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Κλασικη ∆ιαφορικη Γεωµετρια
Πρώτη Εργασία

1 Προαπαιτούµενες γνώσεις και ϐασική προετοιµασία

Το µάθηµα της Κλασικής ∆ιαφορικής Γεωµετρίας Ι έπεται άλλων µαθηµάτων, πάνω στα
οποία είναι ϕυσικό να ϐασίζεται. Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν και κάποιες από τις
αναγκαίες γνώσεις από αυτά τα µαθήµατα. ΄Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Κ∆Γ Ι, ο
τρόπος που προτείνεται για να ακολουθήσετε το µάθηµα περιλαµβάνει τακτική επανάληψη,
και τριβή µε τις καινούριες έννοιες. ΄Ετσι υποθέτουµε ότι κάνετε µόνοι σας εξάσκηση των
ϐασικών υπολογιστικών µεθόδων1 και οι Ασκήσεις που ακολουθούν πηγαίνουν λίγα ϐήµατα
παρα πέρα, για να σας οδηγήσουν σε πληρέστερη και ϐαθύτερη κατανόηση. Σε αρκετά
σηµεία είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου λογισµικού για να γίνουν κατάλληλα σχήµατα.

Οι ϐασικές έννοιες και µέθοδοι της Γραµµικής ΄Αλγεβρας είναι σε συνεχή χρήση στην Κ∆Γ.
Κάποια αποτελέσµατα της ΓΑ που ίσως δεν έχουν καλυφθεί αναφέρθηκαν στις παραδόσεις
και κάποια ϐρίσκονται στις ασκήσεις που ακολουθούν.

Στο µάθηµα του Λογισµού 3 δίνονται πολύ ϐασικά αποτελέσµατα που ϑα χρειαστούµε
(όπως τα ϑεωρήµατα της αντίστροφης και πεπλεγµένης συνάρτησης), ενώ ο Λογισµός 4 είναι
από µιά σκοπιά µιά εισαγωγή στην Κ∆Γ και δίνει µιά πρώτη προσέγγιση, και ορισµούς, των
εννοιών των καµπυλών και επιφανειών.

Από την Αναλυτική Γεωµετρία ϑεωρούνται γνωστές οι έννοιες του Αφινικού Χώρου και
του Ευκλείδειου χώρου, µε ϐασικό παράδειγµα τον χώρο R3 των τριάδων πραγµατικών α-
ϱιθµών (x, y, z) µε το κανονικό εσωτερικό γινόµενο δύο διανυσµάτων u = (x1, y1, z1) και
v = (x2, y2, z2) να είναι το γνωστό

u · v = x1x2 + y1y2 + z1z2.

Το επίπεδο R2 ϑεωρείται συνήθως (εάν δεν κάνουµε σαφές σε µία άσκηση ότι εννοούµε
κάτι διαφορετικό), ως ο οριζόντιος διανυσµατικός χώρος του R3, δηλαδή τα σηµεία (x, y, 0).
Θεωρούµε γνωστές τις έννοιες των αφινικών συντεταγµένων και της ισοµετρίας, καθώς και τις
παραµετρικές και αναλυτικές µορφές για αφινικά επίπεδα στον χώρο R3.

Εάν έχουµε επιλέξει την συνήθη ϐάση του R3, i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0) και k = (0, 0, 1),
τότε γράφουµε το σηµείο r = (x, y, z) ∈ R3 ως διάνυσµα στήλης

r = x i + y j + z k =

 x
y
z

 .
1Πολλές τέτοιες απλές υπολογιστικές ασκήσεις ϐρίσκονται στα ϐιβλία που έχουµε προτείνει, αλλά εύκολα

ϕτιάχνονται και από εσάς.
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Προσοχή: εάν επιλέξουµε διαφορετική ϐάση, τότε αλλάζει και το διάνυσµα. ΄Ετσι, αν B =
{b1,b2,b3} είναι µία άλλη ϐάση, τότε το ίδιο σηµείο είναι

r = ub1 + v b2 + w b3 =

 u
v
w


B

1. ∆είξτε ότι τα διανύσµατα b1 = (−1, 2, 0), b2 = (1,−3, 1) και b3 = (2, 2,−2) δίνουν
ϐάση B του R3. ΄Εχει τον ίδιο ή αντίθετο προσανατολισµό µε αυτόν της συνήθους
διατεταγµένης ϐάσης ( i, j, k); Βρείτε τις συντεταγµένες του διανύσµατος v = (4, 5,−3)
ως προς τη ϐάση αυτή.

