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MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Bất đẳng thức trong hình học đóng một vai trò quan trọng khi nghiên cứu sự tương

quan giữa các đại lượng trong chúng. Nhờ vào các bất đẳng thức trong hình học ta có

thể giải một số lớp các bài toán tối ưu trong phạm vi hình học. Việc giải các bài toán

tối ưu trong hình học cho ta những ứng dụng thực tế hữu ích.

Hiện nay trong chương trình toán học ở bậc phổ thông trung học cũng có nhiều bài

toán về tối ưu hình học. Chẳng hạn như trong tập hợp các hình chữ nhật có cùng chu

vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất, hay trong tập hợp các khối trụ có cùng diện

tích toàn phần thì khối trụ nào có thể tích lớn nhất.

Vì bất đẳng thức trong hình học có liên quan nhiều đến toán học ở bậc trung học

nên tôi đã đi đến việc chọn nghiên cứu đề tài: "Các bất đẳng thức trong hình

học" nhằm phục vụ cho việc giảng dạy sau này.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

— Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu về các bất đẳng thức trong hình học và ứng

dụng của chúng, đặc biệt trong việc giải các bài toán khó ở bậc phổ thông.

— Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về các bất đẳng thức trong hình học và một số

mở rộng cũng như ứng dụng của nó.

3. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của tôi là tìm hiểu sâu sắc hơn về các bất đẳng thức trong

hìmh học. Trên cơ sở đó tìm cách ứng dụng chúng để giải quyết một số bài toán trong

chương trình phổ thông, phục vụ cho việc giảng dạy toán ở bậc phổ thông trung học.

4. Tên đề tài

Dựa vào đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu như trên, tôi chọn tên đề

tài nghiên cứu của mình là: "Các bất đẳng thức trong hình học"

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu ở đây là khảo sát lý thuyết, nêu ra các phương

pháp để chứng minh và phân loại các bất đẳng thức hình học liên quan đến chương
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tình toán ở bậc phổ thông.

6. Cấu trúc luận văn

Luận văn được chia làm ba chương:

Chương 1: Các kiến thức cơ sở.

— Trình bày các kiến thức cơ sở liên quan đến phép biến hình.

— Trình bày các kiến thức cơ sở liên quan đến các bất đẳng thức trong đại số và lượng

giác.

— Nêu các kiến thức cơ bản trong hình học sơ cấp.

Chương 2: Các bất đẳng thức trong tam giác.

Nêu các bất đẳng thức trong tam giác về độ dài cạnh, các đại lượng đặc biệt.

Chương 3: Các bất đẳng thức trong đa giác và trong hình tròn.

Nêu các bất đẳng thức trong tứ giác, đa giác, hình tròn và các bất đẳng thức về diện

tích.
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Chương 1

CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ

1.1 Phép biến hình

1.1.1. Khái niệm về phép biến hình

a. Cho hai tập hợp điểm T và T ′. Một ánh xạ f từ T vào T ′, là một phép tương

ứng mà với mỗi điểm M của T đều được gắn với một điểm M ′ duy nhất của T ′, ký

hiệu là M ′ = f(M).

Ánh xạ f gọi là song ánh nếu mọi M ′ của T ′ đều tồn tại duy nhất M của T sao

cho M ′ = f(M). Như vậy, cho một song ánh f : T → T ′ vào T ′ là cho một quy tắc để;

với bất kỳ một điểm M ∈ T bao giờ ta cũng có một điểm f(M) hoàn toàn xác định

của T ′ sao cho

i. Nếu M và N là hai điểm phân biệt của T thì f(M) và f(N) là hai điểm phân

biệt của T ′ : M 6= N thì f(M) 6= f(N). (Khi đó ta nói f là đơn ánh).

ii. Với mọi M ′ ∈ T ′ thì bao giờ cũng có một điểm M ∈ T sao cho f(M) = M ′. (Khi

đó ta nói f là toàn ánh).

Điểm M ′ = f(M) được gọi là ảnh, điểm tương ứng , hoặc hình biến đổi của điểm

M qua ánh xạ f . Ngược lại, điểm M gọi là tạo ảnh của điểm M ′ = f(M) qua ánh xạ

f .

Nếu M ′ = f(M) thì ta còn nói rằng ánh xạ f (ở đây là một song ánh) biến điểm

M thuộc T thành điểm M ′ thuộc T ′.

b. Khi hai tập hợp điểm T ′ và T trùng nhau, ký hiệu T ′ = T , ta nói rằng f là một

phép biến hình trong T (hay từ T vào chính nó). Như vậy, ta có thể định nghĩa một

phép biến hình trên đường thẳng, trong mặt phẳng hay trong không gian tùy theo T

là tập các điểm của một đường thẳng ∆ nào đó trong mặt phẳng, hay T là tập hợp

tất cả các điểm của một mặt phẳng (P ) hay T là tập hợp tất cả các điểm của không

gian K. Thậm chí, T có thể là tập hợp tất cả các điểm của một hình H nào đó là một

bộ phận (tập con) của một đường thẳng ∆, hay một bộ phận của không gian; ký hiệu

H ⊂ ∆, H ⊂ P hay H ⊂ K. Ta có định nghĩa sau đây:

Định nghĩa 1.1 ([4]). (Định nghĩa phép biến hình). Một song ánh f : ∆ → ∆ hoặc

(P )→ (P ) từ các điểm của đường thẳng ∆ hay của mặt phẳng (P ) lên chính nó được
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gọi là một phép biến hình trên đường thẳng ∆ hay của mặt phẳng (P ).

Như vậy, chẳng hạn cho một phép biến hình của mặt phẳng f : (P ) → (P ) là cho

một quy tắc để với mọi điểm của (P ) ta tìm được một điểm M ′ = f(M) hoàn toàn

xác định, thỏa mãn hai điều kiện sau đây:

i. Nếu M và N đều thuộc (P ), M 6= N thì f(M) và f(N) đều thuộc (P ), f(M) 6=
f(N).

ii. Với mọi M ′ ∈ (P ) thì tồn tại duy nhất điểm M ∈ (P ) sao cho f(M) = M ′.

