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Δπανάλητη ηυν γευμεηπικών ηόπυν ηυν κυνικών ηομών με 

επέκηαζη ηηρ διδαζκαλίαρ ζηιρ Απολλώνιερ Καηαζκεςέρ  
 

Απγύπη Παναγιώηα  

2
Ο
 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Αζελώλ,  

Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Δπαγγειηθήο κύξλεο 

argiry@gmail.com 

 

ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

Α) Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ 

Σάμε : Β΄Λπθείνπ 

Γλσζηηθή πεξηνρή καζεκαηηθώλ : Αλαιπηηθή γεσκεηξία  

Γλσζηηθό αληηθείκελν Μαζεκαηηθώλ : Κσληθέο ηνκέο : παξαβνιή ,έιιεηςε, 

ππεξβνιή. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα : Μαζεκαηηθά Καηεύζπλζεο. Δπαλάιεςε ηνπ θεθαιαίνπ 3. 

Γεληθέο αζθήζεηο : 10 ζει. 131 

Θέμα διδαζκαλίαρ :  ηεξίδεηαη ζηελ άζθεζε 10 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ησλ 

Μαζεκαηηθώλ Καηεύλζπλζεο θαη έρεη επαλαιεπηηθό ραξαθηήξα. Απνηειείηαη απν 

θαζνδεγνύκελεο δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηνύληαη ζε θύιια εξγαζίαο 

απν ηνπο καζεηέο. Παξνπζηάδεηαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ γεσκεηξηθώλ 

ηόπσλ ησλ ζεκείσλ ησλ θσληθώλ ηνκώλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο πινπνηνύληαη κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνύ δπλακηθήο γεσκεηξίαο geogebra.   

πγθεθξηκέλα: Α) ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ ηεο παξαβνιήο θαηαζθεπάδεηαη 

απν ηα θέληξα ησλ θύθισλ πνπ εθάπηνληαη ζε κία επζεία θαη ζε έλα θύθιν. Β) ν 

γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ ηεο έιιεηςεο θαηαζθεπάδεηαη απν ηα θέληξα ησλ 

θύθισλ πνπ εθάπηνληαη ζε δύν θύθινπο,εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη ζην εζσηεξηθό 

ηνπ άιινπ. Γ) ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ ηεο ππεξβνιήο θαηαζθεπάδεηαη απν 

ηα θέληξα ησλ θύθισλ πνπ εθάπηνληαη ζε δύν θύθινπο,όπνπ βξίζθνληαη ν έλαο ζην 

εμσηεξηθό ηνπ άιινπ. 

 

Καινοηομίερ : 1) H έιιεηςε θαηάιιεισλ αλαπαξαζηαζηαθώλ κέζσλ (πνπ 

παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο ) δελ επηηξέπεη ηελ 

βαζύηεξε ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Ζ δηδαζθαιία 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εξγαιεηαθή ή δηαδηθαζηηθή θαηαλόεζε θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο 

ζηελ κεραληθή αθνκνίσζε θαη ζηελ απιή εθαξκνγή θαλόλσλ, ηύπσλ θαη 

αιγνξηζκηθώλ δηαδηθαζηώλ. Άληίζεηα, ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ βειηηώλεη 

ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εηζάγεη λέεο κνξθέο θαη επθαηξίεο ζηε κάζεζε. Οη 

καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθάζηα ηεο επαλάιεςεο ησλ καζεκαηηθώλ 

γλώζεσλ ησλ θσληθώλ ηνκώλ ζηε δηδαζθαιία, θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε , 

ε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη δηεπξύλεηαη ε θαληαζία ηνπο, θαζώο εκπιέθνληαη ζε 

δηαδηθαζίεο δηαηύπσζεο εηθαζηώλ , θαηαζθεπήο ππνζέζεσλ, θαη ζηελ ζηαδηαθή 

δηαηύπσζε θαλόλσλ θαη γεληθεύζεσλ θαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

2) Οη δξαζηεξηόηεηεο θαη νη εξσηήζεηο ησλ θύιισλ εξγαζίαο πνπ πινπνηνύληαη κε 

ηελ ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνύ geogebra ζπλδένπλ ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

ηεο άιγεβξαο θαη ηεο γεσκεηξίαο θαη νδεγνύλ ηνπο καζεηέο ζηελ επαλάιεςε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ καζεηηθώλ γλώζεσλ ησλ θσληθώλ ηνκώλ, ρσξίο λα είλαη παζεηηθνί 

αθξναηέο ζηνλ κνλόινγν ηνπ δηδάζθνληνο. 
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Πποζηιθέμενη διδακηική αξία :  

 

-  Η δςναηόηηηα ηος ‘ζςπζίμαηορ’  (drag mode),  ηηρ ειζαγυγήρ ηυν δπομέυν γηα 

ηελ κεηαβνιή ηεο ζέζεο κίαο επζείαο, ε κεηαηόπηζε ζεκείσλ ηνπ γεσκ.ζρήκαηνο ,ε 

κεηαβνιή ησλ αθηίλσλ ησλ θύθισλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ίρλνπο γηα ηα ζεκεία ηνπ 

γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ θαη πνιιαπιώλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

θσληθώλ ηνκώλ ( δηεπζεηνύζα θαη εζηία ηεο παξαβνιήο , εζηίεο ηεο έιιεηςεο θαη ηεο 

ππεξβνιήο, ην κήθνο ηνπ κεγάινπ ή ηνπ κηθξνύ άμνλα ηνπο) κεηαβάιινληαη θαη νη 

καζεηέο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα παξαηεξνύλ πσο αληαπνθξίλνληαη ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία ζε απηέο ηηο αιιαγέο. 