2. Κινούµενες ϐάσεις: ΄Εστω ότι έχουµε µία C1 απεικόνιση f : D → E , µε D, E ανοικτά
µη-κενά υποσύνολα του Rn, η οποία είναι 1:1, επί και µε C1 αντίστροφη f−1 : E → D.
Η Ιακωβιανή παράγωγος Df(x) σε κάθε σηµείο του D είναι ο n × n πίνακας των
παραγώγων πρώτης τάξης. Καθώς έχουµε f−1f(x) = x, παραγωγίζοντας, έχουµε ότι ο
Ιακωβιανός πίνακας είναι αντιστρέψιµος, µε αντίστροφο τον (DF (x)))−1 = Df−1(y(x)),
όπου y = f(x). Σε µία διάσταση, αυτό δίνει τη γνωστή σχέση µεταξύ της παραγώγου
συνάρτησης και της αντιστρόφου της df−1

dy
(y0) = 1/ df

dx
(x0) (µε y0 = f(x0)).

∆είξτε ότι σε κάθε σηµείο του συνόλου E ορίζεται διατεταγµένη ϐάση τουRn ως οι n στή-
λες του Ιακωβιανού πίνακα. Καθώς έχουµε ϐάση σε κάθε σηµείο και αυτή µεταβάλλεται
γενικά, λέµε ότι έχουµε κινούµενη ϐάση του Rn.

Εφαρµόστε την παραπάνω διαδικασία και ϐρείτε την κινούµενη ϐάση που παίρνουµε
από τον ορισµό πολικών συντεταγµένων (r, θ) στο επίπεδο (χρειάζεται προσοχή στον
ορισµό του πεδίου ορισµού τους):

x = r cos θ, y = r sin θ.

Κάνετε σχήµα µε ενδεικτικά σηµεία του επιπέδου και τις αντίστοιχες ϐάσεις.

3. ∆ώστε τον πίνακα A της γραµµικής απεικόνισης p 7→ p′ ¨παραγώγισης¨ στο ∆.Χ. πολυω-
νύµων ϐαθµού το πολύ n ως προς τη ϐάση B = {1, x, x2, . . . , xn}. Επαληθεύστε ότι ο
A2 δίνει διπλή παραγώγιση και δείξτε ότι An+1 = 0 (λέµε ότι ο A είναι µηδενοδύναµος).

4. Στον Ευκλείδειο χώρο R3 ϑεωρούµε τα διανύσµατα

b1 = (1, 3,−1), b2 = (0, 1, 1), b3 = (1, 1, 2).

(αʹ) ∆είξτε ότι αποτελούν ϐάση B = {b1,b2,b3} του R3.

(ϐʹ) Βρείτε τις συντεταγµένες του διανύσµατος v = (−3, 7, 1) ως προς τη ϐάση αυτή,
δηλαδή τα x1, x2, x3 τέτοια ώστε v =

∑3
i=1 xibi.

(γʹ) Εφαρµόστε τη διαδικασία Gram-Schmidt στην B µε τη διάταξη (b1,b2,b3) για να
ϐρείτε διατεταγµένη ορθοκανονική ϐάση E = (e1, e2, e3) και ϐρείτε τις συντεταγ-
µένες του v ως προς τη ϐάση E .

(δʹ) Βρείτε την προβολή του b3 στο επίπεδο span(b1,b2).
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5. ∆ώστε τουλάχιστον δύο διαφορετικές αποδείξεις της ανισότητας Cauchy-Schwartz και
µε χρήση της, δείξτε την τριγωνική ανισότητα στο Rn

‖u+ v‖ ≤ ‖u‖+ ‖v‖.

Μην ξεχάσετε να αναφερθείτε στις περιπτώσεις όπου έχουµε ισότητα.

6. Γεωµετρική ερµηνεία του εξωτερικού γινοµένου : Ο ορισµός του εξωτερικού γινοµένου
στο R3,

u× v = ‖u‖ ‖v‖ sin θ n,

περιλαµβάνει το γεωµετρικά προφανές εµβαδόν του παραλληλογράµµου που ορίζουν
τα δύο διανύσµατα, αλλά δεν εξηγεί την παρουσία του δισκάθετου n.

Θυµίζουµε από το Λογισµό την έννοια της ϱοής ενός διανυσµατικού πεδίου F διαµέσου
προσανατολισµένης επιφάνειας Σ: ∫∫

Σ

F · n dS,

όπου ο προσανατολισµός δίνεται από το µοναδιαίο διανυσµατικό πεδίο n, κάθετο στην
επιφάνεια. Εξηγήστε γιατί είναι λογικό να δίνεται το στοιχείο ϱοής διαµέσου επιφάνειας
από το F · n dS και σχετίστε το µε τον παραπάνω ορισµό του εξωτερικού γινοµενου.

7. Γραµµικοποίηση : Θεωρούµε τη συνάρτηση f(x, y) = (x3 − xy2,−y3 + xy). Υπολογίστε
την παράγωγο Df της f . ∆είξτε ότι στο σηµείο (x0, y0) = (2, 2) η συνάρτηση είναι
τοπικά αντιστρέψιµη.

Συγκρίνετε την ακριβή τιµή του διανύσµατος διαφοράς f(2.2, 1.8)− f(2, 2) µε την προ-
σεγγιστική τιµή που δίνει η γραµµικοποίηση:

f(x, y)− f(x0, y0) ' Df(x0, y0)

[
x− x0

y − y0

]
,

εδώ:
(x, y) = (2.2, 1.8), (x0, y0) = (2, 2).

