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Περίληψη 

Ο κύκλος, η παραβολή, η έλλειψη και η υπερβολή εµφανίζονται από 
την αρχαιότητα ως τοµή ενός επιπέδου µε έναν κώνο και αυτός είναι ο λό-
γος που ονοµάζονται κωνικές τοµές. Πολύ αργότερα ορίστηκαν αλγεβρικά 
και µελετήθηκαν διεξοδικά µέσα από την Αναλυτική Γεωµετρία. Πολλές 
από τις ιδιότητες των κωνικών τοµών (κ.τ.) µπορούν να µελετηθούν µε τη 
θεωρία της στοιχειώδους Ευκλείδειας Γεωµετρίας, δηλαδή της Γεωµετρίας 
που διδάσκεται σήµερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της χώρας µας. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζουµε και µελετάµε µερικές από τις ιδιότητες αυτές, που 
εµφανίζονται στην ύλη του βιβλίου της Β′ Λυκείου.  

 
Abstract 

The circle, the parabola, the ellipse and the hyperbola appear since 
antiquity as the intersection of a plane and a cone, hence their name 
“conics”. In later times, they were defined algebraically and have been thor-
oughly studied through Analytic Geometry. Many properties of conics can 
be studied using the theory of elementary Euclidean Geometry (which is 
being taught nowadays in high schools). In the sequel, we present and study 
several of these properties, which appear in the textbooks of the 2nd grade 
of the Greek Lyceum. 

1. Εισαγωγή.  
Ιστορικά, οι κ. τ. εµφανίζονται στα µέσα του 4ου αιώνα π.Χ. στα έρ-

γα του Μεναίχµου. Ο Αρχιµήδης (3ος π. Χ αιώνας) χρησιµοποίησε συχνά τις 
ιδιότητες τους στις εργασίες του. Εκείνος όµως που ασχολήθηκε συστηµα-
τικά µαζί τους ήταν ο Απολλώνιος (265-170 π. Χ.) στα κωνικά. Πλήθος 
πληροφορίες σχετικά µε την ιστορική διαδροµή των κ. τ. µπορεί να βρει 
κάποιος στη µεταπτυχιακή εργασία του ∆. Μπουνάκη [1]. Στη µακρόχρονη 
διαδροµή τους καταναλώθηκε πολύ µελάνι για την καταγραφή και τη µελέ-
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τη τους. Για τους Έλληνες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας 
τους και του πολιτισµού τους, ως µέρος της Γεωµετρίας και γενικότερα των 
Μαθηµατικών στα οποία διέπρεψαν και έτσι θα πρέπει να αντιµετωπίζο-
νται. 

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση εµφανίζονται τα τελευταία 30 χρό-
νια. Άλλοτε τυγχάνουν της προσοχής και του ενδιαφέροντος των µαθητών 
(αλλά και των καθηγητών) και άλλοτε όχι. ∆ιδάχτηκαν και διδάσκονται α-
ποκλειστικά µε τη χρήση της Αναλυτικής Γεωµετρίας και όχι άδικα, αφού 
συµβάλουν τα µέγιστα στο να κατανοήσει κάποιος αυτό τον κλάδο των 
Μαθηµατικών, που πράγµατι είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των 
µελετητών και των ερευνητών. Όµως, µε δεδοµένο ότι η γνώση καταχτιέται 
µέσα από τις πολλές αναπαραστάσεις και τις πολύπλευρες οπτικές, θα πρέ-
πει να  συµπεράνουµε ότι για την κατανόηση των κ. τ. θα µπορούσε ή θα 
έπρεπε κάποιος να χρησιµοποιεί στη διδασκαλία του και την σΕΓ. Ωστόσο, 
αν αποφασίζαµε να διδάξουµε τις κ. τ. µε τα κλασσικά εργαλεία διδασκαλί-
ας των Μαθηµατικών (κανόνα και διαβήτη) στον µαυροπίνακα της τάξης 
µάλλον σύγχυση και προβλήµατα θα προκαλούσαµε. Όµως σήµερα, στη 
ψηφιακή εποχή που έχει ανατείλει ο δάσκαλος των Μαθηµατικών έχει πολ-
λές δυνατότητες, χρησιµοποιώντας λογισµικά όπως το Geogebra το Cabri ή 
το Sketchpad κ.α., να αναπτύξει αυτού του είδους τη διδασκαλία  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δειχτεί ότι η χρήση της τεχνο-
λογίας είναι σύµµαχος και βοηθός του εκπαιδευτικού στο έργο του, αλλά 
και πολύτιµος σύµµαχος του µαθητή στην κατάκτηση της γνώσης. Στη δεύ-
τερη παράγραφο θα παρουσιαστεί η παραβολή και µερικές από τις ιδιότητες 
(εφαρµογές ή ασκήσεις) αυτής, που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, στην 
τρίτη η έλλειψη και στην τέταρτη η υπερβολή. Η µελέτη θα βασιστεί στο  
σχολικό βιβλίο της Β′ Λυκείου [2]. Ελάχιστα σηµεία που πιθανόν προκύ-
ψουν κατά τη διάρκεια της µελέτης µας και δεν θα βρίσκονται στο βιβλίο 
της Α′ και Β′ Λυκείου [3], θα αναλυθούν και  θα αποδειχτούν εκεί που θα 
εµφανιστούν. Επίσης για την πληρότητα του άρθρου και τη διευκόλυνση 
του αναγνώστη, θα αναφερθούν µερικά µικρά τµήµατα από άλλη εργασία 
µας (βλ. [5]). Τα τµήµατα αυτά θα επισηµαίνονται και θα είναι µέσα σε ει-
σαγωγικά. 