Nếu H là một hình nào đó của (P ) thì ta có thể xác định được tập hợp điểm

H ′ = f(H) = {f(M),M ∈ H}; f(H) là một hình phẳng được gọi là ảnh hay hình biến

đổi, hoặc hình tương ứng của hình H qua phép biến hình f ; ngược lại, hình H được

gọi là tạo ảnh (hay hình nguyên của hình f(H) qua phép biến hình f).

Ví dụ 1.1. Chẳng hạn, cho T là đường thẳng a, T ′ là đường thẳng b và giả sử a và b

cắt nhau. Chọn điểm A ∈ a và điểm B ∈ b không trùng với giao điểm của a và b. Một

ánh xạ cho ứng với mỗi điểm M ∈ a thành điểm N ∈ b sao cho MN//AB là một ánh

xạ 1− 1 của T vào T ′.

Tính chất 1.1 ([4]). Ta thừa nhận các tính chất sau đây:

a. Tích của hai phép biến hình (được hiểu theo nghĩa tích ánh xạ) trong T là một

phép biến hình trong T .

b. Phép đồng nhất biến mỗi điểm M ∈ T thành chính nó là một phép biến hình

trong tập hợp T .

c. Cho trước một phép biến hình f : T → T , thì ánh xạ f−1 là ánh xạ ngược của f

cũng là một phép biến hình trong tập hợp T .

Điểm bất động: một điểm O ∈ T được gọi là điểm bất động của f nếu ta có

f(O) = O. Tương tự, một tính chất được gọi là bất biến của phép biến hình f nếu nó

không thay đổi qua phép biến hình f .

Ví dụ 1.2. Trong phép chiếu song song thì giao điểm O của hai đường thẳng a và b

là điểm bất động của phép biến hình f . Tính chất cùng nằm trên một đường thẳng a

hoặc b là một bất biến trong phép biến hình này.

1.1.2. Phép dời hình

Một phép dời hình là một phép biến hình bảo tồn khoảng cách giữa hai điểm, tức

là với hai điểm M và N bất kì của tập hợp T ta có độ dài đoạn thẳng MN cũng bằng

khoảng cách giữa hai ảnh f(M) và f(N) của M và N .

Tính chất 1.2 ([4]). Ta thừa nhận các tính chất sau đây:

a. Phép dời hình bảo tồn độ lớn của góc.

b. Phép dời hình biến một điểm thành một điểm, một đoạn thẳng thành một đoạn

thẳng, . . . bảo tồn quan hệ thứ tự các điểm trên một đường thẳng.

c. Phép dời hình biến một hình H thành một hình H ′ bằng hình H.

d. Tích của hai phép dời hình là một phép dời hình.
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1.1.3. Phép tịnh tiến theo một vectơ

Là phép biến hình trong mặt phẳng hoặc trong không gian sao cho vectơ có điểm

đầu là tạo ảnh và điểm cuối là ảnh luôn bằng một vectơ −→a cho trước (−→a được gọi

là vectơ tịnh tiến). Tích của hai phép tịnh tiến theo −→a và
−→
b là phép tịnh tiến theo

−→a +
−→
b .

1.1.4. Phép quay quanh tâm O với góc quay α trong mặt phẳng

Cho điểm O cố định trong một mặt phẳng và góc α không đổi, một phép biến hình

trong mặt phẳng sao cho với mỗi điểm M của mặt phẳng cho ứng với một điểm M ′

của mặt phẳng đó sao cho
(−−→
OM ;

−−→
OM ′

)
= α và OM = OM ′ được gọi là phép quay

tâm O, góc quay α và ký hiệu Qα
O(M) = M ′.

1.1.5. Phép đối xứng qua tâm O

Là phép biến hình trên mặt phẳng hoặc trong không gian biến mỗi điểm M thành

điểm M ′ sao cho đoạn thẳng MM ′ nhận điểm O làm trung điểm. Phép đối xứng qua

tâm O trên mặt phẳng thực chất là phép quay với góc quay 1800 quanh điểm O.

1.1.6. Phép đối xứng qua một đường thẳng (trục) d

Là phép biến hình trên mặt phẳng hoặc trong không gian biến mỗi điểm M thành

điểm M ′ sao cho đoạn thẳng MM ′ nhận d làm đường thẳng trung trực.

1.1.7. Phép quay góc α quanh trục d

Là phép biến hình trên mặt phẳng hoặc trong không gian biến mỗi điểm M thành

điểm M ′ sao cho điểm M ′ nằm trên mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường

thẳng d và sao cho góc
(−−→
OM ;

−−→
OM ′

)
= α và OM = OM ′. Khi góc α = 1800, thì phép

quay quanh trục là phép đối xứng trục.

1.1.8. Các phép biến hình không là phép dời hình

a. Phép vị tự tỉ số k 6= 0 với tâm vị tự O: là phép biến hình trong không gian hoặc

mặt phẳng biến mỗi điểm M thành điểm M ′ sao cho
−−→
OM ′ = k.

−−→
OM .

Khi k = 1 thì phép vị tự là phép đồng nhất, khi k = −1 thì phép vị tự là phép đối

xứng qua tâm O.

Phép vị tự bảo tồn độ lớn góc và tỉ lệ các đoạn thẳng. Tích của hai phép vị tự tỉ

số k1 và k2 cùng với tâm O là một phép vị tự tâm O và tỉ số k1.k2.

b. Phép nghịch đảo tỉ số k 6= 0 với tâm nghịch đảo S: là phép biến hình trong

tập hợp điểm khác S trong không gian hoặc trong tập hợp điểm khác S trên mặt

phẳng biến mỗi điểm M 6= S thành điểm M ′ sao cho
−−→
SM ′ =

k

SM2
.
−−→
SM . Tức là mỗi
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điểm M được biến thành điểm M ′ nằm trên cùng đường thẳng đi qua SM sao cho

SM.SM ′ = k.