-  Οη ςπολογιζηικέρ δπλαηόηεηεο θαη ε ηασύηηηα ανηαπόκπιζηρ ηνπ ινγηζκηθνύ ζηηο 

αηηνύκελεο ελέξγεηεο δίλεη ην πιενλέθηεκα ησλ κεηξήζεσλ ησλ απνζηάζεσλ ζεκείσλ 

ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο ,ρσξίο δαπάλε δηδαθηηθνύ ρξόλνπ, ώζηε νη καζεηέο λα 

νδεγεζνύλ ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκαησλ ηνπο.  

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ ηυν μαθηηών :  

 Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ, λα νξίδνπλ θαη θπξίσο λα έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηνπο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο ησλ ζεκείσλ: α) ηεο παξαβνιήο , β) 

ηεο έιιεηςεο θαη γ) ηεο ππεξβνιήο .  

 Οη καζεηέο λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζεκείσλ ησλ γεσκεηξηθώλ 

ηόπσλ ησλ ζεκείσλ ηεο παξαβνιήο , ηεο έιιεηςεο θαη ηεο ππεξβνιήο 

(αλαθιαζηηθή ηδηόηεηα , εμίζσζε εθαπαηνκέλεο, άμνλεο ζπκκεηξίαο ησλ 

θσληθώλ ηνκώλ, εθθεληξόηεηα)    

 Να γλσξίδνπλ ηηο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ε 

απόζηαζε ησλ θέληξσλ δύν θύθισλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο αθηίλεο ηνπο, 

ώζηε α) δύν θύθινη λα εθάπηνληαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά β) ν έλαο θύθινο 

λα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ή ζην εμσηεξηθό ηνπ άιινπ. Σελ ηθαλή θαη 

αλαγθαία ζπλζήθε πνπ πξέπεη ηθαλνπνηεί ε απόζηαζε κίαο επζείαο απν ην 

θέληξν ηνπ θύθινπ ζε ζρέζε κε ηελ αθηίλα ηνπ θύθινπ, ώζηε ε επζεία λα 

είλαη εθαπηνκέλε (λα εθάπηεηαη) ηνπ θύθινπ.  

 

Δπιδιυκόμενοι διδακηικοί ζηόσοι:  

 Ζ επαλάιεςε πξνϋπάξρνπζσλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ θαη ε εκπέδσζε ησλ 

καζεκαηηθώλ γλώζεσλ γηα ηνπο γεσκεηξηθνύο ηόπνπο ησλ ζεκείσλ ηεο 

παξαβνιήο, ηεο έιιεηςεο θαη ηεο ππεξβνιήο. 

  Η πποζέγγιζη , η αναγνώπιζη , η αιηιολόγηζη θαη ε απόδειξη ησλ 

αθόινπζσλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο γ.η ησλ ζεκείσλ ησλ θσληθώλ 

ηνκώλ πνπ έρνπλ δηδαρηεί: Α) ηα θέληξα ησλ θύθισλ πνπ εθάπηνληαη ζε κία 

επζεία θαη θύθιν, αλήθνπλ ζε παξαβνιή κε εζηία ην θέληξν ηνπ θύθινπ Β) ηα 

θέληξα ησλ θύθισλ πνπ εθάπηνληαη ζε δύν θύθινπο,εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο 

είλαη ζην εζσηεξηθό ηνπ άιινπ ,αλήθνπλ ζε έιιεηςε κε εζηίεο ηα θέληξα ησλ 

δύν θπθισλ θαη κήθνο κεγάινπ άμνλα ην άζξνηζκα ησλ αθηίλσλ ησλ δύν 

θύθισλλ Γ) ηα θέληξα ησλ θύθισλ πνπ εθάπηνληαη ζε δύν θύθινπο,πνπ 

βξίζθνληαη ν έλαο εθηόο ηνπ άιινπ, αλήθνπλ ζε ππεξβνιή κε εζηίεο ηα θέληξα 

ησλ δύν θπθισλ θαη απόζηαζε ησλ θέληξσλ ηεο ίζε κε ηελ απόιπηε ηηκή ηεο 

δηαθνξάο ησλ αθηίλσλ ησλ δύν θύθισλ 

 Να εθαξκόζνπλ ηηο απνδείμεηο ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ δηαηππώλνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο εμηζώζεηο ησλ θσληθώλ ηνκώλ , θαζώο θαη ηηο 
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ηδηόηεηεο ησλ ζεκείσλ ηνπο. Ηζνδύλακα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηππώζνπλ ηελ 

εμίζσζε πνπ Α) αλήθεη ην θέληξν ελόο θύθινπ πνπ εθάπηεηαη ζε θύθιν θαη 

επζεία Β) αλήθεη ην θέληξν ελόο θύθινπ πνπ εθάπηεηαη ζε δύν θύθινπο πνπ ν 

έλαο είλαη ζην εζσηεξηθό ηνπ άιινπ Γ) αλήθεη ην θέληξν ελόο θύθινπ πνπ 

εθάπηεηαη ζε δύν θύθινπο πνπ ν έλαο είλαη ζην εμσηεξηθό ηνπ άιινπ. 

