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¶σχηση 7,. Δfuεταιη κυλινδρικÞ ÝλικαC: r(ý) = (cosý, siný, ý) ý € R.
(α) ΤποΙογßστε την στρÝψη τ(t) τηò C. ΣχεδιÜστ< την καμπýΙη για t e

[0,2π].
(b) Βρεßτ< το σημεßο τομÞò K(t): (α(ý), β(t),l(t)) τηò εφαπτüμενηò ευý<ßαò

τηò C στο σημεßο r(t) με το ετßπεδο Ζ :0.
(c) ¸στωW : p(t) = (α(Ý), β(t),y(t)) η καμπýλη που δημιουργοýν τα σημεßα

K(t) <πÜνω στο ετßπ<δο Ζ = 0 , και Ýστω ΙΙrlQ), ΙßlψΙ ταrγýκπ των τüξων των
C,W για Ý e [ýι, t2). Για τοιεò τιμÝò του t εßγαι ΙΙοQ) = [ζ(W) ;

¶σχηση 2. ¸στω η <πιφÜνεια S : r(u, υ) = (υ, υ, υ2 +υ2), υ2 * υ2 <9, ßστω
C η τομÞ τηò ετιφÜνειαò μ€ το ετßτεδο Ζ = 4,W η παραμετρικÞ καμτýληυ: -2
τηò επιφÜνειαò και Ýστω το σημεßο Ρ = (0, -2, 0) τηò S.

(ß,) ΣχεδιÜστξ την επιφÜνεια, τιò καμπ,ýλεò C,W και δεφε üτι οι καμπýλεò
CrW εφÜττονται στο σημεßο Ρ.

(ß,ß) Αν 1 εßναι καμιýλη τηò ετιφÜνειαò που εφÜπτεται τηò C στο σημεtο Ρ,
προσδιορßστε τη κÜO<τη καμπυλ,üτητα τηò º στο σημ<ßο Ρ.

¶σχηση 3. ¸στω η επιφÜνεια του κþγου

r(θ,t) : (cosθ,sinθ,2t), θ e [0, 2τ], t > 0

και Ýστω οι καμπýΙεò t = 1, θ = τ και t :2θ τηò ετιφÜνειαò. Προσδιορßστε
τη γεωδαισιακÞ διαφορικÞ εξßσωση τηò επιφÜν<ιÜò και εζ<τÜστε αν οι παραπÜνω

καμπýλεò εßναι γ<ωδαισιακÝò τηò S.

¶σχηση 4. ¸στω η <πιφÜνεια S : r(u,u): (α* υ,2υ*υ,υυ), υ,υ Σ 0.

Προσδιορ{στ< την εζtσωση τηò κÜO<τηò τομÞò c τηò <πιφÜν<ιαò στο σημ<ßο r(2, 1)

με διεýOυνση (2,1). Ποια εßναι η κÜαετη καμπυλüτητα τηò c στο r(2,I);

ΘÝμα 6. ¸στ.ι,> η στοιχ<ιþδηò <πιφÜγεια S : r(u,u), (υ,υ) e Ω ζR2, κλÜσηò 2
και Ýστω η καμπýλη c: φ(s): r(u(s),u(s)), s € Ι, üτου ò φυσικÞ παρÜμeτροò
τηò επιφÜνειαò και Ýστω Ρ σημ<ßο τηò ,S.

β) Δþστε τον ορισμü του διανýσματοò γ<ωδαισιακÞò καμπυλüτηταò και του

διανýσματοò κÜOετηò καμμτυλüτηταò τηò καμπýληò c και αρχß(ονταò απü αυτοýò
τουò ορισμοýò δ<tζτε üτι σε κÜOε σημε{ο τηò c το διÜνυσμα γεωδαισιακÞò κα-

μπυλστηταò και το διÜνυσμα καμπυλüτηταò τηò καμπýΙηò c <ßναι κÜOετα.

(ßß,), ¸στω üτι η καμτýλη c διÝρχεται απü το Ρ και üα ρ = φ(s), Αρχßζονταò
απο το τýπο τηò κÜOετηò καμπυλüτηταò

κη = L(u' (s))2 + ZUu(s)u(s) + N(a'(s))2

τηò καμπýληò c στο Ρ, üπου L,M,N εtναι τα 0εμ<Lιþδη μ<γÝOη δ<ýτ<ρηò τÜξηò
τηò S στο Ρ, αν LN - Μ2 > 0, δεφε üα κÜOε καμπýλη τηò επιφÜνειαò του

διÝρχòται απü το σημeßο Ρ Ýχeι διÜνυσμα κÜOeτηò καμπυLüτηταò παρÜλληλ»ο και
ομüρροπο του καOÝτου διανýσματοò Ν 

"ηò 
S (και το σημeßο Ρ ονομÜζεται ελλειττ-

τικü).



ΘÝμα 8. ¸στω η στοιχειþδηò ετιφÜνεια §,: r(u,u), (α,υ) e Ω ò R2, κλÜσηò 2
καιÝστω η καμπι3λη c: @(s) = r(u(ε),u(s)), 

" 
ε Ι,,üπου ò φυσικÞ ταρÜμετροò.

(ß,) Αρχß(ονταò απü τον ορισμü τηò γεωδαισιακÞò (η c <ßγαι γεωδαισιακÞ αν σε

ηÜOε σημεßο τηò c το διÜνυσlη γεωδαισιακÞò καμπυλÜτηταò τηò c ισοýται με το

γηqÝγ) δεßζτε üα η c εßναι γεωδαισιακÞ αν και μüνο αν, σε κÜ0< σημεb τηò c, το
διÜßιυσψ καμπυΙüτηταò τηò c eßγαι κÜOeτο στην eταφÜνeια. Τι ισχýeι απü αυτÞ
την ισοδυναμßα αν η s εßγαι τυχα{α παρÜμετροò; (δικαια\ογÞστ€ την απÜντησÞ
σαò),

(ßý) Διατυπþστ€ το 0εþρη7η ýπαρξηò και μοναδικüτηταò γεωδαισιακþν καμ-
τα3λωυ, ,q{

,ß