Tính chất 1.3 ([4]). Ta thừa nhận các tính chất sau đây:

a. Phép nghịch đảo biến đường tròn đi qua tâm nghịch đảo thành đường thẳng không

đi qua tâm nghịch đảo và ngược lại.

b. Phép nghịch đảo với tâm S với tỷ số k = P (S/(O)) là phương trình tích của S

đối với đường tròn (O) biến đường tròn (O) thành chính nó.

c. Tích của hai phép nghịch đảo tâm S với tỷ số k1 và k2 là phép đồng dạng tâm S

với tỷ số k2/k1.

d. Phép nghịch đảo tâm S với tỷ số k biến đường tròn (O) không đi qua nó thành

đường tròn là ảnh của (O) trong phép đồng dạng tâm S hệ số
k

P (S/(O))
, với P (S/(O))

là phương tích của điểm S với đường tròn (O).

Định lý 1.1 ([4]). Gọi R và r là bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội

tiếp, d là khoảng cách giữa tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp của

tam giác ABC. Khi đó ta có

2Rr = R2 − d2. (1.1)

Bài toán 1.1. Chứng minh bất đẳng thức R ≥ 2r, với R là bán kính đường tròn ngoại

tiếp và r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC cho trước.

Bài toán 1.2. Cho m, n và p là độ dài của ba cạnh tam giác ABC. Chứng minh rằng

ta luôn có (m+ n+ p)3 + 9mnp ≥ 4(mn+ np+ pm)(m+ n+ p).

1.2 Các bất đẳng thức cơ bản trong đại số và lượng giác

Định lý 1.2 ([4]). Với hai số dương x và y tùy ý, ta luôn có

x+ y

2
≥ √xy, (1.8)

đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y.

Ví dụ 1.3. (Bài toán đẳng chu) Trong tất cả các hình chữ nhật có chu vi không đổi,

thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

Chú ý 1.1. Bất đẳng thức đã nêu trên là một trường hợp đặc biệt của bất đẳng thức

Cauchy áp dụng cho n số không âm bất kì. Ta tiến hành xem xét một số bất đẳng thức

sau đây:

1.2.1. Bất đẳng thức đại số

Định lý 1.3 ([4]). (Bất đẳng thức Cauchy) Với n (n ≥ 2) số không âm tùy ý

x1, x2, . . . , xn ta có trung bình cộng của chúng không nhỏ hơn trung bình nhân của

những số này.
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x1 + x2 + · · ·+ xn
n

≥ n
√
x1.x2 . . . xn. (1.9)

Định lý 1.4 ([4]). (Bất đẳng thức Cauchy - Bunhiacowski - Schwarz) Cho trước hai

bộ n (n ≥ 1) số thực tùy ý x1, x2, . . . , xn và y1, y2, . . . , yn ta có bất đẳng thức

(x1y1 + x2y2 + · · ·+ xnyn)2 ≤ (x2
1 + · · ·+ x2

n)(y2
1 + · · ·+ y2

n), (1.12)

dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
x1

y1
= . . . =

xn
yn

(với qui ước nếu yi = 0 thì

xi = 0,∀i = 1, n).

Định lý 1.5 ([4]). (Bất đẳng thức Minkowski)

i.
√
a2

1 + b21 +
√
a2

2 + b22 + · · ·+
√
a2
n + b2n

≥
√

(a1 + a2 + · · ·+ an)2 + (b1 + b2 + · · ·+ bn)2. (1.14)

ii.
√
a2

1 + b21 + c21 +
√
a2

2 + b22 + c22 + · · ·+
√
a2
n + b2n + c2n

≥
√

(a1 + · · ·+ an)2 + (b1 + · · ·+ bn)2 + (c1 + · · ·+ cn)2. (1.15)

Ví dụ 1.4. Hệ số không cân của một tam giác với các cạnh a ≤ b ≤ c là các giá trị

nhỏ nhất trong các số
b

a
và

c

b
. Xác định tập hợp giá trị hệ số không cân của các tam

giác.

1.2.2. Bất đẳng thức lượng giác

Định lý 1.6 ([4]). Cho trước các góc 0 ≤ α, 0 ≤ α1, α2, . . . , αn ≤ π, ta có các bất đẳng

thức sau:

i.

sinα ≤ α ≤ tanα. (1.16)

ii.

n∑
i=1

sinαi ≤ n sin

n∑
i=1

αi

n
. (1.17)

iii.

n∏
i=1

sinαi ≤

sin

n∑
i=1

αi

n


n

. (1.18)

Định lý 1.7 ([4]). Cho trước các góc 0 ≤ α, 0 ≤ α1, α2, . . . , αn ≤
π

2
, ta có các bất

đẳng thức sau:
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i.

n∑
i=1

cosαi ≤ n cos

n∑
i=1

αi

n
. (1.23)

ii.

n∏
i=1

cosαi ≤

cos

n∑
i=1

αi

n


n

. (1.24)

Bài toán 1.3. Hãy chọn trên ba cạnh chéo nhau và không cùng nằm trên một mặt

của một hình lập phương ba điểm (trên mỗi đường thẳng chọn một điểm) sao cho tam

giác nhận ba điểm này làm đỉnh có chu vi nhỏ nhất.

Bài toán 1.4. Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng nếu với mọi số tự nhiên

n, các số an, bn và cn là độ dài các cạnh của một tam giác thì có hai trong ba số đã

cho bằng nhau.

Bài toán 1.5. Một tứ giác ABCD vừa là tứ giác nội tiếp một đường tròn bán kính R

và vừa là tứ giác ngoại tiếp đường tròn bán kính r. Chứng minh rằng

SABCD ≤
(R2 + r2) π

2
.

Bài toán 1.6. Một hình vuông được chia thành các hình chữ nhật. Hãy chứng minh

rằng tổng diện tích các hình tròn ngoại tiếp các hình chữ nhật này lớn hơn hoặc bằng

diện tích của hình tròn ngoại tiếp hình vuông đã cho.

1.3 Các vấn đề về đoạn thẳng

1.3.1. Nguyên lý đoạn thẳng

Đoạn thẳng AB là đường đi ngắn nhất nối hai điểm A và B cho trước trên mặt

phẳng.

