Ανάλςζη δπαζηηπιόηηηαρ- θύλλο επγαζίαρ
Τίηλορ : Γύν δξαζηεξηόηεηεο ζε επζεία-θύθιν. α) Ζ «ρξπζή επζεία» β) νη
γεσκεηξηθνί ηόπνη κηαο νηθνγέλεηαο θύθισλ.
Τάξη: Γίσξν κάζεκα ζε καζεηέο Β ιπθείνπ ζε αίζνπζα κε δηαδξαζηηθό πίλαθα,
ρξεζηκνπνηώληαο θύιιν εξγαζίαο, καζεκαηηθό ινγηζκηθό

Ζ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία απνηειεί ζηαζεξό ππιώλα γλώζεο ,έκπλεπζεο θαη
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο εδώ θαη δύν ρηιηάδεο ρξόληα. Σηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηνύληαη
απιέο ηδηόηεηεο γσλίεο, ηξηγώλσλ θαη θύθινπ. Δλώ ινηπόλ ε αθόξκεζε γίλεηαη κε ηε
γεσκεηξία, ε αξηζκεηηθνπνίεζή ηεο (αλαιπηηθή Γεσκεηξία) από ηνλ ζπνπδαίν Γάιιν
Μαζεκαηηθό θαη θηιόζνθν Καξηέζην,

έξρεηαη κε ηζρπξόηεξα εθόδηα λα ιύζεη

πξνβιήκαηα αιιά θαη λα αλαθαιύςεη λέα, όπυρ ηην αναπαπάζηαζη ηηρ «σπςζήρ
εςθείαρ». Τν κάζεκα ζηεξίδεηαη ζηε ηερλνινγία, αθνύ ην ινγηζκηθό πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη δίλεη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ρξήζηκεο ώζηε λα ζπληειείηαη πην
εύθνια ε κεηαθνξά ελλνηώλ από ην πεγαίν δειαδή ηελ ελππάξρνπζα γλώζε ζην
ζηόρν, δειαδή ζηελ θαηαλόεζε θαη θαηάθηεζε ηεο γλώζεο από ηνπο καζεηέο. Οη
αλαπαξαζηάζεηο αθνξνύλ

α) ηελ θιίζε κηαο επζείαο, ρσξίο αξηζκεηηθνύο

ππνινγηζκνύο, απιώο παξαηεξώληαο ηελ ή πεηξακαηηδόκελνη κε ην ινγηζκηθό. β) Θα
ζπζρεηίζνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο εθαπηνκέλεο κε ηηο θιίζεηο επζεηώλ. γ) Θα
αλαηξέςνπλ δηαηζζεηηθά ηελ εηθαζία εθ((α+β)/2) = (εθα+εθβ)/2 δ) Γεσκεηξηθνί
ηόπνη

εκθαλίδνληαη

ζηνπο καζεηέο θαζώο ηα θέληξα ησλ θύθισλ θηλνύληαη

δπλακηθά. Γίλεηαη ηώξα ε επθαηξία-αθόξκεζε ζηνπο καζεηέο λα απνδείμνπλ κε
αλαιπηηθέο ή αιγεβξηθέο κεζόδνπο απηό πνπ δηαπίζησζαλ ζην ινγηζκηθό. ε) Γίλεηαη ε
δπλαηόηεηα αλαπαξάζηαζεο ελόο κεηαβιεηνύ εκβαδνύ ηξηγώλνπ θαη ε αληηζηνίρεζή
ηνπ ζαλ ηεηκεκέλε ηεο αληίζηνηρεο ζπλάξηεζεο. ζη) Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην
ινγηζκηθό γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Έηζη πέξα από ηελ επηζπκεηή
θηλεηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκηνπξγηθή ζθέςε ζα ληώζνπλ
δεκηνπξγηθνί εθθξαζηέο

όκνξθσλ καζεκαηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Γεληθά

ην

ινγηζκηθό κε ηηο δπλακηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο ζα δώζεη κηα ώζεζε ζηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε θαιύηεξε ηππηθή
πξνζέγγηζε ησλ ζηόρσλ πνπ ζέηεη ν δηδάζθσλ. Οη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο,
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ζα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα ζα θάλνπλ ηηο
εηθαζίεο ηνπο ζπκπεξάζκαηα.