 Καηεπέθηαζε ησλ παξαπάλσ ζην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο λα κπνξνύλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ A) θύθιν πνπ εθάπηεηαη ζε θύθιν θαη επζεία. Β) θύθιν πνπ 

εθάπηεηαη ζε δύν θύθινπο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη ζην εζσηεξηθό ηνπ 

άιινπ. Γ) θύθιν πνπ εθάπηεηαη ζε δύν θύθινπο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη 

ζην εμσηεξηθό ηνπ άιινπ.  

 

Κοινυνικοί ζηόσοι : 

 Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ θαη ελεξγή εκπινθή ηνπο 

     ζηελ δηδαζθαιία. 

 Αλάπηπμε ζπλζεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο  

 Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο 

 Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο ηεο δηαηύπσζεο καζεκαηηθώλ ζπιινγηζκώλ  κε 

ζθνπό ηελ αηηηνιόγεζε θαη ηελ δηαηύπσζε επηρεηξεκαηνινγίαο ζε καζεκαηηθή 

γιώζζα.    

 

B) Μέζα διδαζκαλίαρ: Βινηεοπποβολέαρ ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ κε 

εγθαηεζηεκέλν ην Λνγηζκηθό geogebra- Φύιια εξγαζίαο- Σεηξάδην εξγαζηώλ. 

Γ)  Υπόνορ ςλοποίηζηρ : 2 δηδαθηηθέο ώξεο 

Γ) Κοινυνική ενοπσήζηπυζη ηηρ ηάξηρ. Οη καζεηέο ζα επεμεξγαζηνύλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ θύιισλ εξγαζίαο ηνπο νη νπνίεο πεξηέρνπλ θαηάιιεια δηδαθηηθά 

ζρεδηακέλεο εξσηήζεηο κε ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ , αιιά θαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα απν ηνλ δηάινγν , ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη ηελ δηαηύπσζε 

επηρεηξεκάησλ θαη αηηηινγήζεσλ ζα νδεγήζεη ζηελ επαλάιεςε ησλ καζεκαηηθώλ 

γλώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηηο θσληθέο ηνκέο θαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

γεληθεύζεσλ.  

Ο ξόινο κνπ σο εθπαηδεπηηθόο πνπ πινπνηεί ην παξόλ ζρέδην καζήκαηνο ζα είλαη 

θαζνδεγεηηθόο θαη ζπκβνπιεπηηθόο. Θα παξεκβαίλσ κε ππνδείμεηο ,όπνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν. Θα δηεπθξηλίδσ ηπρόλ παξεξκελείεο πνπ πξνθύπηνπλ είηε απν ηηο 

δηαηπώζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο, είηε απν ηελ πξνβνιή ησλ 

θαηαζθεπώλ ζην ινγηζκηθό. Σέινο ζα πξνζπαζώ λα ελεξγνπνηώ όινπο ηνπο καζεηέο 

ζηελ πνξεία δηδαζθαιίαο απεπζύλνληαο ηνπο εξσηήζεηο κε απώηεξν ζηόρν ηελ 

βαζύηεξε θαηαλόεζε θαη ηελ εκπέδσζε βαζηθώλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ ηεο 

Αλαιπηηθήο γεσκεηξίαο.  

   

Δ) Γομή ηος μαθήμαηορ –Αναλςζη δπαζηηπιοηήηυν  

Αθόξκεζε δηδαζθαιίαο-θηλεηνπνίεζε ελδηαθέξνληνο : Πνιύ κηθξή αλαθνξά ζηελ 

ηζηνξηθή ζεκαζία ησλ θσληθώλ ηνκώλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη επαλάιεςε ησλ καζεκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ, κέζα 

απν κία γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί ζηελ ιύζε ησλ 

Απνιιώλησλ θαηαζθεπώλ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
  Πξώηα απν όια έγηλε πεξηγξαθή ζηνπο καζεηέο ε θαηαζθεπή πνπ 

πξνβάιιεηαη ζην ινγηζκηθό δπλακηθήο γεσκεηξίαο geogebra θαη δηαηππώζεθε ην 

δεηνύκελν. Υξεηάζηεθε λα ηνληζηνύλ θαη λα απνζαθεληζηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο 

θαηαζθεπήο, θαηόπηλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ απν ηνπο καζεηέο. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα  ηεο παξαπάλσ θαηαζθεπήο θαη έρνληαο ζηαζεξνπνίεζεη ηνπο 

δξνκείο R,h ζε θάπνηεο ηηκέο πξνβιήζεθαλ ζηνπο καζεηέο (ιόγσ ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

δηαζέηεη ην ινγηζκηθό) νη κεηξήζεηο ησλ κεθώλ: α) ε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Μ (ηνπ 

νπνίνπ δεηείηαη γ.η) απν ην θέληξν Κ ηνπ θύθινπ C1 θαη β) ε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ 

Μ απν ηελ επζεία ε. ην ζεκείν απηό κεηαβάιιεηαη κέζσ ηνπ δξνκέα θαη ε αθηίλα R, 

θαη νη καζεηέο παξαηήξεζαλ ηελ κεηαβνιή ησλ κεθώλ (ΜΚ) θαη d(M,b). Οη καζεηέο 

δηαηύπσζαλ ηελ εηθαζία- ππόζεζε νηη ν δεηνύκελνο γ.η είλαη παξαβνιή.  

