ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
4ον ΥΠΕΡΒΟΛΗ
1) Να νξίζεηε γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ππεξβνιέο, ηηο ζπλ/λεο ηεο θνξπθήο ηνπο, ηηο ζπλ/λεο ησλ
εζηηώλ ηνπο, ηελ εθθεληξόηεηά ηνπο θαη ηηο εμηζώζεηο ησλ αζύκπησηώλ ηνπο:
i) 4x2-45y2=180,
ii) 49y2-16x2=784,
iii) x2-y2=25,
iv) 9x2-64y2=1.
2) Να βξεζεί ε εμίζσζε θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ ππεξβνιέο:
i) Άμνλαο (ΑΑ΄)=8, εζηίεο (5,0),
ii) Δζηία (8,0) θνξπθή (6,0),
iii) δηέξρεηαη από ηα ζεκεία (3,1), (9,5),
iv) δηέξρεηαη από ην ζεκείν (3,-5) θαη έρεη αζύκπησηεο 2xy=0,
v) θνξπθή (6,0) θαη κηα αζύκπησηε
4x-3y=0,

x2 y2

 1 θαη εθάπηεηαη ηεο επζείαο (ε): x-y+1=0,
25 16
x2 y2

 1 θαη είλαη ηζνζθειήο,
vii) έρεη ηηο ίδηεο εζηίεο κε ηελ έιιεηςε
25 16
vi) έρεη ηηο ίδηεο εζηίεο κε ηελ έιιεηςε

viii) Έρεη εζηίεο (3,0) θαη εθάπηεηαη ηεο επζείαο (ε): 2x-y-4=0.
3) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηηο αζύκπησηεο ηεο ππεξβνιήο

x2 y2

 1 θαη ηελ επζεία (ε): 9x+2y-24=0.
4
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4) Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ εθαπηόκελσλ (ε) ηεο ππεξβνιήο 25x2-4y2=100 πνπ είλαη παξάιιειεο ζηελ
επζεία (ε): 3x-y=0.
5) Να βξεζνύλ ηα ζεκεία ηεο ππεξβνιήο x2-2y2=8 ζηα νπνία ε εθαπηόκελή ηεο (ε) λα είλαη θάζεηε ζηελ
επζεία (ε): 4x+5y=2.

x2 y2

 1 πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
6) Φσηεηλή αθηίλα μεθηλάεη από ηελ εζηία Δ ππεξβνιηθνύ θαηόπηξνπ
5
4
ζεηηθό εκηάμνλα Οx , ζρεκαηίδεη γσλία α κε ηνλ Οx, ηέηνηα ώζηε π<α<3π/2 θαη εθα=2 θαη αλαθιάηαη επί
ηνπ θαηόπηξνπ. Να θαηαζθεπάζεηε ην θάηνπηξν, ηελ πξνζπίπηνπζα αθηίλα, ηελ αλαθιώκελε αθηίλα
θαη λα βξεζεί ε εμίζσζε ηεο ηξνρηάο ηεο επί ηεο ππεξβνιήο αλαθιώκελεο αθηίλαο.
7) Να δείμεηε όηη ε εθαπηόκελε ηεο ππεξβνιήο β2x2-α2y2=α2β2 πνπ έρεη ζπληειεζηή δ/λζεο m, έρεη εμίζσζε

y  mx  a 2 m 2   2 .
8) Να δείμεηε όηη ην κεηαμύ ησλ αζύκπησησλ ηκήκα ηεο εθαπηνκέλεο κηαο ππεξβνιήο δηρνηνκείηαη από
ην ζεκείν επαθήο.
9) Να βξεζεί ε γσλία ησλ αζύκπησησλ κηαο ππεξβνιήο κε εθθεληξόηεηα ε=2.
10) Να βξείηε ηηο θνηλέο εθαπηόκελεο ηεο έιιεηςεο 9x2+16y2=144 θαη ηεο ππεξβνιήο x2-64y2=64.
11) Να δείμεηε όηη θάζε εζηία ηεο ππεξβνιήο β2x2-α2y2=α2β2 απέρεη από ηηο αζύκπησηνπο απόζηαζε ίζε κε
β.