Σηόσοι ηος Μαθήμαηορ
Ζ
ελεξγνπνίεζε
θαη
ζπκκεηνρή
όισλ
ησλ
καζεηώλ.
Οη καζεηέο λα κεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Να εξγαζηνύλ ζην θύιιν εξγαζίαο, ζηνλ πίλαθα, ζηνλ δηαδξαζηηθό
πίλαθα.
Να αληηιεθζνύλ ηελ νιηζηηθόηεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη εηδηθόηεξα
ηε δηάρπζε ηεο Γεσκεηξίαο ζε άιια πεδία ησλ Μαζεκαηηθώλ αιιά θαη ζε
άιινπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο.
Να γλσξίζνπλ θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία (Αξηζηνηέιεο, Δπθιείδεο,
Καξηέζηνο, Λενλάξλην ληα Βίληζη, ρξπζόο ιόγνο) θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
όηη ηα Μαζεκαηηθά είλαη κηα ζπλερήο θαη αηέξκνλε δηαδηθαζία ηδεώλ θαη
πξνζπαζεηώλ.
Να θαηαιάβνπλ ηα Μαζεκαηηθά ζα πνιηηηζκηθό ζηνηρείν (αλαθνξά
ζηελ ρξπζή ηνκή ζαλ αλζξώπηλν θαηαζθεύαζκα ην νπνίν ελππάξρεη θαη ζηελ
θύζε).
Να απνζαθελίζνπλ θαη λα εκπεδώζνπλ γλσζηέο - άγλσζηεο έλλνηεο.
Τειηθά λα απνιαύζνπλ ην κάζεκα ζπκκεηέρνληαο ζε κηα
ελλνηνινγηθή «γπκλαζηηθή».
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Ανάλςζη ηηρ Δπαζηηπιόηηηαρ 1
1. Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ ζρήκα1 ζην νπνίν ην Κ θηλείηαη θαη καδί ηνπ ν
θύθινο, ν νπνίνο εθάπηεηαη ζηνπο άμνλεο. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα εηθάζνπλ
πσο έγηλε ε θαηαζθεπή, πνπ θηλείηαη ην
Κ,
από
πνύ
απηό
ηζαπέρεη.
Σσήμα 1

2. Αθνύ επαλαδηαπηζησζεί όηη θάζε Γπλακηθόο
πνπ
ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ ηζαπέρεη από ηηο θύθινο
εθάπηεηαη ζηνπο
πιεπξέο ηεο, δεηείηαη λα θάλνπλ ηελ ίδηα ζεηηθνύο
θαηαζθεπή ζε ζρήκα κεηαμύ ησλ y=x, εκηάμνλεο
y=0 γεσκεηξηθά, δειαδή θέξλνληαο ηε
δηρνηόκν θαη ηα θάζεηα ηκήκαηα πξνο ηηο
πιεπξέο (γηα επθνιία ζηελ θαηαζθεπή
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έηνηκν εξγαιείν θαηαζθεπήο θάζεησλ ηκεκάησλ- νη
καζεηέο ζην θύιιν εξγαζίαο εξγάδνληαη κε θαλόλα θαη δηαβήηε). Απνηέιεζκα είλαη
θύθινο πνπ εθάπηεηαη ζηηο y=x, y=0 θαη πνπ ζην ινγηζκηθό θηλείηαη δπλακηθά
δηαηεξώληαο ηηο ηδηόηεηεο ηεο θαηαζθεπήο ( εθαπηόκελνη θύθινη).
3.
Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζρήκα κε ηελ
y=x θαη δεηείηαη λα ραξάμνπλ ηελ y=3x ζην
θύιιν εξγαζίαο θαη λα ηελ πιεθηξνινγήζνπλ Σσήμα 2
ζην ινγηζκηθό (Σπδήηεζε γηα ηελ θιίζε- ζπλη.
δ/λζεο) Καηόπηλ δεηείηαη λα εηθάζνπλ γηα ηελ
εμίζσζε ηεο δηρνηόκνπ ηεο νμείαο γσλίαο ηνπο.
Έρεη παξαηεξεζεί όηη κηα γξήγνξε απάληεζε
πνιιώλ καζεηώλ είλαη ε «ελδηάκεζε» y=2x.
Με ην ινγηζκηθό ραξάζζνπκε ηελ y=2x, νπόηε δηαηζζεηηθά βιέπνπκε όηη δελ είλαη
απηή.
4.
Γίλεηαη ζπδήηεζε γηαηί ε δηρνηόκνο δελ είλαη ε y=2x. Σηνλ πίλαθα
ζρεδηάδνπκε ηηο y=x, y=2x θαη ηελ
δηρνηόκν ηνπο ς=ιx. Σθνπόο είλαη λα
αλαδείμνπκε
ηηο
ζρέζεηο
ησλ
ζπληειεζηώλ δηεύζπλζεο κε ηηο γσλίεο
σο πξνο ηνλ x΄x. Έζησ α, β νη γσλίεο ησλ
y=x, y=2x . Με θαηάιιειεο εξσηήζεηο
νδεγνύκαζηε όηη ε δηρνηόκνο ζρεκαηίδεη
γσλία
θαη δηαηππώλνπκε ην θαίξην
εξώηεκα

