ארבעתי
) PQRSהגדרות
הצורה והגדרות
נוספות מובאות
בנספח( ,אשר בו
נקודות אלכסוניות A,
 Bו ,E-כפי שנראה
באיור  .8הנקודות C
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ו D-הן נקודות-החיתוך של הישר  ABעם המשכי-הצלעות  RSו PQ-בהתאמה .הנקודה
האלכסונית השלישית  Eהיא נקודת החיתוך של הצלעות  RSו.PQ-
אפשר להוכיח ,כי הנקודות  Cו D-מחלקות את הקטע  ABחלוקה הרמונית.
)ההוכחה של תכונה זו מופיעה בנספח למאמר(.
הערות:
 .1על-פי ההגדרה של חלוקה הרמונית ניתן לרשום את התכונה האחרונה באופן הבא:

AC BD
AB AD
×
אוֹ = 1
=
BC AD
BC BD
BD
 .2כאשר נקודה  Dהולכת ומתרחקת )על הישר  (ABמנקודה  Bעד אינסוף ,אז היחס
AD
AC
שואף ל ,1-ומהקשר ההרמוני נובע ,ש→ 1 -
BC

 ,זאת אומרת ,שנקודה  Cמתקרבת לאמצע

הקטע  .ABהמסקנה היא ,שכאשר הנקודה  Dמתרחקת מהנקודה  Aלאינסוף,
אז

 AC ‖ PQוהנקודה  Cמתקבלת באמצע .AB

 .3על סמך המסקנה הנ"ל מתבסס פתרון המשימה הבאה:

משימת-עזר
נתונים שני ישרים מקבילים A :ו k-וקטע  ABעל ישר  .kמצאו על-ידי בנייה בעזרת סרגל בלבד –
את נקודת-האמצע של הקטע .AB
תיאור הבנייה
נסמן שתי נקודות כלשהן  X 1ו X 2 -על הישר . A
נחבר את הנקודה  Aעם הנקודה  X 1ואת הנקודה B

עם הנקודה  . X 2המשכי הישרים נחתכים בנקודה
. X3
נעביר את אלכסוני הטרפז  , AX 1 X 2 Bהנחתכים
בנקודה  . X 4המשך הישר  X 3 X 4חותך את הקטע
 ABבנקודה  ,Mשהיא נקודת-האמצע שלו )איור .(9
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תכונה ג' – תכונה של מוקד ומדריך בקשר למרובע חסום במעגל ,שצלעותיו
הנגדיות אינן מקבילות
אם מרובע  ,ABCDשצלעותיו הנגדיות אינן
מקבילות ,חסום במעגל אז בקדקודון הארבעתי
 ,ABCDשמצויות בו הנקודות R, Q, P :שהן
נקודות אלכסוניות – תקף הכלל :הישר הוא
מדריך של המוקד  ,Pוהישר  RPהוא המדריך של
המוקד  ,Qכפי שנראה באיור .10

תכונה ד' – תכונת ההדדיות שבין שני זוגות של מוקד ומדריך
אם נקודה  Pשייכת למדריך  qשל המוקד  , Qאז
גם הנקודה  Qשייכת למדריך  pשל המוקד ,P
)ההדדיות נראית באיור .(11
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תכונה ה' – המצב ההדדי בין המדריך
לבין הישר ,המחבר את המוקד עם
מרכז המעגל
המדריך  lשל מוקד  Lוהישר  -O) OLמרכז
המעגל( מאונכים זה לזה )איור .(12

פתרון המשימה
משימה ב' )איור 1ב'(
משימה זו ,אשר בה הישר  Aמשיק למעגל  ,Oהיא
הפשוטה ביותר.
תיאור הבנייה
אם נחבר את נקודת ההשקה  Aעם מרכז המעגל O
והמשך הישר יחתוך את המעגל בנקודה  – AB ,Bאז
הקוטר הוא קטע ,שנקודת-האמצע שלו הוא המרכז O

)איור  .(13כפי שתיארנו בבניית היישום של תכונה א',
נבנה דרך הנקודה  Pישר  , PX 3המקביל לקוטר ,AB
ועל-כן הוא מאונך לישר . A

שנתון " – "ïðàùתשס"ט – כרך י"ד
– – 249

דוד פרייברט ,משה סטופל ,שלמה חריר

משימה א' )איור 1א'(
במשימה זו הישר  Aחותך את המעגל בשתי נקודות A :ו , B-וכן נתון ,ש O -הוא מרכז המעגל.
תיאור הבנייה
כדי להימנע מקבלת איור סופי מסורבל בעל מספר
רב של נקודות וקווים ,תתואר הבנייה במספר
שלבים.
שלב א'
נחבר את מרכז המעגל  Oעם הנקודה  Aועם
הנקודה  .Bהמשכי-הישרים חותכים את המעגל
בנקודות  Cו D-בהתאמה )איור  .(14ההוכחה,
שהמרובע  ABCDהוא מלבן ,נותרת לקורא.
בוחרים נקודה כלשהי  X 1על הקטע  .CDהמרובע