Hệ quả 1.1. Có các hệ quả sau:

i. Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba của nó.

ii. Đường gấp khúc nối hai điểm A và B cho trước có độ dài lớn hơn độ dài đoạn

thẳng AB.

iii. Độ dài của cung AB trên một đường tròn cho trước đi qua A và B lớn hơn độ

dài đoạn thẳng AB.

iv. Kí hiệu |−→e | là độ dài của vectơ −→e , thì ta có |−→a +
−→
b | ≤ |−→a |+ |

−→
b |.

Ví dụ 1.5. Trên mặt phẳng có một đường thẳng d và hai điểm A và B. Tìm trên d

một điểm M sao cho tổng MA+MB là nhỏ nhất.
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Bài toán 1.7. Trong góc vuông x̂Oy có một điểm M . Trên Ox người ta lấy một điểm

X và trên Oy lấy điểm Y tùy ý. Chứng minh rằng chu vi tam giác MXY không nhỏ

hơn 2MO.

Bài toán 1.8. Trong không gian cho trước một đường thẳng d và hai điểm A và B.

Hãy xác định điểm M trên d sao cho tổng MA+MB nhỏ nhất.

Bài toán 1.9. Cho trước góc nhọn x̂Oy = α và hai điểm A và B ở trong α. Hãy xác

định điểm M ở trên Ox và N ở trên Oy sao cho con đường gấp khúc AMNB có độ

dài nhỏ nhất.

1.4 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Trong phần trên, chúng ta đã thấy đoạn thẳng là con đường ngắn nhất nối hai điểm

A và B cho trước. Chúng ta lại quan tâm đến những câu hỏi như sau: Con đường nào

là con đường ngắn nhất nối một điểm cho trước tới một đường thẳng? Con đường nào

là con đường ngắn nhất nối một điểm cho trước tới một mặt phẳng? Đoạn thẳng nào

là đoạn thẳng ngắn nhất nối hai đường thẳng chéo nhau cho trước trong không gian?...

Vậy nguyên lý chung trong những trường hợp này là gì? Đó chính là đoạn vuông góc

bao giờ cũng ngắn hơn đường xiên. Hay còn gọi là: " Nguyên lý đường vuông góc ngắn

hơn đường xiên", nguyên lý này được thể hiện rõ trong những trường hợp sau:

Ví dụ 1.6. Cho trước đường thẳng d và một điểm M . Hãy xác định điểm N trên đường

thẳng d sao cho khoảng cách MN ngắn nhất có thể.

Ví dụ 1.7. Cho trước một mặt phẳng (P ) và một điểm M . Hãy xác định trên mặt

phẳng (P ) một điểm N sao cho khoảng cách MN nhỏ nhất có thể.

Qua 2 ví dụ trên, nguyên lý đường vuông góc ngắn hơn đường xiên được thể hiện

rõ trong đường thẳng và trong mặt phẳng. Vậy trong không gian thì nguyên lý này có

đúng không? Thông qua các ví dụ dưới đây, nguyên lý đó được thể hiện rõ hơn.

Ví dụ 1.8. Trong không gian cho trước hai đường thẳng vuông góc d1 và d2. Hãy xác

định điểm M trên d1 và điểm N trên d2 sao cho độ dài đoạn thẳng MN là nhỏ nhất.

Ví dụ 1.9. Trong không gian cho trước hai mặt phẳng (P ) và (Q) song song với nhau.

Hãy xác định một điểm M trên mặt phẳng (P ) và một điểm N trên mặt phẳng (Q)

sao cho độ dài đoạn thẳng MN nhỏ nhất có thể.

Bài toán 1.10. Cho trước một hình lập phương ABCD.A′B′C ′D cạnh 1 đơn vị. Hãy

xác định đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất nối hai đường chéo AC và B′D′ không đồng

phẳng(chéo nhau trong không gian) của hai mặt đáy song song với nhau của hình lập

phương.
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Bài toán 1.11. Trên sân phơi có hai dây phơi chéo nhau. Người ta muốn buộc một

dây nối từ dây phơi thứ nhất tới dây thứ hai. Hỏi phải buộc như thế nào để đoạn dây

nối này là nhỏ nhất.

Bài toán 1.12. Cho trước tam giác đều ABC có cạnh bằng 1. Với mỗi điểm M bên

trong tam giác kẻ các đường thẳng AM , BM , và CM cắt các cạnh đối diện của tam

giác ABC tại điểm A′, B′ và C ′ một cách tương ứng. Hãy xác định vị trí M sao cho

MA′ +MB′ +MC ′ nhỏ nhất.

1.5 Các quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác

Trong một tam giác, có một sự tương ứng quan trọng đó là sự tương ứng về độ lớn

giữa cạnh và góc, gọi là: " Nguyên lý sự tương ứng về độ lớn giữa cạnh và góc trong

tam giác" được phát biểu như sau " Trong một tam giác ứng với góc lớn hơn là cạnh

dài hơn". Hay còn được gọi là: " Nguyên lý sự tương ứng giữa cạnh và góc trong một

tam giác" có thể phát biểu và chứng minh trong định lý sau:

Định lý 1.8 ([4]). Cho trước tam giác ABC. Nếu ÂBC > ÂCB thì AC > AB và

ngược lại.

Chú ý 1.2. Định lý 1.8 tương đương với nguyên lý tổng hai cạnh của tam giác lớn hơn

cạnh thứ ba.

Ví dụ 1.10. Chứng minh rằng đường vuông góc AH hạ từ điểm A xuống đường thẳng

d cho trước nhỏ hơn đường xiên AB.

Ví dụ 1.11. Trong hình vuông ABDC người ta dựng tam giác MBD cân tại điểm M

vào phía trong hình vuông sao cho M̂DB = M̂BD = 150. Chứng minh rằng tam giác

MAC là tam giác đều.

Chú ý 1.3. Góc ngoài của tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó.

Định lý 1.9 ([4]). Cho trước hai tam giác ABC và A′B′C ′ có hai cặp cạnh bằng

nhau AB = A′B′ và AC = A′C ′. Ta có bất đẳng thức B̂AC > B̂′A′C ′ khi và chỉ khi

BC > B′C ′.