 

Δπηπιένλ όκσο ηνπο δεηήζεθε λα εθθξαζηνύλ απηά ηα κήθε ζε ζρέζε κε ηηο αθηηλεο r 

θαη R ησλ θύθισλ C θαη C1 αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνπλ θαη ζηελ 

απόδεημε ηνπ δεηνύκελνπ γ.η. Ο δηάινγνο ηεο ηάμεο νδήγεζε ζηελ δηαηύπσζε : 

(ΜΚ)= R-r θαη d(M , b) = r. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ίρλνπο ηνπ ζεκείνπ Μ θαη ηελ 

κεηαθίλεζε ηνπ ζεκείνπ Β απνηππώζεθε νηη ν γ.η είλαη παξαβνιή κε εζηία Κ. 

Όκσο απν ηελ θαηαζθεπή , έζηη όπσο παξνπζηάδεηαη ,ιείπεη ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο 

επζείαο ηεο δηεπζεηνύζαο ηεο παξαβνιήο. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζθεθηνύλ θαη λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία γηα ην πσο ζα ζπκπιεξσζεί ε γεσκ.θαηαζθεπή κε βάζε ηνλ 

νξηζκό ηνπ γ.η ηεο παξαβνιήο (ηα ζεκεία ηεο παξαβνιήο έρνπλ ίζεο απνζηάζεηο απν 

ηελ εζηία θαη ηε δηεπζεηνύζα). Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο ηάμεο νδήγεζε ζηελ 

δηαηύπσζε καζεκαηηθώλ ζπιινγηζκώλ- επηρεηξεκάησλ, ώζηε λα δνζεί ε απάληεζε 

γηα ηελ θαηαζθεπή παξάιιειεο επζείαο ( ζην εκηεπίδν πνπ δελ αλήθεη ην Κ )ζε 

απνζηαζε R απν ηελ δνζκέλε επζεία b. Ζ δξαζηεξηόηεηα νινθιεξώζεθε κε ηελ 

γελίθεπζε ησλ απνηειέζκαησλ γηα ηελ ηειηθή δηαηύπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο νηη : o 

γεωμετρικόσ τόποσ των κζντρων των κφκλων που εφάπτονται ςε κφκλο και ευθεία 

είναι παραβολή με εςτία το κζντρο του κφκλου.  
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Σνπο δεηήζεθε λα εθθξάζνπλ θαη αιγεβξηθά ηελ εμίζσζε ηεο παξαβνιήο θαη λα 

αλαθέξνπλ θαη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ηεο παξαβνιήο.  

 

Ζ δξαζηεξηόηεηα ζπκπιεξώζεθε θαη κε 2 δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο,πνπ αθνξνύλ ηελ 

κειέηε θαη ηελ κεηαβνιή ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο παξαβνιήο (εζηία θαη 

δηεπζεηνύζα). πγθεθξηκέλα νη καζεηέο ξσηήζεθαλ πνην απν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαβνιήο κεηαβάιιεηαη αλ κεηαηνπηζηεί ην θέληξν Κ θαηα κήθνο ηνπ άμνλα ρρ΄ή 

αθηίλα R ηνπ θύθινπ C. Οη απαληήζεηο ηνπο απνηύπσζαλ νηη θαηαλόεζαλ ηελ 

πξνζέγγηζεο ηεο θσληθήο ηνκήο ηεο παξαβνιήο θαη άξα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Έγηλε 

απόιπηα ζαθέο πιένλ νηη ην θέληξν ηνπ θύθινπ C θαζνξίδεη ηελ εζηία ηεο παξαβνιήο 

θαη ε επζεία ηεο δηεζεηνύζαο εμαξηάηαη απν ηελ αθηίλα ηνπ R .  

Δραςτηριότητα 2η & Δραςτηριότητα 3η :  Τινπνηήζεθαλ θαη δηαπξαγκαηεύηεθαλ 

θαηά αλάινγν ηξόπν.  

Πεξηγξαθή θαηαζθεπήο πνπ πξνβάιιεηαη ζην ινγηζκηθό- Μεηξήζεηο Απνζηάζεσλ 

ζεκείσλ θαη Μεθώλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ- Γηαηύπσζε Δηθαζίαο-Έιεγρνο- 

απόδεημε ηεο εηθαζίαο κέζα απν ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη ηελ δηαηύπσζε 

καζεκαηηθώλ ζπιινγηζκώλ-επηρεηξεκάησλ-αηηηινγήζεσλ, πνπ βαζίδνληαη ζηνλ 

νξηζκό ηνπ γ.η ηεο έιιεηςεο (δξαζηεξηόηεηα 2
ε
) θαη ηνπ γ.η ηεο ππεξβνιήο 

(δξαζηεξηόηεηα 3
ε
) -Απνηύπσζε ηνπ γ.η απν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ίρλνπο ηνπ 

ζεκείνπ (ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ν γ.η) – Γηεξεύλεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

θσληθώλ ηνκώλ κέζα απν ηελ δπλακηθή κεηαβνιή ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο 

(κεηαβνιή αθηηλσλ ησλ δξνκέσλ)- Γηαηύπσζε ζπκπεξάζκαηνο- Δθαξκνγή.   