ABX 1 D

הוא טרפז ישר-זווית .נעביר את

אלכסונו  , AX 1הנחתך בנקודה  X 2עם האלכסון
 ,BDוכן נבנה את המשכי שוקיו ,שנפגשות בנקודה
. X3
אם נחבר בישר את הנקודות  X 2וְ  , X 3 -הרי המשך-הישר יחתוך את הקטע  ABבנקודה ,M
שהיא אמצע הקטע ,וזאת – לפי תכונה א' )משפט שטיינר(.
שלב ב'
אם נחבר בישר את הנקודות  Mוְ  ,O-הרי
המשכי-הישר חותכים את המעגל בנקודות E
וְ  .F-הקטע  EFהוא קוטר במעגל )לפי תכונת
קוטר המאונך למיתר(  ,כשאמצע הקטע הוא
מרכז המעגל )איור  .(15כמו במשימה 1ב' נבנה
דרך הנקודה  Pישר מקביל לקוטר – EF
בהתאם לבניית היישום של תכונה א' ,ועל כן
הוא מאונך לישר . A
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משימה ג' )איור 1ג'(
במשימה זו הישר  Aזר למעגל שמרכזו  ,Oועל-
כן הוא אינו חותך אותו בשום נקודה.
תיאור הבנייה
גם במקרה זה נתאר את הבנייה במספר שלבים
בעזרת איורים עוקבים.
שלב א'
נבחר שתי נקודות כלשהן A :וְ  B-על הישר . A
מהנקודה  Aנעביר שני חותכים למעגל  vוְ ,w-
החותכים אותו בנקודות  E ,D ,Cוְ  F-בהתאמה
)איור  .(16נסמן ב G-את נקודת-החיתוך של
הישרים  CEוְ  .FD-נסמן ב H-את נקודת-
החיתוך של הישרים  CFוְ  .DE-נחזור על
הפעולה בהעברת שני חותכים  yוְ  ,z-היוצאים
מהנקודה  Bוחותכים את המעגל בנקודות M , L
 , Kוְ  N-בהתאמה .נסמן ב R-את נקודת-החיתוך
של הישרים MK :וְ  .NL-נסמן ב Q-את נקודת החיתוך של הישרים  KNוְ  .LM-נסמן ב S-את
נקודת -החיתוך של הישרים  GHוְ .RQ-
שלב ב'
נסמן באותיות  Tוְ  U-את נקודות -החיתוך של
המשכי -הישר  OSעם קשת-המעגל .נסמן נקודה
כלשהי  X 1על המשך  .UPנסמן ב X 2 -את נקודת-

החיתוך של הישר  TPעם הישר  . OX 1נסמן בX 3 -
את נקודת-החיתוך של הישרים  TX 1וְ . UX 2 -
הישר  PX 3הוא הישר הנדרש ,כלומר,
) PX 3 ⊥ Aאיור .(17
הוכחת הבנייה
השלב הראשון כלל את בניית המדריך  GHשל
המוקד  Aובניית המדריך  RQשל המוקד  ,Bוזאת –
על-פי תכונה ג' .על-פי תכונה ד' ,הרי מצד אחד,
שנתון " – "ïðàùתשס"ט – כרך י"ד
– – 251

דוד פרייברט ,משה סטופל ,שלמה חריר

המדריך של נקודה  ,Sהשייכת למדריך  GHשל המוקד  ,Aעובר דרך הנקודה  .Aמצד שני,
הנקודה  Sשייכת גם למדריך  RQשל המוקד  .Bלכן המדריך של הנקודה  Sעובר דרך נקודה B
וגם דרך שתי הנקודות  Aוְ  ,B-ועל-כן הוא הישר . A
על-פי תכונה ה' ,הישר  ,OCהעובר דרך המוקד  Sוהמרכז  Oמאונך למדריך ) Aכלומר,
 .( OS ⊥ Aמכיוון שהקטע  TUהוא קוטר של המעגל  ,Oאז הנקודה  Oהיא האמצע שלו .על פי
יישום הבנייה של תכונה א' ,נבנה ישר  , PX 3שהוא מקביל ל ,OS-ולכן הוא ישר מאונך ל. A -
מ.ש.ל.
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לשרטוט ,כגון :בניות על-ידי סרגל )חסר שנתות( בלבד )לא ניתן להשתמש במחוגה( או על-ידי
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נספח

א' – הגדרות של חלוקת קטע
 – Iחלוקה פנימית
אם נקודה  ,Cהנמצאת על הקטע ) ABבין  Aל ,(B-מחלקת אותו לשני קטעים באופן

m
m AC m
ש= -
– יחס נתון( ,אז  Cמחלקת את הקטע  ABחלוקה פנימית ביחס של
)
n
n CB n

.

