
GENERALIZAREA UNEI PROBLEME DATE

LA BARAJ

de ANDREI ECKSTEIN, TIMIS�OARA

�In 2012, ��n cadrul celui de-al treilea test de select�ie pentru Balcaniada de Juniori,
s-a dat urm«toarea problem«:

Se consider« un semicerc de diametru [AB] �si centru O �si fie C un punct arbitrar
pe segmentul [OB]. Punctul D de pe semicerc este astfel ��nc¥t CD ⊥ AB. Un cerc
cu centrul P este tangent arcului BD ��n F �si segmentelor [AB] �si [CD] ��n punctele
G, respectiv E. Ar«tat�i c« triunghiul ADG este isoscel.

�In cele ce urmeaz« vom demonstra urm«toarea proprietate mai general«:

Fie ABD un triunghi ��n care m(^D) > m(^B) �si fie C ∈ [AB] astfel ��nc¥t
^ADC ≡ ^B. Un cerc cu centrul P este tangent arcului BD al cercului circum-
scris triunghiului ABD ��n punctul F �si segmentelor [AB] �si [CD] ��n punctele G,
respectiv E. Ar«tat�i c« triunghiul ADG este isoscel.

Demonstrat�ia 1:

Fie O centrul cercului circumscris triunghiului ABD �si X un punct pe tangenta ��n
A la acest cerc,X ��n acela�si semiplan cuD fat�« de AB. Atunci ^XAD ≡ ^ABD ≡
^CDA, deci AX ‖ CD. Omotetia de centru F care ��l duce pe P ��n O (adic« duce
�cercul mic" ��n �cercul mare") va duce tangenta CD la cercul mic ��ntr-o tangent«
la cercul mare paralel« cu CD, adic« ��n AX. Rezult« de aici c« aceast« omotetie
duce punctul de tangent�« E ��n A, deci c« punctele F,E,A sunt coliniare.
Din puterea punctului A fat�« de cercul mic rezult« c« AG2 = AE · AF (1).
Deoarece ^DFA ≡ ^DBA ≡ ^EDA, avem c« ∆EDA ∼ ∆DFA, de unde rezult«
c« AD2 = AE · AF (2).
Din (1) �si (2) rezult« AG = AD �si concluzia.
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Demonstrat�ia 2: (bazat« pe o idee a lui Stan Fulger, ��n [1])
FieM al doilea punct de intersect�ie a dreptei CD cu cercul circumscris triunghiului
ABD. Atunci ^AMD ≡ ^ABD ≡ ^ADM , deci AD = AM . Inversiunea de pol
A �si putere AD duce cercul circumscris ��n dreapta DM . Dreapta AB este dus«
��n ea ��ns«�si, iar dreapta DM este dus« ��n cercul circumscris triunghiului ADM .
Cercul mic, fiind tangent lui AB, MD �si cercului circumscris, va fi dus ��ntr-un
cerc tangent imaginilor acestora, adic« lui AB, cercului circumscris �si respectiv
MD. Rezult« c« cercul mic este dus ��n el ��nsu�si, adic« G este dus ��n el ��nsu�si, deci
AG = AD.

Evident, problema de la baraj este un caz particular, anume cel ��n care unghiul D
este drept.

Observat�ie: (S�tefan Tudose) Din AD = AG, un simplu calcul de unghiuri arat« c«
(DG este bisectoarea unghiului ^BDC.
Observat�ie: (Alexandru Mihalcu) (FG este bisectoarea unghiului ^AFB.
�Intr-adev«r, din (1) �si (2) rezult« c« patrulaterul ECBF este inscriptibil, deci
m(^AFB) = m(^ECA) = 2m(^EGC) = 2m(^EFG).

Un alt caz particular (cel ��n care m(^ABD) = m(^ADC) = 60◦) este cont�inut ��n
urm«toarea problem«:

Fie ABC un triunghi echilateral �si D un punct arbitrar de pe arcul (mic) BC al
cercului circumscris triunghiului ABC. Un cerc este tangent arcului BD al cercului
circumscris �si segmentelor [BC] �si [AD] ��n punctele T , Q, respectiv P . Dac« E este
proiect�ia lui C pe BD, iar H este proiect�ia lui P pe AC, ar«tat�i c« PH = CE.

Cristian Tello, Peru [1]
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