به نام حضرت دوست

هندسه کروی

تهیّه و گردآوری :ارسالن معتمدی
بازبینی و اصالح :سیّد امیر سادات موسوی
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درسنامه

سالم دوستان ؛
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همان طور که می دانیم نجوم کروی یکی از بخش های مهم المپیاد نجوم است .این علم شامل دو بخش اصلی ،یعنی مثلثات
کروی و هندسه کروی است .بخش عمده ای از نجوم کروی که در سواالت و منابع المپیاد نجوم دیده اید مربوط به بخش
مثلثات کروی بوده است و به بخش دیگر یعنی هندسه کروی خیلی کمتر پرداخته شده است.

همچنین امسال به همت آقای امیرسادات موسوی ،این بحث یعنی هندسه کروی در دوره تابستانه المپیاد نجوم به شکل
جدی مطرح شد و در آزمون های پایانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .بر این اساس تصمیم گرفتیم درسنامه ای با این عنوان
گرد آوری کنیم تا مطالعه ی این مبحثِ تازهِ رونق گرفته را برای شما دوستان راحت تر کنیم.

اکثر بخش های این درس نامه مباحث تدریس شده در کالس هندسه کروی دوره تابستانه می باشد؛ به همین منظور باز هم
جا دارد از جناب آقای امیر سادات موسوی کمال تشکر و سپاس گزاری را داشته باشیم.

و اما نکته ای دیگر در مورد متن درسنامه آن که ،بخش هایی که با عالمت *** مشخص شده اند جزء مباحث اصلی درسنامه
نبوده و صرفا برای تفهیم بیشتر مطرح گردیده اند.
حل بخش هایی که به عنوان مسئله آورده شده اند ،مدتی پس از گذاشتن درسنامه بر روی وبالگ قرار خواهد گرفت.
در پایان تشکر میکنم از دوست خوبم آقای وحید احمدی که مرا در نگارش این درسنامه یاری داد.

همچنین اگر با ایراد یا ابهامی در هر جایی از درسنامه روبرو شدید می توانید از طریق ایمیل های زیر با ما در میان بگذارید.

01thioaa@gmail.com
Motamedi01@gmail.com
موفق باشیم 
پاییز 49
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رابطه سینوس ها:
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با استفاده از تشابه ،نشان دهید در هندسه ی تخت ،اگر در مثلث قائم الزاویه  ABCکه  ˂BAC=41از نقطه ای دلخواه واقع
بر ضلع (ABکه  Dمینامیم) عمودی بر  ABخارج کنیم که ضلع  BCرا در نقطه ی  Eقطع نماید ،رابطه ی زیر برقرار است:
𝐶𝐴 𝐸𝐷
=
𝐶𝐵 𝐸𝐵

این بار مثلث کروی  ABCرا درنظر بگیرید به طوری که  .˂BAC=41حال از نقطه ی  Dدلخواه واقع بر دایره عظیمه ی ،AB

دایره عظیمه ای رسم میکنیم تا دایره عظیمه ی  BCرا در Eقطع کند و  .˂EDB=41داریم( :اثبات این مطلب ما را از
مباحث المپیاد دور میکند .به همین دلیل اثبات این مطلب در پستی جداگانه برای عالقه مندان گذاشته خواهد شد).
Eqn.1

)𝐶𝐴(sin(𝐷𝐸) sin
=
)𝐶𝐵(sin(𝐵𝐸) sin

با استفاده از رابطه ی بدست آمده ،میخواهیم رابطه ی سینوس ها در مثلث مسطحه را بدست آوریم:

مثلث دلخواه  ABCمانند شکل مفروض است .اضالع  AB,ACرا به اندازه ای امتداد میدهیم تا ضلع  ACبه نقطه ی  Eبرسد
به طوری که  .CE=Lهمچنین  ABرا به اندازه ای امتداد میدهیم تا به  Dبرسیم به طوری که  .BD=Lاز نقاط  D,A,Eبه
ضلع  BCعمودی رسم میکنیم که خود  BCیا امتداد آن را به ترتیب در نقاط  F,G,Hقطع کند .برای راحتی  AGرا h
مینامیم( .مطابق شکل )0