 -IIחלוקה חיצונית

AD m
אם נקודה  ,Dהנמצאת על המשך  ,ABמקיימת
=
DB n
m
חיצונית ביחס של
.
n

 ,אז  Dמחלקת את הקטע חלוקה

 -IIIחלוקה הרמונית

m
אם נקודה  Cמחלקת את  ABחלוקה פנימית ביחס
n

 ,ונקודה  Dמחלקת את הקטע חלוקה

m
חיצונית באותו יחס ,אז הנקודות  Cוְ  D-מחלקות את  ABחלוקה הרמונית ביחס
n

ב' – הגדרה של קדקודון ארבעתי
קדקודון ארבעתי הוא צורה ,המורכבת מ 4-נקודות על
מישור ,שכל  3מהן אינן מונחות על ישר אחד ,וכן מששת
הישרים ,המחברים כל זוג מארבע הנקודות .ארבע
הנקודות נקראות קדקודים ,וששת הישרים המחברים
אותן נקראים צלעות.
 R ,Q ,Pוְ  S-הם הקדקודים ,ואילו הישרים הםQR, RS, :
 PR, PS, PQוְ  QR-כפי שנראה באיור  .19צלעות

הקדקודון הארבעתי ,שאין להן קדקוד משותף ,נקראות
צלעות נגדיות )באיור – הצלעות הנגדיות הן PQ
וְ  RS, PR-וְ  QS, PS-וְ  .(QR-נקודות-החיתוך של הצלעות
הנגדיות נקראות אלכסוניות )באיור – הנקודות
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האלכסוניות הן B , A :וְ .(T-
הוכחת החלוקה ההרמונית בקדקודון הארבעתי
כל ישר ,המחבר שתי נקודות אלכסוניות ,חותך את
צלעות הקדקודון ,העוברות דרך נקודה אלכסונית
שלישית )או את המשך הצלעות( ,בשתי נקודות ,אשר יחד
עם הנקודות האלכסוניות הראשונות – יוצרות את
החלוקה ההרמונית.
לדוגמה
באיור  8הישר  ABחותך את המשכי הצלעות  RSוְ PQ-
)העוברות דרך נקודה אלכסונית  (Eבנקודה  Cוְ  ,D-באופן
שהן מחלקות את הקטע  ABחלוקה הרמונית.
לצורך ההוכחה נגדיר תחילה את המושג "רביעייה
הרמונית של ישרים" ,ונוכיח תכונה ייחודית וחשובה של
רביעייה זו.

הגדרה
הנקודות  Cוְ  D-הן נקודות ,המחלקות את הקטע  ABחלוקה הרמונית ,כשהנקודה  Oנמצאת
מחוץ לישר  ,ABכפי שנראה באיור  ,20ארבעת הישרים ,שכל אחד מהם עובר דרך הנקודה O
ואחת מהנקודות  C ,B ,Aוְ  ,D-יוצרים אלומת-ישרים ,שנקראת רביעייה הרמונית של ישרים.
תכונה של רביעייה הרמונית של ישרים ]מקור ).[(13
נקודות -החיתוך של ישר כלשהו ,החותך את כל ארבעת הישרים של הרביעייה ההרמונית,
מהוות חלוקה הרמונית.
הישרים OC ,OB ,OA :וְ  OD-מהווים אלומה הרמונית )כלומר ,הנקודות  Cוְ  D-מחלקות את
הקטע  ABחלוקה הרמונית( ,כפי שנראה באיור .21
הישר  Aחותך את הישרים של הרביעייה ההרמונית בנקודות:
 , C1 , B1 , A1וְ . D1 -
הוכיחו ,שהנקודות  C1וְ  D1 -מחלקות את הקטע  A1 B1חלוקה הרמונית.
דרך הנקודות  Bוְ  B1 -נעביר את הישרים '  C ' BDוְ  , C ' ' B1D' ' -המקבילים לישר  ,OAכאשר
הישר הראשון חותך את הישרים  OCוְ  OD-בנקודות '  Cוְ  D' -בהתאמה ,והישר השני חותך
אותם בנקודות ' '  Cוְ  D' ' -בהתאמה.
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מדמיון המשולשים:

' CB BC
'  ∆COA ~ ∆CBCנובע היחס:
=
CA AO
מדמיון המשולשים:

'DB BD
=
' ∆DAO ~ ∆DBDנובע היחס:
DA AO
מחלוקת הפרופורציות הנ"ל נקבל את הקשר:

