
 GRAFAIC DHEARAIDH & CHUMARSÁIDE 

      Cónghearrthacha 1 

 AINM:  ______________________________    DÁTA:   _____________ 

Taispeántar na teilgin de dhronchón anseo thíos.  Tugtar rianta phlána aonchlaonta VHT chomh maith.  
Tá an plána comhthreomhar le gné den chón.  

(a) Aimsigh bonnchló na líne trasnaithe idir an cón agus an plána. 

(b) Cinn fíormhéid na líne trasnaithe seo. 

Tugtar parabóil ar an gcuar

An líne trasnaithe idir an
cón agus an plána VTH

plánaí gearrtha cothrománacha

an plána cothrománach trí an ciorcal teagmhála   
idir an sféar agus an cón

latus rectum

sféar fócasach

Taispeántar an trasghearradh idir plána agus dronchón.  Tá an plána comhthreomhar le heilimint den chón. 
Taispeántar an líne trasnaithe idir an cón agus an plána i bhfíormhéid sa chló cúnta. 

(a) Aimsigh suíomh an tsféir fócasach san ingearchló. 

(b) Faigh suíomh an phointe fócais, an latus rectum agus treoirlíne na parabóile sa chló cúnta.



 GRAFAIC DHEARAIDH & CHUMARSÁIDE 

      Cónghearrthacha 2 

 AINM:  ______________________________    DÁTA:   _____________ 

Oibrigh amach cóimheasa do na pointí 1-5 

Suíomh 1 
PF

= =
PD

Suíomh 2 
PF

= =
PD

Suíomh 3 
PF

= =
PD

Suíomh 4 
PF

= =
PD

Suíomh 5 
PF

= =
PD

Tugtar éalárnacht an chuair ar an gcóimheas seo 

Tá éalárnacht parabóile i gcónaí  ___ 

Léirítear grianghraf de mhaide mór lainseálaí Cleveland.  Tá cruth parabóile ar thaobh íochtair an mhaide. 

Léiríonn an líníocht anseo thíos treoirlíne, ais agus pointe fócais parabóile.   

Cinn suíomh na rinne agus tarraing cuid den chuar.



 GRAFAIC DHEARAIDH & CHUMARSÁIDE 

      Cónghearrthacha 3 

 AINM:  ______________________________    DÁTA:   _____________ 

Taispeántar teilgin dronchóin anseo thíos.  Tugtar rianta phlána aonchlaonta VTH freisin.  Tá an plána suite ionas go ngearrtar gach uile eilimint den chón.  

(a) Aimsigh bonnchló agus fíormhéid na líne trasnaithe idir an cón agus an plána. 

(b) Sa líníocht ar dheis, aimsigh suíomh an tsféir fócasach san ingearchló agus faigh suíomh na bpointí fócais agus na dtreoirlínte atá ag an éilips sa chló cúnta.

plánaí gearrtha cothrománacha 

Tugtar éilips ar an gcuar

sféar fócasach

sféar fócasach

treoirlínte



 GRAFAIC DHEARAIDH & CHUMARSÁIDE 

      Cónghearrthacha 4 

 AINM:  ______________________________    DÁTA:   _____________ 

Oibrigh amach cóimheasa do na pointí1-4 

Suíomh 1 
PF

= =
PD

Suíomh 2 
PF

= =
PD

Suíomh3 
PF

= =
PD

Suíomh 4 
PF

= =
PD

Tugtar éalárnacht an chuair ar an gcóimheas seo 

Tá éalárnacht éilips i gcónaí níos lú ná  __ 

Taispeánann an líníocht anseo thíos treoirlíne, ais agus pointe fócais éilips.  Is í éalárnacht an chuair 3/4.

Aimsigh suíomh na stuaiceanna, an mion-ais agus tarraing an cuar.



 GRAFAIC DHEARAIDH & CHUMARSÁIDE 

      Cónghearrthacha 5 

 AINM:  ______________________________    DÁTA:   _____________ 

Taispeánann an líníocht anseo thíos hipearbóil dúbailte atá déanta suas de thrasghearrthacha de chuid plána gearrtha agus dhá napa an chóin dúbailte. 

Sa líníocht, aimsigh suíomh na sféar fócasach san ingearchló agus aimsigh suíomh na bpointí fócais, na dtreoirlínte agus na n-asamtóití de chuid an chuair sa bhonnchló.

sféar fócasach 

pointe fócais 

An plána cothrománach trí an ciorcal teagmhála 
idir an sféar agus an cón 

treoirlínte

asamtóit

Nuair a chuirtear bior ar pheann le trasghearradh heicseagánach aige, cruthaítear hipearbóil dúbailte.

Tarlaíonn sé seo de bharr trasnú pointe cónúil an phinn ag ceann dá thaobhanna réidh.  



 GRAFAIC DHEARAIDH & CHUMARSÁIDE 

      Cónghearrthacha 6 

 AINM:  ______________________________    DÁTA:   _____________ 

Oibrigh amach cóimheasa do na pointí1-4 

Suíomh 1 
PF

= =
PD

Suíomh 2 
PF

= =
PD

Suíomh 3 
PF

= =
PD

Suíomh 4 
PF

= =
PD

Tugtar éalárnacht an chuair ar an gcóimheas seo 

Tá “e” na hipearbóile i gcónaí ________ ná 1 

Taispeánann an líníocht anseo thíos treoirlíne, ais agus pointe fócais hipearbóile.  Is í éalárnacht an chuair 4/3.   

Aimsigh suíomh na stuaice agus tarraing cuid den chuar.




