x2 y 2
2
12) Γίλεηαη ε ππεξβνιή 2  2  1 θαη νη επζείεο  : x 
,  : x  
. Έζησ Μ(x, y) ηπραίν ζεκείν

a


2

ηεο έιιεηςεο.
a) Να δείμεηε όηη ν ιόγνο ησλ απνζηάζεσλ ηνπ ζεκείνπ Μ από ηελ επζεία δ 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 δ΄ 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
1  
1  

θαη Δ΄Μ αληίζηνηρα κε ηνλ εκηάμνλα Οx.
13) Γίλεηαη ε ππεξβνιή 9x2-16y2=144. Να βξείηε ηα ζεκεία ηεο ππεξβνιήο γηα ηα νπνία ΑΔΑΔ΄, όπνπ Δ,
Δ΄ νη εζηίεο ηεο.
14) Αλ Α ηπραίν ζεκείν ηζνζθεινύο ππεξβνιήο κε εζηίεο Δ θαη Δ΄, λα δείμεηε όηη (ΟΑ)2=(ΑΔ).(ΑΔ΄).
15) Γίλεηαη ν θύθινο x2+y2=α2 θαη ε ηζνζθειήο ππεξβνιή x2-y2=α2. Από ηπραίν ζεκείν Μ ηνπ θύθινπ
θέξλνπκε ηελ εθαπηνκέλε ηνπ πνπ ηέκλεη ηνλ άμνλα x΄Ox ζην Ν. Να δείμεηε όηη ην κήθνο ηνπ επζ.
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ηκήκαηνο ΜΝ είλαη ίζν κε ηελ ηεηαγκέλε ελόο από ηα ζεκεία ηεο ππεξβνιήο πνπ έρεη ηεηκεκέλε ίζε κε
(ΟΝ).

x2 y 2
y 2 x2


1

 1 είλαη ζπδπγείο ππεξβνιέο κε εθθεληξόηεηεο ε 1 θαη ε2 αληίζηνηρα.
16) Έζησ 2
θαη
a
2
 2 a2
Να δείμεηε όηη ε12+ε22=ε12ε22.

a
x2 y 2
  . Να δείμεηε όηη
17) Έζησ θ ε ζεηηθή ξίδα ηεο εμίζσζεο t -t-1=0 θαη ε ππεξβνιή 2  2  1 κε

a 
2

  .
18) Αλ ε εθαπηνκέλε (ε) ππεξβνιήο ζε ηπραίν ηεο ζεκείν Μxx΄ θαη ε θάζεηε ζηελ (ε) ζην ζεκείν Μ
ηέκλνπλ ηνλ άμνλα y΄Oy ζηα Α θαη Β, λα δείμεηε όηη ν θύθινο δηακέηξνπ ΑΒ δηέξρεηαη από ηηο εζηίεο ηεο
ππεξβνιήο.

x2 y 2
19) **Γίλεηαη ε ππεξβνιή 2  2  1 . Τπραία επζεία (ε) ηέκλεη ηελ ππεξβνιή ζηα ζεκεία Μ1(x1,y1) θαη
a

Μ2(x2,y2) θαη ηηο αζύκπησηέο ηεο ζηα ζεκεία Β θαη Γ. Να δείμεηε όηη ηα ηκήκαηα ηεο (ε) πνπ είλαη κεηαμύ
ησλ αζύκπησησλ θαη ηεο ππεξβνιήο είλαη ίζα.
20) Γίλεηαη ε ππεξβνιή x2-2y2=4 θαη ε επζεία (ε): 3x+4y-1=0. Αθνύ δηαπηζηώζεηε όηη δελ ηέκλνληαη, λα
βξείηε ην ζεκείν ηεο ππεξβνιήο πνπ απέρεη ηελ ειάρηζηε απόζηαζε από ηελ (ε).
21) **Να δείμεηε όηη νη εθαπηόκελεο ζηα θνηλά ζεκεία κηαο έιιεηςεο θαη κηαο ππεξβνιήο πνπ έρνπλ θνηλέο
εζηίεο, είλαη θάζεηεο.

 3

,4  , αλ ζ(-π, π) κε ζπ/2,
 


22) i) Να βξεζεί ν γ.η. ησλ ζεκείσλ  

ii) Να βξείηε ηηο εμηζώζεηο ησλ εθαπηόκελσλ ηνπ παξαπάλσ γ.η. πνπ δηέξρνληαη από ην ζεκείν
Ρ(1,4),
iii) Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ παξαπάλσ γ.η. πνπ είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία (ε):
5x-3y+3=0.