ηελ 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα πξώηα απν όια νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ γλσξίδνπλ ηελ 

ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη κεηαμύ ησλ R1, R2 θαη 

(Κ1Κ2),σζηε ν θύθινο C2 λα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ C1. Με ηελ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε κνπ έγηλε ππελζύκηζε ηεο ηδηόηεηαο ησλ ζρεηηθώλ ζέζεσλ ησλ δύν 

θύθισλ.    
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ηελ ζπλέρεηα , νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ αλαιπηηθά ζην θύιιν 

εξγαζίαο ηηο απνζηάζεηο ηνπ Μ (θέληξν ηνπ θύθινπ C) απν ηα θέληξα Κ1 , Κ2 ησλ 

θύθισλ C1 θαη C2 ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αληίζηνηρεο αθηίλεο ηνπο r, R1,R2. : 

(K1M)+(K2M) = (R1-r)+(R2+r)=R1+R2  και  1 2 3 3 6K K     

Οη καζεηέο θαζνδεγήζεθαλ γηα ηελ απόδεημε θαη ηελ γελίθεπζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο 

απν ηελ εξώηεζε 2 ηεο 2
ε
 δξαζηεξηόηεηαο, όηαλ θιήζεθαλ λα ζπγθξίλνπλ 

(K1M)+(K2M) θαη (Κ1Κ2). ην ζεκείν απηό ηνλίζηεθε θαη έγηλε ρξήζε ηεο αξρηθήο 

αλαθνξά ζην νηη ε ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ νη 

απόζηαζεηο ησλ θέληξσλ (Κ1Κ2) ησλ δύν θύθισλ C1 θαη C2 κε ηηο αληίζηνηρεο 

αθηίλεο ηνπο R1 θαη R2, ώζηε ν έλαο θπθινο λα είλαη εζσηεξηθόο ηνπ άιινπ είλαη : 

(K1K2)< R1-R2. Έηζη κέζα απν ηνλ δηάινγν ζηελ ηάμε δηαηππώζεθε σο αηηηνιόγεζε 

νηη θαη R1+R2>R1-R2>(K1K2) , δειαδή (K1M)+(K2M) > (Κ1Κ2) .  

 

Σαπηόρξνλα ζην ινγηζκηθό απνηππώλνληαη θαη απνζηάζεηο ησλ κεθώλ ,ελσ νη 

αθηίλεο R1 θαη R2 κεηαβάιινληαη, ώζηε νη καζεηέο λα βξίζθνληαη κέζα απν ηελ 

θαηάζηαζε ηεο δηεξεύλεζε λα βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε γηα ηελ δηαηύπσζε ηεο 

εηθαζίαο νηη ν δεηνύκελνο γ.η είλαη έιιεηςε. Δλεξγνπνηήζεθε ην ίρλνο Μ , 

απνηππσζεθε ν δεηνύκελνο γ. θαη ηειηθά ηεθκεξηώζεθε νηη ν γ.η ησλ θέληξσλ ησλ 

θύθισλ είλαη έιιεηςε κε εζηίεο ηα θέληξα Κ1, Κ2 ησλ δύν θύθισλ C1, C2 αληίζηνηρα 

(εζηηαθή απόζηαζε=2γ=(Κ1Κ2)), κήθνο κεγάινπ άμνλα=2
 
α= R1+R2 (ην άζξνηζκα 

ησλ αθηίλσλ ησλ δύν θύθισλ C1, C2 αληίζηνηρα )  
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πκπιεξσκαηηθά θαηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ,κε βάζε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ geogebra , είλαη δπλαηόλ λα κεηαβιεζεί δπλακηθά ην γεσκ. ζρήκα 

κεηαβάιινληαο R1, R2 ή κεηαηνπίδνληαο K1, K2 θαη δόζεθαλ δύν εξσηήζεηο πξνο 

δηεξεύλεζε. Εεηήζεθε λα απαληήζνπλ πνην απν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσληθήο 

ηνκήο κεηαβάιιεηαη αλ κεηαβιεζνύλ ηα θέληξα Κ1, Κ2 ή νη αθηίλεο ησλ δύν θύθισλ. 

Οη απαληήζεηο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνηύπσζαλ ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε 

νηη : i) ε εζηηαθή απόζηαζε εμαξηάηαη θαη είλαη ίζε κε ηελ απόζηαζε ησλ Κ1, Κ2 ii) 

ην κήθνο ηνπ κεγαινπ άμνλα εμαξηάηαη θαη είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ αθηίλσλ 

R1,R2.   

ηελ 3
ε
 δξαζηεξηόηεηα  νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ αλαιπηηθά ζην 

θύιιν εξγαζίαο ηηο απνζηάζεηο ηνπ Μ (θέληξν ηνπ θύθινπ C) απν ηα θέληξα Κ1 , Κ2 

ησλ θύθισλ C1 θαη C2 ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αληίζηνηρεο αθηίλεο ηνπο r, R1,R2.  

θαζώο θαη ηελ απόζηαζε ησλ θεληξσλ (Κ1Κ2) ησλ C1,C2 

Αλακέλεηαη : (K1M)-(K2M) =   1 ( 2 ) 1 2R r R r R R      θαη  1 2 4K K  . 

Οη καζεηέο θαη πάιη θαζνδεγήζεθαλ λα ζπγθξίλνπλ (K1M)-(K2M) θαη (Κ1Κ2).Ο 

νξηζκόο ηνπ γ.η ηεο ππεξβνιήο θαη ε ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνύλ νη απόζηαζεηο ησλ θέληξσλ (Κ1Κ2) ησλ δύν θύθισλ C1 θαη C2 κε ηηο 

αληίζηνηρεο αθηίλεο ηνπο R1 θαη R2, ώζηε ν έλαο θπθινο λα είλαη εμσηεξηθόο ηνπ 

άιινπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο αηηηνιόγεζε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε έδσζε σο απόδεημε :  
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 1 2 1 2 4 ( 1 2)R R R R K K      ή 

( 1) ( 2) ( 1 2)MK MK K K  .