Στον ∆Χ R3 υπάρχουν άπειρες άλλες επιλογές εσωτερικού γινοµένου, εκτός του κανονικού
που έχουµε αναφέρει. Το γενικό εσωτερικό γινόµενο το γράφουµε µε αγκύλες : 〈u,v〉.

8. ∆ώστε αποδείξεις όσων από τα παρακάτω δεν έχετε συναντήσει :

(αʹ) Οι ιδιοτιµές ενός συµµετρικού τετραγωνικού πίνακα είναι όλες πραγµατικές.

(ϐʹ) Ο συµµετρικός τετραγωνικός Q λέγεται ϑετικά ορισµένος εάν για κάθε διάνυσµα
v 6= 0, η τιµή της τετραγωνικής συνάρτησης q(v) = v·Qv είναι ϑετική. Ισοδύναµες
συνθήκες είναι : (α) όλες οι ιδιοτιµές του Q είναι ϑετικές και (ϐ) όλες οι κύριες
ελάσσονες ορίζουσες του Q είναι ϑετικές.
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Κατόπιν, δείξτε ότι ορίζεται µέσω του Q εσωτερικό γινόµενο στο Rn ως εξής :

< u,v >Q= u ·Qv,

όπου · είναι το κανονικό εσωτερικό γινόµενο. Τέλος, δείξτε ότι ο πίνακας

Q =

 2 −1 0
−1 1 1

0 1 3


είναι ϑετικά ορισµένος και ϐρείτε διάνυσµα v ορθογώνιο στο u = (1, 2, 1) ως προς το
νέο αυτό εσωτερικό γινόµενο.

9. (αʹ) ∆είξτε ότι η συνάρτηση

〈u,v〉 = 2x1x2 − x1y2 − x2y1 + 3y1y2 + 2y1z2 + 2z1y2 + 5z1z2

ορίζει εσωτερικό γινόµενο στο R3.
(ϐʹ) ∆ώστε τη συνάρτηση µέτρου που δίνει το γινόµενο αυτό. Βρείτε το µέτρο του

διανύσµατος (3, 3,−2) καθώς και την εξίσωση του επιπέδου που είναι κάθετο στο
διάνυσµα αυτό, ως προς τη συνάρτηση µέτρου που ϐρήκατε.

10. (αʹ) Υπολογίστε την ορίζουσα του πίνακα 1 a a2

1 b b2

1 c c2


όπου a, b, c ∈ R και δείξτε εποµένως ότι για a, b, c διακριτές τιµές, τα τρία διανύ-
σµατα σειράς αποτελούν ϐάση του R3.

(ϐʹ) ∆είξτε ότι τα διανύσµατα b1 = (1, 0, 0),b2 = (1, 1, 1), b3 = (1, 2, 4) δίνουν ϐάση
του R3. Εφαρµόστε τη µέθοδο ορθοκανονικοποίησης των Gram-Schmidt στην
διατεταγµένη ϐάση (b1,b2,b3) και κατόπιν την ίδια µέθοδο στη ϐάση µε διάταξη
(b2,b1,b3).
Τί παρατηρείτε και γιατί ; ∆ώστε την εξίσωση του επιπέδου που είναι κάθετο στο
ανάπτυγµα span(b1,b2).

2 Καµπύλες στον χώρο και στο επίπεδο

2.1 Καµπύλες στο επίπεδο

Θεωρούµε κανονική παραµέτρηση καµπύλης στο R2:

γ : I → R2, t 7→ γ(t) = r(t) = x(t) i + y(t) j, µε
dr

dt
6= 0 ∀t.

Η ϕυσική παραµέτρηση γράφεται ρ(s) = r(t(s)), οπότε dρ
ds

= dr
dt
/
∣∣dr
dt

∣∣ και d2ρ
ds2

= κ(s)n(s), µε
το κάθετο διανυσµατικό πεδίο

n(s) = J
dρ

ds
, όπου J =

[
0 −1
1 0

]
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είναι ο πίνακας περιστροφής κατά π/2 στην ϑετική ϕορά. Θυµίζουµε ότι πολύ συχνά είναι
δύσκολο ή αδύνατο να ϐρεθεί η αντίστροφη συνάρτηση t(s) της s(t), ακόµα και αν αυτή η
τελευταία είναι διαθέσιµη, και εποµένως δεν είναι διαθέσιµη η ϕυσική παραµέτρηση.

11. ∆είξτε, ϐασισµένοι στους παραπάνω τύπους, ότι η συνάρτηση καµπυλότητας µπορεί να
υπολογιστεί απευθείας από την αρχική παραµέτρηση από τον τύπο:

κ(t) =
d2r
dt2
· J dr

dt∣∣dr
dt

∣∣3 .

12. ∆ώστε επίσης τύπους για το κέντρο C(t) και την ακτίνα R(t) του εγγύτατου (ή εφαπτο-
µένου) κύκλου στο σηµείο r(t).

