
KONİNİN KESİTLERİ (I)

H. Turgay Kaptanoğlu ∗

Bu yazÜda çember, elips, parabol ve hiper-
bolden söz edeceğiz. Bu düzlem eğrilerinin
denklemlerini elde ettikten sonra birkaç değişik
konuyu açacağÜz. Bunlar, bu eğrilerin yansıtma
özelliklerinin ispatı, dört eğrinin de aynı tip
denklemle yazılabilirliği, düzlemde döndürme,
bu eğrilerin bir koninin bir düzlemle değişik
açılarda kesiştirilmesiyle elde edildiği (dolayısıyla
yazının başlığı), ve daha sonraki bir yazıda in-
celeyeceğimiz gezegenlerin yörüngelerinin elips
olduğu gerçeği.

A. Tanımlar ve Denklemler

İlk olarak çember , düzlemde sabit bir nok-
tadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesi olarak
tanımlanır. Sabit noktaya çemberin merkez i,
uzaklığa ise çemberin yarıçapı denir. Merkez
M(h, k), yarıçap a ve N(x, y) çember üzerinde
bir nokta olsun. a bir uzaklığı gösterdiğinden
pozitif olmak zorundadır. Düzlemde (u, v)
ve (s, t) gibi iki nokta arasındaki uzaklığın√

(u− s)2 + (v − t)2 ile verildiğini hatırlayalım.

O zaman çemberin tanımı bize√
(x− h)2 + (y − k)2 = a

verir ki her iki tarafın karesini alarak buradan

çemberin denklemi olan

(x− h)2 + (y − k)2 = a2

eşitliğini elde ederiz. Çoğunlukla h = k = 0
alırız, çünkü bu çemberi düzlemde kaydırıp mer-
kezini başnokta dediğimiz (0, 0) noktasına ge-
tirmekten başka bir şey değildir, yani çemberin
hiçbir özelliğini değiştirmez. Ayrıca a = 1
olduğunda elde ettiğimiz x2 + y2 = 1 çemberine
birim çember adı verilir.

İkinci olarak parabol , düzlemde sabit bir
nokta ile sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki
noktaların kümesi olarak tanımlanır; noktaya
parabolün odak noktası, doğruya ise doğrultmanı
denir. Odak ile doğrultmanın tam arasındaki
noktaya ise parabolün tepe noktası adı verilir.
Bu nokta doğrultmana ve odağa eşit uzaklıkta
olduğundan parabolün üzerindedir. Odağın ve
doğrultmanın düzlemdeki ve birbirlerine göre
konumlarına göre parabolün denklemi değişik
biçimler alabilir. Biz bir tanesini inceleyelim.
Tepe noktası T (h, k), odak noktası O(h, k + p),
doğrultman y = k − p ve parabolün üzerindeki
bir nokta da N(x, y) olsun. N ’nin doğrultmana
uzaklığı y − k + p ’dir. Parabolün tanımından

y − k + p =
√

(x− h)2 + (y − k − p)2

yazarız. Kareleyip sadeleştirerek buradan para-
bolün denklemi olan

4p(y − k) = (x− h)2

eşitliğini buluruz. Çemberde olduğu gibi genellik-
ten kaybetmeden h = k = 0 alabiliriz. Burada p
yönlü tepe-odak uzaklığıdır ve pozitif veya negatif
olabilir. Şimdi x, y ikilisinden yalnızca biri kare-
lenmiştir. Odaktan geçen ve doğrultmana dik
olan doğrunun denklemi x = h ’dir. Bu doğruya
parabolün eksen’i denir. Parabol bu eksene göre
simetriktir: N ’yi bu eksende yansıttığımızda elde
edeceğimiz (−x + 2h, y) noktası da parabolün
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denklemini sağlar. Tepe noktası haliyle eksen
üzerindedir.