شکل1

2

اگر در مثلث  BDFرابطه ی  0را به کار ببریم:
𝐵𝐴
𝐿
0
=
=
ℎ
)𝐵(𝐷𝐹 sin

𝐴𝐶
𝐿
0
=
=
ℎ
)𝐶(𝐸𝐻 sin
با استفاده از این دو رابطه نتیجه میگیریم:
𝐵𝐴
𝐴𝐶
=
)𝐵(sin(𝐶) sin
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با به کار بردن این رابطه برای مثلث  CEHداریم:

(راه ساده تری نیز برای اثبات سینوس ها در مثلث مسطحه وجود دارد اما برای درک بهترِ اثبات رابطه سینوس ها در مثلث
کروی  ،اثبات باال را به این شکل نوشته ایم).
حال با روشی مشابه ،دو اثبات برای رابطه ی سینوس ها در مثلث کروی مینویسیم که کمی با هم تفاوت دارند:

راه اول) مثلث کروی دلخواه  ABCرا درنظر بگیرید(شکل .(3دایره عظیمه های  AB,ACرا به اندازه ای امتداد میدهیم که به
نقاط  D,Eبرسیم؛ به طوری که  .BD=CE=41از  Aدایره عظیمه ای رسم میکنیم که بر  BCعمود باشد و آن را در  Fقطع
نماید .همچنین از  Dواقع بر  ،ABدایره عظیمه ای عمود بر  ABرسم می کنیم تا دایره عظیمه ی گذرنده از  B,Cرا در G
قطع کند و هم از  Eدایره عظیمه ای عمود بر  ACرسم میکنیم تا دایره عظیمه ی گذرنده از  B,Cرا در  Hقطع کند.

*** ابتدا اثبات میکنیم که اگر نقطه ای مانند  Pاز یکی از نقاط دایره عظیمه ی  Oبه نام  Aبه فاصله ی  41درجه باشد ،و
نقطه ی دیگری نیز مانند  Bبر روی دایره عظیمه ی  Oوجود داشته باشد به طوری که  ،˂PAB=41آنگاه  PB=41و در
نتیجه  Pقطب  Oاست( .نقاط  A,Bدر این اثبات با نقاط  A,Bمعرفی شده در راه اول اثبات سینوس ها متفاوتند و ربطی به
هم ندارند).

3
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شکل2

مطابق شکل  ،2از  Pبه  A,Bوصل میکنیم .همچنین از نقطه ی  Cروی دایره عظیمه ی  PAدر نزدیکی  ،Pدایره عظیمه ای
عمود بر  PAرسم میکنیم تا  PBرا در  Dقطع نماید .طبق معادله ی  0داریم:
)𝐵𝑃(sin(𝑃𝐷) sin
=
)𝐵𝐴(sin(𝐶𝐷) sin

از طرفی چون سه نقطه ی  ،P,C,Dرا نزدیک به هم اختیار کرده ایم ،میتوانیم مثلث  PCDرا مثلث تخت درنظر بگیریم .پس
داریم:
𝐷𝑃 ≈ )𝐷𝑃(sin
𝐷𝐶 ≈ )𝐷𝐶(sin
و خواهیم داشت:
𝐷𝑃 )𝐷𝑃(sin
≈
𝐷𝐶 )𝐷𝐶(sin
حال اگر زاویه ی  ˂APBرا  αبنامیم(با تقریب مسطح بودن مثلث  ،)PCDداریم:
𝐷𝐶
𝛼 = sin
𝐷𝑃
سپس با استفاده از نتایج بدست آمده:
4

Eqn.5

)𝐵𝐴(sin
)𝐵𝑃(sin

= 𝛼 sin

این معادله ،معادله ی مهمی است که در ادامه ،چندین بار از آن استفاده میکنیم.