 3

1

2

1 

23) Να βξείηε ηνλ γ.η. ησλ ζεκείσλ 
   ,
     , όηαλ ην ι κεηαβάιιεηαη ζην R*.
2

2
 




24) Γίλεηαη ε επζεία (ε): 4y-9=0 θαη ην ζεκείν Δ(0,4). Να βξεζεί ν γ.η. ησλ ζεκείσλ Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ
γηα ηα νπνία ε απόζηαζή ηνπο από ην Δ είλαη ίζε κε ηα 4/3 ηεο απόζηαζήο ηνπο από ηελ (ε).
25) Γίλεηαη ε επζεία (ε): 3y-8=0 θαη ην ζεκείν Δ(0,6). Να βξεζεί ν γ.η. ησλ ζεκείσλ Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ
γηα ηα νπνία ε απόζηαζή ηνπο από ην Δ είλαη ίζε κε ηα 3/2 ηεο απόζηαζήο ηνπο από ηελ (ε).
26) i) Να δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ(x,y) κε x  a

e  e 
e  e 
θαη y  
όπνπ α, β, ζηαζεξνί ζεηηθνί
2
2

πξαγκαηηθνί, όηαλ ην ζ κεηαβάιιεηαη, αλήθεη ζηελ ππεξβνιή β2x2-α2y2=α2β2,
ii) αλ Μ(x,y), x>0 ,y>0 ηπραίν ζεκείν ηεο ππεξβνιήο β2x2-α2y2=α2β2, λα δείμεηε όηη ππάξρεη ζR, ηέηνην
ώζηε x  a

e  e 
e  e 
θαη y  
.
2
2

Γίλεηαη ν Νεπέξεηνο αξηζκόο e2,71.

x2
2
27) Σην ίδην ζύζηεκα αμόλσλ ζεσξνύκε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο έιιεηςεο 2  y  1 θαη ηεο

x2
 y 2  1 , όπνπ θ ε ζεηηθή ξίδα ηεο εμίζσζεο x2=x+1. Να δείμεηε όηη:
ππεξβνιήο

a) Ζ ππεξβνιή έρεη αζύκπησηεο y  
b) νη

αζύκπησηεο

ηέκλνπλ

ηελ

1



x,

έιιεηςε ζηα ζεκεία Γ΄(1,1/  ),

Γ΄΄(1,-1/  ),

Θ΄(-1,1/  ),

Θ΄΄(-1,-1/  ) θαη νη επζείεο Γ΄Γ΄΄, Θ΄Θ΄΄ ηνλ άμνλα x΄Ox ζηα ζεκεία Γ(1,0) θαη Θ(-1,0) αληίζηνηρα,
c) νη ΓΓ΄, ΘΘ΄ είλαη νη δηεπζεηνύζεο ηεο ππεξβνιήο,
d) νη θνξπθέο Γ θαη Η ηεο ππεξβνιήο είλαη νη εζηίεο ηεο έιιεηςεο,
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e) νη θνξπθέο Α θαη Κ ηεο έιιεηςεο είλαη νη εζηίεο ηεο ππεξβνιήο,
f) από ην Γ θέξλνπκε θάζεηε ζηνλ άμνλα x΄Ox πνπ ηέκλεη ηελ έιιεηςε ζηα Γ΄, Λ΄ θαη ηηο αζύκπησηεο ηεο
ππεξβνιήο ζηα Γ΄΄ θαη Λ΄΄. Αλ ε εθαπηνκέλε ηεο έιιεηςεο από ην Γ΄ ηέκλεη ηνλ άμνλα x΄Ox ζην Δ θαη
ηνλ άμνλα y΄Oy ζην Ε, λα δείμεηε όηη ε δηεπζεηνύζα ηεο έιιεηςεο δηέξρεηαη από ην Δ
g) λα δείμεηε όηη νη ηεηκεκέλεο ησλ Γ, Γ, Α θαη Δ ζρεκαηίδνπλ γεσκεηξηθή πξόνδν κε ιόγν ι=  ,
h) ην ΟΑ δηαηξείηαη από ην Γ ζε ρξπζό ιόγν,
i) ην ΟΔ δηαηξείηαη από ην Γ ζε ρξπζό ιόγν,






