
 מעגלה

  

החלק החיצוני הצבוע באפור הוא המעגל והחלק * 
  הפנימי הצבוע בצהוב הוא העיגול

 מישורב הנקודותשל כל  אומטרייהמקו� הגהוא  מעגל
המרחק של . קבוע, המרכז, שמרחק� מנקודה מסוימת
  ).בעברית מחוג( רדיוסכל נקודה מהמרכז נקרא 

 קושהוא ה, מעגלקיימת הבחנה ייחודית בי�  עבריתב
. שהוא התחו� החסו� על ידי קו זה, עיגולובי� , העגול

אנו מדברי� בעברית על היק  המעגל , בהתא� לכ�
א� כי נראה שראוי היה יותר לומר אור� המעגל או (

הבחנה זו קיימת רק . ושטח העיגול) היק  העיגול
 "' וכו מלב�, מרובע, משולשב. זואומטרית יבצורה ג

ער� זה עוסק . circleעיגול ומעגל שניה� , אנגליתג� ב. בכול� הש� מתייחס ג� להיק  וג� לשטח

  .כלומר הוא עוסק במעגל ובעיגול ג� יחד, אומטרית על מכלול תכונותיהיבצורה הג

ומסומ� על ידי האות , קבוע בכל המעגלי� קוטרול) אותו מקי  המעגל(העיגול  היק היחס בי� 

  .πהיוונית 

  .ושטחו הוא , היקפו הוא , רדיוס ) ולמעגל המקי  אותו(כאשר לעיגול 

  .י� זהי�בה שני המוקד אליפסהנית� לראות מעגל כמקרה פרטי של 

 קשתות וזוויות במעגל, ישרי�

מיתר העובר דר� מרכז המעגל נקרא . מיתרהמחבר בי� שתי נקודות על המעגל נקרא  ישר קטע

ע� , ורק אחת, יש לו נקודה משותפת אחת, דהיינו(ישר הנוגע במעגל .  "ואורכו שווה ל, קוטר
הזווית הנוצרת . זווית מרכזיתזווית הנוצרת בי� שני רדיוסי� נקראת . משיק למעגלנקרא ) המעגל

  .זווית היקפיתבי� שני מיתרי� הנפגשי� בנקודה על המעגל נקראת 

  .במעגל היא קטע מהמעגל התחו� בי� שתי נקודות קשת
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 משפטי� על המעגל

 .לקשתות שוות מתאימי� מיתרי� שווי�

 

משיק למעגל מאונ� לרדיוס העובר 

 .בנקודת ההשקה

 

 

 

גודלה של זווית היקפית הנשענת על קשת הוא חצי 

 .על קשת זו מגודל הזווית המרכזית הנשענת
 

זוויות היקפיות הנשענות על אותה 

 .שוות בגודל� �קשת 

 

 

 

  

  :משפטי� נוספי�

  . על מיתרי� שווי� נשענות זוויות מרכזיות שוות .1

  . קטע המרכזי� של שני מעגלי� נחתכי� חוצה את המיתר המשות  ומאונ� לו .2

עובר דר� נקודת ההשקה , קטע המרכזי� של שני מעגלי� המשיקי� זה לזה מבחו) .3
  . שלה�

  . משולש הוא מפגש האנכי� האמצעיי� לצלעותיו חוס�מרכז המעגל ה .4

  . במשולש הוא מפגש חוצי הזווית שלו חסו�המרכז המעגל  .5

שווה לזווית הנשענת על הקשת , קפית ומשיק למעגל היוצאי� מאותה נקודהיזווית ה .6
  . הכלואה ביניה�



  . על קוטר היא זווית ישרה קפית הנשענתיזווית ה .7

  . שווי� זה לזה עד לנקודת ההשקה, היוצאי� מאותה נקודה, שני משיקי� לאותו מעגל .8

חוצה , הקטע שבי� נקודת הראייה של שני משיקי� היוצאי� מאותה נקודה למרכז המעגל .9
  . את זווית הראייה

המתאימה  חוצה את הזווית המרכזית, חוצה את המיתר "האנ� למיתר ממרכז המעגל  .10
  . וחוצה את הקשת השייכת למיתר

מיתר גדול יותר קרוב למרכז מאשר . מיתרי� שווי� נמצאי� במרחקי� שווי� מהמרכז .11
  . מיתר קט�

  עיגול

, רכזהמ, שמרחק� מנקודה מסוימת מישורב הנקודותשל כל  אומטרייהמקו� הגהוא  עיגול סגור
  .קט� או שווה לגודל קבוע

  .לרבות המעגל עצמו, מעגלנית� להגדיר עיגול סגור ג� כמשטח המוגבל על ידי 

, המרכז, שמרחק� מנקודה מסוימת מישורב הנקודותשל כל  טריאומיהמקו� הגהוא  עיגול פתוח
  .קט� מגודל קבוע

  .למעט המעגל עצמו, נית� להגדיר עיגול פתוח ג� כמשטח המוגבל על ידי מעגל

מרכז א� שניה� במישור משות  ויש לה� " היק  העיגול"או " חוס� את העיגול"מעגל ייקרא 
  .ורדיוס משותפי�

  .נקודות המעגל החוס� אותו) או כל(חלק ) אולי(הוא עיגול סגור למעט  עיגול

  

  חלקי� של העיגול

  .היא צורה הכלואה בי� שני רדיוסי� במעגל לבי� קשת על המעגל גזרה

זרה היחס בי� שטח הגזרה לכלל שטח המעגל שווה ליחס בי� זווית הג
זרה לבי� היק  לסיבוב של� השווה ליחס בי� אור� הקשת של הג

: זרה יהיה שווהכלומר ששטח הג. המעגל כולו

הוא אור� הקשת והזוויות  lכאשר    

  .ברדיאני�

  

  

   .הוא צורה הכלואה בי� מיתר לקשת המתאימה לו מקטע

הרדיוסי�  2הנכלאת בי�  זרהשטח המקטע שווה להפרש בי� שטח הג
המחוברי� לקצוות המיתר לבי� שטח המשולש שצלעותיו ה� המיתר  2ו

  :כלומר שטחו שווה ל. ותיוהרדיוסי� המחוברי� לקצ



  

  .הוא אור� המיתר dכאשר 

  אומטריה אנליטיתיהמעגל והעיגול בג

  :מיוצג המעגל באמצעות המשוואה הבאה אומטריה אנליטיתיגב

  

נקרא  מעגל שמרכזו בראשית הצירי� , הוא מחוגו Rהיא מרכז המעגל ו כאשר 

 :השוויו� החלש"מוגבל על ידי אי עיגול הסגורה. מעגל קנוני

 ,  

  :השוויו� החזק"מוגבל על ידי אי עיגול הפתוחואילו ה

 .  

 


