
 למשפט פסקל. פולרינסחו את המשפט ה .1

 

𝐴𝐸 נקודות עליו אז A,B,C,D,E,F-חתך חרוט ו Wפסקל אומר שאם משפט  פתרון: ∩

𝐵𝐷 ,𝐴𝐹 ∩ 𝐶𝐷 ,𝐵𝐹 ∩ 𝐶𝐸 נסמנו  על ישר אחד. ותנמצאm. 

אותה וט הוא הישר המשיק לחתך החרוט בעל חתך חר נקודההישר הפולרי ל

 .W-משיקים ל a,b,c,d,e,fיש לנו  Wנקודות על  A,B,C,D,E,Fהנקודה. כלומר במקום 

,𝐴כעת,  𝐸 ∈ 𝐴𝐸  ל תהפולריהנקודה לכן לפי משפט ההדדיות-AE ת על נמצאa  וגם

𝑎היא  AE-, כלומר הנקודה הפולרית לeעל  ∩ 𝑒  ובאותו אופן עבור

𝐵𝐷, 𝐵𝐹, 𝐶𝐸, 𝐴𝐹, 𝐶𝐷. 

𝐴𝐸כעת,  ∩ 𝐵𝐷 ∈ 𝐴𝐸, 𝐵𝐷  לכן לפי משפט ההדדיות𝑎 ∩ 𝑒, 𝑏 ∩ 𝑑  נמצאים על

𝐴𝐸לנקודה הישר הפולרי  ∩ 𝐵𝐷 כלומר הישר הפולרי לנקודה זו הוא הישר דרך ,

𝑎 ∩ 𝑒 ו-𝑏 ∩ 𝑑 מקבלים את הישר הפולרי עבור . באותו האופן𝐵𝐹 ∩ 𝐶𝐸 ,𝐴𝐹 ∩

𝐶𝐷. 

𝐴𝐸לסיום,  ∩ 𝐵𝐷 ,𝐴𝐹 ∩ 𝐶𝐷 ,𝐵𝐹 ∩ 𝐶𝐸  נמצאות עלm  לכן לפי משפט ההדדיות

𝑎הישר דרך נמצאת על  m-הפולרית ל נקודהה ∩ 𝑒 ו-𝑏 ∩ 𝑑  וכן על הישר דרך𝑎 ∩

𝑓 ו-𝑐 ∩ 𝑑 ישר דרך וכן על ה𝑏 ∩ 𝑓 ו-𝑐 ∩ 𝑒 שלושת הישרים האלה נפגשים , כלומר

 .בנקודה אחת

ז המשפט , אa,e,c,d,b,f: כך ןלסירוגיעת אם נסדר את המשיקים על החתך חרוט כ

סונים ומר שאם יש משושה שחוסם חתך חרוט, אז שלושת הזוגות של האלכא

 הראשיים שלו נפגשים בנקודה אחת.

 

 

 ראינו בתרגול חזרה. פתרון:



מעגל במישור. משולש במישור נקרא פולרי לעצמו כאשר כל קודקוד הוא  S. יהי 3

משולש פולרי לעצמו. הוכיחו שאחד מן  ABC( לצלע ממול. יהי S-פולרי )ביחס ל

 בהכרח נמצא בתוך המעגל ושניים מחוצה לו. ABCהקודקודים של 

 

הצלע שמולו היא הישר אחד בפנים אז קודקוד אם יש בתרגול. ראינו  פתרון:

בחוץ, כלומר שני הקודקודים האחרים בחוץ. לכן רק נשאר להסביר  הפולרי והיא

 Sז המעגל למה לא יתכן ששלושת הקודקודים בחוץ. אך זה לא יתכן כי ראינו שמרכ

 של המשולש. היא נקודת מפגשים התיכונים

 

 

 פתרון:

 

 



 

הוא הפולרי לה נקראת  pאשר הישר  Pחתך חרוט. הנקודה  C-ישר ו pהגדרה: יהי 

 .pקוטב של 

 

 פתרון: 

 