j)      ,      θαη   1 , όπνπ θ΄ ε άιιε ξίδα ηεο εμίζσζεο x2=x+1,
k) αλ νη θάζεηεο από ηα Α θαη Δ ζηνλ άμνλα x΄Ox ηέκλνπλ ηα ηκήκαηα ηεο ππεξβνιήο θαη ηεο
αζύκπησηήο ηεο πνπ είλαη πάλσ από ηνλ άμνλα x΄Ox ζηα Α΄, Α΄΄ θαη Δ΄, Δ΄΄ αληίζηνηρα, ηόηε
(ΑΑ΄)=(ΓΓ΄) θαη (ΑΑ΄΄)=(ΔΔ΄΄),
l) ην Γ΄ είλαη θνηλό ζεκείν ηεο έιιεηςεο, ηεο δηεπζεηνύζαο θαη ηεο αζύκπησηνπ ηεο ππεξβνιήο,
m) ηα ηκήκαηα ΓΓ΄΄, ΑΑ΄΄ δηαηξνύληαη από ηα Γ΄ θαη Α΄ αληίζηνηρα ζε ρξπζό ιόγν,
n) θάζε επζεία πνπ δηέξρεηαη από ην Ο θαη ηέκλεη ηελ ΔΔ΄, δηαηξείηαη από ηελ ΓΓ΄ ζε ρξπζό ιόγν,
o) ην Γ΄ δηαηξεί ην ΔΕ ζε ρξπζό ιόγν,
p) ε εθαπηνκέλε ηεο ππεξβνιήο ζην Α΄ δηέξρεηαη από ην Γ θαη
q) ηα ζεκεία Ο, Γ΄, Α΄ είλαη ζπλεπζεηαθά.
28) Να δείμεηε όηη ην γηλόκελν ησλ απνζηάζεσλ ηπραίνπ ζεκείνπ ηεο ππεξβνιήο β 2x2-α2y2=α2β2 από ηηο
αζύκπησηέο ηεο είλαη ζηαζεξό θαη ίζν κε (αβ/γ)2.
29) Ζ εθαπηνκέλε ζε ηπρόλ ζεκείν Σ ηεο ππεξβνιήο β2x2-α2y2=α2β2 ηέκλεη ηελ κηα από ηηο αζύκπησηέο
ηεο ζην Α. Αλ Μ θαη Ν είλαη νη πξνβνιέο ηνπ Α ζηνπο άμνλεο, λα δείμεηε όηη ε επζεία ΜΝ δηέξρεηαη από
ην Σ.
30) Έζησ Μ(x,y) ηπραίν ζεκείν. Οξίδνπκε ξ=(ΟΜ) θαη ζ ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε ΟΜ κε ηνλ εκηάμνλα
Οx. Να δείμεηε όηη ε εμίζσζε ξ2ζπλ2ζ=α2 κε α>0 παξηζηάλεη ηζνζθειή ππεξβνιή.
31) Γίλνληαη νη επζείεο (ε1): y=θx θαη (ε2): y=-θx. Να βξεζεί ν γ.η. ησλ ζεκείσλ Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ γηα ηα
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νπνία ην γηλόκελν ησλ απνζηάζεώλ ηνπο από ηηο (ε 1) θαη (ε2) λα ηζνύηαη κε   , όπνπ θ, ι
1  2
ζηαζεξνί ζεηηθνί πξαγκαηηθνί δηάθνξνη ηνπ κεδελόο.
32) Γίλνληαη νη επζείεο (ε1): y=θx θαη (ε2):
y=-θx. Από ηπραίν ζεκείν Μ(x,y) ηνπ επηπέδνπ θέξλνπκε
επζεία παξάιιειε ζηελ (ε2) πνπ ηέκλεη ηελ (ε1) ζην Α. Να βξεζεί ν γ.η. ησλ ζεκείσλ Μ(x,y) ηνπ
επηπέδνπ γηα ηα νπνία 4(ΟΑΜ)=θc2, όπνπ θ, c ζηαζεξνί ζεηηθνί πξαγκαηηθνί δηάθνξνη ηνπ κεδελόο.

