ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
3ον ΕΛΛΕΙΨΗ
1) Να νξίζεηε γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ειιείςεηο ην κήθνο κηθξνύ θαη κεγάινπ εκηάμνλα, ηηο
ζπλ/λεο ησλ εζηηώλ θαη ησλ θνξπθώλ ηνπο θαη ηελ εθθεληξόηεηα:
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iii) 225x2+289y2=65025.
2) Να βξεζεί ε εμίζσζε θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ ειιείςεηο, εάλ δίλνληαη ηα ζηνηρεία:
i) Δζηίεο (4,0), θνξπθέο (5,0)
ii) Δζηίεο (0,6), κηθξόο εκηάμνλαο 8
iii) Δζηίεο (5,0), εθθεληξόηεηα 5/8.
iv) Δζηίεο (3,0), β=7.
v) Γηέξρεηαη από ηα ζεκεία (4,1),(-2,-2).
3) Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο έιιεηςεο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(6,4) θαη έρεη α=2β.
4) Να βξεζνύλ ηα κήθε κηθξνύ θαη κεγάινπ εκηάμνλα, εθθεληξόηεηα θαη εζηίεο ηεο έιιεηςεο
9x2+16y2=576.
5) Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο έιιεηςεο 16x2+y2-16=0 ζην ζεκείν A( 1 ,2 3 ) .
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6) Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο έιιεηςεο x +9y =9 πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α(2,-1).

x2 y2
7) Να δείμεηε όηη ην ζεκείν Κ(2α/3,β/3) είλαη εζσηεξηθά ηεο έιιεηςεο 2  2  1 .
a

8) Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ πάλσ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νη δηάκεηξνη ηεο έιιεηςεο x2+6y2=2
πνπ έρνπλ κήθνο 2.
9) Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ εθαπηόκελσλ ηεο έιιεηςεο x2+4y2=16 πνπ είλαη:
i) παξάιιειεο ζηελ επζεία y=2x,
ii) θάζεηεο ζηελ επζεία x+2y+3=0.
10) Να βξείηε ηνλ γ.η. ησλ ζεκείσλ Μ ηνπ επηπέδνπ πνπ έρνπλ δηάλπζκα ζέζεο






OM  3  i  2  j , θ[0,2π].
11) Έζησ α, β ζηαζεξνί ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί. Να βξείηε ηνλ γ.η. ησλ εηθόλσλ ησλ ζεκείσλ
Μ(αζπλζ, βεκζ), όηαλ ην ζ κεηαβάιιεηαη.
12) Η ηξνρηά ηεο γεο γύξσ από ηνλ ήιην είλαη έιιεηςε πνπ ν ήιηνο θαηέρεη ηελ κηα από ηηο δπν εζηίεο ηεο.
Αλ ν κεγάινο εκηάμνλαο ηεο ηξνρηάο είλαη 92,9 εθ. κίιηα θαη ε εθθεληξόηεηα 0,017, λα βξείηε κε
αθξίβεηα ηξηώλ δεθαδηθώλ ςεθίσλ ηε κεγαιύηεξε θαη ηε κηθξόηεξε απόζηαζε ηεο γεο από ηνλ ήιην.
13) Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ θνηλώλ εθαπηόκελσλ ησλ ειιείςεσλ 4x2+5y2=20 θαη 5x2+4y2=20.
14) Να βξεζνύλ νη εμηζώζεηο ησλ επζεηώλ πνπ εθάπηνληαη ηεο έιιεηςεο 4x2+y2=4 θαη ζρεκαηίδνπλ κε ηνπο
άμνλεο ηξίγσλν ειάρηζηνπ εκβαδνύ.
15) Να δείμεηε όηη ε εθαπηνκέλε ηεο έιιεηςεο
εμίζσζε y  mx   m   .
16) Θεσξνύκε ηελ εμίζσζε x2=x+1
2
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 1 πνπ έρεη ζπληειεζηή δηεύζπλζεο m, έρεη
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(1) κε ξίδεο θ, θ΄ κε θ>θ΄. Θεσξνύκε επίζεο ηελ έιιεηςε
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 2  1 κε   . Να απνδείμεηε όηη:
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i) εάλ Δ θαη Δ΄ νη εζηίεο ηεο, ν θύθινο δηακέηξνπ ΔΔ΄ έρεη εκβαδόλ Δ=παβ,
ii) ε εθθεληξόηεηα είλαη  
17) Γίλεηαη ε έιιεηςε

 .

