
Σxofu[ Eφαρμoομ€νιυν MαΘη ματικιirν και Φυoικιδν

Mιiθημα: Διαφορικη Γεωμετρiα καμπδλων και επιφανειιirν _

Oνοματεπcirνυμo:

εiναι κιiκλοζ και να βρεθεi η ακτiνα και- sin l,

το κθντρο του και το επiπεδo oτο oποiο βρiοκεται.

ΘΕMA 2. Aπ6 μια φυoικη παραμετρικη καμπr1λη r(s) με καμzruλ6τητα και οτρθψη k(s),τ(s)αντioτοι1α,
ορiζoυμε την ν6α καμm5λη y(s) = r'(s).

Α) Nα εκφραo'θεi η ταβτητα και η επιτdχυνση τηe yω) οτο τρiεδρο Frenet τηg αρ1ικηg καμπυλr1q.

B) Nα δει1θεi 6τι η καμrruλ6τητα k,(s) ττlg y(s)εiναι o, =(r-#)'''

ΘEMA 3. Α) Δiνεται 6τι η α: Ι -+ M, t _> α(ι) εiναι μια γεωδαιoιακη καμπιiλη τηg επιφαvεtαc, M γtε

φυοικξ παρ&μετρο (||α'1r1||= 1). Αν {T,N,Β} εiναι τo τρiεδρο Frenet τηζ α να αποδει1θεi 6τι για το

κdθετo διανυοματικ6 πεδiο U 
'ηqεπιφd,νειαq 

ιoβoυν: υ (α(t)) l l N(ι) κατ To,,,M =fT(t), B(ι)].

B) Nα αποδει1θεi δτι η καμτni Μ α(t)= ("or;}, ,inft, #') t e[o.π]εiναι γεωδαιοιακη τoυ

κυλiνδρου x(u,ν) = (οοs z.l, sin u, v) , (u,ν) e (0, 2π) x (0, + oo) .

ΘEMA 4.
A) Σε μια oμαλη επιφανεια M με μοναδιαio κd,θετo διανυoματικ6 πεδiο U , oρ1ζεταιη
απεικ6νιoη S,,:TnM - Rr'με S,,(v) =_Υ"(Ι. Nαδει1Θεi6τι Sr(v) e TrM και6τιη απεικ6νιoη εivαιεvαg

γραμμικ69 και συμμετρικ69 μετασχηματιoμ69 τoυTnM (τελεοτηg o1ηματoq τηg επιφd,νειαζ στo oημεio p).

B) Δiνεται η επιφdνεια' M = x(D) με x(u,ν): (zlοosv, ιlsinν, u), (u,ν) e D = (0,+ oο) x(0'2π) .

1. Να βρεθεi μια βdοη του εφαπτ6μενου 1iυρoυ τηζ στο oημεio p(_ι,0, 1) και να εξεταoθεi αν
το διανυoμα y = (_2,_l,2) εiναι εφαπτ6μενo στο oημεiο αυτ6.

2. Χρηoιμoποιιbνταq τιg o1θoειq &, = *Υ 
.,,,U = -U,, και Sx', = _V..' U _ _ιJ 

,,. να βρεθεi ο

πiνακαg τoυ τελεoη o1ηματοg τηq επιφdνειαζ ωζ προζ τη βαoη {x,,,x,,} oτο οημεio
p(_1' 0, 1) καθιbq και oι κδριεg καμτruλ6τητεg.

3. Bρε[τε την καρτεσιανη παρ&ο'ταση τηg επιφd,νειαg και εξηγεioτε με βd,oη το ο1ημα τ1lg τα
αποτελ6οματα τoυ ερωτl1ματog 2.
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