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  מעגל– אנליטית הירטמואיג

 

 ,  אוסף כל הנקודות במישור- הוא המקום הגיאומטרימעגל

 .    מרכז המעגל-נתונהמנקודה , )מחוג (רדיוס-הנמצאות במרחק קבוע

 .M(a,b)- ואת נקודת המרכז ושיעוריה בR-נסמן את רדיוס המעגל ב

 

)y,x(  ששיעוריהן המרחק בין שתי נקודותכאשר  )y,x(-ו 11 : מתקיים, d   הוא212

2
12

2
12

2 )yy()xx(d −+−=  

את מקיימת היא לכן ו ,(a,b) מרכזומ Rנמצאת במרחק המעגל על ש (x,y)נקודה ל כ

)))):          המשוואה )))) (((( )))) 222 Rbyax ====−−−−++++−−−−  

 

      : ומשוואתו)0,0( שמרכזו בראשית הצירים ,מעגל הואמעגל קנוני 
222 Ryx ====++++  

 

מקיימת היא ולכן  , Rמרחקה מהמרכז קטן מהרדיוס , בתוך המעגל הנמצאת (x,y)נקודה 

):  השוויון-את אי ) ( ) 222 Rbyax <−+− 

):  השוויון-מקיימת את אי, מחוץ למעגל הנמצאת (x,y)נקודה  ) ( ) 222 Rbyax >−+− 

 

 : תזכורת -תמשפטים הקשורים לנושאים בגיאומטריה אנליטי

חוצה את הזווית המרכזית הנשענת על , אנך ממרכז המעגל למיתר חוצה את המיתר •

 .וחוצה את הקשת המתאימה למיתר, המיתר

 .קטע ממרכז המעגל אל אמצע המיתר מאונך למיתר •

 .   לצלעות נמצא בנקודת מפגש האנכים האמצעיים,מרכז מעגל החוסם מצולע •

 . אחד עובר מעגל אחד ויחידדרך שלוש נקודות שאינן על ישר  •

 .זווית היקפית הנשענת על הקוטר היא זווית ישרה •

 .זה לזה שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים •

 .מאונך לרדיוס בנקודת ההשקהלמעגל משיק  •

R 

M(a,b) 

(x,y) 



 - 2 -

נקודה ממנה יוצאים שני משיקים למעגל מאונך לקטע המחבר את מרכז המעגל  •

 .חוצה את הזווית שבין המשיקיםו, למיתר המחבר את נקודות ההשקה

 .   של המצולעמצולע נמצא במפגש חוצי הזוויותבמרכז המעגל החסום  •
 

 

 תרגילים

 

 . ' יח8 ורדיוסו (1,5-)מרכזו בנקודה רשום משוואת מעגל ש .א .1

  .' יח32רשום משוואת מעגל שמרכזו בראשית הצירים ורדיוסו  .ב 

 ודהק רשום שיעורי נ.' יח8 ורדיוסו (0,7) מעגל שמרכזו בנקודה רשום משוואת .ג 

 .הנמצאת על המעגלאחת ושיעורי נקודה , הנמצאת בתוך המעגלאחת   

 

)משוואתו של מעגל היא  .א .2 ) ( ) 163y2x 22
 מהו רדיוסו ומהם שיעורי . −++=

 ?גלביחס למע (1,5),  (3-,6) , (0,0): ת הנקודותו היכן נמצא?המרכז  

)משוואתו של מעגל היא  .ב  ) 10y5x 22
 ?מהו רדיוסו ומהם שיעורי המרכז. −+=

 

  .(2,2) ועובר דרך הנקודה (2-,5)מצא משוואת מעגל אשר מרכזו בנקודה  .א .3

 . ועובר דרך ראשית הצירים(4,2-)מצא משוואת מעגל אשר מרכזו בנקודה  .ב 

 

  .P(-4,1) ,Q(8,-3): נתונות שתי נקודות .4

 .PQמצא את משוואת המעגל שקוטרו הוא הקטע  .א 

 .נמק? או מחוץ למעגל, בתוך המעגל,  נמצאת על המעגל(6-,3)האם הנקודה  .ב 

 .ל" הנהחוסם את המעגלחשב את שטחו של ריבוע  .ג 

 .ל" הנהחסום בתוך המעגלחשב את שטחו של ריבוע  .ב 
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 :רשום משוואת מעגל אשר .5

