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Tentamensskrivning i MAN500, Differentialgeometri

1. a) Definiera vad som menas med normalkrökningen av en kurva på en reguljär orienterad
yta.

b) Visa att alla kurvor som ligger på en reguljär yta och som går genom en fix punkt på ytan
och där har gemensam tangent, har samma normalkrökning.

2. Visa fyrvertexsatsen: på en enkel sluten konvex reguljär plan kurvaC är κ′
s = 0 i minst fyra

punkter.

3. Rotationsytan till kedjelinjen kan parametriseras med

σ(u, v) = (1+u2

2u
cos v, 1+u2

2u
sin v, log u) .

Visa att ytan är en minimalyta.

4. a) Betrakta avbildningenσ: R2 → R4 , σ(u, v) = (cos u, sin u, cos v, sin v), vars bild är
en torus iR4 . BeräknaE = σu · σu , F = σu · σv och G = σv · σv , och visa att
GaußkrökningenK är noll i varje punkt.

b) Visa att man inte kan lägga en torus iR3 så att GaußkrökningenK är noll i varje punkt.

5. Låt γ: (α, β) → R3 en reguljär båglängdsparametriserad kurva med krökningκ(s) 6= 0 för
alla s ∈ (α, β). Regelytan

σ(s, v) = γ(s) + vb(s), (s, v) ∈ (α, β)× R ,

där b(s) är kurvans binormal, kallas binormalytan till kurvanγ .
a) Visa att parametriseringen är reguljär i varje punkt.
b) Beräkna GaußkrökningenK .
c) Visa att kurvanγ är en geodet på sin binormalyta. (5p).

6. Betrakta kartan för Möbiusbandet

σ(t, ϑ) = ((1− t sin ϑ
2
) cos ϑ, (1− t sin ϑ

2
) sin ϑ, t cos ϑ

2
) ,

definerad påU = {(t, ϑ) ∈ R2 | −1
2

< t < 1
2
, 0 < ϑ < 2π} .

a) Beräkna första fundamentalformen.
b) Visa att avbildningenf : U → U , f(t, ϑ) = (−t, 2π − ϑ), inducerar en avbildning av

Möbiusbandet på sig själv, som är en diffeomeorfism. Är den en isometri? (motivera ditt
svar).
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