Tepe noktası T (0, 0) ve ekseni x veya y
eksenine paralel olan bütün parabollerin denk-
lemlerini verelim. Az önceki 4py = x2 pozitif
y yönünde açılır; odağı O(0, p) ve doğrultmanı
y = −p ’dir. Odağı O(0,−p) ve doğrultmanı
y = p olan −4py = x2 negatif y yönünde
açılır. Odağı O(p, 0) ve doğrultmanı x = −p
olan y2 = 4px ile odağı O(−p, 0) ve doğrultmanı
x = p olan y2 = −4px sırayla pozitif ve negatif
x yönünde açılırlar.

Şimdi 4p(y − k) = (x − h)2 denklemine
biraz yakından bakalım. Bunu y için rahatlıkla
çözebiliriz ve o zaman

y =
1
4p
x2 − h

2p
x+ k +

h2

4p
= Ax2 +Bx+ C = f(x)

elde ederiz. Burada x herhangi bir gerçel sayı
olabilir ve x ’in aldığı her değere karşılık yalnız
bir y değeri vardır. Yani y , x ’in bir fonksi-
yonudur. Sonuç olarak, ekseni y eksenine paralel
olan her parabol, ikinci dereceden bir polinonum
grafiğidir. Tersine, y = Ax2 +Bx+ C diye ikin-
ci dereceden genel bir polinom fonksiyonu ile işe
başladığımızda, kareye tamamlayarak

y = A

(
x2 +

B

A
x

)
+ C

= A

(
x2 +

B

A
x+

B2

4A2

)
+ C − B2

4A2

y − C +
B2

4A2 = A

(
x+

B

2A

)2

1
A

(
y −

(
C − B′2

4A2

))
=
(
x−

(
− B

2A

))2

elde ederiz ki bu tepe noktası

(h, k) =
(
− B

2A
,C − B2

4A2

)
ve tepe-odak uzaklığı p = 1/4A olan parabolün
denklemidir. Dolayısıyla ikinci dereceden bir
değişkenli polinom fonksiyonlarıyla, eksenleri y
eksenine paralel olan paraboller arasında birebir
bir eşleme vardır. A ’nın ve dolayısıyla p ’nin
işareti parabollerin açıldığı yönü gösterir: pozi-
tifse yukarıya ve negatifse aşağıya.

Üçüncü eğrimiz de uzaklık kavramı yoluy-
la tanımlanır. Elips, düzlemde sabit iki nokta-
dan uzaklıklarının toplamı sabit olan noktaların
kümesidir. İki sabit nokta elipsin odak larıdır.
Odakların tam orta noktası elipsin merkez idir ve
bir bakıma çemberin merkezi gibidir; elips de za-
ten çemberin biraz basık (ya da uzun) halidir.
Odakları birleştiren doğru elipsin ekseni, eksenin
elipsi kestiği iki nokta da elipsin tepe noktalarıdır.
Bir örnek olarak ekseni x eksenine paralel olan bir
elipsin denklemini çıkartacağız. Merkez M(h, k),
odaklar O1(h − c, k) ve O2(h + c, k), tanımdaki
uzaklık 2a ve elips üzerindeki bir nokta N(x, y)
olsun. Elipsin tanımı√

(x− h+ c)2 + (y − k)2 +√
(x− h− c)2 + (y − k)2 = 2a

verir. Sadeleştirmek için önce kareköklerden
birini sağa geçirir, sonra kareler ve birbirini
götüren terimleri atarız; sonra kalan karekökü bir
tarafta yalnız bırakır ve tekrar kareleriz. Birkaç
işlemden sonra elimizde

(x− h)2

a2 +
(y − k)2

a2 − c2
= 1

kalır. NO1O2 üçgeninde |NO1|+ |NO2| = 2a ve
|O1O2| = 2c ’dir. Burada | · | uzunluğu gösterir.
Bir üçgende iki kenarın uzunluklarının toplamı
üçüncü kenarın uzunluğundan büyük olduğundan
a > c ’dir, yani a2 − c2 pozitiftir. O zaman
a2 − c2 = b2 yazarsak, elipsin denklemi