 

Σειηθά απόδεημαλ νηη ν γ.η ησλ θέληξσλ ησλ θύθισλ είλαη ππεξβνιή κε εζηίεο ηα 

θέληξα Κ1, Κ2 ησλ δύν θύθισλ C1, C2 αληίζηνηρα (εζηηαθή απόζηαζε=2γ=(Κ1Κ2)), 

απόζηαζε ησλ θέληξσλ ηεο = 1 2R R = 2
 
α=  (ηελ απόιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο ησλ 

αθηίλσλ ησλ δύν θύθισλ C1, C2 αληίζηνηρα ).    

 

 

Αθξηβώο όπσο θαη ζηελ δξαζηεξηόηεηα 2
ε
 πξηλ ηελ ηειηθή δηαηύπσζε ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο θαη κε βάζε ηηο ηδηόηεηεο πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό πξνεγήζεθε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ίρλνπο Μ γηα ηελ απνηύπσζε ηνπ γ.η.  

πκπιεξσκαηηθά δόζεθαλ θαη δύν δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ geogebra όπσο θαη ζηελ 2
ε
 δξαζηεξηόηεηα.Οη καζεηέο 

ξσηήζεθαλ αλ κεηαβιεζεί ε αθηίλα R1 ή R2 ή αλ κεηαηνπηζηνύλ ηα θέληξα ησλ 

θύθισλ K1, K2 πνην απν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γ.η κεηαβάιιεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε. 
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Σέινο, ζηε 2
ε
 -3

ε
  δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ γ.η 

ησλ θσληθώλ  ηνκώλ όπσο παξνπζηάδνληαη κέζα απν ηνπο γ.η ησλ θέληξσλ θύθισλ 

πνπ εθάπηνληαη ζε δύν θύθινπο (πνπ βξίζθνληαη ν έλαο ζην εζσηεξηθό ή ζην 

εμσηεξηθό ηνπ άιινπ) δίλνληαη θαη δύν εθαξκνγέο σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. Οη 

καζεηέο θαινύληαη λα ζπλδέζνπλ ηελ Άιγεβξα θαη ηελ γεσκεηξία θαη λα 

δηαηππώζνπλ ηηο αιγεβξηθέο εμηζώζεηο ησλ θσληθώλ ηνκώλ ηεο έιιεηςεο θαη ηεο 

ππεξβνιήο , λα δηαηππώζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηηο ηδηνηεηέο ηνπο.  

Σ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ωρ ππορ ηιρ επιδιώξειρ ηος ζεναπίος: Διέγρεηαη θαηά πόζν επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη 

ηνπ ζελαξίνπ θαη εμεηάδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη δελ επηηεύρζεθαλ 

ώζηε ην ζελάξην λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα .Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

δηαπηζηώλεηαη νηη θαη κέζα απν ηηο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο, αιιά θαη απν ηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο δεηνπκελεο εθαξκνγέο επηηεύρζεθε α) ε επαλάιεςε 

ησλ γ.η ησλ θσληθώλ ηνκώλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο β) ε 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θηλεηνπνίεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κέζα απν ηελ 

ζύλδεζε άιγεβξαο θαη γεσκεηξίαο. 

Ωρ ππορ ηα επγαλεία: 

Διέγρεηαη αλ θαη πσο ηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνύ geogebra ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

ζαθήλεηα ησλ νδεγηώλ ηνπ θαη ησλ πεξηγξαθώλ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο δηεπθόιπλαλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο επαλάιεςεο ησλ καζεηώλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο πινπνηήζεθαλ κε 

ηελ εηζαγσγή δξνκέσλ γηα ηελ κεηαηόπηζε ησλ θέληξσλ ησλ θύθισλ θαηά κήθνο ηνπ 

άμνλα ρρ΄, δηαπηζηώζεθε νηη απηό έδηλε κία πνιππιόθνηεηα θαη δπζθνιία ζηελ άκεζε 

αληίιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ινγηζκηθνύ. Γηα απηό ηνλ ιόγν ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

αληηθαηάζηαζεθαλ απν ηηο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο γηα ην πνηα απν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσληθήο ηνκήο κεηαβάιινληαη, αλ κεηαηνπηζηνύλ ηα θέληξα ησλ 

θύθισλ.   

Ωρ ππορ ηην διαδικαζία ςλοποίηζηρ: Αμηνινγείηαη ε  δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ 

ζελαξίνπ θαη ησλ  ζηνηρείσλ πνπ ‘δελ δνύιεςαλ θαιά’ θαη πξνζαξκόδεηαη ην 

ζελάξην.Γηαπηζηώλσ νηη δελ ππήξραλ πξνβιήκαηα θαη ε πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιεπόκελνπ δηδαθηηθνύ ρξόλν. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δόζεθε ζηηο δηθέο κνπ παξεκβάζεηο θαη αμηνινγώ νηη απηέο δηεπθόιπλαλ ηνλ 

δηάινγν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε. 

Δ) ΔΠΔΚΣΑΗ : Σν Απνιιώλην Πξόβιεκα «λα γξαθεί θύθινο πνπ λα εθάπηεηαη ζε 

ηξεηο δεδνκέλνπο θύθινπο», ιπκέλν από ηνλ κεγάιν καζεκαηηθό ηεο αξραηόηεηαο 

Απνιιώλην ηνλ Πεξγαίν, είλαη ην θνξπθαίν πξόβιεκα από κηα ζεηξά επί κέξνπο 

πξνβιεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε επίιπζε νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ ιύζε ηνπ. 