αλ

Σσήμα 3

Δπηπξόζζεηα αλαιύνπκε ην ζέκα απηό θαη κε θαηάιιειε εθαξκνγή ζην ινγηζκηθό
3
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ηνπ geogebra. Σην παξαπάλσ ζρήκα 3 έλα ζεκείν Β θηλείηαη πάλσ ζηελ ζπλάξηεζε
εθx, νη γσλίεο α=π/4, β, κε εθβ=3 αλαπαξίζηαληαη κε ηα Ζ, Η. Τν Κ είλαη κέζν ηνπο
θαη αλαπαξηζηά ηελ
. Όηαλ ε ηεηκεκέλε Θ ηνπ ζεκείνπ Β βξίζθεηαη ζην Κ, ε
αληίζηνηρε ηεηαγκέλε Δ δελ βξίζθεηαη ζην Λ (ηεηαγκέλε 2). Ταπηόρξνλα ε θίλεζε
ηνπ Β ζέηεη ζε θίλεζε ηελ επζεία y=
x πνπ δηαηζζεηηθά θαίλεηαη λα γίλεηαη
δηρνηόκνο ησλ y=x, y=3x.
5. Εεηάκε ηώξα λα γίλεη αλαιπηηθή θαηαζθεπή εγγξαθήο ησλ θύθισλ, αλάινγε
ηεο γεσκεηξηθήο πνπ είδακε ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γειαδή λα
πιεθηξνινγήζνπκε ηηο εμηζώζεηο ηεο δηρνηόκνπ θαη ηνπ θύθινπ.
Ποια όμυρ είναι η εξίζυζη ηηρ δισοηόμος; Ποιο
είναι ηο κένηπο και η ακηίνα ηος κύκλος;
Α ηξόπνο, βάζεη ηεο ηδηόηεηαο ηεο δηρνηόκνπ.
Καζνδεγνύκε κε βνεζεηηθέο εξσηήζεηο λα αληηιεθζνύλ μαλά ην δεηνύκελν, λα
θάλνπλ έλα ζρέδην ιύζεο θαη λα ην εθηειέζνπλ.
Μηα ιύζε κπνξεί λα είλαη ε παξαθάησ:
Έζησ είλαη ε y=ιx θαη Δ(k,ιk) ζεκείν ηεο, ηόηε
|1d(E,y=x)=
d(E,y=3x)
ι|=

=

ο

σπςζόρ

λόγορ

θ≈1,62
Άξα ε εμίζσζε ηεο δηρνηόκνπ είλαη
, ην θέληξν είλαη έλα ηπραίν ζεκείν
Γ θαη ε αθηίλα είλαη d(E,y=x)=
k=x(Γ) θαη ι=