Chú ý 1.4. Định lý 1.9 được sử dụng khá nhiều trong việc chứng minh bất đẳng thức

hình học. Chẳng hạn nó được sử dụng trong việc so sánh độ dài hai đường chéo trong

hình bình hành qua ví dụ sau đây:

Ngoài ra theo hai định lý 1.8 và định lý 1.9, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được

những mối liên hệ về độ dài các đường xiên sau đây:

Định lý 1.10 ([4]). Trong những đường xiên nối một điểm M cho trước với điểm N

trên đường thẳng d cho trước, đường xiên nào có hình chiếu dài hơn thì dài hơn.
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Định lý 1.11 ([4]). Trong những đường xiên nối một điểm M cho trước với điểm N

trên mặt phẳng (P ) cho trước, đường xiên nào có hình chiếu dài hơn thì dài hơn.

Chú ý 1.5. Hình chiếu của một đường xiên liên quan đến góc đối diện của nó như

mối quan hệ về góc và cạnh cho những tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng

nhau được nêu trong định lý sau đây:

Định lý 1.12 ([4]). Hai tam giác vuông ABC và A′B′C ′ có Â = Â′ = 900 và AB =

A′B′. Nếu ÂBC ≥ Â′B′C ′ thì AC ≥ A′C ′.

Bài toán 1.13. Chứng minh rằng trung tuyến ma ứng với cạnh BC của tam giác

ABC nhỏ hơn
BC

2
khi và chỉ khi góc Â là góc tù.

Bài toán 1.14. Chứng minh rằng trong một tam giác ứng với cạnh lớn hơn là trung

tuyến ngắn hơn.

1.6 Các bất đẳng thức về góc trong khối đa diện

Trong không gian, một hình không gian được tạo bởi một tập hữu hạn có đánh thứ

tự các góc có hướng chung đỉnh với tính chất cạnh cuối của góc này trùng với cạnh

đầu của góc tiếp theo và cạnh cuối của góc sau cùng trùng với cạnh đầu tiên của góc

đầu tiên được gọi là một góc đa diện. Đỉnh chung của các góc có hướng này được gọi

là đỉnh của góc đa diện, còn các góc tạo thành nó được gọi là các mặt của góc đa diện.

Các cạnh của các góc (cạnh chung của các mặt) được gọi là cạnh của góc đa diện. Góc

đa diện đỉnh O với các cạnh là các tia a1 = Ox1, a2 = Ox2, . . . , an = Oxn, được ký

hiệu là góc đa diện Oa1a2 . . . an, hoặc OA1A2 . . . An với Ai

(
i = 1, n

)
là các điểm nào

đó nằm trên tia ai.

Chú ý 1.6. Ta có các chú ý sau:

i. Số mặt của góc đa diện luôn bằng số cạnh của nó.

ii. Nếu góc đa diện có n mặt thì ta gọi nó là góc n — diện. Chẳng hạn, góc đa diện

tương ứng với n = 3 được gọi là góc tam diện.

iii. Một góc đa diện được gọi là góc đa diện lồi nếu như nó nằm hoàn toàn về một

phía đối với mỗi mặt của nó.

Định lý 1.13 ([4]). Trong góc tam diện, mỗi mặt nhỏ hơn tổng hai mặt kia.

Hệ quả 1.2. Hiệu hai mặt của góc tam diện nhỏ hơn mặt thứ ba.

Chú ý 1.7. Mối quan hệ về số đo của các mặt của góc tam diện giống như mối quan

hệ về độ dài các cạnh của một tam giác.

Định lý 1.14 ([4]). Tổng các mặt của một góc đa diện lồi nhỏ hơn 2π.
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Chú ý 1.8. Góc tam diện bù:

Cho góc tam diện OABC. Ta dựng nửa đường thẳng OA′ ⊥ (OBC) và nằm cùng

phía với OA đối với (OBC). Ta dựng nửa đường thẳng OB′ ⊥ (OAC) và nằm cùng

phía với OB đối với mặt phẳng OAC. Ta dựng nửa đường thẳng OC ′ ⊥ (OAB) và

nằm cùng phía với OC đối với mặt phẳng OAB. Ta có tam diện OA′B′C ′ được gọi là

góc tam diện bù với góc tam diện OABC đã cho.

Tính chất 1.4 ([4]).

i. Quan hệ tam diện bù có tính chất đối xứng, tức là nếu OA′B′C ′ là góc tam diện

bù với góc tam diện OABC thì góc tam diện OABC cũng là góc tam diện bù với góc

tam diện OA′B′C ′.

ii. Tổng của mỗi mặt của một góc tam diện với nhị diện tương ứng (tức là nhị diện

có cạnh vuông góc với mặt đó trong góc tam diện bù) bằng π.

iii. Nếu hai góc tam diện bằng nhau thì hai góc tam diện bù của chúng cũng bằng

nhau.

Trong các bài toán về hình học không gian, nhiều khi chúng ta phải dựng thêm góc

tam diện bù. Mối quan hệ giữa góc nhị diện của một góc tam diện bằng cách sử dụng

trong một góc tam diện bù với nó, ta có định lý sau đây:

Định lý 1.15 ([4]). Tổng các góc nhị diện trong một góc tam diện lớn hơn π và nhỏ

hơn 3π.

Bài toán 1.15. Tồn tại hay không 4 tia cùng xuất phát từ một điểm O trong không

gian sao cho góc tạo bởi hai tia bất kỳ trong chúng đều là góc tù?

