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Problema 2. Se consideră patru puncte necoplanare ı̂n spaţiu. Un plan se
numeşte egalizator dacă se află la aceeaşi distanţă de fiecare din cele patru puncte.
Câte plane egalizatoare există?

Olimpiadă Israel, 1995

Soluţie:
Cele patru puncte nu se pot afla toate de aceeaşi parte a planului egalizator pentru
că ar fi coplanare. Punctele pot fi trei de o parte şi unul de cealaltă parte (obţinem
planele mediatoare ale ı̂nălţimilor tetraedrului) sau două de o parte şi două de
cealaltă parte a planului egalizator (se obţin planele mediatoare ale perpendicu-
larelor comune a câte două din muchiile opuse ale tetraedrului). Avem 4 + 3 = 7
plane egalizatoare.

Să justificăm afirmaţiile de mai sus.
În primul caz, dacă punctele A,B,C se află de o parte a planului egalizator α, iar
punctul D de cealaltă parte, notând cu A′, B′, C ′ şi respectiv D′ proiecţiile celor
4 puncte pe planul α, avem că AA′ ‖ BB′ ‖ CC ′ şi AA′ = BB′ = CC ′. Rezultă
că ABB′A′ şi ACC ′A′ sunt dreptunghiuri, deci AB ‖ A′B′ şi AC ‖ A′C ′, de unde
(ABC) ‖ α. În fine, dacă {D′′} = DD′ ∩ (ABC), avem că DD′′ este ı̂nălţimea
din D a tetraedrului ABCD, iar DD′ = AA′ = dist

(
(ABC), α

)
= D′D′′ implică

faptul că α este planul mediator al ı̂nălţimii din D a tetraedrului.
Reciproc, este evident că planul mediator al ı̂nălţimii din D este plan egalizator.
Aşadar ı̂n primul caz se obţin 4 plane egalizatoare, mediatoarele celor 4 ı̂nălţimi
ale tetraedrului.

În al doilea caz, dacă punctele A,B se află de o parte a planului egalizator α,
iar punctele C,D de cealaltă parte, notând cu A′, B′, C ′ şi respectiv D′ proiecţiile
celor 4 puncte pe planul α, avem că AA′ ‖ BB′ şi CC ′ ‖ DD′. Dacă, ı̂n plus,
AA′ = BB′ = CC ′ = DD′ atunci ABB′A′ şi CDD′C ′ sunt dreptunghiuri, deci
AB ‖ A′B′ şi CD ‖ C ′D′, de unde AB ‖ α şi CD ‖ α. Fie E astfel ı̂ncât AEDC
să fie paralelogram. Cum A,B,C,D nu erau coplanare, punctele A,B,E nu sunt
coliniare, deci determină un plan. Cum AE ‖ CD ‖ α şi AB ‖ α, avem că
(ABE) ‖ α. Fie XY , X ∈ AB, Y ∈ CD, perpendiculara comună a dreptelor AB
şi CD. Atunci XY este perpendiculară pe planul (ABE), deci şi pe planul α. În
plus, dacă {Z} = XY ∩ α, atunci XZ = AA′ = CC ′ = Y Z, deci Z este mijlocul
lui [XY ], deci α este planul mediator al lui [XY ].
Aşadar, ı̂n acest caz se obţin planele mediatoare ale perpendicularelor comune pe
perechile de muchii opuse ale tetraedrului: (AB,CD), (AC,BD) şi (AD,BC),
adică alte 3 plane egalizatoare.

În concluzie, ı̂n total sunt 7 plane egalizatoare.

Observaţie: Dacă notăm cu M,N,P,Q,R, S mijloacele muchiilor AB, AC, AD,
BC, BD, respectiv CD, atunci planele egalizatoare de tipul I sunt planele (MNP ),
(MQR), (NQS) şi (PRS), iar cele de tipul II sunt planele (NPRQ), (MPSQ) şi
(MNSR).