2. Η Παραβολή  
Ορισµός 2.1 [2]: Έστω ένα σηµείο Ε και µια ευθεία , που δεν περιέ-

χει το Ε. Ονοµάζεται παραβολή µε εστία το σηµείο Ε και διευθετούσα την 
ευθεία δ ο γεωµετρικός τόπος (γ.τ.) C των σηµείων του επιπέδου τα οποία 
ισαπέχουν από το Ε και τη δ . 
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Αναφέρεται στην [5] ότι: «Για να βρούµε το σηµείο Μ της παραβο-
λής, από το σηµείο Α στη 
διευθετούσα δ φέρουµε κάθετη 
σ’ αυτή. Έστω Μ η τοµή της 
κάθετης αυτής µε τη 
µεσοκάθετη στο τµήµα ΑΕ στο 
µέσον Κ αυτού. Προφανώς, το 
Μ είναι σηµείο  του γ.τ., αφού 
ΜΕ=ΜΑ. Η κάθετη από το Ε 
στη δ προσδιορίζει το Β και 
αποτελεί τον οριζόντιο άξονας 
x′x, ενώ η µεσοκάθετη στη ΒΕ  
αποτελεί τον κατακόρυφο 
άξονα y′y. Η τοµή τους Ο 
προσδιορίζει την κορυφή της παραβολής. Προφανώς το Κ ανήκει στον κα-
τακόρυφο άξονα, αφού //OK δ  και Ο µέσο της ΒΕ. Επιπλέον η ΑΕ διχοτο-

µεί τη γωνία �OEM , αφού � �OEA E AM=  και � �AEM E AM= ». 
Από τα παραπάνω γίνεται, πλέον, φανερό ότι για να βρούµε την ε-

φαπτοµένη της παραβολής σε ένα σηµείο αυτής Μ, φέρνουµε από το Μ κά-
θετη στη δ, προσδιορίζουµε το Α και φέρνουµε τη µεσοκάθετη στην ΑΕ [5]. 

Πρόταση 2.1 (βλ. [5])(Ανακλαστική ιδιότητα). Η κάθετη στην ε-
φαπτοµένη µιας παραβολής στο σηµείο επαφής Μ διχοτοµεί τη γωνία που 

σχηµατίζει η ΜΕ και η ηµιευθεία Μt, που είναι οµόρροπη του OE
����

. 
Απόδειξη. Έστω Μµ η κάθετη στην ΚΜ στο σηµείο Μ. Προφανώς 

ισχύει ˆâ β= , αφού ˆ ˆα γ=  , ˆ ˆβ δ=  και επιπλέον ισχύει ˆγ̂ δ= . 
 Πρόταση 2.2 (βλ. [5]) (Εφαρµογή 2 σελ. 98 και Άσκ. 6, σελ. 100 

[2]). Αν η εφαπτοµένη της παραβολής (Σχήµα 2) στο σηµείο Μ αυτής τέ-
µνει τη διευθετούσα στο σηµείο ∆ και τον άξονα y′y στο Κ1, τότε ισχύει ότι: 

1. � 90oM E∆ =  
2. 1EK M⊥ ∆   

3. 2
1 1 1EK K M K= ⋅ ∆  

Πρόταση 2.3 (Εφαρµογή 1, ii, σελ.96 [2]). Έστω η παραβολή C και 
ε1 και ε2 δύο εφαπτόµενες αυτής στα σηµεία Μ και Ν (Σχήµα 2). Να δειχθεί 
ότι η ευθεία ΜΝ διέρχεται από την εστία Ε της παραβολής, αν και µόνον αν 
το σηµείο τοµής των εφαπτόµενων ∆ ανήκει στη διευθετούσα.  
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Απόδειξη. Αν Μ, Ε και 
Ν είναι συνευθειακά, τότε οι 
εφαπτόµενες στα  Μ και Ν θα 
τέµνονται κάθετα στο ∆, αφού 
οι ΕΓ και ΕΑ διχοτοµούν 
παραπληρωµατικές γωνίες και 
είναι µεσοκάθετες στις Ν∆ και 
Μ∆. Προφανώς το ∆ είναι το 
µέσον του ΑΓ. Αντιστρόφως, 
έστω το ∆ σηµείο της διευ-
θετούσας δ. Προσδιορίζουµε τα 
Α και Γ επ’ αυτής, ώστε 
∆Α=∆Ε=∆Γ. Τότε ∆Μ και ∆Ν 
είναι οι εφαπτόµενες (Σχήµα 2). 
Αφού το τρίγωνο ΑΕΓ είναι 

ορθογώνιο και οι ΕΑ και ΕΓ διχοτόµοι αντίστοιχα των γωνιών �OEM  και 
� ,OEN  τα σηµεία Μ, Ε και Ν είναι συνευθειακά. 

Πόρισµα 2.4. Έστω Μ, Ν και Ε συνευθειακά, όπου Μ και Ν σηµεία 
της παραβολής και Ε η εστία της. Τότε M,Ο και Γ, όπου Γ η προβολή του Ν 
στη διευθετούσα, συνευθειακά (Σχήµα 2). 