(x− h)2

a2 +
(y − k)2

b2
= 1

olur. Görüldüğü gibi b de c de a ’dan küçüktür.
Bu elipsin ekseni y = k doğrusu, tepe nok-
taları T1(h − a, k) ve T2(h + a, k)’dir. Tabii
gene h = k = 0 almamızda bir sakınca yok.
x = h doğrusu merkezden geçer, eksene dik-
tir ve elipsi S1(h, k − b) ile S2(h, k + b) nokta-
larında keser. Bu noktalar ikincil tepe noktaları
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olarak düşünülebilir. Özetlersek, c merkez-odak
uzaklığı, a merkez-tepe uzaklığı ve b de merkez-
ikincil tepe uzaklığıdır. [T1T2] doğru parçasına
elipsin büyük ekseni, [S1S2] doğru parçasına da
elipsin küçük ekseni adı verilir.

Yukarıda denklemini çıkarttığımız elipste
h−a ≤ x ≤ h+a ve k−b ≤ y ≤ k+b eşitsizlikleri
sağlanır, çünkü değişkenlerden birine bu sınırların
dışında bir değer verdiğimizde, diğer değişkenin
elipsin denklemini sağlayan hiçbir değeri buluna-
maz. Sonuç olarak elips (ve özel hali çember)
sınırlı bir eğridir.

Merkezi M(0, 0) ve ekseni x veya y ekse-
nine paralel olan topu topu iki tip elips vardır.
Biri az önce incelediğimiz ekseni x ekseni ve
odakları O1(−c, 0) ile O2(c, 0) olan

x2

a2 +
y2

b2
= 1

idi. Diğeri ise ekseni y ekseni ve odakları
O1(0,−c) ile O2(0, c) olan

x2

b2
+
y2

a2 = 1

elipsi. Her ikisinde de a > b aldık. Tabii ki elips-
lerimiz eksenleri boyunca daha uzun.

Elipsle çemberi karşılaştırınca aradaki tek
farkın sabit noktaların bir veya iki tane ol-
masından kaynaklandığını görürüz. Elipsin
iki odağını birbirine yaklaştırmak, c ’yi sıfıra
göndermek demektir. O zaman da b , a ’ya
eşitlenir ve elipsin denklemi yarıçapı a olan bir
çemberin denklemi olur çıkar. Bu durumda odak-
larla merkez çakışır.

Gene iki sabit noktaya olan uzaklıklarla
bir dördüncü eğri tanımlayabiliriz. Hiperbol ,
düzlemde sabit iki noktadan uzaklıklarının fark ı

sabit olan noktaların kümesidir. Elipste olduğu
gibi bu noktalara odak lar, orta noktalarına
merkez , bunları birleştiren doğruya eksen, bu
doğrunun hiperbolü kestiği iki noktaya tepe nok-
taları denir. Gene ekseni x eksenine paralel
bir hiperbolün denklemini çıkartalım. Merkez
M(h, k), odaklar O1(h − c, k) ve O2(h + c, k),
tanımdaki uzaklık 2a ve hiperbol üzerindeki bir
nokta N(x, y) ise, tanımdan√

(x− h+ c)2 + (y − k)2 −√
(x− h− c)2 + (y − k)2 = ±2a

yazarız. Elipste anlatıldığı biçimde karekökleri
ortadan kaldırıp sadeleştirerek

(x− h)2

a2 +
(y − k)2

a2 − c2
= 1

elde ederiz. Bu, görünüşte elipsin denkleminin
aynısıdır, ama sadece görünüşte. Farkı görmek
için NO1O2 üçgeninde |NO1| − |NO2| = ±2a
ve |O1O1| = 2c olduğuna dikkat edelim. Bir
üçgende iki kenarın uzunluklarının farkı üçüncü
kenarın uzunluğundan küçük olduğundan a <
c ’dir, yani a2− c2 negatiftir. O zaman a2− c2 =
−b2 yazarız ve hiperbolün denklemi