13. Θα εφαρµόσουµε τα παραπάνω για την περίπτωση σπείρας στο επίπεδο.

(αʹ) Οι σπείρες δίνονται συνήθως σε πολική µορφή: έχουµε τη σπείρα του Αρχιµήδη,
r = aθ και την εκθετική σπείρα r = aebθ, για κάποια a, b 6= 0. Το r είναι το µέτρο
του r, r = |r|, αλλά, προσοχή, η ¨γωνία¨ θ ϑεωρείται να ανήκει στο R+—και όχι
κάποιο διάστηµα µήκους 2π.
Θα εργαστούµε πάνω στην απλή σπείρα του Αρχιµήδη όπου a = 1. Η παραµέ-
τρηση καµπύλης δίνεται (γιατί ;) από τις εξισώσεις :

r(t) =

[
t cos t
t sin t

]
, t ≥ 0.

Υπολογίστε τη συνάρτηση µήκους s(t) και δώστε γράφηµά της. Υποθέτουµε χωρίς
απόδειξη ότι δεν υπάρχει αναλυτική µορφή για την αντίστροφη συνάρτησή της
t(s).

(ϐʹ) Εποµένως, υπολογίστε τη συνάρτηση καµπυλότητας κ(t) από την αρχική παραµέ-
τρηση και δείξτε ότι είναι µονοτονική στο {t ≥ 0}.

(γʹ) Βρείτε το κέντρο και ακτίνα του εφαπτοµένου κύκλου στη σπείρα στο t = 4 και
δώστε παραµέτρησή του. Με τη ϐοήθεια λογισµικού, κάνετε τα γραφήµατα και
παρατηρήστε ότι για t > 4, η σπείρα ϐρίσκεται στο εσωτερικό του κύκλου.

14. Υποθέτουµε ότι έχουµε κανονική, λεία κλειστή καµπύλη (δηλαδή γ : [a, b] → R2, µε
dr
dt
6= 0 και dr

dt
(a) = dr

dt
(b)) η οποία είναι παντού µη-µηδενική : r(t) 6= 0.

Θεωρούµε χρόνο t0 όπου το µέτρο |r(t0)| είναι ελάχιστο (γιατί ξέρουµε ότι υπάρχει
τέτοιο t0; Είναι απαραίτητα µοναδικό ; ∆ώστε πρόχειρα παραδείγµατα.) ∆είξτε ότι το
διάνυσµα ταχύτητας dr

dt
(t0) είναι κάθετο στο r(t0).

15. Σταθερή καµπυλότητα: Θα δείξουµε, ϐήµα-ϐήµα, ότι εάν µία καµπύλη έχει στα-
ϑερή, µη-µηδενική καµπυλότητα κ > 0, τότε είναι τόξο κύκλου ακτίνας R = 1/κ (το
αντίστροφο είναι προφανές.) Θα κάνουµε χρήση των σχέσεων:{

dt
ds

= κn
dn
ds

= −κ t (Σχέσεις Frenet)

n = Jt, οπότε, καθώς J2 = −I, t = −Jn.
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(αʹ) ∆είξτε ότι η δεύτερη εξίσωση Frenet είναι απόρροια της πρώτης, από την παραπάνω
σχέση, και παρατηρήστε ότι έχουµε: dt

ds
= κJt.

Θα λύσουµε το σύστηµα των δύο αυτών εξισώσεων: ϑέτουµε t(s) =

[
u(s)
v(s)

]
.

∆είξτε ότι και οι δύο συναρτήσεις ικανοποιούν την ίδια εξίσωση δευτέρας τάξης :

d2u

ds2
+ κ2u = 0,

d2v

ds2
+ κ2v = 0,

η οποία είναι γνωστή ως εξίσωση του αρµονικού ταλαντωτή και έχει λύση, π.χ. για
την u:

u(s) = a cos(κs) + b sin(κs).

Υποθέτοντας αρχική τιµή του διανύσµατος ταχύτητας t(0) =

[
u0

v0

]
που πρέπει

να είναι µοναδιαίο, δηλαδή u2
0 + v2

0 = 1, ϐρείτε τη λύση t(s).

(ϐʹ) ∆είξτε ότι έχουµε |t(s)| = 1, ∀s, έχουµε δηλαδή λύση που αυτόµατα δίνει µο-
ναδιαίο πεδίο ταχύτητας. Τέλος, ολοκληρώνοντας, ϐρείτε την καµπύλη σταθερής
καµπυλότητας κ και επαληθεύστε ότι είναι κύκλος ακτίνας R = 1/κ.

16. ΄Ελλειψη: ∆ώστε παραµέτρηση r(t), t ∈ [0, 2π] για την έλλειψη x2

a2
+ y2

b2
= 1, όπου

υποθέτουµε a > b > 0 (παραλλαγή πολικών συντεταγµένων). Υπολογίστε από τον τύπο
που έχετε ϐρει τη συνάρτηση καµπυλότητας κ(t) και ϐρείτε τα σηµεία µέγιστης και
ελάχιστης καµπυλότητας.