Απόδειξη. Με το σύµβολο ∼  συµβολίζουµε την οµοιότητα. Εύκολα 
βλέπουµε ότι 1 1BE EA K MA GMKΓ Γ△ ∼△ ∼△ ∼△  (Σχήµα 2). Οπότε 

 
1 2

2
GO

BE GM BO GM BO GM

B GK B B GO
= ⇔ = ⇔ =

Γ Γ Γ
 (2.1) 

Η τελευταία αναλογία της σχέσης  (2.1) και το γεγονός ότι τα τρίγωνα ΟΒΓ 
και ΜGΟ είναι ορθογώνια δείχνουν την πρόταση. 

Πρόταση 2.5 (Άσκ. 5, σελ. 100 [2]). Έστω η παραβολή C και η ε-
φαπτοµένη ε αυτής σε ένα σηµείο της Μ. Αν η ΜΟ τέµνει την διευθετούσα 
στο Γ, να δειχθεί ότι ΓΕ//ε (Σχήµα 2). 

Απόδειξη. Από το προηγούµενο Πόρισµα 2.4, το Γ συµπίπτει µε το 
ίχνος του Ν στη διευθετούσα. 

Πρόταση 2.6 (Εφαρµογή, σελ. 92 [2]). Έστω η παραβολή C και µια 
ευθεία που διέρχεται από την εστία της τέµνει την παραβολή στα σηµεία Μ 
και Ν. Να αποδειχτεί ότι το γινόµενο των αποστάσεων των Μ και Ν από 
τον οριζόντιο άξονα είναι σταθερό. 

Απόδειξη. Από το Σχήµα 2 είναι φανερό ότι 
2MH N AB B BEΛ Γ⋅ = ⋅ = . 
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Πρόταση 2.7 (Άσκ. 4, σελ. 100 [2]). Έστω σηµείο Μ της παραβο-
λής C. Να αποδειχθεί ότι ο κύκλος µε 
διάµετρο ΕΜ, όπου Ε η εστία της πα-
ραβολής, εφάπτεται στον κατακόρυφο 
άξονα y′y. 

Απόδειξη. Ο περιγεγραµµένος 
κύκλος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΕΚ1Μ 
(Σχήµα 2) έχει το κέντρο του Ο1 στο 
µέσον της ΕΜ, οπότε Ο1Κ1 είναι κάθετη 
στο άξονα y′y. 

Πρόταση 2.8 (Άσκ. 7, σελ. 100 
[2]). Έστω η παραβολή C και ένα 
σηµείο της Μ. Φέρουµε την εφαπτοµένη 
στο Μ και έστω Μ′ το σηµείο της τοµής 
αυτής µε τον οριζόντιο άξονα x′x. Αν η παράλληλη προς τον άξονα από το 
Μ τέµνει τη διευθετούσα στο Α, να αποδειχθεί ότι το τετράπλευρο ΜΑΜ′Ε 
είναι ρόµβος. 

Απόδειξη. Αυτό ισχύει, αφού οι διαγώνιες αυτού (Σχήµα 2) τέµνο-
νται κάθετα και διχοτοµούνται (θυµίζουµε ότι η ΕΑ διχοτοµεί τη γωνία 
�OEA). 

Λήµµα 2.9. Στο τετράγωνο 
ΑΒΓ∆, θεωρούµε τα Ε και Ζ στις ΑΒ 
και Α∆ αντίστοιχα, ώστε 5 AE AB⋅ =  
και 5 AZ A⋅ = ∆ . Αν Ο είναι το σηµείο 
τοµής των κάθετων στις ΑΒ στο Ε και 
Α∆ στο Ζ, να αποδειχθεί ότι το Γ είναι 
το κοινό σηµείο τοµής των παραβολών 
που έχουν κορυφή το Ο και 
διευθετούσες τις ΑΒ και Α∆. 

Απόδειξη. Αν Ο είναι η 
κορυφή και Α∆ η διευθετούσα µιας 
παραβολής, τότε το Ε1, όπου ΟΕ1=ΟΖ, 
θα είναι η εστία της. Το Μ, σηµείο 
τοµής της ∆Ε1 και της ΟΛ είναι µέσον 
της ∆Ε1. Εύκολα υπολογίζει κάποιος τα τµήµατα στο Σχήµα 3. Από το Πυ-
θαγόρειο θεώρηµα το τρίγωνο ΜΓ∆ είναι ορθογώνιο, οπότε το Γ είναι ση-
µείο της παραβολής µε κορυφή το Ο και διευθετούσα την Α∆. Από τη συµ-
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µετρία του σχήµατος το σηµείο Γ ανήκει επίσης  στην παραβολή µε κορυφή 
το Ο και διευθετούσα την ΑΒ. 

Πρόταση 2.10 (Άσκ. 8, σελ. 100 [2]). ∆ίνονται οι παραβολές C1: 
y2=2px και C2: x

2=2py.  
1. Να αποδείξετε ότι αυτές τέµνονται στα σηµεία (0,0) και M(2p,2p).  
2. Αν οι εφαπτόµενες των C1(Ε1,δ1) και C2(Ε2,δ2)  στο σηµείο Μ τέµνουν τις 

C2 και C1 στα Β και Γ αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι η ΒΓ είναι η κοινή 
εφαπτοµένη των παραβολών. 

Απόδειξη.  1. Προκύπτει αµέ-σως από το Λήµµα 2.9.  
2. Έστω Β το σηµείο τοµής της ΜΚ µε την κάθετη στην ΟΚ στο 

σηµείο Ε2. Τα τρίγωνα ΟΕ1Κ και Ε2ΚΒ είναι ίσα. Έτσι Ε2Β=2·ΟΑ1, οπότε η  
εφαπτοµένη της C2 στο Β είναι η Α1Α2, αφού είναι µεσοκάθετη στην Ε2∆2. 
Οµοίως για την εφαπτοµένη της C1 στο Γ.  

