
  Αγαπητοί φοιτητές, για την ευρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ 
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:  
 1. Παρακαλείσθε να γράψετε ΚΑΘΑΡΑ τον ΑΜ σας καθώς και το έτος ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ. 
 2. Επίσης παρακαλείσθε να έχετε πάνω στο έδρανο σας φοιτητική και αστυνομική ταυτότητα. Η 
διάρκεια της εξέτασης είναι  3.00΄ ώρες.  
 3. Δια λόγους  κοινής νοημοσύνης, απαγορεύεται το κάπνισμα και τα κινητά τηλέφωνα θα 
πρέπει να είναι κλειστά και εκτός κοινής θέας. 
 Από τα παρακάτω 5 θέματα θα απαντήσετε σε 4 που καθένα τους παίρνει 2,5 μονάδες. 
 Στα θέματα της εξέτασης τα ΕΝΤΟΝΑ(BOLD) γράμματα δηλώνουν διανύσματα 
 Εάν και εφόσον το θεωρείται σκόπιμο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ότι: 
Συνθήκη παραλληλίας ευθείας και επιπέδου: ε // Π  αν και μόνον αν ακ+βλ+γμ=0 
 ΘΕΜΑ 1. Α) Θεωρούμε τα (ελεύθερα) διανύσματα a, b του επιπέδου. Να αποδειχθεί ότι η 
ορίζουσα 
                                                               <a, a>   <b, a> 
                                                               <a, b>   <b, b> 
α) είναι ≥ 0 
b) είναι =0 τότε και μόνον τότε αν τα διανύσματα a, b είναι γραμμικά εξαρτημένα 
Β) Στο R2 θεωρούμε τα σημεία Ο=(0, 0), Β=(1,7) και Γ=(-1, 1). Να εξεταστεί αν υπάρχει σημείο X=(x1, 
x2) τέτοιο ώστε αν Μ είναι η προβολή του Χ στην ευθεία ΟΒ και Ν είναι η προβολή του Χ στην ευθεία 
ΟΓ, τότε για τα μήκη αυτών των προβολών να ισχύει (ΟΜ)=181/2 και(ΟΝ)=21/2

 .  
 ΘΕΜΑ 2. Δίδονται δύο επιφάνειες στο χώρο R3 με εξισώσεις x2 + y2 + z2 =1 και x2 + (y-1)2 + (z-
1)2 =1 σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxyz. Eστω A το σύνολο των κοινών σημείων των δύο αυτών 
επιφανειών. Εστω Β το υποσύνολο του επιπέδου Οxy με Β={(x, y): υπάρχει ζ∈R ώστε  
(x, y, ζ)∈Α}, (με άλλα λόγια "Β είναι η προβολή του Α πάνω στο επίπεδο Οxy".  
α) Να βρεθεί η εξίσωση της καμπύλης Β, στο σύστημα Οxy  
β) Να εξεταστεί τι είδους καμπύλη είναι το Β. 
 ΘΕΜΑ 3. Σε σύστημα αξόνων Οxyz στο R3 θεωρούμε τις 4  ευθείες,  (ε1): (2x+1)/3=y-1=z, (δ1): ( 
x-1)/2=(y+5)/3=(z+1)/4, (ε2): (x-2)/3=(y+2)/4=(z-1)/2 και (δ2): (3x+1)/3=y/2=(2z-3)/4. Να βρεθούν  
α) Η εξίσωση του επιπέδου (Π1) που περιέχει την (ε1) και είναι παράλληλο στην (δ1) και επίσης την 
εξίσωση του επιπέδου (Π2) που περιέχει την (ε2) και είναι παράλληλο στην (δ2) .  
β) Εστω (ε) η ευθεία τομή των επιπέδων (Π1) και (Π2). Να ευρεθεί διάνυσμα παράλληλο προς την (ε) 
 ΘΕΜΑ 4. Σε σύστημα αξόνων Oxyz θεωρούμε το σημείο Α(1, 2, 3) και την καμπύλη (γ) 5y2-
3z2=1, x=2.  
α) να βρεθεί η εξίσωση του κώνου που έχει κορυφή το Α και οδηγό την (γ).  
β) Να βρεθεί η εξίσωση της τομής του ως άνω κώνου με το επίπεδο Oxz και να αναγνωρισθεί το είδος 
της προκύπτουσας καμπύλης (με χρήση αναλλοιώτων η όπως αλλοιώς θέλετε).  
 ΘΕΜΑ 5. 
  Α) Εστω Χ είναι χώρος με εσωτερικό γινόμενοκαι χ, ψ είναι διανύσματα αυτού. Να αποδειχθεί 
ότι τα χ, ψ έχουν ίσα μέτρα, τότε και μόνο τότε αν , το άθροισμα και η διαφορά τους είναι κάθετα μεταξύ 
τους διανύσματα.  
 Έστω <   ,   > : R3× R3→R είναι ένα εσωτερικό γινόμενο, τέτοιο ώστε τα διανύσματα (1,0,0), 
(0,1,0), (0,1,1) αποτελούν ορθοκανονική βάση.  
 Β) α) Να βρείτε πραγματικούς κ, λ, μ, ώστε (0, 0, 1)=κ(1,0,0)+ λ(0,1,0)+ μ(0,1,1)  β) Να ευρεθεί 
το εσωτερικό γινόμενο <(α,β, 0), (0,ψ,z)>, όπου οι α,β,ψ,z είναι πραγματικοί αριθμοί, 
 Γ) Να ευρεθούν δύο διανύσματα Χ,Ψ του R3 τέτοια ώστε τα Χ,Ψ, (0 0, 1) αποτελούν ορθογώνιο 
σύνολο 
 