(x− h)2

a2 − (y − k)2

b2
= 1

olur. Şimdi a, b, c ’den en büyüğü c ’dir. Bu hiper-
bolün ekseni y = k , tepe noktaları T1(h−a, k) ve
T2(h + a, k)’dir. Ayrıca c merkez-odak uzaklığı
ve a merkez-tepe uzaklığıdır. b hakkında biraz-
dan bir iki cümle daha edeceğiz. Hiperbolde de
çoğunlukla h = k = 0 alacağız.

Hiperbolün elipsten (ve diğer iki eğriden)
farklı bir yönü vardır, asimptot ları. Bunlar hiper-
bolün merkezinden geçen ±ab eğimli doğrular-
dır. Asimptot kavramından kasıt, merkezden
uzaklaştıkça hiperbolle asimptotlar arasındaki
uzaklığın azalmasıdır. Bunu göstermek için, x
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sınırsız büyüdükçe y doğrultusundaki uzaklığın
sıfıra gittiğini göstermek yeter. h = k = 0
durumunda asimptotlar y = ± b

ax doğrularıdır.
Hiperbolün denklemini y için çözersek,

y = ±b
√
x2

a2 − 1 = ± b
a

√
x2 − a2

buluruz. Bunun, örneğin, + işaretlerinin +
işaretli asimptotla farkına ∆y dersek,

∆y =
b

a

(√
x2 − a2 − x

)
=
b

a

(
√
x2 − a2 − x)(

√
x2 − a2 + x)√

x2 − a2 + x

=
b(x2 − a2 − x2)
a
√
x2 − a2 + x

=
−ab√

x2 − a2 + x

olur. x büyüdükçe bu fark sıfıra gider, yani

lim
x→+∞

∆y = 0

gerçeklenir. Asimptotlar hiperbol çizimini ko-
laylaştırır. Yukarıda denklemini elde ettiğimiz
hiperbolü çizmek için, merkezden sağa ve sola
a kadar, yukarı ve aşağı b kadar gidip, buralar-
dan geçen ve kenarları eksenlere paralel olan bir
dikdörtgene (h− a, k) ve (h+ a, k) noktalarında
teğet olan ve asimptotlara gittikçe yaklaşan iki
eğri çizersek, hiperbolümüz ortaya çıkar.

Merkezi M(0, 0) ve ekseni x veya y ek-
senine paralel olan gene sadece iki tip hiperbol
vardır. Yukarıda baktığımız, ekseni x ekseni ve
odakları O1(−c, 0) ile O2(c, 0) olan

x2

a2 −
y2

b2
= 1

ile, ekseni y ekseni ve odakları O1(0,−c) ile
O2(0, c) olan

y2

a2 −
x2

b2
= 1

hiperbolleri. İlk hiperbol pozitif ve negatif x
yönünde, ikincisi pozitif ve negatif y yönünde
açılır.

Elipste a > b eşitsizliğinin sağlanması ge-
rektiği halde, hiperbolde a ve b herhangi pozitif
değerleri alabilirler. Hiperbolün denkleminde eksi
işaretinin yeni hiperbolün açıldığı yönü belirttiği
halde, a ve b ’nin değerleri yalnız hiperbolün az
veya çok açıldığını söyler, çünkü bu iki değerin
oranı asimptotların eğimini belirler. Özel olarak,
a = b = 1 alarak elde ettiğimiz x2 − y2 = 1 veya
y2−x2 = 1 hiperbollerine birim hiperbol adı ver-
ilir.

