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Kapak Konusu: Poncelet Teoremleri

Paraboller için
Poncelet Teoremleri
Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr
Geçen say›da elipsler için ünlü Poncelet Teoremleri’ni kan›tlam›ﬂt›k [MD-2005-II,
sayfa 51]. Bu ilginç teoremi an›msatal›m:

Geçen say›m›zda [MD-2005-II, sayfa 24-25],
iki do¤ru d›ﬂ›nda, parabolü kesen her do¤runun
parabolü iki de¤iﬂik noktada kesti¤ini kan›tlam›ﬂt›k. Bunlardan biri parabolün eksenine paraleldir,
di¤eri ise parabole te¤ettir. Biz bu yaz›da iﬂin biraz
kolay›na kaç›p te¤eti ﬂu anlamda kullanaca¤›z:
E¤er bir t do¤rusu parabolü sadece P noktas›nda
kesiyorsa ve parabolün eksenine paralel de¤ilse, o
zaman t do¤rusuna parabole P’de te¤et diyece¤iz.

Elips ‹çin Poncelet Teoremleri. M ve N, elips
üzerinde iki nokta, P de bu noktalardaki te¤etlerin
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kesiﬂim noktas› olsun. F ve F c elipsin odaklar›n›
simgelesin. Bu durumda
1. m(MPF) = m(NPF c).
2. m(MFP) = m(PFN).
Bu yaz›da bu teoremin benzerini paraboller
için kan›tlayaca¤›z. Önce parabolden baﬂlayal›m.

Te¤etin as›l matematiksel tan›m› bu de¤ildir ama
e¤ri parabol oldu¤unda, kabul etti¤imiz te¤et kavram› gerçek te¤et kavram›yla örtüﬂür. Bu iki kavram›n denkli¤inin kan›t›n› gerçek te¤et kavram›n›
anlayabilecek donan›ma sahip olan, yani türev
kavram›n› bilen okura b›rak›yoruz.

Parabol. Odak noktas› F ve do¤rultman› d
olan parabolü P (F, d) ile gösterelim. Demek ki,
P (F, d) = {P : d(P, d) = d(P, F)}.
y

P

Teorem. P, P(F, d) parabolü üzerinde bir nokta, H de P’nin d üzerindeki izdüﬂümü olsun. Parabole P noktas›nda te¤et do¤ru HF do¤ru parças›n›n orta dikmesidir.
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Dejenere durumla muhatap olmamak için
F ’nin d’nin üstünde olmad›¤›n› varsayaca¤›z.
* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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Kan›t: H, d do¤rusu üzerinde herhangi bir nokta olsun. FH do¤rusunun orta dikmesine "diyelim.
"’nin parabole te¤et oldu¤unu kan›tlayaca¤›z.
d

kesiﬂsin. PX do¤rusu parabolün simetri eksenine
paralel olsun. O zaman,
1. m(XPM) = m(FPN).
2. m(PFM) = m(PFN).
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Önce "’nin parabolü kesti¤ini kan›tlayal›m.
H’den d’ye bir dikey ç›kal›m. Bu dikey " do¤rusunu P noktas›nda kessin. " do¤rusu HF’nin orta dikmesi oldu¤undan, d(P, d) = d(P, H) = d(P, F) olmal›. Demek ki P noktas› parabolün üstünde. Böylece
"’nin parabolü kesti¤ini kan›tlad›k.
ﬁimdi de "’nin parabolü bir baﬂka noktada kesmedi¤ini kan›tlayal›m. Diyelim " do¤rusu parabolü bir baﬂka noktada kesiyor. Q, "’nin ve parabolün üstünde ve P’den de¤iﬂik bir nokta olsun. G de
Q’nün d üzerine izdüﬂümü olsun. O zaman
QG = QF = QH > QG,
bir çeliﬂki.
FH’nin ortadikmesi olan " do¤rusunun parabolü tek bir noktada kesiti¤ini kan›tlad›k. Yatay
bir do¤ru olmad›¤›ndan, bundan "’nin parabole te¤et oldu¤u ç›kar.
ﬁimdi parabolün üstünden herhangi bir P noktas› alal›m ve P’den parabole t te¤etini çizelim. H,
P’nin d’ye olan izdüﬂümü olsun. HF ’nin ortadikmesinin parabole P noktas›nda te¤et oldu¤unu bir
önceki paragrafta gördük. Demek ki t bu ortadikmeymiﬂ.
■

Kan›t: 1. G ve H, s›ras›yla, M ve N’nin d do¤rultay›na olan izdüﬂümleri olsun. Bir önceki önsavdan dolay› MP, FG’nin ve NP, FH’nin orta dikmesidir. Kan›t›m›z› dört ad›mda yapaca¤›z:
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a) XPM ve FGH aç›lar›n›n kenarlar› dik oldu¤undan, m(XPM) = m(FGH).
b) P, hem FG’nin hem de FH’nin orta dikmeleri üzerindedir. Demek ki H, F ve G noktalar› P
merkezli |PF| yar›çapl› çember üzerindedirler. HPF
aç›s›, FGH çevre aç›s›n›n gördü¤ü yay› gören merkez aç› oldu¤undan, m(FGH) = m(HPF)/2 [MD2005-II, sayfa 40, Önsav 1].
c) PN do¤rusu HPF aç›s›n›n aç›ortay› oldu¤undan, m(HPF)/2 = m(FPN).
Bu üç ad›mdan, m(XPM) = m(FPN) eﬂitli¤i ç›kar: m(XPM) = m(PMG) = m(FGH) = m(HPF)/2 =
m(FPN).
2. Yukarda yap›lanlardan yararlanarak aﬂa¤›daki eﬂitlikleri teker teker kontrol edebiliriz:
m(PFM) = m(PGM) = m(PGH) + m(HGM) =
m(PHG) + m(GHN) = m(PHN) = m(PFN).
■

