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Βαθµός

1. Στο επίπεδο R2 δίνεται καµπύλη ως το γράφηµα της συνάρτησης υπερβολικού συνηµιτόνου
y = cosh(x), x ∈ R.

(αʹ) ∆ώστε το γράφηµά της, δείξτε ότι είναι κανονική καµπύλη και ϐρείτε την ϕυσική της
παραµέτρηση.

(ϐʹ) Υπολογίστε την συνάρτηση καµπυλότητας κ(x) (προσοχή: από την αρχική παραµέτρηση,

όχι την ϕυσική) και δώστε το γράφηµά της. Εποµένως, ϐρείτε την εφαπόµενη παραβολή
και τον εφαπτόµενο κύκλο στο σηµείο x = 0. Τέλος, γραφικά, και µόνο µε γνώση της
κ(1), κάνετε προσεκτικά το σχήµα του εφαπτόµενου κύκλου στο σηµείο x = 1.
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2. (αʹ) Βρείτε καµπύλη στον χώρο R3 της οποίας η καµπυλότητα και στρέψη είναι σταθερές και
ίσες µε κ = 2 και σ = 1. Εξηγήστε κατά πόσο η καµπύλη που ϐρήκατε είναι µοναδική.

(ϐʹ) Υπολογίστε το τρίεδρο Frenet της καµπύλης r(t) = t i+ t2 j+ t3 k στο σηµείο t = 1 και
εποµένως δώστε το εφαπτόµενο (ή εγγύτατο) επίπεδο της καµπύλης στο σηµείο αυτό.
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3. ∆ίνεται κύκλος στο επίπεδο x = 0 του Ευκλείδειου χώρου R3 µε παραµέτρηση:

(x, y, z) = (0, 3 + cos(φ), sin(φ)). 0 < φ < 2π.

(αʹ) Παράγουµε τώρα επιφάνεια r(φ, θ) περιστρέφοντας τον κύκλο γύρω από τον κάθετο άξονα
z (εδώ, θ είναι η γωνία περιστροφής). Κάνετε σχήµα της επιφάνειας αυτής και υπολογίστε
την πρώτη και δεύτερη ϑεµελιώδη µορφή της, Q(φ, θ) και P (φ, θ) αντίστοιχα. Εποµένως,
ϐρείτε την συνάρτηση καµπυλότητας Gauss και αναγνωρίστε στο σχήµα, ή περιγράψτε
ακριβώς, όλα τα ελλειπτικά/υπερβολικά/παραβολικά σηµεία.

(ϐʹ) ∆είξτε ότι αν Q(u, v) είναι η ΠΘΜ γενικής παραµέτρησης επιφάνειας r(u, v), τότε ισχύει
ότι detQ = ||ru × rv||2. ∆ώστε τον τύπο για τον υπολογισµό του εµβαδού τµήµατος
επιφάνειας και µε ϐάση αυτόν συγκρίνετε το εµβαδόν των δύο τµηµάτων της επιφάνειας
του πρώτου µέρους που αντιστοιχούν στα διαστήµατα φ ∈ (0, π/2) ∪ (3π/2, 2π) και
φ ∈ (π/2, 3π/2) (είναι τα µέρη που ¨βλέπουν¨ προς τα έξω και προς τα µέσα αντίστοιχα).
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4. (αʹ) Υπολογίστε τους πίνακες της πρώτης και δεύτερης ϑεµελιώδους µορφής επιφάνειας που
δίνεται ως γράφηµα λείας συνάρτησης f(x, y). ∆είξτε ότι το εµβαδόν τµήµατος της επι-
ϕάνειας αυτής πάνω από µη-κενό χωρίο D ⊂ R2 είναι πάντα µεγαλύτερο ή ίσο µε το
εµβαδόν του D.

(ϐʹ) Ορίστε την απεικόνιση Gauss και δείξτε ότι για επιφάνεια–γράφηµα, η εικόνα της ϐρίσκε-
ται σε ένα ηµισφαίριο της µοναδιαίας σφαίρας. ∆ώστε επίσης τον ορισµό της παραγώγου
της απεικόνισης Gauss και δείξτε ότι είναι συµµετρικός γραµµικός τελεστής.

(γʹ) Υπολογίστε τον τελεστή σχήµατος S στο σηµείο (x, y) = (1, 1) για την επιφάνεια του
πρώτου µέρους µε f(x, y) = y3 − 2xy + x. Είναι συµµετρικός πίνακας ; Εξηγήστε.
∆ώστε τις πρωτεύουσες καµπυλότητες κ1, κ2 και τις πρωτεύουσες κατευθύνσεις e1, e2 στο
εφαπτόµενο επίπεδο στο σηµείο αυτό.
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Χρήσιµοι τύποι :

1. Καµπυλότητα καµπύλης r(t) στο επίπεδο για γενική παραµέτρηση:

κ(t) =
r̈ · J ṙ
||ṙ||3

, όπου J =

[
0 −1
1 0

]
.

2. Τύπος υπολογισµού της στρέψης από ϕυσική παραµέτρηση:

σ(s) =
1

κ2(s)

(
dρ

ds
· d

2ρ

ds2
× d3ρ

ds3

)
3. Καµπυλότητα και στρέψη για γενική παραµέτρηση καµπύλης r(t) στο χώρο:

κ(t) =
||ṙ× r̈||
||ṙ||3

σ(t) =
ṙ · r̈× ...

r

||ṙ× r̈||2

(Οι τελείες υποδηλώνουν παραγώγους ως προς την παράµετρο t.)