 .6משיק לשני הצירים ורדיוסו , רביע שלישינמצא ב .א 

  .x ומשיק לציר (3,4-)מרכזו בנקודה  .ב 

 .y ומשיק לציר (3,4-)מרכזו בנקודה  .ג 

 .7 ורדיוסו (2-,0) בנקודה yמשיק לציר  .ד 

 

  קטע xהוא חותך מציר   ו(4 ,0)רכזו בנקודה מצא את רדיוסו של מעגל אשר מ .א .6

 ? המעגלמהי משוואת .6 שאורכו  

 .4 קטע שאורכו y והוא חותך מציר (2-,5)מרכזו בנקודה מעגל ש משוואת מצא .ב 

 .7 ורדיוסו (2-,0) בנקודה yרשום משוואת מעגל אשר משיק לציר  .ג 

 

  .A(-3,2) , B(1,4) , C(5,-4)קודקודי משולש נמצאים בנקודות  .7

 .)הצג שתי דרכים (הוכח שהמשולש ישר זווית . א 

 .  את משוואת המעגל החוסם את המשולשמצא .ב 

 

 . עובר דרך ראשית הצירים, M(3,-4)מעגל שמרכזו בנקודה  .8

 . מצא את משוואת המעגל .א 

 . B בנקודה נוספת y- ואת ציר הA בנקודה נוספת x-מעגל זה חותך את ציר ה .ב 

 . נמצאות על ישר אחדM ,B ,Aהראה שהנקודות   

 

 .(12,5), (2,5), (1-,2) :גל החוסם את המשולש שקדקודיומצא את משוואת המע .א .9

 .(0,0), (0,10), (8,14): מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש שקדקודיו .ב 

 .(2,5), (1- ,6), (4,3): מצא משוואת מעגל העובר דרך הנקודות  .ג  
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 זיהוי מרכז ורדיוס על פי משוואה

 

):   משוואת המעגל הכללי היא ) ( ) 222 Rbyax =−+− 

:  נפתח סוגריים ונקבל
22222 Rbyb2yaxa2x =+−++− 

)        או                 ) 0Rbayb2xa2yx 22222 =−++−−+ 

 

0QyPxNyx לא מסודרת נתונה משוואת מעגל 22 יש למצוא את שיעורי . ++++=

 .המרכז ואת רדיוס המעגל

 

 : 'דרך א

N =-2a ,  כדי למצוא את שיעור הלכן-xשל  המרכז נחלק את המקדם  שלx(2-) - ב , 

P =-2b,  כדי למצוא את שיעור ה לכן-y של המרכז נחלק את המקדם של y(2-) - ב . 

QbaRQbaRRbaQ 22222222 −+=⇒−+=⇒−+= 

 aשל (מסכום הריבועים של שיעורי המרכז נפחית , 2Rהרדיוס ריבוע כדי למצוא את  לכן

 . Qהאיבר החופשי את ) bושל 

 

06y2x6yx:נתונה משוואת מעגל: דוגמה 22               .מצא את המרכז והרדיוס. +−++=

2R46)1(3R,)1,3(M1
2

2
b,3

2

6
a 222 =⇒=−−+=−⇒−=

−
==

−

−
=. 

 

 : 'בדרך 

6y2yx6x :הבצוראת המשוואה נרשום  22 ים שלמים שלמה לריבוענבצע הו−++=−

  : ת כפל מקוצראולפי נוסח ,באגף שמאל
222 )ba(bab2a ±=+± :

22 )x(x6x :וכן, −+=−
22 )y(y2y −=++ 

1961y2y9x6xנוסיף לשני האגפים את המספרים החסרים   22 ++−=++++− 

)1y()3x(4:  נקבל 22  .2 = הרדיוס , (1-,3) שיעורי המרכז הם .−++=
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 תרגילים

 

 : מצא את שיעורי המרכז ואת הרדיוס של המעגלים הבאים .10

08y2x8yx .א  22 =+−++ 

026x12yx .ב  22 =+++ 

0y10yx .ג  22 =−+ 

 

 !נמק. שוואות הבאות האם היא מייצגת מעגלמבדוק עבור כל אחת מה .11

02y2x2yx .א  22 =+−−+ 

050y8x6yx .ב  22 =+−++ 

0y8x6yx .ג  22 =−++ 

 