Τέλος, δώστε την καµπύλη των κέντρων των εγγύτατων ή εφαπτόµενων κύκλων και, µε
χρήση κάποιου λογισµικού, δώστε το γράφηµά της. Η καµπύλη αυτή δεν είναι, γενικά,
κανονική και λέγετει ενειλιγµένη της αρχικής (evolute).

17. Η έλκουσα καµπύλη (tractrix): είναι η επίπεδη καµπύλη, µία παραµέτρηση της
οποίας είναι :

r(t) =

[
cos t+ ln

(
tan
(
t
2

))
sin t

]
, t ∈ (0, π).

(αʹ) ∆ώστε το γράφηµα της καµπύλης και δείξτε ότι είναι κανονική παντού, εκτός από
ένα σηµείο.

(ϐʹ) Υπολογίστε τη συνάρτηση καµπυλότητας κ(t).

(γʹ) Ο λόγος που λέγεται έλκουσα αυτή η καµπύλη είναι ότι το µήκος του τµήµατος
κάθε εφαπτοµένης ευθείας µεταξύ της καµπύλης και του οριζοντίου άξονα είναι
σταθερή (η ερµηνεία που δίνεται είναι ότι κινούµενοι κατά µήκος του οριζοντίου
άξονα µε αρχή το 0, σύρουµε ένα αντικείµενο που συνδέεται µε λουρί (έναν σκύ-
λο ;!) και που ξεκινά από το σηµείο (0, 1)). ∆είξτε την ιδιότητα αυτή και δώστε την
τιµή του σταθερού αυτού µήκους.
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2.2 Καµπύλες στον χώρο

18. Καµπύλη του Viviani: είναι η τοµή σφαίρας µε κύλινδρο µισής ακτίνας που εφάπτεται
της σφαίρας, είναι δηλαδή η τοµή των επιφανειών :

x2 + y2 + z2 = R2,

(
x− R

2

)2

+ y2 =

(
R

2

)2

.

(Κάνετε το σχήµα, κατά προτίµηση µε υπολογιστή.)

Υπολογίστε παραµέτρηση της καµπύλης που προκύπτει ως εξής : κατ΄ αρχήν, για
τον κύλινδρο, χρησιµοποιήστε την παραµέτρηση x(t) = (R/2) + (R/2) cos(t), y(t) =
(R/2) sin(t), z = z (που είναι απλά µετατοπισµένες κυλινδρικές συντεταγµένες.) Αντι-
καταστήσετε αυτά στην εξίσωση της σφαίρας και υπολογίστε το z µέσω τριγωνοµετρικών
ταυτοτήτων.

∆είξτε ότι έχουµε κανονική παραµέτρηση κλειστής καµπύλης, µε µόνη διαφορά ότι δεν
είναι 1:1 µε την εικόνα της. ∆ώστε το µοναδικό σηµείο αυτοτοµής.

19. Καµπύλες Bézier: Στα σχεδιαστικά λογισµικά (π.χ. Adobe Illustrator, CorelDRAW
κ.ο.κ.) είναι πολύ χρήσιµες κάποιες καµπύλες µε συντεταγµένες πολυώνυµα χαµηλού
ϐαθµού στο t:

Η γραµµική καµπύλη Bézier είναι η καµπύλη πρώτου ϐαθµού r(t) = (1 − t)v0 + tv1,
µε v0 6= v1 δύο σηµεία. Προφανώς, r(0) = v0, r(1) = v1 και ṙ(0) = v1 − v0.

Η τετραγωνική καµπύλη Bézier χρησιµοποιεί τρία διακριτά σηµεία :

r(t) = (1− t) [(1− t)v0 + tv1] + t [(1− t)v1 + tv2] =

= (1− t)2v0 + 2t(1− t)v1 + t2v2.

Προφανώς r(0) = v0 και r(1) = v2. Βρείτε τα διανύσµατα ταχύτητας για t = 0 και t = 1
και δείξτε ότι η καµπύλη ανήκει στο κυρτό περίβληµα των τριών σηµείων, δηλαδή µέσα
στο τρίγωνο που ορίζουν και είναι εποµένως επίπεδη. Εξηγήστε πώς ϑα µπορούσαµε
να συνεχίσουµε την καµπύλη αυτή από το τελικό της σηµείο µε µία ακόµα τετραγωνική
καµπύλη, ώστε η συνάρτηση ταχύτητας να είναι συνεχής.

20. ∆ίνεται κανονική παραµέτρηση καµπύλης στο χώρο, µε

r(t) =

 x(t)
ax(t) + b
z(t)

 , a 6= 0.

∆είξτε ότι η καµπύλη αυτή έχει µηδενική στρέψη και εποµένως είναι επίπεδη και ϐρείτε
το επίπεδο που την περιέχει. ∆ώστε δεύτερη, πιό άµεση απόδειξη ότι είναι επίπεδη,
ϑεωρώντας κατάλληλη αλλαγή µεταβλητών.