3. Η Έλλειψη. 

Ορισµός 3.1. Έστω Ε′ και Ε δυο σηµεία ενός επιπέδου. Ονοµάζεται 
έλλειψη µε εστίες τα σηµεία Ε′ και Ε ο γεωµετρικός τόπος (γ.τ.) C των ση-
µείων του επιπέδου, των οποίων το άθροισµα των αποστάσεων από τα Ε′ 
και Ε είναι σταθερό ( 2 α= ⋅ ) και µεγαλύτερο του Ε′Ε ( 2 γ= ⋅ ) . 

Έχει γραφεί στην [5] ότι: «Για να βρούµε ένα σηµείο Μ της έλλει-
ψης, παίρνουµε ένα σηµείο Ν στον κύκλο (Ε′,2 a⋅ ) και έστω Μ το σηµείο 
τοµής της Ε′Ν και της µεσοκάθετης στο τµήµα ΝΕ (Σχήµα 5). Προφανώς το 
Μ είναι σηµείο του γ.τ,. 
αφού ΜΕ′+ΜΕ=ΜΕ′+ΜΝ 
= 2 a⋅ . Τα Ε′ και Ε ονο-
µάζονται εστίες της έλλει-
ψης και η Ε′Ε εστιακή από-
σταση. Το µέσον Ο του Ε′Ε 
ονοµάζεται κέντρο της έλ-
λειψης και η ευθεία Ε′Ε 
είναι ο οριζόντιος άξονας, 
ενώ η κάθετη στο µέσον Ο 
του Ε′Ε είναι ο κατά-
κόρυφος άξονας. Αποδει-
κνύεται ότι το Μ είναι το µοναδικό σηµείο της έλλειψης που ανήκει στη µε-
σοκάθετη ΕΝ. ∆ηλαδή, η µεσοκάθετη στο ΕΝ είναι η εφαπτόµενη στην έλ-
λειψη. Έτσι, για να φέρουµε την εφαπτοµένη σ’ ένα σηµείο Μ της έλλειψης 
ή από ένα σηµείο Σ στο εξωτερικό της, αρκεί να προσδιορίσουµε το σηµείο 
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Ν του κύκλου (Ε′,2 a⋅ ). Η κάθετη από το Ε στον οριζόντιο άξονα x′x προσ-
διορίζει επί του κύκλου το D. Η µεσοκάθετη στο ED προσδιορίζει το Β 
στον κατακόρυφο άξονα, που είναι το µέσον B του Ε′D, οπότε και ΕΒ=α 
(διάµεσος ορθογωνίου τριγώνου). Αν ορίσουµε ΟB=β, στο ορθογώνιο τρί-
γωνο ΕΟΒ, προφανώς θα έχουµε τη γνωστή µας σχέση 2 2 2β α γ= − . Το 
ΟΑ λέγεται οριζόντιος ηµιάξονας, ενώ το τµήµα ΟΒ κατακόρυφος ηµιάξο-
νας. Τα α και β προσδιορίζουν πλήρως την έλλειψη, γι’ αυτό πολλές φορές 
γράφουµε η έλλειψη C(α,β). Τέλος, για τις ιδιότητες της έλλειψης (σελ. 102, 
[2]), η εφαρµογή του θεωρήµατος των διαµέσων στο τρίγωνο Ε′ΜΕ (το Μ 
σηµείο του 1ου τεταρτηµόριου), θέτοντας ΜΕ=x, ΜΕ′= 2 a x⋅ − , 

( , )x α γ α∈ − , δίνει  
2 2 2 22 2OM x x aα γ= − + − . 

Η διάµεσος, λοιπόν, εύκολα φαίνεται ότι είναι µια φθίνουσα συνάρτηση του 
x, ήτοι OMβ α≤ ≤ . Επιπλέον, η προέκταση της ΝΕ (Σχήµα 5) τέµνει τον 

κύκλο (Ε′,2α) στο Η. Από το ισοσκελές τρίγωνο ΗΕ′Ν φαίνεται ότι το τε-
τράπλευρο Ε′Μ′ΕΜ είναι παραλληλόγραµµο και συνεπώς το Ο, σηµείο το-
µής των διαγώνιων αυτού, είναι κέντρο συµµετρίας αυτής. Η συµµετρία ως 
προς τον άξονα x′x  είναι προφανής, ενώ η συµµετρία ως προς το κέντρο Ο 
και τον άξονα x′x συνεπάγεται και τη συµµετρία ως προς τον κατακόρυφο 
άξονα y′y. Έτσι, κάθε σηµείο της έλλειψης βρίσκεται στο εξωτερικό του 
κύκλου (Ο,ΟΒ) και στο εσωτερικό του (Ο,ΟΑ), Σχήµα 6.» 

Πρόταση 3.1 [5](Ανακλαστική ιδιότητα σελ. 108 [2]). Η κάθετη 
στην εφαπτοµένη µιας έλλειψης µε εστίες Ε′ και Ε, στο σηµείο επαφής Μ, 

διχοτοµεί τη γωνία �'E ME . 
Πρόταση 3.2 (Άσκ. 5, σελ. 112 

[2]). Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόµενες 
στα άκρα της διαµέτρου µιας έλλειψης 
είναι παράλληλες. (∆ιάµετρος λέγεται το 
τµήµα που συνδέει δυο συµµετρικά 
σηµεία αυτής ως προς το κέντρο Ο). 

