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oνoματεπιbνυμo:

ΘEMA 1o:

A. Nα βρεθεt η περιβd,λλoυoα (p) :F(x,y)= O α]ζ oικoγ6νεια9 των ευΘειirlν (ζ): x +2αy _2α3 =0τoυ

επιπ6δoυ, 6πoυ α η παρd,μετρoζ ηg οικoγfvειαq' ("r)
B. Να βρεθεi η εξειλιγμεvη e(/) τηq παραβoληq r (t) =|', '' 

_')'

Γ. Πoια εiναι η σχ6ση μεταξr5 των καμτπ5λων (p) και e(t) των ερωτημd,των Α και B και

πoια εiναι η o.16oη μταξ6 των ευθειιbν ηq oικoγ6νειαζ (ζ) και ηζ παραβoληq.

Να o1εδιαoθoι1ν oτo iδιδ oμμα η παραβoiη η περιβ&λλoυoα (p) και 3 ευΘε[εg τηg oικoγεvειαg (ζ)'

ΘEMA 2o:

Δiνεται η μoναδιαiαq ταpηταg oφαιρικη καμπυ?η r = r(s) , (δηλαδη (r(s) -ro)2 = α' , 6πoυ ro εiναι τo

(oταθερ6) διανυoμα θ6oηq τoυ κ6ντρoυ και 4 η (ο'ταΘερη) 
ηiναηq 

oφαiραζ).Να δει1θεi 6τι:

A. To κεvτρo ηq oφαiραq oρiζεται απo την o1εoη: ro = r(s) - l 
j']rιrl _[ _,i -(iu};llr,,r, για κdΘεl 'ι t ν [κ(s)) 

'' \r(s)r'(s)/
oημεio r(J) ηζ καμzn5λη6, Θεωρioνταq ην καμπυλ6τητα και ην oτρ€ψη, κ(s) και r(s), μl1 μηδεvικ6g'

B. Nα βρεΘεiη ακτiνα τηg oφαiραg, oυναρτηoε1'των Κ,τ '

Γ. Να δει1Θεi 6π τo κ6ντρo καμπυλ6ηταζ ηζ καμτniληg oε εvα ο'ημio ηg εiναι η πρoβoλη τoυ κθι'τρoυ

ηg oφαiραg oτo εγγιiτατo επiπεδo.

ΘEMA3o: Δtνεταιηκαμπυλη q(t)=(r,'),/e (-1,1) καιηεπιφ&νειατη.ζoφαiραg M:x2 +y'+z' =1 (η

x(cι,θ):(οosφοos θ,sinφcosθ, sind), -L.θ 'L' 0<φ<2π )'

A. Nα βρεθεi η καμzniλη α(t)τηsoφαiραq πoυ oρiζει η καμπυλη q(r) και η τα1υητ& ηg'

B. Να βρεiτε μια βdoη στoν εφαπτoμalo 1ωρo ToM 6πoυ p = '( +'ξl "o' 
να εκφριioετε ην

\4'4)
/_\

. 'l 
/L I - .o!,-^ ^ 'ταμiητα ,l; 
) 

τηg α(ι) oην βαoη αυη'

Γ. Να απoδεiξετε 6τ'ι'η α(t) δεv εiναι γεωδαιoιακη τηg oφαiραg'

ΘEMA 4o.

A) Nα δoΘεi o oριομ6q τoυ τελεoτη ο1ηματog μιαg επιφdνειαc' M = x(D) oε θvα oημεio τηζ p e M κατνα

απoδει1Θεi 6τι εiναι εvα6 oυμμετρικ6q γραμμικ69 μεταoμματιoμ69'
B) Δiνoνται τα oρθoκανoνικd, διανrjσματα u,ν eToM. Nα δει1θεi 6τι:

1.Aν u.Sy=0 τ6τετα {ιι,v}εiναικδριαδιαvδoματαμεκιiρωqκαμπυλ6τητεζkl=u'Su,kz=ν'Sν'
2' Aν Su.Sy = O, u.Sν + 0 , τ6τε η μoη καμπυλ6ητα11 εtvαι ηδεv.
3. Αν Sιι x Sy = O , τ6τε ηκαμπυλ6ητα Gauss Κ εir'αι μηδεv'

Διιiρκεια εξ6ταοη9: 2:30 ιbρεq