21. ∆είξτε ότι η ενειλιγµένη καµπύλη ρ(s) + 1
κ(s)

n(s) της έλικας r(t) = R cos(ωt) i +

R sin(ωt) j + vtk (R,ω, v > 0), είναι πάλι έλικα.

Βρείτε συνθήκη ώστε η ενειλιγµένη αυτή έλικα να κείται στον ίδιο κύλινδρο µε την
αρχική έλικα.
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22. ∆είξτε ότι οι εξισώσεις Frenet-Serret γράφονται σε µορφή πινάκων, ορίζοντας τους 3×3
πίνακες

Φ(s) = [t(s)|n(s)|b(s)], Ω =

 0 −κ(s) 0
κ(s) 0 −σ(s)

0 σ(s) 0

 ,
ως το σύστηµα εξισώσεων

d

ds
Φ(s) = Φ(s)Ω.

Για γενικό αντισυµµετρικό πίνακα

Ω =

 0 ω1 ω2

−ω1 0 ω3

−ω2 −ω3 0

 ,
δείξτε ότι ορίζεται κατάλληλο διάνυσµα ω, έτσι ώστε για διάνυσµα v ∈ R3,

Ωv = ω × v.

Τέλος, δείξτε ότι ορίζεται κατάλληλο ω(s) (λεγόµενο διάνυσµα Darboux) τέτοιο ώστε οι
εξισώσεις Frenet-Serret γράφονται :

d

ds
t(s) = ω × t,

d

ds
n(s) = ω × n,

d

ds
b(s) = ω × b

(το ίδιο και για τις τρεις εξισώσεις !)

23. ∆ώστε σχηµατικά κανονική καµπύλη στο επίπεδο µε συνεχή συνάρτηση ταχύτητας και
µε συνάρτηση καµπυλότητας ως προς τη ϕυσική παραµέτρηση

κ(s) =


1, 0 < s < π
3, π < s < 4π/3,
−3, 4π/3 < s < 5π/3

3, 5π/3 < s < 2π

(Η καµπυλότητα δεν ορίζεται στα άκρα των διαστηµάτων.) Είναι κλειστή η καµπύλη ή
όχι ;

24. (αʹ) ∆είξτε ότι η έλικα

r(θ) =

 cos θ
sin θ
vθ

 ,
µε σταθερή κάθετη ταχύτητα v > 0, κείται στον κύλινδρο {x2 + y2 = 1} ⊂ R3 και
δώστε τη ϕυσική παραµέτρησή της. ∆ώστε το τρίεδρο του Frenet, καθώς και τη
συνάρτηση καµπυλότητας κ(s). Εποµένως, δώστε το εφαπτόµενο επίπεδο, καθώς
και τον εφαπτόµενο κύκλο της έλικας σε τυχαίο σηµείο της.

(ϐʹ) Για ποιά τιµή της κάθετης ταχύτητας v το κέντρο του εφαπτόµενου κύκλου ανήκει
στον κύλινδρο ; Τέλος, υπολογίστε τη στρέψη σ(s) από τον τρόπο ορισµού της.
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2.3 Επιπλέον ασκήσεις

25. (αʹ) ∆είξτε ότι το γράφηµα µιάς C1 συνάρτησης f : R → R είναι πάντοτε κανονική
καµπύλη στο επίπεδο.

(ϐʹ) Η εξίσωση e−yx2 + 3y2 = 5 ορίζει υποσύνολο του επιπέδου, το οποίο ϑέλουµε να
δείξουµε ότι είναι κανονική καµπύλη. Με χρήση του ϑεωρήµατος πεπλεγµένης
συνάρτησης, δείξτε ότι κοντά στα σηµεία (x, y) = (±

√
5, 0) και (0,±

√
5/3) έχουµε

καµπύλη που δίνεται από γράφηµα. Πώς µπορείτε να ισχυριστείτε ότι µε τον τρόπο
αυτό µπορούµε να καλύψουµε όλα τα σηµεία του συνόλου αυτού ;

(γʹ) Με χρήση λογισµικού, κάνετε το σχήµα της καµπύλης αυτής και εποµένως περι-
γράψτε σε ποιά σηµεία µπορούµε να πάρουµε γράφηµα συνάρτησης y(x) και σε
ποιά συνάρτησης x(y).

26. ∆είξτε ότι εάν h1 : (a, b) → R και h2 : (a, b) → R είναι C2 συναρτήσεις στο µη-κενό
διάστηµα (a, b) ⊂ R, τότε η παραµέτρηση

(a, b)→ R3 : x 7→ r(x) = x i + h1(x) j + h2(x)k

δίνει κανονική καµπύλη. Εξηγήστε γιατί κάθε επίπεδο x = c, για c ∈ (a, b), τέµνει την
καµπύλη αυτή σε µοναδικό σηµείο.