روش باال به رابطه ی خوبی میرسیم که به صورت زیر خواهد بود)𝜃 =< 𝑃𝐵𝐴( :
)𝐴𝑃(sin
𝜃 = sin
)𝐵𝑃(sin
و میدانیم  ، PA=41پس:
Eqn.2

0
)𝐵𝑃(sin

= 𝜃 sin
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حال اگر از نقطه ای دیگر روی دایره عظیمه ی ( PBکه نزدیک به  Bباشد) ،بر  ABعمودی رسم نماییم .دوباره با استفاده از

میدانیم 𝜋 < 𝐵𝑃 <  ،1 < 𝜃 < 𝜋, 1پس  ،1 < sin 𝜃 < 0, 1 < sin 𝑃𝐵 < 0,با این اوصاف و معادله ی ،2
نتیجه میشود:

𝜋
2

= 𝜃 = 𝐵𝑃 .پس نتیجه گرفتیم که  Pو  Bهم با یکدیگر  41درجه فاصله داشته و  Pقطب  Oاست.

همچنین معادله ی  5به صورت ساده ی زیر در میآید:
𝛼 = 𝐵𝐴
مسئله :0مثلث قطبی  APBرا رسم کنید ،و مانند روش باال ،نتیجه بگیرید که  Pقطب  Oاست.

حال باز می گردیم به اثبات رابطه ی سینوس ها! اثبات این مطلب به این منظور بود که نشان دهیم در مساله ی معرفی شده،

 Bقطب دایره عظیمه ی گذرنده از  D,Gاست .همچنین  Cقطب دایره عظیمه ی گذرنده از  E,Hاست .پس اگر 𝐵𝐶𝐴 < را
 αو 𝐶𝐵𝐴 < را𝛽 بنامیم  ،آنگاه 𝛽 = 𝐺𝐷 و 𝛼 = 𝐻𝐸 است (مطابق شکل  .)3اگر معادله ی  0را در مثلث  BDGبکار
ببریم:
)𝐹𝐴(sin(𝐵𝐴) sin
=
0
𝛽 sin
و با به کار بردن این رابطه در مثلث کروی :CEH
)𝐹𝐴(sin(𝐶𝐴) sin
=
0
𝛼 sin

5

شکل3

)𝐴𝐶(sin(𝐵𝐴) sin
=
)𝛼(sin
)𝛽(sin
که همان رابطه ی سینوس های معروف است.
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حال با ترکیب دو معادله ی فوق داریم:

راه دوم) مثلث کروی  ABCرا درنظر بگیرید .دایره عظیمه ی  AB,ACرا از طرف  Aبه اندازه ای امتداد می دهیم که به نقاط
 D,Eبرسیم .به طوری که BD=CE=41است .از  A,D,Eبر دایره عظیمه ی گذرنده از  B,Cعمودی رسم میکنیم که آن را به
ترتیب در  F,G,Hقطع نمایند(.مطابق شکل)5

*** مانند قبلی میخواهیم اثبات کنیم  EH=˂ACBو DG=˂ABCاست .برای این کار روشی مانند روش باال را به کار
میبریم .نقطه ای مانند  Pداریم که فاصله زاویه آن از نقطه ی ( Aکه بر روی دایره عظیمه ی  Oقرار دارد ) 41درجه بوده و
نقطه ی دیگری به نام  Bبر روی  Oوجود دارد که دایره عظیمه ی  PBبر  Oعمود است( .باز هم تاکید می کنیم که نقاط
 A,Bدر این اثبات با نقاط  A,Bمعرفی شده در راه دوم اثبات سینوس ها متفاوتند و ربطی به هم ندارند).
مطابق شکل  9از  Pبه  A,Bوصل می کنیم .از نقطه ی  Dروی دایره عظیمه ی  ،PBدایره عظیمه ای عمود بر  PBرسم
میکنیم تا  PAرا در  Cقطع کند.
با استفاده از معادله ی  0مینویسیم:
)𝐴𝑃(sin(𝑃𝐶) sin
=
)𝐵𝐴(sin(𝐶𝐷) sin
از طرفی چون سه نقطه ی  ،P,C,Dنزدیک به هم اختیار شده اند ،می توانیم مثلث  PCDرا مثلث تخت درنظر بگیریم .پس
داریم:
𝐶𝑃 ≈ )𝐶𝑃(sin
6