Τα προβλήματα αυτά ζχουν τη γενική διατφπωςη: «Να γραφεί κφκλοσ που 
εφάπτεται ςε τρία αντικείμενα.» Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι κφκλοσ, 
ςημείο, ευθεία και προκφπτουν ςυνολικά 10 επιμζρουσ προβλήματα. 

Η διδαςκαλία των παραπάνω δραςτηριοτήτων μπορεί να επεκταθεί και να δόςει 
λφςη ςτα 10 επιμζρουσ προβλήματα. 



10 

 

Αναφζρεται ενδεικτικά :  

Προβλημα 1  Να καταςκευαςτεί κφκλοσ που να εφάπτεται δυο γνωςτών ευθειών 
(m),(n) και γνωςτοφ κφκλου (c)  

Ο γ.τ των κζντρων των κφκλων που εφάπτονται ςτον c και την ευθεία m είναι 
παραβολή Π1.  

Ο γ.τ των κζντρων των κφκλων που εφάπτονται ςτον c και την ευθεία n είναι 
παραβολή Π2.    

Επομζνωσ , λφςεισ δυο , με κζντρα τα ςημεία τομήσ δυο παραβολών  
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2o ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚO ΓΔΝ. ΛΤΚΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ              ΜΑΘ.ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ Β ΛΤΚ.       

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ................................................................................................... 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ....................................... 
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Επανάλητη ηυν κυνικών ηομών : παπαβολή, έλλειτη, ςπεπβολή 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
  

Έζησ επζεία b: ρ= -4 , ν θύθινο C1 (K,R) κε Κ (2, 0) θαη αθηίλα R πνπ κεηαβάιιεηαη  

θαη ζεκείν Β(-4 ,h). 

Ο θύθινο C (Μ , r)  εθάπηεηαη εμσηεξηθά ηνπ θύθινπ C1 θαη ηεο επζείαο ε.  

Α είλαη ην ζεκείν επαθήο ηνπ θύθινπ  C1 θαη ηνπ θύθινπ C 

Β είλαη ζεκείν επαθήο  ηεο επζείαο b θαη ηνπ θύθινπ C. 

Εεηείηαη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ Μ, δειαδή ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ 

θέληξσλ ησλ θύθισλ , νη νπνίνη εθάπηνληαη ζηελ επζεία b θαη ζην θύθιν C1. 

1.Οη απνζηάζεηο (MK) θαη d(M,d) ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αθηίλεο R θαη r ησλ θύθισλ 

C1 θαη C αληίζηνηρα είλαη :  

(MK)=……………………………. θαη d(M,d)=......................................... 

2. Σν ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Μ ελεξγνπνηείηαη θαη ν δξνκέαο h κεηαβάιιεηαη , ώζηε ην 

ζεκείν Β λα κεηαηνπίδεηαη θαηαθόξπθα θαηά κήθνο ηεο επζείαο b. Ση παξαηεξείηε ;  

3. Πνην απν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσληθήο ηνκήο ιείπεη ; Πσο ζα ζπκπιεξσζεί ε 

θαηαζθεπή.  

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

4.  Να δηαηππσζεί ην ζπκπέξαζκα ζαο γηα ηνλ γεσκεηξηθό ηόπν ησλ θέληξσλ ησλ 

θύθισλ πνπ εθάπηνληαη ζε θύθιν θαη επζεία θαη λα γξαθηεί θαη ε εμίζσζε ηνπ 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
  

Έζησ θύθινο C1 (K1,R1) , κε  Κ1(-3,0) ζεκείν θαη αθηίλα R1 πνπ κεηαβάιιεηαη 

Έζησ θύθινο C2 (K2,R2) πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ C1 ,κε  Κ2(3, 0) θαη 

αθηίλα R2 πνπ κεηαβάιιεηαη.  

Ο θύθινο C κε θέληξν (Μ , r)  εθάπηεηαη ηνπ θύθινπ C1 θαη ηνπ θύθινπ C2.  

M1 είλαη ην ζεκείν επαθήο ηνπ θύθινπ  C1 θαη ηνπ θύθινπ C 
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M2 είλαη ζεκείν επαθήο  ηεο επζείαο C2 θαη ηνπ θύθινπ C. 

Εεηείηαη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ Μ, δειαδή ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ 

θέληξσλ ησλ θύθισλ , νη νπνίνη εθάπηνληαη ζηνλ θύθιν C1 θαη ζηνλ θύθιν C2. 

(Υπενθύμιση  Ζ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε πνπ αξθεί λα ηθαλνπνηνύλ νη απόζηαζε 

ησλ θέληξσλ (Κ1Κ2) ησλ δύν θύθισλ C1 θαη C2 κε ηηο αληίζηνηρεο αθηίλεο ηνπο R1 

θαη R2, ώζηε ν έλαο θπθινο λα είλαη εζσηεξηθόο ηνπ άιινπ. 

(K1K2)< R1-R2) 

1.Όηαλ κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ησλ R1,R2, πνηα ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε πξέπεη 

λα ηθαλνπνηείηαη ,ώζηε έλαο θύθινο λα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ άιινπ ;  

......................................................................................................................................... 

2.Με βάζε ηα δεδνκέλα  ηεο παξαπάλσ θαηαζθεπήο, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο κεηξήζεηο 

ησλ παξαθάησ κεθώλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αθηίλεο ησλ ηξηώλ θύθισλ R1, R2 , r θαη 

ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ θέληξσλ ησλ δύν θύθισλ: 

(K1M1)=………………………. (MM1)=…………………………..    

(K1M)=……………………………… 

(K2M2)=…………………………. (MM2)=………………………….. 

(K2M)=………………………………. 