' CB DB BC
:
=
'CA DA BD

)(1

' ' C1B1 B1C
=
כיוצא בזה מדמיון המשולשים ∆C1 A1O ~ ∆C1B1C ' ' :נובע היחס:
C1 A1 A1O
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' 'D1B1 B1D
=
ומדמיון המשולשים ∆D1B1D' ' ~ ∆D1 A1O ,נובע היחס:
D1 A1
A1O
מצד אחד ,מחלוקת שתי הפרופורציות האחרונות – נקבל את הקשר:

' ' C1B1 D1B1 B1C
:
=
' 'C1 A1 D1 A1 B1D

)(2

מצד שני ,מהמקבילות של הישרים ' '  C ' D ' C ' ' Dנובע ,כי

' BC
⎞ BD' ⎛ OB
⎟
=
⎜=
⎠⎟ B1C ' ' B1D' ' ⎜⎝ OB1

' ' BC ' B1C
=
ומכאן ש -
' 'BD' B1D

)(3

מהשוואת-השוויונים ,(2) ,(1) :וְ  (3)-מתקבל שוויון-היחסים הבא:

CB DB C1B1 D1B1
=
:
:
CA DA C1 A1 D1 A1

)(4

מהנתון ,שנקודות  Cוְ  D-מחלקות את הקטע  ABחלוקה הרמונית ,נובע הקשר:

DB CB
=
DA CA

.

מכאן ערך האגף השמאלי בשוויון ) (4הוא .1

C1 B1 D1 B1
יוצא מכך ש-
=
C1 A1 D1 A1

.

זאת אומרת ,שהנקודות  C1וְ  D1 -מחלקות את הקטע  A1 B1חלוקה הרמונית.
על סמך הוכחה זו ,ניתן להוכיח את תכונת החלוקה ההרמונית בקדקודון ארבעתי.
לשם כך יש להתבונן בקדקודון הארבעתי  ,'PQRSשהנקודות  B, Aוְ  E-הן נקודות אלכסוניות
שלו )איור .(22
על המשך הצלע  PQנבחר נקודה  Dבאופן שהנקודות  Eוְ  D-מחלקות את הקטע  PQבחלוקה
הרמונית.
לפי ההגדרה ,אלומת הישרים;  ,BQ ,BE ,BPוְ  – BD-מהווה רביעייה הרמונית.
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בהתאם לתכונה של רביעייה הרמונית ,הרי מצד אחד ,חותך הישר  RSאת הישרים של הרביעייה
הנ"ל בנקודות; ,E ,S
 ,Rוְ  C ' -בהתאמה
)כאשר '  Cהיא
נקודת-החיתוך של
הישרים  RSוְ ,(BD-
באופן כזה שנקודות
 Eוְ  C ' -מחלקות את
 RSחלוקה הרמונית.
מצד שני ,גם
הישרים AQ ,AE ,AP
וְ  AD-מהווים
רביעייה הרמונית.
לכן הישר  RSחותך
אותם בנקודות; ,R
 ,S ,Eוְ  C ' ' -בהתאמה )כאשר ' '  Cהיא נקודת-החיתוך של הישרים  RSוְ  ,(AD-באופן כזה
שנקודות  Eוְ  C ' ' -מחלקות את הקטע  RSחלוקה הרמונית.
משתי המסקנות האחרונות – נובע ,כי הנקודות '  Cוְ  C ' ' -מתלכדות )לאחר המסקנה – נסמן
אותה באות .(C
הסקנו ,שהישרים  BDוְ  AD-עוברים דדרך אותה נקודה  ,Cהשייכת לישר  .RSזאת אומרת,
שהנקודות  Cוְ  D-שייכות לישר .AB
לכן רביעיית הישרים ההרמונית RQ ,RE ,RP :וְ  RD-חותכת את הישר  ABבנקודות,B ,C ,A :
וְ  D-בהתאמה )כפי שנראה באיור .(8
על-פי תכונת רביעייה הרמונית הנקודות  Cוְ  D-מחלקות את הקטע  ABחלוקה הרמונית.
מ.ש.ל.
המתעניינים בתכונות של ארבעון קדקודי  -מוזמנים לעיין במקור ).(12

ג' – הגדרה של מוקד ומדריך
נתון מעגל ,ונקודה  A0מחוצה לו .נעביר למעגל – חותך ,העובר דרך הנקודה  A0וחותך אותו
בשתי נקודות  A1וְ  . A2 -קיימת נקודה  Xעל החותך ,אשר יחד עם הנקודה  A0מחלקת את
הקטע  A1 A2חלוקה הרמונית ,כמו שנראה באיור .23
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המעגל – כאמצעי עזר להורדת אנך לישר כלשהו בעזרת סרגל בלבד

כל הנקודות ,המקיימות חלוקה הרמונית
לחותכים ,היוצאים מנקודה  , A0נמצאות
על ישר ,הנקרא המדריך של הנקודה , A0
כאשר  A0הוא המוקד של ישר זה.
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