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ΣΦΓΔΙΟ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

Τμήμα Β3α - Μάζεμα: Μαζεμαηηθά Τεπκ. Καηεύζοκζεξ 

28/1/2013 

Καζεγεηήξ: Γηαηνάξ  Κςκζηακηίκμξ 

Α) Γμωζηικό πεοιεςόμεμξ 

Γθαπημμέκε θύθιμο 

Β) Διδακηική μέθξδξπ και εογαλεία 

Μέζμδμξ: Καζμδεγμύμεκε  μάζεζε  με ζημηπεία  ακαθάιορεξ,  μέζς  ηεξ  

εκενγήξ  ζομμεημπήξ  ηςκ μαζεηώκ  με  ηεκ  ακάπηολε  δναζηενημηήηςκ. 

Τα οιηθά θαη επμπηηθά μέζα:  Οη μαζεηέξ  ζα είκαη  ελμπιηζμέκμη με  έκα 

θύιιμ ενγαζίαξ , θαη  ηα ηεηνάδηα ημοξ. Γπηπιέμκ  ζα  γίκεη  πνήζε ημο 

πίκαθα. 

Γ) Απαοαίηηηεπ γμώζειπ πξρ ποέπει μα διαθέηξρμ ξι μαθηηέπ 

Γίκαη απαναίηεημ κα γκςνίδμοκ  ηεκ ελίζςζε ημο θύθιμο, ηεκ ελίζςζε 

εοζείαξ, ζοκηεηαγμέκεξ δηακύζμαημξ με γκςζηά άθνα, ημ εζςηενηθό 

γηκόμεκμ δηακοζμάηςκ θαη ηεκ ζοκζήθε θαζεηόηεηαξ δηακοζμάηςκ. 

Δ) Σηόςξι    

Οη  μαζεηέξ  μεηά  ημ  μάζεμα  : 

α) Θα γκςνίδμοκ θαη ζα πνεζημμπμημύκ ημκ ηύπμ ηεξ ελίζςζεξ ηεξ  

εθαπημμέκεξ θύθιμο με θέκηνμ ηεκ ανπή ηςκ αλόκςκ, ζε έκα ζεμείμ ημο 

θύθιμο. 

β) Θα μπμνμύκ  κα βνίζθμοκ ηεκ ελίζςζε ηεξ εθαπημμέκεξ θύθιμο με 

ηοπόκ θέκηνμ, ζε έκα ζεμείμ ημο θύθιμο. 

Γ) Αμαμεμόμεμη διδακηική πξοεία 

1ε δναζηενηόηεηα: Αθμύ γίκεη οπεκζύμηζε ημο μνηζμμύ ηεξ εθαπημμέκεξ 

θαη ηεξ ζπέζεξ αθηίκαξ - εθαπημμέκεξ ζημ ζεμείμ επαθήξ, μη μαζεηέξ ζα 

μδεγεζμύκ μέζς ηεξ ζοκζήθεξ θαζεηόηεηαξ δομ δηακοζμάηςκ ζηεκ 

ελίζςζε ηεξ εθαπημμέκεξ θύθιμο. Γδώ, ζα ημκηζηεί όηη ημ ζεμείμ επαθήξ 

ακήθεη θαη ζημκ θύθιμ επμμέκςξ ηθακμπμίεη ηεκ ελίζςζε ημο. Γπίζεξ, ζα 

ζοδεηεζεί γηαηί πνεζημμπμημύμε θαζεηόηεηα δηακοζμάηςκ θαη όπη εοζεηώκ. 

Γπηπιέμκ, ζα ζοδεηεζεί με ημοξ μαζεηέξ μ ηνόπμξ με ημκ μπμίμ μη 

εληζώζεηξ ηςκ εθαπημμέκςκ πνμθύπημοκ μέζα από έκα μεηαζπεμαηηζμό 

ηεξ ελίζςζεξ ηεξ θςκηθήξ ημμήξ. 

2ε δναζηενηόηεηα: Σηε ζοκεπεία με ηεκ βμήζεηα ηεξ θαζεηόηεηαξ 

δηακοζμάηςκ, πνεζημμπμηώκηαξ δειαδή ηεκ πνμεγμύμεκε βαζηθή ηδέα,  ζα 

ημοξ δεηεζεί κα βνμοκ ηεκ ελίζςζε ηεξ εθαπημμέκεξ ζε δμζέκ ζεμείμ 

θύθιμο, θέκηνμο δηαθμνεηηθμύ από ηεκ ανπή ηςκ αλόκςκ. Γίκαη ε 

γεκίθεοζε ημο πνμεγμύμεκμο πνμβιήμαημξ αιιά με ζογθεθνημέκμ θύθιμ θαη 

ζεμείμ. 

3ε δναζηενηόηεηα: Τέιμξ, ε δηπιή εθανμμγή ημο 3μο ενςηήμαημξ ημο 

θύιιμο ενγαζίαξ έπεη ζηόπμ, κα πνεζημμπμηήζμοκ μη μαζεηέξ ηεκ ελίζςζε 

ηεξ εθαπημμέκεξ εθανμόδμκηαξ ζογπνόκςξ ζοκζήθεξ ηεξ ελίζςζεξ 

εοζείαξ θαη ιαμβάκμκηαξ οπόρε όηη ημ ζεμείμ επαθήξ είκαη ζεμείμ ημο 

θύθιμο. 

ΣΤ) Αμακεθαλαίωζη 

Ακαθένεηαη ακαθεθαιαηςηηθά ε ελίζςζε εθαπημμέκεξ θύθιμο ζε δμζέκ 

ζεμείμ ημο, θαζώξ θαη ε βαζηθή ηδέα εύνεζεξ εθαπημμέκεξ θύθιμο 

ηοπόκημξ θέκηνμο ζε ζεμείμ ημο . 



` 

Φ Υ Λ Λ Ο    Γ Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 

 

1) Έζης  ε ε εθαπημμέκε ημο θύθιμο C: x2+ y2=ν2  ζε έκα ζεμείμ 

ημο Α(x1,y1). Ακ  Μ(x,y)  ακήθεη ζηεκ εοζεία ε : 

i) Βνείηε ηηξ ζοκηεηαγμέκεξ ηςκ δηακοζμάηςκ    ⃗⃗⃗⃗  ⃗  θαη     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗  =  

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = 

ii) Πμηα ζπέζε ηζπύεη γηα ηα παναπάκς δηακύζμαηα; 

 

iii) Βνείηε ηεκ ελίζςζε ηεξ εθαπημμέκεξ ημο θύθιμο ζημ ζεμείμ 

ημο Α(x1,y1). 

 

 

 

Γπξμέμωπ, η εθαπηξμέμη ηξρ κύκλξρ  x2+y2=ο2  ζηξ ζημείξ ηξρ Α(x1,y1) έςει ενίζωζη : 

 

2) Να βνεζεί ε ελίζςζε ηεξ εθαπημμέκεξ  ε ημο θύθιμο 

(x-2)2 + (y-3)2 = 52  ζημ ζεμείμ  ημο Α(5,-1). 

  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = 

 

3) Να  βνείηε ηεκ ελίζςζε ηεξ εθαπημμέκεξ ημο θύθιμο  x2+ y2=5  ζηηξ παναθάης πενηπηώζεηξ: 

    i) Όηακ είκαη πανάιιειε ζηεκ εοζεία y=2x+3 

    ii) Όηακ δηένπεηαη από ημ ζεμείμ Α(5,0) 

  