ηεο

, όπνπ
ζσήμα 4 Η σπςζή εςθεία ζαν δισοηόμορ ηηρ
οξείαρ γυνίαρ ηυν y=xκαι y=3x

Δπεηδή είλαη ζεκαληηθό νη καζεηέο λα θάλνπλ κηα αλαζθόπεζε θαη επαιήζεπζε
απηήο ηεο ιύζεο, πξνηείλεηαη απηή λα γίλεη ζην ινγηζκηθό όπνπ ζα έρνπλ θαη ηε ραξά
ηεο δεκηνπξγίαο αιιά θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηε έλλνηα όηη
απηό «ππαθνύεη» ζηα Μαζεκαηηθά.
Έηζη γηα ηελ θαηαζθεπή ζην ινγηζκηθό:
Πιεθηξνινγνύκε θ=(5^.5+1)/2 , ηελ y=θx, . Παίξλνπκε ζεκείν Γ πάλσ ζηελ y=θx.
Γηα ηελ αθηίλα είλαη r=d(Γ,y=θx)=
. Πιεθηξνινγνύκε
θαη
ηελ
εμίζσζε
(x - x(Γ))² + (y - y(Γ))² = r² θαη ην απνηέιεζκα είλαη απηό πνπ ζέιακε. (ζρήκα 4)
Β ηξόπνο κε δηαλπζκαηηθό ινγηζκό
Με βνεζεηηθέο εξσηήζεηο θαζνδεγνύκε πξνο έλα ζρέδην ιύζεο όπσο ζηελ
παξαθάησ πξνηεηλόκελε ιύζε. Θεσξνύκε Μ(1,3), Ο(0,0) ζεκεία επί ηεο y=3x Λ(1,1)
,Ο(0,0) ζεκεία επί ηεο y= x
4
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Π(1,ι) ,Ο(0,0) ζεκεία επί ηεο δηρνηόκνπ y= ιx θαη παίξλνπκε ηα εζσηεξηθά γηλόκελα
1+3ι=
1+α=
Απαηηώληαο σ=θ

ι=

Γ ηξόπνο κε ηξηγσλνκεηξία
Εεηάκε λα ιπζεί πάιη ην πξόβιεκα κε δνζκέλνπο ηνπο ηύπνπο
θαη
Με βνεζεηηθέο εξσηήζεηο θαζνδεγνύκε πξνο έλα ζρέδην ιύζεο όπσο ζηελ παξαθάησ
πξνηεηλόκελε ιύζε
Ζ δεηνύκελε γσλία είλαη ε x=(α+β)/2, όπνπ εθα=3, εθβ=1,
έηζη

Οπόηε

ε

νπνία

x2-x-1=0 πνπ έρεη ζεηηθή ιύζε ηελ x=

θαηαιήγεη

ζηελ

δεπηεξνβάζκηα

=

Γ ηξόπνο, κε ζεώξεκα εζσηεξηθήο δηρνηόκνπ
Πξνηξέπνπκε λα ιύζνπλ νη καζεηέο ην πξόβιεκα κε θαηάιιειν ζεώξεκα.
Σύκθσλα κε ηνλ Polya ζην βηβιίν ηνπ «Πώο λα ην ιύζσ» (How to solve it) θαιό
είλαη λα κε δίλνπκε από ηελ αξρή ην όλνκα ηνπ ζεσξήκαηνο, αιιά λα έξρεηαη απηό
ζπδεηώληαο κε ηνπο καζεηέο, ξσηώληαο γηα παξάδεηγκα: «πνην γλσζηό ζεώξεκα
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε απηό ην ηξίγσλν;»
Έηζη κηα πξνηεηλόκελε ιύζε είλαη ε παξαθάησ:
Από ην (1,0), θέξνπκε θάζεην ζηνλ ρρ΄ θαη απηή ηέκλεη
ηελ y=x ζην Β, ηελ δεηνύκελε δηρνηόκν ζην Γ, ηελ y=3x
ζην Α
Σην ηξίγσλν ΟΒΑ (ζρήκα 5) από ην θεώπημα
εζυηεπικήρ δισοηόμος:
Αλ ηώξα Γ(1,ι) Γ(0,ι) είλαη ΓΒ=ι-1, ΑΒ=3-ι,
ΟΒ=