x2 y2
 2  1 κε α>β θαη α2+β2<1 θαη ε επζεία (ε): x+y=2. Να δείμεηε όηη:
2
a


i) Η επζεία (ε) θαη ε έιιεηςε δελ έρνπλ θνηλά ζεκεία
ii) εάλ Μ ηπραίν ζεκείν ηεο (ε) θαη ΜΓ, ΜΓ νη εθαπηόκελεο από ην Μ πξνο ηελ έιιεηςε, λα δείμεηε όηη
ε επζεία ΓΓ δηέξρεηαη από ζηαζεξό ζεκείν, αλεμάξηεηα από ηελ ζέζε ηνπ Μ πάλσ ζηελ (ε). Πνηό
είλαη ην ζεκείν απηό;
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 1 , όπνπ κ>0, α>β>0, έρνπλ ηηο ίδηεο
18) Να δείμεηε όηη νη ειιείςεηο 2  2  1 θαη 2
a

a   
εζηίεο.
19) Να βξεζεί θαλνληθό πνιύγσλν κε ηηο πεξηζζόηεξεο πιεπξέο πνπ κπνξεί λα εγγξαθεί ζε έιιεηςε

x2 y2

 1 θαη λα βξεζνύλ νη ζπλ/λεο ησλ θνξπθώλ ηνπ.
a2  2
20) Να δείμεηε όηη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηεο έιιεηςεο
ηεο Μ(x1,y1) είλαη d 


 2  x12 2

x2 y 2

 1 από ηελ εθαπηνκέλε ηεο ζην ζεκείν
a2  2

.

21) Δάλ ην ζεκείν Α(θ,ι) δηαγξάθεη ηελ έιιεηςε 4x2+y2=4, λα απνδείμεηε όηη ην ζεκείν Β(2θ,ι-1) δηαγξάθεη
θύθιν ηνπ νπνίνπ λα βξείηε θέληξν θαη αθηίλα.
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22) Γίλεηαη ε έιιεηςε 2  2  1 κε α>β>0 θαη νη επζείεο  1 : x 
,  2 : x   . Έζησ Μ(x, y) ηπραίν
a



ζεκείν ηεο έιιεηςεο.
a) Να δείμεηε όηη ν ιόγνο ησλ απνζηάζεσλ ηνπ ζεκείνπ Μ από ηελ επζεία ε 1 θαη από ηελ εζηία Δ(γ, 0)
είλαη ίζνο κε ηελ εθθεληξόηεηα ε,
b) Να δείμεηε όηη ν ιόγνο ησλ απνζηάζεσλ ηνπ ζεκείνπ Μ από ηελ επζεία ε 2 θαη από ηελ εζηία Δ΄(-γ,
0) είλαη ίζνο κε ηελ εθθεληξόηεηα ε.


c) | EM |




θαη | E M |
όπνπ ξ=β2/α θαη θ,ζ νη γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ΔΜ θαη
1  
1  

Δ΄Μ αληίζηνηρα κε ηνλ εκηάμνλα Οx.



d) Δάλ ε επζεία x=γ ηέκλεη ηελ έιιεηςε ζηα ζεκεία Ρ θαη Ρ΄, λα δείμεηε όηη |   | 2  .
23) Να βξεζεί ν γ.η. ησλ θέληξσλ ησλ πεξηθεξεηώλ πνπ εθάπηνληαη ησλ θύθισλ (c1): (x-1)2+y2=25 θαη (c2):
(x+1)2+y2=1.
24) Γίλεηαη ν θύθινο C: (x+2)2+y2=25 θαη ην ζεκείν Θ(2,0). Να βξεζεί ν γ.η. ησλ θέληξσλ ησλ θύθισλ πνπ
δηέξρνληαη από ην Θ θαη εθάπηνληαη ηνπ θύθινπ C.
25) Γίλεηαη νξζνγώλην παξ/κν ΑΒΓΓ κε (ΑΒ)=2α θαη (ΒΓ)=2β. Έζησ Ν θαη Ρ ζεκεία ησλ ΑΓ θαη ΓΓ




AN







αληίζηνηρα, ηέηνηα ώζηε      ,  R. Να βξεζεί ν γ.η. ηνπ ζεκείνπ ηνκήο Μ ησλ ΑΡ θαη ΒΝ,
όηαλ ην ι κεηαβάιιεηαη.
(Υπ: θεωπήστε σύστημα σςν/νων με άξονα σΟσ΄ την ΑΒ και Ο το μέσο τηρ.)
26) Έζησ ζηαζεξνύ κήθνπο επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ θηλείηαη, έηζη ώζηε ηα άθξα ηνπ Α θαη Β λα νιηζζαίλνπλ
πάλσ ζηνπο άμνλεο x΄Ox θαη y΄Oy αληίζηνηρα. Να δείμεηε όηη ζηαζεξό ζεκείν Γ ηνπ ΑΒ δηαθνξεηηθό
από ηα άθξα ηνπ θαηά ηελ θίλεζε απηή:
a) δηαγξάθεη θύθιν αλ ην Γ είλαη ην κέζν ηνπ ΑΒ θαη
b) δηαγξάθεη έιιεηςε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.