(K1M)+(K2M)=………………………………….. 

3. Να ζπγθξίλεηαη ην άζξνηζκα ησλ απνζηάζεσλ M (θέληξν ηνπ C) απν ηα Κ1, Κ2 κε 

ηελ απόζηαζε (K1K2) (απνζηάζεηο ησλ θέληξσλ ησλ C1, C2 αληίζηνηρα)  

(K1M)+(K2M) …………………(K1K2)  

4. Δλεξγνπνηώληαο ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Μ , λα κεηαθηλήζεηε ην ζεκείν Μ2 . Ση 

παξαηεξείηε ;  

4.  Να δηαηππσζεί ην ζπκπέξαζκα ζαο , λα αλαθέξεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

ηεο θσληθήο ηνκήο θαη λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................Δ

Δθαξκνγή  

Έζησ θύθινο C1 κε θέληξν : K1(-4,0) θαη αθηίλα R1=12 

Έζησ θύθινο C2 ,ν νπνίνο είλαη εζσηεξηθόο ηνπ C1, κε θέληξν : K2(4,0) θαη αθηίλα 

R2=2. 
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Ο θύθινο C κε θέληξν (Μ , r)  εθάπηεηαη ηνπ θύθινπ C1 θαη ηνπ θύθινπ C2.  

Να γξάςεηε ηελ εξίζυζη ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ ηνπ θέληξνπ ηνπ θύθινπ C , ν 

νπνίνο εθάπηεηαη ζηνλ θύθιν C1 θαη ζηνλ θύθιν C2, να αναθέπεηαι ηα 

σαπακηηπιζηικά και ηιρ ιδιόηηηερ ηος. 

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
  

Έζησ θύθινο C1 (K1,R1) , όπνπ Κ1(-2,0) ζεκείν ηνπ άμνλα ρρ΄θαη αθηίλα R1 πνπ 

κεηαβάιιεηαη. 

Έζησ θύθινο C2 (K2,R2) , πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό ηνπ C1 , κε Κ2(2,0) θαη 

αθηίλα R2 πνπ κεηαβάιιεηαη. 

Ο θύθινο C κε θέληξν (Μ , r)  εθάπηεηαη ηνπ θύθινπ C1 θαη ηνπ θύθινπ C2.  

Μ1 είλαη ην ζεκείν επαθήο ηνπ θύθινπ  C1 θαη ηνπ θύθινπ C 

Μ2 είλαη ζεκείν επαθήο  ηεο επζείαο C2 θαη ηνπ θύθινπ C. 

Εεηείηαη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ Μ, δειαδή ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ 

θέληξσλ ησλ θύθισλ , νη νπνίνη εθάπηνληαη ζηνλ θύθιν C1 θαη ζηνλ θύθιν C2. 

(Υπενθύμιση  Ζ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ε απόζηαζε 

ησλ θέληξσλ (Κ1Κ2) ησλ δύν θύθισλ C1 θαη C2 ζε ερέζε κε ηηο αληίζηνηρεο αθηίλεο 

ηνπο R1 θαη R2,ώζηε νη θύθινη λα βξίζθνληαη ν έλαο εθηόο ηνπ άιινπ.  

(K1K2)> R1+R2) 

1.Με βάζε ηα δεδνκέλα  ηεο παξαπάλσ θαηαζθεπήο, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο κεηξήζεηο 

ησλ παξαθάησ κεθώλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αθηίλεο R1, R2 , r ησλ ηξηώλ θύθισλ C1, 

C2, C : 

 (K1Μ1)=………………………. (MΜ1)=…………………………..    

(K1M)=……………………………… 

(K2Μ2)=…………………………. (MΜ2)=………………………….. 

(K2M)=………………………………. 

(K1M)-(K2M)  = ………………………………….. 

(Κ1Κ2)=............................................... 
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3. Να ζπγθξίλεηαη ηελ απόιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο ησλ απνζηάζεσλ M (θέληξν ηνπ 

C) απν ηα Κ1, Κ2 κε ηελ απόζηαζε (K1K2) (απνζηάζεηο ησλ θέληξσλ ησλ C1, C2 

αληίζηνηρα)  

(K1M)-(K2M) ........................(Κ1Κ2) 

3. Δλεξγνπνηώληαο ην ίρλνο ηνπ ζεκείνπ Μ , λα κεηαθηλήζεηε ην ζεκείν Μ2. Ση 

παξαηεξείηε ;  

4.  Να δηαηππσζεί ην ζπκπέξαζκα ζαο, αλαθέξνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

θσληθήο ηνκήο : 

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Δθαξκνγή  

Έζησ νηη ν θύθινο C1 έρεη θέληξν έλα ζηαζεξό ζεκείν Κ1 ηνπ άμνλα ρρ΄ : K1(-4,0) 

θαη αθηίλα R1=4 

Έζησ θύθινο C2 ,ν νπνίνο είλαη εμσηεξηθόο ηνπ C1, κε θέληξν έλα ζηαζεξό ζεκείν 

Κ2 ηνπ άμνλα ρρ΄ : K2(4,0) θαη αθηίλα R2=1 

Ο θύθινο C (Μ , r)  εθάπηεηαη ηνπ θύθινπ C1 θαη ηνπ θύθινπ C2  

Να γξάςεηε ηελ εξίζυζη ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ ηνπ θέληξνπ M ηνπ θύθινπ , ν 

νπνίνο εθάπηεηαη ζηνλ θύθιν C1 θαη ζηνλ θύθιν C2, λα αλαθέξεηαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 