,ΟΑ=

νπόηε ι=

άξα ε εμίζσζε ηεο

δηρνηόκνπ ΟΓ: y=
ςχήμα 5

5
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Ανάλςζη δπαζηηπιόηηηαρ 2
α) (ρ-8)² +ς²-16+ι(ρ-ς-8)=0
ις +64-16-8ι =0

ρ2+ ς2-16ρ+ιρ-

Α=ι-16, Β=-ι, Γ=48-8ι

Α2+Β2-4Γ =2ι2+64>0 γηα θάζε ι. Δίλαη θύθινο
κε ζηνηρεία R=

θαη θέληξν Κ(8-ι/2,ι/2)

πιεθηξνινγνύκε ζην ινγηζκηθό ην Κ θαη ηελ
εμίζσζε ηνπ θύθινπ

ςχήμα6 οι κφκλοι διζρχονται απο τα Μ,Ν

β) δείρλνπκε ην γ ηόπν ηνπ Κ, θηλνύκε ηνλ δξνκέα ι θαη βιέπνπκε ην Κ λα θηλείηαη ζε
επζεία, θαη δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηελ εμίζσζε. Μια λύζη ζα είλαη Κ(8ι/2,ι/2)=(x,y)
θαη απαιείθνληαο ην ι παίξλνπκε ηελ ε2: x+y=8 . πνπ δηέξρεηαη από ην Α(8,0) θέληξν
ηνπ C1 θαη είλαη θάζεηε ζηελ ε1: x-y-8=0

γ) Λύλνληαο ην ζύζηεκα παίξλνπκε Μ(
Ν

(

),

),
ΜΝ=8=2ξ

άλλη λύζη είλαη λα βξνύκε ηελ απόζηαζε ηνπ
θέληξνπ Α(8,0) από ηελ ε1 : ρ-ς-8=0 d=
άλλη λύζη είλαη λα δνύκε όηη ε ε1 δηέξρεηαη από ην
θέληξν

ηνπ

θύθινπ

Με ηηο δύν ηειεπηαίεο ιύζεηο γίλεηαη θαλεξό όηη κε ηε

ςχήμα 7 ο γ. τόποσ των κζντρων

γεσκεηξηθή αληηκεηώπηζε ην εξώηεκα ιύλεηαη πην εύθνια.
Γείρλνπκε επζεία θαη θύθιν ζην ινγηζκηθό
δ) Κηλνύκε ηνλ δξνκέα ι θαη βιέπνπκε όηη ε νηθνγέλεηα θύθισλ δηέξρεηαη από ηα
ζεκεία Μ, Ν. Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα ην απνδείμνπλ
Μια λύζη ζα είλαη λα επαιεζεύζνπλ ηηο ζπλ-λεο ησλ ζεκείσλ Μ(
(

), Ν

), ζηελ εμίζσζε C2 Μια άλλη λύζη: Έζησ Μ(α,β) έλα θνηλό ζεκείν

ησλ ε1, C1
6
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ηόηε ηζρύεη α-β-8=0 θαη (α-8)2+β2-16=0 νπόηε είλαη

πνιύ εύθνιν ηώξα λα

επαιεζεύζνπκε ηνλ θύθιν C2
ε) Ζ ε2 (γ. ηόπνο)δηέξρεηαη από ην κέζν Α
ηεο ΜΝ, θαη είλαη θάζεηε ζε απηή άξα ην
ΚΜΝ ηζνζθειέο γηα θάζε ι, εθηόο ηεο
ηηκήο ι=0, αθνύ ηόηε δελ ζρεκαηίδεηαη
ηξίγσλν (νη δύν θύθινη ζπκπίπηνπλ) .
Δίλαη Κ(8-ι/2,ι/2), Α(8,0), νπόηε ε
δηάθεληξνο ΚΑ=

, είλαη

ην ύςνο ηνπ ηξηγώλνπ. Τν εκβαδό ηνπ είλαη
Δ(ι)=2

|ι|.