Απόδειξη. Στο Σχήµα 5, ήδη, 
έχουµε αποδείξει (βλ. και [5]) ότι τα 
σηµεία στα άκρα µια διαµέτρου είναι 
συµµετρικά ως προς κέντρο και επιπλέ-
ον οι εφαπτόµενες είναι κάθετες στην 
ΝΝ′, συνεπώς παράλληλες µεταξύ τους. 
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Πρόταση 3.3 (Παραµετρικές εξισώσεις της έλλειψης, σελ. 106 
[2]). Έστω δύο οµόκεντροι κύκλοι C1: (Ο,α) και C2: (Ο,β) (β α< ) και η 
ακτίνα ΟΚ του C1, τέµνει τον C2 στο Λ. Αν η κάθετη από το Κ στον οριζό-
ντιο άξονα, τέµνει στο Μ την κάθετη από το Λ στον κατακόρυφο άξονα, 
τότε το Μ ανήκει σε έλλειψη. 

Απόδειξη. Έστω Β το σηµείο τοµής του κατακόρυφου άξονα µε τον 
κύκλο C2, Ε και Ε′ δυο σηµεία του οριζόντιου άξονα (Σχήµα 6), έτσι ώστε 
ΒΕ=ΒΕ′=α και Ν η προβολή του Μ στον οριζόντιο άξονα. Είναι φανερό ότι 
Ε′Ε=2γ. Υψώνοντας στο τετράγωνο και χρησιµοποιώντας το θεώρηµα των 
διαµέσων,  έχουµε 

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

' 2

' ( )

' (1 ) (1 )

'

ME ME a

ME ME a MO a ON MN

ME ME a

ME ME a

β β

συν ϕ β ηµ ϕ

γ συν φ

+ = ⋅ ⇔

⋅ = + − = + − + ⇔

⋅ = − + − ⇔

⋅ = −

 (2.2) 

Όµως η τελευταία από τις (2.2) ισχύει, αφού από το Πυθαγόρειο Θεώρηµα 
και λίγες αλγεβρικές πράξεις προκύπτει: 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

' ( )( ' )

[ ( ) ] [ ( ) ] ( ) ,

ME ME MN NE MN NE

β ηµ ϕ γ βσυνϕ β ηµ ϕ γ βσυνϕ α γ συν φ

⋅ = + + =

+ − ⋅ + + = −
 

η οποία αποδεικνύει την πρόταση.  
Πρόταση 3.4 (Άσκ. 6 σελ. 113 [2]). Έστω η έλλειψη C(α,β) και ένα 

σηµείο της Μ (βλ. Σχήµα 6). Έστω το Κ, σηµείο τοµής της κάθετης από το 
Μ στον οριζόντιο άξονα και του κύκλου C(O,α), όπου Ο το κέντρο της έλ-
λειψης. Αν από το Μ φέρουµε την παράλληλη στην ΟΚ, αυτή τέµνει τον 
οριζόντιο άξονα στο Γ  και τον κατακόρυφο στο ∆. Τότε ισχύει ότι ΜΓ=β 
και Μ∆=α. 

Απόδειξη. Η απόδειξη είναι προφανής από την Πρόταση 3.3 και τα 
παραλληλόγραµµα που σχηµατίζονται.  

Πόρισµα 3.5 (Εφαρµογή, σελ. 107 [2]). Έστω ο κύκλος C: (Ο,α), 
και ένα σηµείο Κ, του οποίου η ορθή προβολή στον οριζόντιο άξονα είναι 
το Ν. Πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα ΚΝ ορίζουµε σηµείο Μ, τέτοιο ώστε, 
NM

NK

β

α
= , 0 β α< < . Αν το Κ κινείται στον κύκλο C, τότε το Μ κινείται σε 

έλλειψη. 
Απόδειξη. Από την οµοιότητα των τριγώνων ΚΛΜ και ΚΟΝ (Σχήµα 

6)  και την Πρόταση 3.3 αποδεικνύεται η αλήθεια του Πορίσµατος.  
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Πρόταση 3.6 Έστω C(α,β) η έλλειψη µε κέντρο το Ο και ένα σηµείο 
Μ αυτής. Αν Ν είναι η προβολή αυτού στον οριζόντιο άξονα και Σ το ση-
µείο τοµής της εφαπτοµένης της C στο Ε µε τον οριζόντιο άξονα, τότε 
ON

O

α

α
=

Σ
. 

Απόδειξη. Από το ισοσκελές τρίγωνο ΜΕΓ (Σχήµα 7) προκύπτει η 

ισότητα των γωνιών φ1 και φ2, από την παραλληλία των ΟΚ και ΕΓ η ισότη-
τα των γωνιών φ1 και φ3, από το εγγράψιµο τετράπλευρο ΜΝΕΚ η ισότητα 
των φ2 και φ4, οπότε η ισότητα των φ3 και φ4 συνεπάγεται την οµοιότητα 
των τριγώνων ΟΚΝ△  και ΟΣΚ△ , η οποία δείχνει την αποδεικτέα.  

Πρόταση 3.7 (Εφαρµογή 1, σελ. 109 [2]). Έστω C1(α,β) µια έλλει-
ψη µε κέντρο Ο και C2(Ο,α) ο κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα α. Αν Μ ένα 
σηµείο της έλλειψης C1 και ∆ το σηµείο που η κάθετη στον οριζόντιο άξονα 
τέµνει το κύκλο C2, τότε οι εφαπτόµενες του κύκλου στο ∆ και της έλλειψης 
στο Μ διέρχονται από το ίδιο σηµείο Σ του οριζόντιου άξονα (Σχήµα 7). 

