
Çal�³ma Sorular�- Hafta 6

1. E§riler

1. I = [0, 2π), J = [0, π), ψ(t) = (a sin t, a cos t) ve σ(t) = (a cos(2t), a sin(2t)) olsun. (ψ, I) ve (σ, J) paramet-

rizasyonlar�n�n izlerini çiziniz. Her parametrizasyonun 'hareket yönünü' ve 'süratini' belirleyiniz.

�pucu: Bu soru tamamen hesap sorusu, bir parçac�§�n hareket yönünü size h�z vektörünün (υ(t)) verdi§ini,

süratin ise h�z vektörünün normu oldu§unu hat�rlaman�z yeterli.

2. A³a§�da verilen her e§rinin yay uzunlu§unu hesaplay�n�z:

a) t ∈ [0, 2π] için, φ(t) = (et sin t, et cos t, et)

b) (−1, 1) noktas�ndan (1, 1) noktas�na y3 = x2

c) t ∈ [0, 2] için, φ(t) = (t2, t2, t2) .

�pucu: Bu sorunun (a) ve (c) ³�klar�nda halihaz�rda e§rinin parametrizasyonu verilmi³ o nedenle bu ³�klarda e§ri

uzunlu§u formülünü uygulaman�z yeterli. (b) ³�kk�nda ise öncelikle verilen e§riyi parametrize etmeniz gerekiyor,

sonras� ise yine e§ri uzunlu§u formülünü uygulama.

3. A³a§�da verilen her C e§risi ve her g fonksiyonu için C e§risinin (parçal�) düzgün bir parametrizasyonunu

bularak
∫
C
gds e§risel integralini hesaplay�n�z.

a) C e§rsi x ≥ 0 için y =
√
9− x2 ve g(x, y) = xy2.

b) a, b > 0 olmak üzere, C e§risi x2/a2 + y2/b2 = 1 elipsinin birinci bölgede kalan k�sm� ve g(x, y) = xy.

c) C e§risi kö³eleri (0, 0, 0), (1, 0, 0) ve (0, 2, 0) olan üçgen ve g(x, y, z) = x+ y + z3.

�pucu: Bu sorunun (a) ve (b) ³�kk�nda verilenler çok tan�d�k ve kolayl�kla parametrize edebilece§iniz e§riler,

(c) ³�kk�nda ise bir üçgen verilmi³ (yani parçal� düzgün bir e§ri) bu durumda da üçgenin üç kenar�n� ayr� ayr�

parametrize edip herbirinin üzerindeki integralleri hesaplay�p de§erleri toplaman�z gerekiyor. Bunun sadece

say�lar� de§i³ik versiyonu ders notlar�n�n son örne§inde var.

4. Bir parametrizasyonu (ψ, I) olan düzgün bir e§ri için x0 = ψ(t0) olsun. ψ′(t) ve ψ′(t0) vektörleri aras�ndaki

aç� θ(t) ve ψ(I) e§risinin ψ(t) noktas�ndan ψ(t0) noktas�na yay uzunlu§u `(t) olmak üzere

κ(x0) = lim
t→t0

θ(t)

`(t)

de§eri, ilgili limit var oldu§unda, verilen e§rinin x0 noktas�ndakimutlak e§rili§i olarak adland�r�l�r. Bu tan�ma

göre,

a) a, b ∈ Rn, b 6= 0, I = (−∞,∞) ve ψ(t) = a + tb olmak üzere ψ(I) do§rusunun mutlak e§rili§inin her

x0 ∈ ψ(I) noktas�nda 0 oldu§unu gösteriniz.

b) I = [0, 2π) ve ψ(t) = (r cos t, r sin t) olmak üzere ψ(I) ile belirlenen r yar�çapl� çemberin mutlak e§rili§inin

her x0 ∈ ψ(I) noktas�nda 1/r oldu§unu kan�tlay�n�z.



�pucu: Arkada³lar bu bir tan�m kullanma sorusu, size her iki ³�kta da parametrizasyon verilmi³ tek yapman�z

gereken tan�m�n içinde geçen parçalar� rastgele alaca§�n�z bir t0 noktas� için hesaplamak (iki vektör aras�nda

kalan aç�y� iç çarp�m kullanarak buluyoruz hat�rlarsan�z). Soruyu uzun görüp lütfen b�rakmay�n tan�m uzun

ama bütün parçalar çok ama çok kolay hesaplanan ³eyler.