Bài toán 1.16. Trong không gian cho 5 nửa đường thẳng Ox1, Ox2, Ox3, Ox4, và

Ox5 cùng xuất phát từ một điểm O. Gọi α là giá trị bé nhất trong tất cả các góc hợp

bởi các cặp nửa đường thẳng Oxi, và Oxj. Chứng minh rằng α ≤ 900. (Trích đề thi

chọn học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc - 1987)

Bài toán 1.17. Chứng minh rằng một góc tam diện có ba góc nhị diện nhọn sẽ có cả

ba mặt là các góc nhọn.
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Chương 2

CÁC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC

2.1 Các bất đẳng thức về độ dài các cạnh trong tam giác

Tam giác là hình đơn giản nhất trong các đa giác, và thực tế, mỗi đa giác bất kì

đều có thể chia thành các tam giác và sử dụng tính chất của nó. Cơ sở để thiết lập

điều kiện quan hệ các cạnh của tam giác là một định lý sau đây:

Định lý 2.1 ([4]). Giả sử các bán kính của hai đường tròn là R và r và thỏa mãn

R ≥ r, khoảng cách giữa các tâm của chúng là d. Điều kiện cần và đủ để hai đường

tròn đó cắt nhau là R− r ≤ d ≤ R + r.

Dựa trên cơ sở định lý 2.1, ta có định lý cơ bản về độ dài ba cạnh của một tam

giác như sau:

Định lý 2.2 ([4]). Các số dương a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác khi và chỉ

khi a+ b > c, b+ c > a, c+ a > b.

Với định lý 2.2 và các nguyên lý đường vuông góc ngắn hơn đường xiên; nguyên

lý cạnh và góc trong tam giác. Chúng ta có thể thiết lập nhiều mối quan hệ về cạnh

cũng như các yếu tố cơ sở của tam giác như là đường trung tuyến, đường phân giác,

đường cao, . . . . Định lý sau đây được vận dụng khá nhiều trong việc chứng minh các

bất đẳng thức về độ dài trong tam giác.

Định lý 2.3 ([4]). Cho trước tam giác ABC và một điểm M ở trong tam giác. Khi

đó ta có

MB +MC < AB + AC.

Bài toán 2.1. Chứng minh rằng cần và đủ để các số dương a, b, c là độ dài của ba

cạnh tam giác là tồn tại các số dương x, y, z sao cho a = y+z, b = z+x và c = x+y.

Bài toán 2.2. Cho trước một hình ngũ giác lồi ABCDE. Chứng minh rằng trong các

đường chéo của hình ngũ giác này luôn tồn tại 3 đường chéo là độ dài 3 cạnh của một

tam giác nào đó.

Bài toán 2.3. Chứng minh rằng nếu a, b, c là độ dài của ba cạnh tam giác thì

a2 + b2 + c2 < 2(ab+ bc+ ca).



14

Bài toán 2.4. Cho p là nửa chu vi của tam giác ABC và O là một điểm bên trong

tam giác ABC. Chứng minh rằng p < OA+OB +OC < 2p.

Bài toán 2.5. Biết a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng

(−a+b+c)(a−b+c)+(a−b+c)(a+b−c)+(a+b−c)(−a+b+c) ≤
√
abc

(√
a+
√
b+
√
c
)

(trích đề thi chọn đội tuyển thi toán quốc tế Rumani - 2001)

Bài toán 2.6. Chứng minh rằng tam giác ABC có hai đường phân giác trong BD và

CE bằng nhau là tam giác cân tại đỉnh A.

2.2 Các bất đẳng thức về độ dài các trung tuyến, phân

giác trong tam giác

Trong một tam giác, mối quan hệ giữa các cạnh dẫn đến mối quan hệ giữa các đại

lượng đặc biệt. Đối với đường cao ứng với cạnh lớn hơn thì ngắn hơn. Đối với đường

trung tuyến và đường phân giác, ứng với cạnh dài hơn là đường trung tuyến và đường

phân giác ngắn hơn.

Định lý 2.4 ([4]). Trong tam giác ABC ứng với cạnh dài hơn là đường cao, đường

trung tuyến và đường phân giác ngắn hơn.

Mối quan hệ giữa độ dài đường cao, đường phân giác và đường trung tuyến cùng

xuất phát từ một đỉnh, ta có định lý sau đây:

Định lý 2.5 ([4]). Trong tam giác ABC kí hiệu ha là độ dài đường cao, la là độ dài

đường phân giác và ma là độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A thì ta có bất

đẳng thức:

ma ≥ la ≥ ha. (2.15)

Định lý 2.6 ([4]). Đường trung tuyến AM của tam giác ABC nhỏ hơn nửa tổng các

cạnh AB và AC cùng xuất phát từ một đỉnh A.

Định lý 2.7 ([4]). Hình tròn nội tiếp là hình tròn lớn nhất có thể chứa trong một tam

giác.

Bài toán 2.7. Chứng minh rằng độ dài ba đường trung tuyến của một tam giác là độ

dài của ba cạnh một tam giác nào đó.

Bài toán 2.8. Chứng minh rằng trong tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c và mc là

độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh độ dài c, thì ta có

a+ b− c
2

< mc <
a+ b

2
.

Bài toán 2.9. Chứng minh rằng trong tam giác, tổng độ dài ba đường trung tuyến

nhỏ hơn chu vi và lớn hơn
3

4
chu vi của nó.
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Bài toán 2.10. Tam giác nào có chu vi nhỏ nhất trong các tam giác có tổng hai cạnh

bên AB và AC là hằng số k và góc xen giữa B̂AC = β không đổi?

Bài toán 2.11. Tam giác nào trong các tam giác vuông có cạnh huyền cho trước có:

a. Chu vi lớn nhất

b. Bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất.

Bài toán 2.12. Chứng minh rằng bán kính hình tròn nội tiếp tam giác vuông ABC

không vượt quá AD
(√

2− 1
)
, với AD là độ dài đường phân giác của góc vuông A.

Bài toán 2.13. Cho

a. ha, hb và hc là độ dài ba đường cao của tam giác ABC có hai cạnh BC 6= AC.

Chứng minh bất đẳng thức hc ≤
hahb
ha − hb

.

b. ha = 6cm, hb = 10cm và hc = 15cm. Chứng minh không thể tồn tại tam giác

như trên.

2.3 Các bất đẳng thức liên quan đến chu vi và diện tích

trong tam giác

Cho trước tam giác ABC có ba cạnh là a, b, và c. Khi đó diện tích của tam giác

được tính theo công thức Heron:

S =
√
p (p− a) (p− x) [p− (2p− a− x)] =

√
p (p− a) (p− x) (a+ x− p).