𝐷𝐶 ≈ )𝐷𝐶(sin
سپس خواهیم داشت:

حال زاویه ی  ˂APBرا  αمینامیم (با تقریب مسطح بودن مثلث :)PCD
𝐷𝐶
𝛼 = sin
𝐶𝑃

شکل4
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𝐶𝑃 )𝐶𝑃(sin
≈
𝐷𝐶 )𝐷𝐶(sin

پس مینویسیم :
)𝐵𝐴(sin
)𝐴𝑃(sin

= 𝛼 sin

چون میدانیم که  PA=41نتیجه میگیریم که  AB=αاست.
با توجه به مطلب باال ادامه اثبات رابطه سینوس ها در مثلث کروی با راه دوم که مشابه راه اول است ،به خواننده واگذار
میشود.

7
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شکل5

مسئله :2اگر در یک مثلث تخت  ،مقابل ضلعی به طول  aزاویه ای به اندازه ی  αباشد و مقابل ضلعی به طول  bزاویه ای به
اندازه ی  βباشد ،نشان دهید رابطه ی زیر برقرار است:
𝛽𝛼−
) 𝑎 − 𝑏 tan( 2
=
𝛽𝛼+
𝑏𝑎+
(tan
)
2

مسئله :3الف  .اگر در یک مثلث کروی ،مقابل ضلعی به طول  aزاویه ای به اندازه ی  αباشد و مقابل ضلعی به طول  bزاویه
ای به اندازه ی  βباشد ،نشان دهید رابطه ی زیر برقرار است:
𝑏𝑎+
𝛽𝛼+
() tan
)
2
2
=
𝑏𝑎−
𝛽𝛼−
(tan
() tan
)
2
2
(tan

ب .نشان دهید این رابطه در حد  𝑎 → 1, 𝑏 → 1همان رابطه ی مثال قبل میشود.

8

قضیه ی همخطی در مثلث مسطحه:
قضیه منالئوس در هندسه تخت :اگر در مثلث دلخواه  ABCبر امتداد ضلع  BCنقطه ی  Zرا انتخاب کنیم و خطی از  Zرسم
کنیم تا اضالع  AC,ABرا به ترتیب در  Y,Xقطع کند؛ آنگاه داریم:

شکل6

اثبات :مطابق شکل از نقاط  A,B,Cبر خط گذرنده از  X,Y,Zعمود میکنیم.

9
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𝑌𝐶 𝑍𝐵 𝑋𝐴
×
×
=0
𝑌𝐴 𝑍𝐶 𝐵𝑋

𝐸𝐴 𝑋𝐴
=
𝐹𝐵 𝑋𝐵
همچنین از تشابه دو مثلث  AEYو  CGYداریم:
𝐺𝐶 𝑌𝐶
=
𝐸𝐴 𝑌𝐴
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با استفاده از تشابه مثلث های  AEXو  BFXداریم:

و از تشابه  ZCGو :ZBF
𝐹𝐵 𝑍𝐵
=
𝐺𝐶 𝑍𝐶
حال اگر سه معادله را در هم ضرب کنیم ،به معادله زیر که همان قضیه ی منالئوس میباشد میرسیم:
𝑌𝐶 𝑍𝐵 𝑋𝐴
×
×
=0
𝑌𝐴 𝑍𝐶 𝐵𝑋
مسئله :9قضیه ی منالئوس را با استفاده از رابطه ی سینوس ها اثبات کنید( .راهنمایی)sin 𝑋 = sin(𝜋 − 𝑋) :
عکس قضیه ی منالئوس نیز برقرار است.
عکس قضیه منالئوس :اگر نقاط  X,Y,Zبه ترتیب بر روی اضالع یا امتداد اضالع  AB,AC,BCواقع باشند و رابطه ی زیر برقرار
باشد X,Y,Z ،بر یک خط واقعند.
11

𝑌𝐶 𝑍𝐵 𝑋𝐴
×
×
=0
𝑌𝐴 𝑍𝐶 𝐵𝑋
مسئله :5عکس قضیه ی منالئوس را اثبات کنید.

انتخاب کنیم و از  Xدایره عظیمه ای رسم کنیم تا  AC,ABرا به ترتیب در  Y,Zقطع کند ،داریم:
𝑌𝐶 sin 𝐴𝑍 sin 𝐵𝑋 sin
×
×
=0
𝑌𝐴 sin 𝐵𝑍 sin 𝐶𝑋 sin

شکل7

عکس قضیه ی باال هم برقرار است.

Downloaded from: www.icosmo.ir

قضیه هم خطی در مثلث کروی(رابطه ی قطاع) :اگر در مثلث کروی  ،ABCنقطه ی  Xرا بر روی امتداد دایره عظیمه ی BC

قضیه همخطی در مثلث مسطحه( :این قضیه به قضیه ی سوا معروف است اما در واقع چند قرن قبل از سوا توسط شخص
دیگری به نام المؤتمن ابن هود وضع شده بود) این قضیه را به دو صورت زیر میتوان بیان کرد:

 )0نقطه ی  Oرا داخل مثلث  ABCانتخاب می کنیم و از  Aبه این نقطه وصل می کنیم و امتداد میدهیم تا  BCرا در
' Aقطع کند  .همچنین از  Bبه این نقطه وصل میکنیم و امتداد میدهیم تا  ACرا در ' Bقطع کند و همین طور از
 Cبه  Oوصل میکنیم و امتداد میدهیم تا  ABرا در ' Cقطع کند .داریم:

11

اثبات قضیه باال :اگر طول ارتفاع رسم شده از  Aبه  BCرا با  hنمایش دهیم:
0
 = × (𝐴′𝐵) × ℎمساحت𝐴𝐴′𝐵′
2
0
 = × (𝐴𝐶′) × ℎمساحت𝐶𝐴𝐴′
2
پس نتیجه میشود که:
𝐵𝐴′
𝐶𝐴′

=

مساحت𝐵𝐴𝐴′
مساحت𝐶𝐴𝐴′

و به همین ترتیب مینویسیم:
𝐵𝐴′
𝐶𝐴′
𝑎

از طرفی میدانیم که اگر =
𝑏

𝑐
𝑑

= 𝑘 باشد  ،آنگاه

=

𝑐𝑎−
𝑑𝑏−

مساحت𝐵𝑂𝐴′
مساحت𝐶𝑂𝐴′

= 𝑘 است .پس مینویسیم:
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𝐴′𝐵 𝐵′𝐶 𝐴𝐶′
×
×
=0
𝐵𝐴′𝐶 𝐴𝐵′ 𝐶′

𝐵𝐴′
𝐶𝐴′

=

مساحت𝐶𝑂𝐴
مساحت𝐵𝑂𝐴

به روشی مشابه اثبات میشود که:

𝐴𝐶′
𝐵𝐶′

=

مساحت𝐴𝑂𝐵
مساحت𝐴𝑂𝐶
مساحت𝐵𝑂𝐶
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𝐶𝐵′
𝐴𝐵′

=

مساحت𝐶𝑂𝐵

حال اگر این سه عبارت اخیر را در هم ضرب کنیم ،در سمت چپ معادله صورت و مخرج ها با هم ساده می شوند و به این
ترتیب به حکم مساله می رسیم.