Çember, elips ve hiperbolün bir ortak nok-
taları var: merkezleri. Üç eğrinin her biri merkezi,
ekseni ve merkezden eksene dik olarak geçen
doğru etrafında simetriktir. Örneğin N(x, y)
noktası yukarıda denklemini elde ettiğimiz hiper-
bol üzerinde bir nokta ise, N ’nin merkeze göre
simetriği olan (−x + 2h,−y + 2k) noktası da
bu hiperbolün denklemini sağlar. Diğer simetri
özelliklerini okuyucu kolayca gösterebilir.

B. Elipsin Alanı

İncelediğimiz dört eğri arasında yalnız
çember ve elips sınırlı eğrilerdir. Ayrıca her
iki eğri de kapalı eğridir; yani çevreledikleri bir
alan vardır. Bunun sonucu olarak, ikisi de birer
fonksiyonun grafiği olamazlar.

Çemberin çevrelediği bölgeye daire diyo-
ruz; dairenin alanının A = πa2 olduğunu da
biliyoruz, ama nasıl? Bu soruya cevap ver-
mek için önce π sayısının tanımını hatırlamamız
gerekiyor. π , bir çemberde çevrenin çapa olan
oranıdır ve çemberden ȩmbere değişmez. Bu-
radan dairenin alan formülünü elde etmek için
dairenin içine, köşeleri çemberin üstünde olan
eşkenar çokgenler yerleştiririz. Bir çokgenin ke-
nar sayısına n , çevresine Çn , alanına An , ardışık
iki köşesine D ve F , [DF ] ’nin orta noktasına E
ve çemberin merkezine de M diyelim. Açıkça
Çn = n|DF | ’dir. MDF üçgeni ikizkenardır ve
[ME] ile [DF ] birbirine diktir. O zaman

An = n
1
2
|DF ||ME| = n

2
Çn
n
|ME| = Çn

2
|ME|

yazabiliriz. n arttıkça, Çn değeri 2πa ’ya, |ME|
uzunluğu a ’ya ve An de dairenin alanına yakla-
şır. Dolayısıyla

A = lim
n→∞

An =
2πa

2
a = πa2

olur.
Elipsin çevrelediği bölgenin özel bir adı

yok. Elipsin alanının formülünü dairenin alan
formülünden çıkartacağız. Bunun için önce
uzayda bir düzlemde yer alan bir çemberin,
bu düzlemle açı yapan başka bir düzleme dik
izdüşümünün bir elips olduğunu göreceğiz [4].

M merkezli ve a yarıçaplı çemberimiz,
D2 düzlemiyle θ açısı yapan D1 düzlemi
üzerinde bulunsun ve iki düzlem çemberin [MY ]
yarıçapı boyunca kesişsin. D2 üzerine koordi-
nat koyalım. Başnokta M ’de ve pozitif x ek-
seni [MY ] boyunca olsun. Çemberin [MY ] ’ye
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dik çapının çember üzerindeki bir ucu C ve
çember üzerindeki herhangi bir nokta N olsun.
Bu iki noktanın D2 üzerindeki izdüşümlerine
sırayla B ve P diyelim. [NP ] ’yi içeren ve
MCB üçgeninin düzlemine paralel bir düzlem
[MY ] ’yi R ’de kessin. O zaman MCB ve
RNP üçgenlerinin karşılıklı kenarları birbirleri-
ne paraleldir ve dolayısıyla bu iki üçgen benzer
üçgenlerdir. Ayrıca BMC ve PRN açılarının
her biri θ ’ya eşit olur. |MB| = b dersek,

cos θ =
|PR|
|NR|

=
|BM |
|CM |

=
b

a

sağlanır. P noktasının koordinatlarına (x, y)
dersek, bu |PR| = y ve |MR| = x demektir.
|MN | = a olduğundan (çünkü [MN ] yarıçaptır),
MNR üçgeninde |NR| =