Απόδειξη. Αν Σ′ είναι το σηµείο τοµής της εφαπτοµένης στον κύ-
κλο C2 µε τον οριζόντιο άξονα, το γεγονός ότι το ∆Ν είναι ύψος του ορθο-
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γωνίου τριγώνου Ο∆Σ′, στο σχήµα 7, συνεπάγεται ότι 
'

ON a

a OΣ
= . Έτσι, 

από το προηγούµενο πόρισµα προκύπτει ότι το Σ′ ταυτίζεται µε το Σ. 
Άσκ. 3.8. Να διατυπωθούν και να αποδειχθούν αντίστοιχες προτά-

σεις µε τις 3.6 και 3.7 για τον κατακόρυφο άξονα.  
Πρόταση 3.9 (Άσκ. 7, σελ. 113 [2]). Έστω ζ′ και ζ οι εφαπτόµενες 

στην έλλειψη C(α,β), (0<β<α), στις κορυφές Α′ και Α αντιστοίχως (Σχήµα 
7α), και ε η εφαπτοµένη της έλλειψης σ’ ένα σηµείο Μ. Αν η ε τέµνει τις ζ′ 
και ζ στα σηµεία Γ και Γ′, τότε ισχύει: 

1. Ο κύκλος µε διάµετρο το ΓΓ′διέρχεται από τις εστίες της έλλειψης.  
2. 2' ' βΑΓ ⋅Α Γ = . 

Απόδειξη. Θεωρούµε τον κύκλο G(H,HE), όπου το Η είναι το ση-
µείο τοµής της εφαπτόµενης ε 
και του κατακόρυφου άξονα. 
Έστω ∆ το συµµετρικό του Ε ως 
προς την ε, προφανώς αυτό είναι 
σηµείο του κύκλου G και ανήκει 
στον κύκλο (Ε′,2α), ο οποίος 
τέµνει τον οριζόντιο άξονα στο 
∆′. Από το ισοσκελές τρίγωνο 
∆Ε′∆′ και το γεγονός ότι το Γ 
είναι σηµείο τοµής των 
µεσοκάθετων των Ε∆ και Ε∆′ 
συνάγεται ότι η ΕΓ είναι 
µεσοκάθετη του ισοσκελούς 
τριγώνου Ε′∆∆′ από την κορυφή 
Ε′ και συνεπώς είναι διχοτόµος 
της γωνίας ΕΕ′∆, έτσι το Γ 
(σηµείο τοµής της µεσοκάθετης της χορδής Ε∆ και της διχοτόµου της αντί-
στοιχης εγγεγραµµένης γωνίας) ανήκει στον κύκλο G, οπότε και το Γ′, αφού 
ΗΓ=ΗΓ′. Εποµένως έχουµε: 

2 2 2( )( )ΑΓ×ΑΓ'=ΑΓ×ΑΓ''=ΑΕ×ΑΕ' α γ α γ α γ β= − + = − =  (2.3). 

4. Η Υπερβολή. 

Ορισµός 4.1. Έστω Ε′ και Ε δυο σηµεία ενός επιπέδου. Ονοµάζεται 
υπερβολή µε εστίες τα σηµεία Ε′ και Ε ο γεωµετρικός τόπος C των σηµείων 
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του επιπέδου των οποίων η διαφορά των αποστάσεων από τα Ε′ και Ε είναι 
σταθερή ( 2 α= ⋅ ) και µικρότερη του Ε′Ε ( 2 γ= ⋅ ). 

Όπως συνέβη και στις δυο προηγούµενες παραγράφους, έτσι κι εδώ, 
µεταφέρουµε από την [5] ότι «για να βρούµε ένα σηµείο Μ της υπερβολής, 
παίρνουµε ένα σηµείο Ν στον κύκλο (Ε′, 2 a⋅ ) και έστω Μ το σηµείο τοµής 
της Ε′Ν και της µεσοκάθετης στο τµήµα ΝΕ (Σχήµα 5). Προφανώς το Μ 
είναι σηµείο του τόπου, αφού 
ΜΕ′–ΜΕ=ΜΕ′–ΜΝ=2 a⋅ . Τα 
Ε′ και Ε ονοµάζονται εστίες 
της υπερβολής και η Ε′Ε 
εστιακή απόσταση. Το µέσον 
Ο του Ε′Ε ονοµάζεται κέντρο 
της υπερβολής και η ευθεία 
Ε′Ε είναι ο οριζόντιος άξονας, 
ενώ η κάθετη στο µέσον Ο του 
Ε′Ε είναι ο κατακόρυφος άξο-
νας αυτής. Το Μ είναι το 
µοναδικό σηµείο της υπερ-
βολής που ανήκει στη µεσο-
κάθετη του ΕΝ. ∆ηλαδή, η µεσοκάθετη στο ΕΝ είναι η εφαπτόµενη στην 
υπερβολή. Έτσι, για να φέρουµε την εφαπτοµένη σ’ ένα σηµείο Μ της υ-
περβολής (ή από ένα τυχαίο σηµείο του επιπέδου), αρκεί να προσδιορίσου-
µε το σηµείο Ν του κύκλου (Ε′,2 a⋅ ) (εφόσον προσδιορίζεται) και να φέ-
ρουµε τη µεσοκάθετη στην ΕΝ».. 
Η προέκταση της ΕΝ, προς το µέρος του Ν (Σχήµα 8), τέµνει τον κύκλο 
(Ε′,2 a⋅ ) στο Ν′. Η τοµή της Ν′Ε′ µε τη µεσοκάθετη στο τµήµα ΕΝ′ προσ-
διορίζει το Μ′, το οποίο είναι επίσης σηµείο της υπερβολής, αφού Μ′Ε–
Μ′Ε′=Μ′Ν′-Μ′Ε′=Ν′Ε′= 2 a⋅ . Η ισότητα των γωνιών α, β, γ, δ και ε εξα-
σφαλίζει ότι το τετράπλευρο ΕΜ′Ε′Μ είναι παραλληλόγραµµο, οπότε το 
κέντρο Ο είναι κέντρο συµµετρίας της υπερβολής. Προφανώς, ο οριζόντιος 
άξονας είναι άξονας συµµετρίας, οπότε (λόγω της συµµετρίας ως προς κέ-
ντρο) και ο κατακόρυφος θα είναι άξονας συµµετρίας αυτής. Τέλος, για τις 
ιδιότητες της υπερβολής (σελ. 116, [2]), τα σηµεία Α και Α′ λέγονται κορυ-
φές της υπερβολής και ΟΑ=α, αφού  