 )2نقطه ی  Oرا داخل مثلث  ABCانتخاب می کنیم و از  Aبه این نقطه وصل می کنیم و امتداد می دهیم تا  BCرا در
' Aقطع کند  .همچنین از  Bبه این نقطه وصل می کنیم و امتداد می دهیم تا  ACرا در ' Bقطع کند و همین طور
از  Cبه  Oوصل می کنیم و امتداد می دهیم تا  ABرا در ' Cقطع کند .داریم:
)𝐵𝐶 sin(𝐴′ 𝐴𝐶) sin(𝐵′ 𝐵𝐴) sin(𝐶 ′
×
×
=0
)𝐴𝐶 sin(𝐴′ 𝐴𝐵) sin(𝐵′ 𝐵𝐶) sin(𝐶 ′
مسئله :6بیان دوم قضیه ی سوا را با استفاده از رابطه ی سینوس ها اثبات کنید.
مسئله :1اگر در مثلث  ABCبرای سه خط سوائی  AX,BY,CZداشته باشیم:
𝑌𝐶 𝑋𝐵 𝑍𝐴
×
×
=0
𝑌𝐴 𝐶𝑋 𝐵𝑍
آنگاه سه خط مزبور همرسند.
قضیه ی همرسی در هندسه کروی :نقطه ی  Oرا داخل مثلث کروی  ABCدرنظر بگیرید .از  Aو  ،Oدایره عظیمه ای عبور
می دهیم تا دایره عظیمه ی واصل Bو Cرا در ' Aقطع کند .همچنین از  Bو  Oدایره عظیمه ای می گذرانیم تا دایره عظیمه
ی واصل  A,Cرا در ' Bقطع کند .و به همین شکل از  Cو  Oدایره عظیمه ای عبور می دهیم تا دایره عظیمه ی واصل AوB
را در ' Cقطع کند .سپس داریم:
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)𝐵𝐶 sin(𝐴′ 𝐴𝐶) sin(𝐵′ 𝐵𝐴) sin(𝐶 ′
×
×
=0
)𝐴𝐶 sin(𝐴′ 𝐴𝐵) sin(𝐵′ 𝐵𝐶) sin(𝐶 ′
(ا ثبات این قضیه بسیار شبیه به بیان دوم نوشته شده برای قضیه ی همرسی در هندسه ی تحت است .به همین دلیل ،اثبات
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این قضیه هم به خواننده واگذار می گردد( ).عکس قضیه ی فوق هم برقرار است).

مسئله :8یکبار بدون استفاده از قضیه ی همخطی در مثلث کروی و یکبار با استفاده از این قضیه ،همرسی نیمساز ها در
مثلث کروی را اثبات کنید.
مسئله :4با استفاده از قضیه ی همخطی در مثلث کروی ،همرسی میانه ها را ثابت کنید.
مسئله :01ثابت کنید عمود منصف ها در مثلث کروی همرسند.
مسئله : 00الف) نشان دهید ارتفاع ها در مثلث کروی همرسند.

ب) در چه شرایطی این همرسی برقرار نیست؟(قسمت های الف و ب سوال امتحان نهایی یازدهمین دوره ی تابستانه ی
المپیاد نجوم است)

پ) برای مثلث دلخواه  ،ABCمثلث قطبی  ، DEFرا رسم می کنیم D(.قطب  E ، BCقطب  ACو  Fقطب  ABاست) .دایره

عظیمه های  AB,DEهمدیگر را در  ،Gدایره عظیمه های  DF,ACهمدیگر را در  Hو دایره عظیمه های  FE,BCهمدیگر را
در  Iقطع می کنند .نشان دهید  G,H,Iهر سه روی یک دایره عظیمه قرار دارند.
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