√
a2 − x2 buluruz. Bu-

radan

y = |PR| = |NR| cos θ =
b

a

√
a2 − x2

elde ederiz. Her iki tarafı karelendiğimizde biraz
işlemden sonra

x2

a2 +
y2

b2
= 1

denklemi çıkar ki bu P noktasının bir elips
üzerinde bulunduğunu söyler.
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D1 üzerindeki bir şeklin alanı A ise bu
şeklin D2 ’ye dik izdüşümünün alanı A cos θ ile
verilir. Bunu ispatlamak hiç de zor değildir
[2]. Önce bu iddiayı D1 üzerindeki bir üçgen
için gerçekleriz yukarıdaki gibi kesiştirmeler kul-
lanarak. Diğer çokgenler zaten sonlu sayıda
üçgenlere ayrılabilir. Eğrilerle sınırlanmış düzlem
şekillerinin alanı ise içlerine yerleştirilen sonlu
sayıda dikdörtgenin alanının toplamının bir cins
limiti olarak tanımlanır. Bu limit altında A cos θ

ifadesi gene geçerlidir. Bütün bunların ışığı
altında elipsin alanını

πa2 cos θ = πa2 b

a
= πab

olarak buluruz. Yani elipsin alanı, büyük ve
küçük eksenlerinin yarı uzunluklarının çarpımının
π katıdır. Dairenin alan formülüne ne kadar ben-
ziyor, değil mi?

Bu hesabı integral alarak da yapabiliriz
diyenler çıkacak, ama ne gerek var? Hem bu-
rada elipsin ve çemberin birbirlerinin izdüşümü
olabildiğini de gördük.

C. Yansıtma Özellikleri

Şimdi elimizdeki dört eğriyi birer ayna gibi
düşünüp, belirli yönlerde gelen ışınların bu ay-
nalarda yansıdıktan sonra ne yönde gideceklerini
bulacağız.

İlk olarak yansımanın ne demek olduğunu
anlamaya çalışalım. Bir ışık ışını düzlemde bir
doğru boyunca yol alır, çünkü fizik kanunları
onun yolunu en kısa zamanda tamamlamasını
gerektirir. Bir doğru şeklindeki aynaya onunla
α açısı yaparak gelen bir ışık ışını, bu aynadan
yansıdıktan sonra diğer tarafta gene onunla α
açısı yaparak yoluna devam eder. Işının aynaya
düştüğü noktada doğruya bir dikme çizersek, ge-
len ve yansıyan ışınların bu dikmeyle yaptıkları
açılar (β1 ve β2 ) eşittir diğer bir deyişle. Bu
açıların eşit olması iddiası ile ışının en kısa za-
manı ve dolayısıyla en kısa yolu tutması iddiası
birbirine denktir. Bunu görelim şimdi [1].

Aynamız D doğrusu olsun ve ışın ANB
yolunu izlesin. Önce β1 = β2 kabul ede-
lim. P ayna üzerinde başka bir nokta ol-
sun. Aynanın diğer tarafında B′ noktasını, D
doğrusu [BB′] doğru parçasının orta dikmesi
olacak şekilde seçelim. O zaman D , BNB′

açısının da açıortayıdır, yani φ1 = φ2 olur. Bu-
radan β1 ve φ2 açılarının tümler açılar olduğu
ve dolayısıyla A,N,B′ noktalarının aynı doğru
üzerinde oldukları ortaya çıkar. Üçgenin bir ke-
narının uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları
toplamını aşamayacağından,

|AN |+ |NB| = |AN |+ |NB′| = |AB′|
≤ |AP |+ |PB′| = |AP |+ |PB|

elde ederiz. Yani ışın N noktasından yansımakla,
diğer bir noktadan yansıdığında gideceği yoldan
daha kısa bir yol gitmiştir.
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Tersine, β1 6= β2 ise, B′ noktasını
yukarıdaki gibi bulsak, A,N,B′ aynı doğru
üzerinde olmazdı ve [AB′] doğru parçası D ’yi
N ’de değil de diyelim P ’de keserdi. O zaman
da

|AN |+ |NB| = |AN |+ |NB′| ≥ |AB′|
= |AP |+ |PB′| = |AP |+ |PB|

olurdu ve ışın P ’den geçmekle daha kısa bir yol
tutmuş olurdu.