2 2

2

a
OA OE AE a

γ
γ

−
= − = − = .    (3.1) 
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Από το δεύτερο θεώρηµα των διαµέσων στο τρίγωνο Ε′ΜΕ και θέ-
τοντας ' 2E M EM a− = ⋅  και ' 2ΕΕ γ= ⋅ , προκύπτει ότι 

2 2' 2 '

( ' )( ' ) 2 2

2 ( ' ) 4

E M EM E E O

E M EM E M EM

a E M EM

∆

γ Ο∆

γ Ο∆

− = ⋅ ⋅

− + = ⋅ ⋅

⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅

  (3.2) 

∆εδοµένου, όµως, ότι ' 2MΕ ΕΜ γ+ ≥ ⋅ , από την (3.2) παίρνουµε ότι  
4 4a aγ γ Ο∆ Ο∆⋅ ⋅ ≤ ⋅ ⋅ ⇔ ≤ , 

δηλαδή, ότι τα σηµεία της υπερβολής είναι δεξιά της ευθείας της κάθετης 

στο Α και άρα, αυτή, δεν τέµνει τον κατακόρυφο άξονα.  
Από την κατασκευή της υπερβολής, προφανώς, όταν η προέκταση 

της ακτίνας του κύκλου Ε′Ν και η µεσοκάθετη της ΕΝ είναι παράλληλες, 
τότε δεν προσδιορίζεται σηµείο της υπερβολής. Στην περίπτωση αυτή, η 
µεσοκάθετη της ΕΝ διέρχεται από την αρχή των αξόνων και ονοµάζεται 
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ασύµπτωτη. Επί πλέον, η ΕΝ είναι εφαπτόµενη στον κύκλο (Ε′,2 a⋅ ) και 
υπάρχουν δυο τέτοιες ασύµπτωτες, που είναι µεσοκάθετες στις δυο εφαπτό-
µενες του κύκλου (Ε′,2 a⋅ ) από το σηµείο Ε. 

Πρόταση 4.1 (Ανακλαστική ιδιότητα, σελ. 121 [2])[5]. Η κάθετη 
στην εφαπτοµένη µιας υπερβολής στο σηµείο επαφής Μ, διχοτοµεί τη γω-
νία που σχηµατίζει η ΜΕ′ και η προέκταση της ΜΕ. 

Πρόταση 4.2 (Μερική περίπτωση Άσκ. 3 σελ. 124 [2]). Αν η εφα-
πτοµένη στην υπερβολή C στο σηµείο Μ τέµνει τις ασύµπτωτες στα σηµεία 
Μ1 και Μ2, τότε ΜΜ1=ΜΜ2.  

Απόδειξη. Αφού οι ασύµπτωτες είναι οι µεσοκάθετες στις κοινές 
εφαπτόµενες στον κύκλο (Ε′,2α) από το σηµείο Ε, ενώ η εφαπτόµενη στην 
υπερβολή η µεσοκάθετη 
στο τµήµα ΕΝ που ενώνει 
το σηµείο Ν του κύκλου µε 
το Ε, η απόδειξη της 
πρότασης είναι ισοδύναµη 
µε το επόµενο πρόβληµα. 

Πρόβληµα. Έστω 
ένας κύκλος (Ε′,R) και ένα 
σηµείο Ε εκτός αυτού. Αν 
ΒΕ και ΓΕ οι κοινές 
εφαπτόµενες από το σηµείο 
στον κύκλο και Ν ένα 
σηµείο του τόξου ΒΓ, να 
δειχτεί ότι η Ε′Ν διχοτοµεί 
τη διάκεντρο ΚΛ των περι-
γεγραµµένων κύκλων στα τρίγωνα ΒΕΝ και ΓΕΝ (Σχήµα 9). 