Dựa trên công thức tính diện tích của tam giác, ta có các định lý sau:

Định lý 2.8 ([4]). Diện tích tam giác ABC không lớn hơn
AB.BC

2
.

Một tiêu biểu cho phương pháp đại số trong giải các bài toán về diện tích tam giác

là định lý sau đây:

Định lý 2.9 ([4]). Trong các tam giác có cùng chu vi thì tam giác đều có diện tích

lớn nhất.

Bài toán 2.14. Trong tất cả các tam giác có chu vi và đáy bằng nhau, tam giác nào

có diện tích lớn nhất?

Bài toán 2.15. Xác định độ dài của đoạn thẳng ngắn nhất chia đôi diện tích của một

tam giác ABC cho trước.

Bài toán 2.16. Trong tất cả các tam giác có diện tích S và một góc α cho trước, tam

giác nào có chu vi nhỏ nhất?

Bài toán 2.17. Chứng minh rằng bất đẳng thức SABC ≥
1

2
hahb, với ha và hb là hai

đường cao của tam giác ABC cho trước.

Bài toán 2.18. Chứng minh rằng SABC >
1

2
3

√
(hahbhc)

2
, với ha, hb và hc là ba đường

cao của tam giác ABC.
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Chương 3

CÁC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐA GIÁC VÀ

TRONG HÌNH TRÒN

3.1 Các bất đẳng thức trong tứ giác

Tứ giác là một đối tượng nghiên cứu trong hình học. Rất nhiều bài toán về tứ giác

được xem xét và đưa về bài toán và vấn đề trong tam giác. Nhưng ở đây chỉ tập trung

nghiên cứu các tứ giác đặc biệt như hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình

vuông và các tứ giác nội tiếp, ngoại tiếp. Những tứ giác này là đối tượng của một lớp

tứ giác khá rộng được nghiên cứu nhiều là lớp các tứ giác lồi.

Định lý sau đây mô tả một kết quả tương đối căn bản về chu vi của hình tứ giác

lồi.

Định lý 3.1 ([4]). Một tứ giác lồi bị chứa trong một tam giác khác (không nhất thiết

là lồi) thì chu vi của tứ giác bị chứa sẽ nhỏ hơn chu vi của tứ giác chứa nó bên trong.

Định lý 3.2 ([4]). (Định lí Ptoleme). Cho bốn điểm A, B, C, D trên mặt phẳng ta

luôn có:

AB.CD + AD.BC ≥ AC.BD. (3.1)

với dấu đẳng thức xảy ra khi A, B, C, D là bốn điểm nằm trên một đường tròn.

Ví dụ 3.1. Trên mặt phẳng cho trước tam giác đều ABC và một điểm M bất kì.

Chứng minh rằng MA+MB ≥MC.

Bài toán 3.1. Chứng minh rằng mỗi đường chéo của tứ giác nhỏ hơn nửa chu vi của

nó.

Bài toán 3.2. Tổng hai đường chéo của một tứ giác lồi ABCD nhỏ hơn chu vi của

tứ giác và lớn hơn nửa chu vi của nó.

Bài toán 3.3. Chứng minh rằng tổng bình phương hai cạnh của hình bình hành không

nhỏ hơn tích hai đường chéo của chúng, với đẳng thức chỉ khi hình bình hành là hình

chữ nhật.
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3.2 Các bất đẳng thức trong đa giác

Các vấn đề về bất đẳng thức trong đa giác được đưa trở về vấn đề bất đẳng thức

trong tam giác bằng cách chia đa giác thành các tam giác nhỏ hơn. Đôi khi vấn đề

chia đa giác thành tam giác không đơn giản, thì lúc đó ta có thể khảo cứu trường hợp

đặc biệt là khi đa giác là tam giác hoặc là tứ giác và áp dụng các phương pháp giải

quyết tương tự. Để rõ ràng hơn, chúng ta làm quen phương pháp tương tự nữa trong

chứng minh các định lý sau đây:

Định lý 3.3 ([4]). Trong nửa mặt phẳng bị chia ra bởi đường thẳng đi qua hai điểm

A và B có hai đường gấp khúc AC1C2 . . . CkB và AD1D2 . . . DpB sao cho hai đa giác

AC1C2 . . . CkB và AD1D2 . . . DpB là hai đa giác lồi. Nếu đa giác AC1C2 . . . CkB chứa

đa giác AD1D2 . . . DpB bên trong nó thì đường gấp khúc AC1C2 . . . CkB dài hơn đường

gấp khúc AD1D2 . . . DpB.

Dựng trên các cạnh của đường gấp khúc trong những dải băng có bề rộng bằng các

đoạn gấp khúc này và hai cạnh bên thì vuông góc với các cạnh của đường gấp khúc về

phía ngoài của các đường gấp khúc.

Chú ý 3.1. Định lý sau đây dựa trên khái niệm bao lồi của một tập điểm. Khái niệm

bao lồi có thể hiểu như sau: Cho trước một tập hợp điểm, ta hiểu bao lồi của tập điểm

này là hình lồi nhỏ nhất (theo nghĩa bao hàm của lý thuyết tập hợp) chứa tập hợp điểm

này. Nếu tập hợp điểm này là hữu hạn, thì bao lồi của tập điểm hữu hạn này chính là

đa giác lồi được tạo ra bằng cách nối các điểm đã cho với nhau bằng các đoạn thẳng

nhận các điểm đã cho là đỉnh hoặc là các điểm trong của nó.

Về việc so sánh chu vi của đa giác với chu vi của bao lồi của nó, ta có định lý cơ

bản sau đây:

Định lý 3.4 ([4]). Một đa giác bất kì có chu vi không nhỏ hơn chu vi của đa giác tạo

bởi bao lồi của nó.

Để so sánh chu vi của hai đa giác lồi bao nhau và không cần đòi hỏi các đa giác lồi

này phải có cùng số cạnh, ta có định lý sau đây:

Định lý 3.5 ([4]). Nếu một đa giác lồi chứa đa giác lồi khác thì chu vi của đa giác

ngoài lớn hơn chu vi của đa giác nằm trong đó.