Düz bir aynadan yansımanın kurallarını
bulduk. Peki ya eğri bir aynadan ışınlar nasıl
yansır? Gene düz ayna kurallarıyla! Işının ay-
naya değdiği noktada eğriye bir teğet çizeriz ve
eğriye göre yansımayı bu teğete göre yansıma
olarak tanımlarız. Şimdi hemen bu tanımı
eğrilerimize uygulayalım.

Elipsin bir odağından gelen bir ışın, elipse
çarptıktan sonra diğer odağa doğru yansır. O1
odağından gelen ışının elipse çarptığı nokta N
ve bu noktadaki teğet D doğrusu olsun. D
üzerindeki herhangi bir noktaya P ve [O1P ]
doğru parçasının elipsi kestiği noktaya R diye-
lim. O zaman elipsin tanımından ve üçgen
eşitsizliğinden

|O1N |+ |NO2| = |O1R|+ |RO2|
≤ |O1R|+ |RP |+ |PO2|

= |O1P |+ |PO2|

elde ederiz. Yani D üzerindeki noktalar arasında
N noktası |O1P | + |PO2| yolunu en küçük ya-
pan noktadır. Genel yansıma kuralından [O1N ]
ve [NO2] doğru parçaları N ’de D ’ye çizilen
dikme ile eşit açı yaparlar. Böylece elipsteki özel
yansıma kuralını göstermiş olduk.

Işın elipsin dışından odaklardan biri yö-
nünde gelseydi, elipse çarptıktan sonra diğer
odaktan kaçacak şekilde yansırdı. Bunun ispatını
okuyucuya bırakıyoruz.

Özel olarak çemberde merkezden gelen bir
ışın ya da çember dışından merkez doğrultusunda
ilerleyen bir ışın, çember tarafından geldiği
yoldan geri dönecek biçimde yansıtılır, çünkü
çemberde odaklar merkezde çakışmıştır.

Hiperbolün bir odağından gelen bir ışın,
hiperbolde yansıdıktan sonra diğer odaktan geli-
yormuşçasına yoluna devam eder. O2 odağından
çıkan ışının hiperbole çarptığı nokta N ve bu-
radaki teğet D olsun. Merkezi O1 ve yarıçapı
büyük bir Ç çemberi çizelim ki [O1N ] doğru
parçasının uzantısı Ç ’yi E ’de kessin. P , D
üzerinde herhangi bir nokta olsun. [PO2] ,
hiperbolü R ’da keser ve bu nokta P ile O1
arasındadır. [O1R] ’nin uzantısı da Ç’yi F ’de
kessin. R yarıçap üzerinde bulunduğundan,
F ’ye Ç’deki diğer herhangi bir noktadan daha
yakındır, yani |RF | ≤ |RE| sağlanır. Gene hiper-
bolün tanımından ve üçgen eşitsizliğinden

|O2N |+ |NE| = |O2N |+ |O1E| − |O1N |
= |O1E| − (|O1N | − |O2N |)
= |O1F | − (|O1R| − |O2R|)
= |O2R|+ |O1F | − |O1R|
= |O2R|+ |RF | ≤ |O2R|+ |RE|
≤ |O2R|+ |RR|+ |PE|
= |O2P |+ |PE|
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elde ederiz. Yani D ’deki noktalar arasında
N noktası O2 ’ye ve E ’ye olan uzunlukların
toplamını en küçük yapar. Dolayısıyla N ’de
hiperbole çizilen dikme ile [O2N ] ve [NE] ’nin
yaptığı açılar birbirine eşittir. Bu da hiperbolde-
ki özel yansıma kuralının ispatını bitirir.

Işın eğer hiperbolün iki dalı arasındaki
bölgeden odaklardan birine doğru geliyorsa, hi-
perbolde yansıdıktan sonra diğer odak doğrultu-
sunda yol alır. Bunun da ispatını okuyuculara
bırakıyoruz.