Ο

γεσκεηξηθόο

ηόπνο

είλαη

ςχήμα8 ο γ τόποσ του εμβαδοφ 1

ε

y=2

|x|

ρσξίο

ην

Ο(0,0)

Γηα ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ ζην ινγηζκηθό κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζεκείν
Λ(ι, 2

|ι|) γξάθνληαο Λ=(ι,2*2^0.5*Abs(ι)) θαη λα δνύκε ηελ θίλεζή ηνπ, ε

ελαιιαθηηθά λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ g(x)= g(x) = 2 (2^0.5) abs(x)

Πξναηξεηηθά (αλ ππάξρεη ρξόλνο) κεηαθέξνπκε ην
εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ
ζαλ ηεηαγκέλε, ν καζεηήο κπνξεί λα δηαθξίλεη .νηη
ην εκβαδό ηείλεη πξνο ηελ ειάρηζηε ηηκή θαη
ακέζσο κεηά μαλαπαίξλεη ηηο ίδηεο ηηκέο. Άξα
παίξλεη ηηο ίδηεο ηηκέο γηα αληίζεηεο ηηκέο ηνπ ι
(άξηηα ζπλάξηεζε, ζύλνιν ηηκώλ)
ςχήμα9 η μεταφορά του εμβαδοφ
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Φφλλο εργαςίασ
Δραςτηριότητα1
1. Κοιτώντασ ςτον διαδραςτικό πίνακα τον δυναμικό κφκλο,

τι παρατθρείτε ςτο ςχιμα; , που κινείται, το Κ; , πώσ ζγινε το ςχιμα;

2. Στο φφλλο εργαςίασ

ι ςτο λογιςμικό να
κάνετε τθν
προθγοφμενθ
καταςκευι με
γεωμετρικι μζκοδο.

3. ςχεδιάςτε τθν y=3x και τθν διχοτόμο

τθσ οξείασ γωνίασ που ςχθματίηουν οι
ευκείεσ y=3x , y=x
Ποια πικανό να είναι θ εξίςωςθ τθσ
διχοτόμου;

4. Βρείτε τθν εξίςωςθ τθσ διχοτόμου
α) βάςει τθσ ιδιότθτασ που ζχει θ
διχοτόμοσ

β) βάςει διανυςματικοφ λογιςμοφ
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γ) Χρθςιμοποιώντασ γνωςτό κεώρθμα

δ) Χρθςιμοποιώντασ τουσ τφπουσ

9

Βλάςτοσ Αιμίλιοσ Μακθματικόσ- πειραματικι διδαςκαλία Μάρτιοσ 2015

Δραςτηριότητα2
Γίλνληαη ε επζεία ε1:σ-τ-8=0 , ν θύθινο C1: (σ-8)² +τ²-16=0
θαη ε νηθνγέλεηα θακππιώλ C2: (σ-8)² +τ²-16+λ(σ-τ-8)=0 , ι
πξαγκαηηθόο
α) Απνδείμηε όηη ε εμίζσζε C2 είλαη νηθνγέλεηα θύθισλ γηα ηνπο νπνίνπο βξείηε
θέληξν Κ θαη αθηίλα.

β) Βξείηε ηνλ γ.ηόπν ησλ θέληξσλ Κ ηνπ θύθινπ C2 . Τη ζρέζε έρεη κε ηελ ε1; θαη ηνλ
C1;

.

γ) Γείμηε όηη ε ε1 ηέκλεη ηνλ C1 ζε δύν ζεκεία αληηδηακεηξηθά.
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δ) Αλ Μ , Ν ηα ζεκεία ηνπ γ εξσηήκαηνο ηόηε λα δείμεηε όηη θαη ε νηθνγέλεηα θύθισλ

C2 δηέξρεηαη από απηά, γηα θάζε ι.

ε)
i) Γηθαηνινγείζηε όηη ην ηξίγσλν
ΚΜΝ είλαη ηζνζθειέο γηα θάζε ι
δηάθνξν κεδέλ.

ii) Βξείηε ην εκβαδό ηνπ, θαζώο θαη ην γεσκεηξηθό ηόπν ηνπ εκβαδνύ θαζώο ην ι
δηαηξέρεη ην R*
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