Bu teorem sayesinde, parabolün verilen bir
noktas›ndan parabole te¤et çizilebilir, bir do¤runun parabole te¤et olup olmad›¤› anlaﬂ›labilir, bir
te¤et verilmiﬂse te¤etin parabole de¤me noktas› bulunabilir vs. Bunlar› okura b›rak›yoruz.
ﬁimdi parabol için Poncelet teoremlerini kan›tlayabiliriz.
Parabol ‹çin Poncelet Teoremi. M ve N, P(F, d)
parabolü üzerinde iki nokta olsun. Bu parabole M
ve N noktalar›ndan çizilen te¤etler P noktas›nda
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d) MMc = 2d uzunlu¤u verildi¤ine göre M noktas›n› çizimle bulunuz.
5. Oda¤› F, do¤rultman› d olan parabole d›ﬂ
bölgesinde bulunan bir A noktas›ndan çizilen te¤etlerin parabole de¤me noktalar› M ve Mc olsun. A
noktas›ndan eksene çizilen paralel do¤ru MMc do¤ru parças›n›n orta noktas›ndan geçer. Kan›tlay›n›z.
6. ‹ki te¤eti ve bunlar›n de¤me noktalar› verilen parabolü çiziniz. (Yani odak noktas›n› ve do¤rultman› bulunuz.)
7. Üç te¤eti ve bunlardan birinin de¤me noktas› verilen parabolü çiziniz. (Yani odak noktas›n› ve
do¤rultman› bulunuz.)
8. Oda¤› F, do¤rultman› d olan parabole d›ﬂ›ndaki bir noktadan iki te¤et çiziliyor. A, Ac bu te¤etlerin de¤me noktalar› ise:
a) PF u PF = FA u FAc oldu¤unu,
b) PA u PA u AcF = PAc u PAc u AF oldu¤unu
kan›tlay›n›z.
c) Parabolün bir de¤iﬂken te¤eti AP’yi Q,
AcP’yi Qc noktalar›nda kesiyor. Te¤etin de¤me
noktas› M ile gösteriliyor ise, FQ u FQc = PF u FM
oldu¤unu kan›tlay›n›z. ♦

Al›ﬂt›rmalar
1. d do¤rusu ve bu do¤ru üzerinde olmayan bir
A noktas› veriliyor. A’dan geçen ve d’yi do¤rultman kabul eden parabollerin odaklar›n›n geometrik yerini bulunuz.
2. O merkezli sabit bir C çemberi üzerinde al›nan sabit bir A noktas›nda te¤et olan bir d do¤rusu
çiziliyor. Bu d do¤rusu üzerinde hareket eden bir B
d
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noktas› al›n›yor. B’den C çemberine E noktas›nda
te¤et olan bir do¤ru çiziliyor. B noktas›nda d’ye dik
olan do¤ru ile OE do¤rusu bir M noktas›nda kesiﬂiyor. Bu M noktalar›n›n geometrik yerini bulunuz
3. C aç›s› dik olan ABC ikizkenar dik üçgeninin AB hipotenüsü üzerinde al›nan bir P noktas›n›n CA ve CB kenarlar› üzer›ndeki izdüﬂümleri E

Frefier Teoremi
Frefier Teoremi. Herhangi bir konik alal›m.
Bu konik üstüne herhangi bir P noktas› alal›m.
Dik aç›s› P’de olmak üzere çizilen üçgenlerin hipotenüsleri ortak bir A noktas›ndan geçerler.
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ve D noktalar› olsun. EPD aç›s›n›n aç›ortay›yla
ED do¤rusunun kesiﬂim noktas› da M olsun. P
noktas› AB do¤rusu üzerinde hareket etti¤i takdirde M noktas›n›n geometrik yerini bulunuz.
4. Oda¤› F, do¤rultman› d, ekseni FX olan bir
parabol veriliyor. F oda¤›ndan geçen kiriﬂin uç
noktalar› M, Mc, FX ile FM aras›ndaki aç› da D
(mod 2S) oldu¤una göre,
a) MF ve MFc uzunluklar›n› parabolün p parametresi ve D aç›s›n›n fonksiyonlar› olarak hesaplay›n›z. (p, odak ile do¤rultman aras›ndaki uzakl›¤›
gösteriyor).
b) MMc uzunlu¤unu bulunuz.
c) 1/MF + 1/MFc say›s›n›n bir sabit oldu¤unu
gösteriniz.

P

Soru 1. Elips ve P noktas› verilmiﬂ. Dik aç›s›
P’de olan ve elipsin içine s›¤an hipotenüsü/alan›/çevresi en büyük diküçgeni bulun.
Soru 2. Sadece elips verilmiﬂ. Elipsin içine s›¤an hipotenüsü/alan›/çevresi en büyük olan diküçgeni bulun.
Soru 2. P elips üstünde dolan›rken A’lar›n
geometrik yerini bulun.
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