Parabolün odağından gelen bir ışın para-
bolde yansıdıktan sonra parabolün eksenine pa-
ralel bir yol izler. Bunu göstermek için biraz
değişik bir yöntem kullanacağız [3]. Yukarıdaki
yöntemle göstermeyi okuyuculara bırakıyoruz.
Elipsin ve hiperbolün de yansıma kuralını şimdi
vereceğimiz yöntemle elde etmek mümkün, an-
cak hesaplar çok karışıyor. İlgilenen okuyucu-
lar deneyebilirler. Bu yöntemde koordinat ve
türev kullanacağız. Parabolümüzün denklemi
4px = y2 olsun. Bunun odağı O(p, 0) ve te-
pesi T (0, 0)’dır. Odaktan çıkan bir ışın parabole
N(x0, y0) noktasında ulaşsın. x0 6= 0 ve y0 > 0
haline bakalım sadece. N noktası yakınındaki
tüm noktalarda parabolün denklemini y =

√
4px

olarak yazabiliriz. N ’deki teğet D ’nin denklemi-
ni yazalım şimdi de. D ’nin eğimi y ’nin türevinin
x = x0 ’daki değeridir, yani eğim

dy

dx

∣∣∣∣
x=x0

=
4p

2
√

4px

∣∣∣∣
x=x0

=
√

p

x0

değeridir. D ’nin denklemi de

y −
√

4px0 =
√

p

x0
(x− x0)

olur. D ’nin x eksenini kestiği P noktasını bul-
mak için bu denklemde y = 0 koyar ve x = −x0
buluruz. O zaman

|ON | =
√

(p− x0)2 + y2
a

=
√
p2 − 2px0 + x2

0 + 4px0 =
√

(p+ x0)2

= |p+ x0| = p+ x0 = |OP |

çıkar. Sonuç olarak ONP üçgeni ikizkenardır,
yani NPO ve PNO açıları eşittir. Öte yandan,
NR doğrusunu parabolün eksenine paralel olarak
çizersek, yöndeş açılar olduklarından NPO ve
SNR açıları da eşittir. Dolayısıyla β1 = β2 elde
ederiz ve parabolün yansıma özelliği ispatlanmış
olur.

Bu ispat aynı zamanda parabolün odağı
tarafından ve eksenine paralel olarak gelen bir
ışının parabolce odağına doğru yansıtılacağını
da söyler. Parabolün diğer tarafından gelen
ışınlar ise odağa doğru geliyorlarsa eksene paralel
olarak, eksene paralel olarak geliyorlarsa odaktan
kaçacak şekilde yansıtılırlar parabol tarafından.
Bunların da ispatını okuyucuya bırakıyoruz.

Eğrilerimizin bu yansıma özellikleri uygu-
lamada çok işe yarar. Büyük teleskoplarda
mercekler yerine ışınları daha geniş bir alan-
dan toplayan ve kesitleri bizim eğrilerden birkaçı
olan aynalar kullanılır. Özellikle uzaydan
gelen ışınlar uzaklıkları nedeniyle birbirlerine
paralel gibidirler, bunlar bir noktaya topla-
mak için parabol biçiminde aynalar yararlıdır.
Örneğin uydu antenlerinin çanağı parabolün
ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen
yüzeydir, odağında ise yayınları alan asıl aletler
bulunur. Çok uzaktaki sesler de gene parabolik
mikrofonlarla kaydedilebilir. Tavanı ya da duvar-
ları elips şeklinde olan bir odada odaklarda du-
ran iki kişi ortam gürültülü olsa da birbirlerinin
fısıltısını rahatlıkla duyabilirler.

Devamı var!
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[2] T. Çizenel, Geometri: Lise 2 Fen Kolu,
17. basım, Nurgök, İstanbul, 1974.
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