Như chúng ta đã biết khái niệm đường kính của một hình được hiểu là khoảng cách

lớn nhất nối hai điểm của một hình cho trước. Khái niệm đường kính của một hình là

khái niệm quan trọng giúp ta khảo sát nhiều tính chất quan trọng của các hình. Với

đa giác, ta chứng tỏ rằng khái niệm này đồng nhất với cạnh hoặc đường chéo có độ

dài lớn nhất của đa giác, định lý sau đây nói rõ lên điều đó.

Định lý 3.6 ([4]). Độ dài đoạn thẳng nằm trong một đa giác lồi không lớn hơn khoảng

cách lớn nhất nối hai điểm của nó.
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Bài toán 3.4. Tìm đường đi ngắn nhất từ điểm A tới điểm B trong phần hình đa giác

dạng cái bàn viết.

3.3 Các bất đẳng thức trong hình tròn

Cho trước trên mặt phẳng một điểm M và một đường tròn tâm O. Có một số vấn

đề được đặt ra đối với sự tương quan của điểm M và đường tròn (O), chẳng hạn phải

xác định khoảng cách nhỏ nhất từ M tới đường tròn (O), hoặc phải xác định dây cung

nhỏ nhất của (O) đi qua M , . . . Nếu coi M như là một hình tròn suy biến (bán kính

bằng 0), ta có thể xét các bài toán tương tự được đặt ra, chẳng hạn bài toán xác định

dây cung chung lớn nhất đi qua giao điểm của hai đường tròn cho trước. Sau đây là

một số kiến thức cơ sở về một số vấn đề được đặt ra như vậy.

Định lý 3.7 ([4]). Cho trước một đường tròn tâm O với bán kính R và một điểm M

trong nó. Khi đó ta có R− d ≤MN ≤ R+ d, ở đây N là điểm bất kì nằm trên đường

tròn và d là khoảng cách từ M tới tâm O của đường tròn.

Trong trường hợp M là điểm ở ngoài đường tròn, ta cũng có kết quả tương tự sau

đây:

Định lý 3.8 ([4]). Cho trước một đường tròn tâm O với bán kính R và một điểm M

ở ngoài hình tròn. Khi đó ta có d − R ≤ MN ≤ R + d, ở đây N là điểm bất kì nằm

trên đường tròn và d là khoảng cách từ M tới tâm O của đường tròn.

Định lý 3.9 ([4]). Cho trước điểm M trong hình tròn tâm O. Trong các dây cung đi

qua M , dây cung vuông góc với MO là dây cung có độ dài nhỏ nhất.

Định lý 3.10 ([4]). Gọi P là giao điểm của hai đường tròn (O1) và (O2). Khi đó ta

có bất đẳng thức MN ≤ 2O1O2 cho mọi dây cung chung MN đi qua điểm P . Đẳng

thức chỉ xảy ra khi MN//O1O2.

Bài toán 3.5. Chứng minh rằng điểm B nằm trong hình tròn đường kính AC khi và

chỉ khi ÂBC > 900.

Bài toán 3.6. Trên mặt phẳng cho trước một đường tròn đơn vị và n điểm A1, A2,

. . ., An. Chứng minh rằng tồn tại một điểm M trên đường tròn sao cho MA1 +MA2 +

. . .+MAn ≥ n.

Bài toán 3.7. Trên mặt bàn để một số đồng hồ hình tròn chạy chính xác. Chứng minh

rằng có lúc nào đó tổng khoảng cách từ một điểm M cho trước trên bàn tới các đầu

kim giờ lớn hơn tổng khoảng cách từ nó tới các tâm đồng hồ.

Bài toán 3.8. Với mỗi điểm C trên đường tròn đường kính AB = 2R lấy điểm D trên

nửa đường tròn sao cho AB ⊥ CD. Hãy tìm vị trí của C sao cho tích AC.CD lớn

nhất có thể.
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3.4 Các bất đẳng thức liên quan đến diện tích của đa

giác và đường tròn

Định lý 3.11 ([4]). Diện tích của tứ giác ABCD không vượt quá

AB.BC + AD.DC

2
. (3.8)

Những bài toán liên quan đến diện tích của tam giác thông thường được giải bằng

phương pháp đại số, đôi khi cũng có thể áp dụng phương pháp chia cắt hình và ghép

hình để giải nó. Hai phương pháp này không chỉ áp dụng riêng cho diện tích của tam

giác mà còn được sử dụng để chứng minh các bất đẳng thức về diện tích tam giác nói

chung. Sau đây là một ví dụ về phương pháp kết hợp tính diện tích và đại số.

Bài toán 3.9. Hãy cắt từ một hình vuông đơn vị ra hai hình tròn có tổng diện tích

lớn nhất có thể.

Bài toán 3.10. Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất có thể cắt ra từ một hình

viên phân (được giới hạn bởi một cung tròn AB và dây cung AB của nó).

Bài toán 3.11. Chứng minh rằng:

a. Đoạn thẳng nối trung điểm cặp cạnh đối diện của một tứ giác không lớn hơn nửa

tổng hai cạnh còn lại.

b. Nếu E, F , G và H là trung điểm các cạnh AB, BC, CD và DA của tứ giác lồi

ABCD thì SABCD ≤ EG.HF ≤ 1

4
(AB + CD) (BC + AD).

Bài toán 3.12. Trên hai cạnh AB và AC của tam giác cân ABC (AB = AC) lấy hai

điểm M ∈ AC và N ∈ AB sao cho AM = BN . Chứng minh rằng SBMNC ≥ 3SAMN .
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KẾT LUẬN

Luận văn "Các bất đẳng thức trong hình học" đã thực hiện được các kết quả

sau đây:

— Hệ thống hóa các kiến thức về bất đẳng thức trong hình học.

— Khảo sát chi tiết các bất đẳng thức trong tam giác, các mối liên quan giữa các đại

lượng trong tam giác như cạnh, chu vi, diện tích, ...

— Trình bày một số bất đẳng thức trong tứ giác, đường tròn và các bất đẳng thức

liên quan đến diện tích của đa giác.