Απόδειξη. Στο Σχήµα 9, µε το ίδιο µικρό ελληνικό γράµµα παρι-
στάνουµε ίσες γωνίες, που η αιτιολόγηση είναι εύκολη για τον αναγνώστη, 
δηλαδή, 

 

� � � � �

� �

� � � � �

� �

' '

'

'

'

B E K K E N N B E N K M M N E

E K N B E N

N E E

σ

ϕ

Λ Λ Γ Ν Γ Ε Ν ΛΜ Μ ΛΕ τ

Ν ΛΕ Ν Ε Κ ρ

= = = = =

= =

= = = = =

= =

 (3.3) 

Έτσι εύκολα προκύπτει η οµοιότητα των εξής ζευγών τριγώνων: 
'E NK BNE△ ∼△  και 'E ΛN ΓEN△ ∼△ , που µας αποδίδουν τις αναλογίες 
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'E K BE

NK NE
=  και  

'E Λ EΓ

ΛN EN
= , οπότε λόγω της ισότητας των εφαπτοµένων 

ΒΕ και ΓΕ προκύπτει 
' 'E Λ E K

ΛN NK
= . Επί-σης, εύκολα προκύπτουν οι οµοιό-

τητες: 'E ΛM ΛNM△ ∼△  και 'E KM KNM△ ∼△ , που µας δίνουν 
'E Λ ΛM

ΛN NM
=  και 

'E K KM

NK NM
= , από όπου προκύ-πτει το ζητούµενο.  

Πρόταση 4.3 (Άσκ. 4 σελ. 123 [2]). Η εφαπτόµενη της υπερβολής 
στην κορυφή Α τέµνει την ασύµπτωτη στο σηµείο Γ. Αν Ο το κέντρο αυτής, 
τότε ΟΕ=ΟΓ (Σχήµα 10). 

Απόδειξη. Θυµίζουµε ότι οι ασύµπτωτες αυτής είναι οι µεσοκάθετες 
στις κοινές εφαπτόµενες ΕΝ και ΕΝ′ από το σηµείο Ε στον κύκλο (Ε′,2α), 
οπότε ΟΕ1=α. Επίσης, ΟΑ=α. Η ισότητα των ορθογωνίων τριγώνων ΟΑΓ 
και ΟΕΕ1 αποδεικνύει ότι ΟΓ=ΟΕ. 

Στο Σχήµα 10, αν θέσουµε ΑΓ=β, προκύπτει ότι β2=γ2–α2. Το ορθο-
γώνιο Γ∆∆′Γ′ είναι γνωστό ως «ορθογώνιο βάσης». 

Πρόταση 4.3 (Άσκ. 1 σελ. 124 [2]). Αν Ε1 είναι η προβολή της ε-
στίας Ε µιας υπερβολής στην ασύµπτωτη, τότε: 1) ΟΕ1=α και 2) ΕΕ1=β. 

Απόδειξη. Είναι προφανής από την απόδειξη της προηγούµενης 
πρότασης (Σχήµα 10). 

Πρόταση 4.4 (Άσκ. 2 σελ. 124 [2]). Έστω ε και ε′ οι εφαπτόµενες 
στις κορυφές Α και Α′ µιας υπερβολής (Σχήµα 11). Αν µια τρίτη εφαπτόµε-
νη τέµνει τις δυο 
προηγούµενες στα σηµεία Γ 
και Γ′, τότε 

1. ο κύκλος µε διάµετρο 
το ΓΓ′ διέρχεται από 
τις εστίες της υπερ-
βολής. 

2. 2'AΓ AΓ β⋅ = . 
Απόδειξη. Επειδή το 

Γ βρίσκεται στη µεσοκάθετη 
του ΒΕ και ΕΝ, το Γ είναι 
κέντρο του κύκλου (Γ,ΓΕ). 
Αυτό, όµως, συνεπάγεται ότι 
οι γωνίες α και β είναι ίσες. Τότε, 180 2p a= °− ⋅ 180 2 sβ= °− ⋅ = . Το πα-
ραπάνω συνεπάγεται ότι το Γ ανήκει στον περιγεγραµµένο κύκλο του τρι-
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γώνου Ε′ΕΝ. Η τοµή του άξονα y′y µε την µεσοκάθετη στο ΕΝ προσδιορί-
ζει το κέντρο αυτού Κ. Από τη συµµετρία του σχήµατος, το τµήµα ΓΓ′ είναι 
η διάµετρός του.  

Αφού Α′Γ′=ΑΓ′′, θα ισχύει: 
 

2

2 2 2 2 2 2 2( ) ( )

2AΓ Α'Γ' = ΑΓ ΑΓ'' = ΚΕ ΚΑ

OE OK OA OK γ α β

⋅ ⋅ − =

− − − = − =
   (3.4) 

5. Επίλογος. 
Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια οι κ.τ. που διδάσκονται 

στη Β′ Λυκείου να παρουσιαστούν µέσα από την σ.Ε.Γ., που επίσης διδά-
σκεται στο Λύκειο. Οι κ.τ. είναι θησαυρός και παρακαταθήκη των Αρχαίων 
Ελλήνων στην ανθρωπότητα, θα λέγαµε ένας πνευµατικός Παρθενώνας και 
χρειάζονται, µάλλον, την προσοχή µας και την αγάπη µας. Οι αποδείξεις (µε 
τη χρήση της σ.Ε.Γ.) είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων των µαθητών µας. 
Σε καµιά από αυτές δε χρειάστηκε το σχήµα της κ.τ. Αυτό σηµαίνει ότι όλες 
οι παραπάνω προτάσεις θα µπορούσαν να µετατραπούν σε προβλήµατα της 
σ.Ε.Γ., όπως συνέβη µε την Πρόταση 4.2. Τέλος, ένα πλήθος από ιδιότητες 
των κωνικών τοµών θα µπορούσε κάποιος να δει στο [4].  

 
Ευχαριστίες: Ευχαριστούµε τον άγνωστο κριτή, στον οποίο οφείλεται 

και η απόδειξη της Πρότασης 2.1, για τις χρήσιµες παρατηρήσεις του. 
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