 . היא מייצגת מעגלkלאילו ערכים של ,  הבאותקבע עבור כל אחת מהמשוואות .12

 .א 
222 kyx =+   

0kx2yx .ב  22 =+−+ 

kky2yx .ג  22 =−+ 

013y4xk2yx .ד  22 =++++ 
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 מצבים הדדיים אפשריים בין מעגל וישר במישור

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצבים הדדיים אפשריים בין שני מעגלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :הערה

 הקטע המחבר את המרכזים מאונך למיתר המשותף, מעגלים נחתכיםשני אשר כ *

 .וחוצה אותו 

המאונך , ונקודת ההשקה נמצאים על ישר אחדזה לזה משיקים הרכזי שני מעגלים מ *

  .למשיק המשותף 

 

-הישר והמעגל משיקים זה זה
 נקודה אחת משותפת

                -הישר והמעגל זרים
 אין נקודות משותפות

 

         -הישר והמעגל נחתכים
 שתי נקודות משותפות

I II III 

I II III 

- משיקים זה לזהיםהמעגל
 נקודה אחת משותפת

                      - זריםיםהמעגל
 אין נקודות משותפות

 

                -המעגלים נחתכים
 שתי נקודות משותפות

A 

B 

A 
B 

 מבחוץמשיקים 

 מבפניםמשיקים 

מרחק בין המרכזים גדול ה
 מסכום הרדיוסים

ם מרחק בין המרכזיה
 קטן מסכום הרדיוסים

A B 
A 

B 

A 
B 
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 תרגילים

 

): נתון המעגל .13 ) ( ) 42y1x 22
 באים האם הוא קבע עבור כל אחד מהישרים ה. ++−=

 .חותך את המעגל או אינו נוגע במעגל, משיק למעגל 

1x .א  1x .ב  = 5y .ג  =− 1xy .ד  = −−= 

 

25yxהמעגל  .14 22 01yx והישר +=  . B- וA נחתכים בנקודות −+=

 .ABר מצא את אורך המית 

 

100yxהמעגל  .15 22 10yx3 והישר += מצא את שטחו . B- וA נחתכים בנקודות +=

 ). ראשית הצירים-AOB) Oשל משולש  

 

)10y()2x(200המעגל  .16 22  y- ואת ציר הC- וA בנקודות x-חותך את ציר ה−+−=

 . D- וBבנקודות  

  .ABCDחשב את שטח המרובע  .א 

  .ABCDחשב את היקף המרובע   .ב

 

9yxגל ומשיק למע, (8,0) מצא משוואת מעגל שמרכזו בנקודה  .17 22 =+:  

 .      מבפנים. ב.     מבחוץ .א 

 

25yx למעגל (0,13)מצא את אורכי המשיקים היוצאים מהנקודה  .18 22 =+.  

 

50yxגל מצא את משוואת המשיק למע .א .19 22  .(1 ,7-) בנקודה +=

)   למעגליםת המשיקומצא את משווא .ב  ) ( ) 103y2x 22
ות חיתוכו   בנקוד−+−=

 .x-עם ציר ה  

17y6yxמצא את משוואת המשיק למעגל  .ג  22  . שעליו(1,2-) בנקודה ++=
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)קצהו האחד של קוטר במעגל   .20 ) ( ) 222 R4y3x  . נמצא בראשית הצירים−++=

 .Rמצא את ערכו של  .א 

 .קצהו השני של הקוטרשיעורי נקודת מצא את  .ב 

 .מצא את משוואות שני המשיקים בקצות קוטר זה .ג 

 

4x2y לישר  ומשיק(6,4-)בנקודה מצא את רדיוסו של מעגל שמרכזו  .21 −=.  

 

 : א את אורך המיתר המשותףהראה שהמעגלים הבאים נחתכים ומצ .22

)25y)5x .א  22 10y(x(100- ו−+= 22 =−+ 

8yx .ב  22 )20y)6x- ו+= 22 =+− 
 

 

   :הראה שהמעגלים הבאים משיקים זה לזה ומצא את משוואת המשיק משותף .23

9yx .א  22 =+,  4y)5x( 22 =+−  

50yx .ב  22 =+   , 18)2y()2x( 22 =−++ 


