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Veiledes i uke 4

Generelle tips for regning med kjeglesnitt: Notatet om kjeglesnitt er full av mer eller mindre kompliserte utreg-

ninger. Når du skal regne med kjeglesnitt i praksis, er det greieste å holde seg til enkle sammenhenger oppsumert

i figurene, spesielt forholdene mellom halvaksen og avstandene fra sentrum til brennpunkt og styrelinjer. Det er

også kjekt å huske ligningene for kjeglesnittene på standardform, og sammenhengen mellom a, b og ε.

1 – Ellipse med gitte brennpunkt (1)

En ellipse med brennpunkt i (1,0) og (3,0), består av alle punkt P slik at summen av avstandene fra
P til de to brennpunktene er 4. Hva er eksentrisiteten til ellipsen, og hvor ligger styrelinjene? Skriv opp
ligningen for ellipsen i kartesiske koordinater (dvs x, y).

2 – Hyperbel med gitte asymptoter

En hyperbel har asymptotene y =±2x, og passerer gjennom punktet (0,1). Finn hyperbelens brenn-
punkt, styrelinjer og eksentrisitet, og skriv opp ligningen for hyperbelen.

Hint: I motsetning til hyperblene vi har sett på i forelesningene, har denne brennpunktene på y-
aksen og horisontale styrelinjer. Du kan bruke alt du har lært, men aksene må byttes om.

3 – Ellipse med gitte brennpunkt (2)

En ellipse med eksentrisitet εhar brennpunkt i (1,0) og (−1,0). Finn ligningen for ellipsen i kartesiske
koordinater.

4 – Hyperbel med gitte brennpunkt

En hyperbel med eksentrisitet ε har brennpunkt i (1,0) og (−1,0). Finn ligningen for hyperbelen i
kartesiske koordinater. Sammenlign med oppgave 3.

5 – Parabel som grense av ellipser

En ellipse som passerer gjennom origo har begge brennpunkt på x-aksen, med det venstre i (1,0).
Bestem posisjonen til det andre brennpunktet og styrelinjene, gitt at eksentrisiteten er ε< 1.

La nå ε → 1. Hva skjer med kurven i grensen? Hvor blir det av styrelinjene og det variable brenn-
punktet?

Hva skjer om du gjør det samme med hyperbler, men med høyre brennpunkt i (1,0) og ε> 1, når du
lar ε→ 1?

6 – Ellipse og hyperbel med felles brennpunkt

Anta at en hyperbel og en ellipse har begge brennpunkteneB1 ogB2 felles, og at de skjærer hverand-
re i et punkt P. Refleksjonsprinsippet sier at om en lysstråle starter i B1 og treffer P, vil ellipsen speile
lysstrålen i retningB2, mens hyperbelen vil speile den i stikk motsatt retning, rett bort fraB2. Bruk dette
til å vise at kurvene skjærer hverandre vinkelrett.