∆είξτε ότι, αντίστροφα, εάν κάθε επίπεδο x =σταθ. τέµνει κανονική καµπύλη γ σε το
πολύ ένα σηµείο και την τέµνει εγκάρσια, τότε µπορεί να ορίσουµε συναρτήσεις h1, h2

όπως παραπάνω, έτσι ώστε η καµπύλη να επιδέχεται παραµέτρηση µέσω τµήµατος του
άξονα x, όπως µόλις ορίσαµε.

27. Θα µελετήσουµε πότε ορίζεται καµπύλη µε τον πιό παραδοσιακό τρόπο ως η τοµή δύο
¨επιφανειών¨. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δύο εξισώσεις για σηµεία του R3:

f1(x, y, z) = 0, f2(x, y, z) = 0.

Υποθέτουµε επιπλέον ότι το σύνολο των ¨λύσεων¨ των εξισώσεων αυτών είναι µη-κενό.

Θεωρούµε τον ιακωβιανό 2 × 3 πίνακα των πρώτων παραγώγων σε κάθε σηµείο του
συνόλου αυτού: [

∂f1
∂x

∂f1
∂y

∂f1
∂z

∂f2
∂x

∂f2
∂y

∂f2
∂z

]
.

∆είξτε ότι εάν η ορίζουσα ενός 2×2 υπο-πίνακα (π.χ. των δύο πρώτων στηλών) είναι µη-
µηδενική στο σηµείο, τότε ορίζονται συναρτήσεις g1, g2 σε κάποιο διάστηµα τέτοιες ώστε
η παραµέτρηση π.χ. z 7→ (g1(z), g2(z), z) δίνει καµπύλη στο σύνολο λύσεων, δηλαδή
τοπικά η τοµή των δύο επιφανειών που ορίζουν οι εξισώσεις είναι καµπύλη. Εξηγήστε
γιατί η συνθήκη αυτή είναι ισοδύναµη µε την γραµµική ανεξαρτησία των διανυσµάτων
κλίσης σε κάθε σηµείο τοµής. Βρείτε εξισώσεις για το διανυσµατικό πεδίο ταχύτητας
της καµπύλης αυτής.

28. ∆ίνεται παραβολή στο επίπεδο y = ax2, a 6= 0. Το γράφηµά της είναι κανονική καµπύ-
λη. Βρείτε τη συνάρτηση καµπυλότητας κ(x). ∆είξτε ότι η εφαπτόµενη ή προσεγγιστική
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παραβολή για x = 0 ταυτίζεται µε την αρχική παραβολή και ϐρείτε την εξίσωση της ε-
ϕαπτόµενης προβολής σε γενικό σηµείο. Για την τιµή a = 1, ϐρείτε τον εφαπτόµενο
κύκλο στα σηµεία x = 0 και x = 1 και κάνετε τα σχήµατα. Τέλος, ϐρείτε όλα τα σηµεία
τοµής του κύκλου για x = 1 µε την αρχική καµπύλη/παραβολή.

29. ∆είξτε ότι η καµπύλη στο επίπεδο που δίνεται από την παραµέτρηση

r(t) = r0 + td1 + t2 d2, t ∈ R

µε τα διανύσµατα d1,d2 γραµµικά ανεξάρτητα και το r0 αυθαίρετο σηµείο είναι παρα-
ϐολή, και δώστε τον άξονα και την κορυφή της. ∆ώστε παραδείγµατα, µε κατάλληλα
γραήµατα.

30. ∆ώστε κανονικές παραµετρήσεις που να καλύπτουν την έλλειψη στο επίπεδο

x2 + 4y2 = 4.

Βρείτε τη συνάρτηση καµπυλότητας και τα σηµεία όπου έχει µέγιστες και ελάχιστες
τιµές. Βρείτε επίσης, και σχεδιάστε, τους εφαπτόµενους κύκλους στα σηµεία αυτά.

31. Θέλουµε να δείξουµε ότι οποιαδήποτε µη κενή τοµή σφαίρας µε επίπεδο που δεν
εφάπτεται στη σφαίρα είναι κύκλος.

(αʹ) Θεωρούµε την καµπύλη που ορίζεται ως η τοµή της σφαίρας x2 + y2 + z2 = 1
µε το επίπεδο x + y − z = 1. Βρείτε την καµπύλη προβολής της τοµής και
δώστε κανονική της παραµέτρηση. ΄Ετσι, ανεβάστε την προβολή αυτή στο χώρο
από την εξίσωση τπυ επιπέδου και δώστε την καµπύλη r(t). ∆εν είναι σαφές ότι
έχουµε κύκλο στο στάδιο αυτό, αν και γνωρίζουµε ότι έχουµε επίπεδη καµπύλη,
εκ κατασκευής. Εξηγήστε γιατί, για να αποδείξουµε ότι είναι κύκλος, αρκεί να
δείξουµε ότι η καµπυλότητά της είναι σταθερή. Επαληθεύστε ότι αυτό ισχύει για
την καµπύλη που ϐρήκατε.

(ϐʹ) Η δεύτερη, συντοµότερη και πιό ικανοποιητική µέθοδος, ϐασίζεται στο γεγονός
ότι υπάρχει περιστροφή που µετατρέπει οποιοδήποτε επίπεδο σε οριζόντιο επίπεδο
z =σταθερό. Η τοµή οριζόντιου επιπέδου z = c µε σφαίρα είναι προφανώς κύκλος,
εφόσον |c| < 1: x2 + y2 = 1 − c2 είναι η προβολή, και ανεβαίνει σε κύκλο στο
επίπεδο.
Βρείτε αλλαγή ϐάσεων που να αντιστοιχεί σε ορθογώνιο µετασχηµατισµό και που
δίνει εποµένως περιστροφή που στέλνει το επίπεδο x+y−z = 1 σε επίπεδο z = c.
Βρείτε το c και εποµένως την ακτίνα του κύκλου τοµής.

32. Ορίζουµε καµπύλη στο χώρο R3

r(t) =

{
(1 + cos t) i + sin t j, 0 ≤ t ≤ π
cos(t− π/2) j + (1 + sin(t− π/2))k, π ≤ t ≤ 2π.

∆είξτε ότι έχουµε συνεκτική καµπύλη η οποία είναι C1 αλλά όχι C2 και κάνετε ένα
πρόχειρο σχήµα. ∆ώστε τον εφαπτόµενο κύκλο σε κάθε σηµείο της καµπύλης όπου
είναι C2.
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33. Θεωρούµε την καµπύλη (που έχουµε αναφέρει ότι λέγεται twisted cubic)

r(t) = t i + t2 j + t3 k, t ∈ R.

(αʹ) ∆είξτε ότι είναι κανονική, υπολογίστε τις συναρτήσεις καµπυλότητας κ(t) και στρέ-
ψης σ(t) και δώστε τα γραφήµατά τους. Βρείτε το σηµείο µέγιστης καµπυλότητας.

(ϐʹ) ∆είξτε ότι το τρίεδρο Frenet στο t = 0 συµπίπτει µε την διατεταγµένη, ορθοκανονι-
κή ϐάση ( i, j, k). Εποµένως, δείξτε ότι η προσεγγιστική παραβολή στο t = 0 είναι
ακριβώς η παραβολή y = x2 στο οριζόντιο επίπεδο.

(γʹ) Το ανάπτυγµα Taylor της καµπύλης µε κέντρο το t = 0 συµπίπτει µε την αναλυ-
τική µορφή της —γιατί ; Θεωρούµε τώρα το ανάπτυγµα Taylor για την καµπύλη
ως προς τη ϕυσική παράµετρο, µε κέντρο το s = 0, που αντιστοιχεί στο t = 0, µε
όρους µέχρι και κυβικούς :

ρ(s) ' ρ(0) +
dρ

ds
(0)s+

1

2

d2ρ

ds2
(0)s2 +

1

6

d3ρ

ds3
(0)s3.

Βασιζόµενοι στη ϑεωρία και στους υπολογισµούς που έχετε κάνει, και παρατηρώ-
ντας ότι d2ρ

ds2
= κ(s)n(s), δώστε το κυβικό ανάπτυγµα Taylor για την ρ(s) ως προς

την συνήθη ϐάση, δηλαδή

ρ(s) ' a(s) i + b(s) j + c(s)k.

για κατάλληλα πολυώνυµα a(s), b(s), c(s). Συγκρίνετε τα δύο αναπτύγµατα.

34. (αʹ) ∆είξτε ότι εάν το δισκάθετο µοναδιαίο διανυσµατικό πεδίο b(s) µίας κανονικής
καµπύλης στον χώρο είναι σταθερό, τότε η καµπύλη ανήκει σε επίπεδο.

(ϐʹ) Για την επίπεδη καµπύλη r(t) = (t cos t, t sin t), t ∈ R, δώστε τα διανυσµατικά
πεδία t(t),n(t) και την συνάρτηση καµπυλότητας κ(t).

(γʹ) ∆ώστε το γράφηµα της συνάρτησης καµπυλότητας της C2 επίπεδης καµπύλης του
σχήµατος. ∆ώστε επίσης, προσεγγιστικά, τον εφαπτόµενο κύκλο της καµπύλης
στο σηµείο που είναι σηµειωµένο.

35. (αʹ) ∆ίνεται η καµπύλη

r(t) =

 cos t
sin t
e−t

 , t ∈ R+

στο χώρο R3. ∆είξτε ότι ανήκει σε κύλινδρο και δώστε σχήµα της καµπύλης αυτής.
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(ϐʹ) Υπολογίστε τη συνάρτηση καµπυλότητάς της κ(t), ϐρείτε το όριο limt→+∞ κ(t) και
εξηγήστε το αποτέλεσµά σας.

(γʹ) Βρείτε τα ορθοκανονικά διανύσµατα του τριέδρου του Frenet της καµπύλης στο
t = 0, t(0),n(0),b(0). Υπολογίστε εποµένως τις συνιστώσες της επιτάχυνσης r̈(0)
στην ορθοκανονική αυτή ϐάση.
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