
Analiza matematyczna 2
lista zada« nr 10 � krzywe

Rozgrzewka

1. Cykloida. Znajd¹ równanie krzywej γ(t) = (x(t), y(t)) zakre±lonej przez pyªek, który przyczepiª si¦ do tocz¡cego si¦ koªa o
promieniu r. Przyjmijmy, »e koªo toczy si¦ z pr¦dko±ci¡ 1 w prawo po osi poziomej, w chwili pocz¡tkowej ±rodek koªa jest
w punkcie (0, r), a pyªek znajduje si¦ na dole koªa.

2. Epicykloida. Jak wy»ej, ale koªo toczy si¦ po innym kole o promieniu %. Zauwa», »e gdy % = r, to otrzymujemy kardioid¦.

3. Hipocykloida. Jak wy»ej, ale koªo toczy si¦ wewn¡trz innego koªa o promieniu % > r.

4. Brachistochrona � linia najszybszego spadku. Jak¡ krzyw¡ poª¡czy¢ punkty (0, 0) oraz (x,−h) tak, aby czas toczenia si¦
maªej kulki z (0, 0) do (x,−h) byª mo»liwie najkrótszy? (Odpowied¹: odwrócona cykloida z wierzchoªkiem w (0, 0).)

5. Traktrysa. Znajd¹ tor γ(t) = (x(t), y(t)) ruchu paj¡czka ci¡gni¦tego przez jad¡cy przez ª¡k¦ rower. W chwili pocz¡tkowej
rower znajduje si¦ w punkcie (0, 0), a paj¡czek w punkcie (0, 1). Rower porusza si¦ z pr¦dko±ci¡ 1 w prawo, a ni¢ paj¦cza
jest nierozci¡gliwa. Wskazówka: γ(t) = (t − sin ϑ(t), cos ϑ(t)), a wektory γ′(t) oraz (− sin ϑ(t), cos ϑ(t)) s¡ wspóªliniowe.

6. Psia krzywa. Pies znajduje si¦ w punkcie (0, 1) i dostrzega zaj¡ca w punkcie (0, 0). Postanawia go goni¢, kieruj¡c si¦ caªy
czas w stron¦ zaj¡ca; ten jednak ucieka ze staª¡ szybko±ci¡ wzdªu» osi poziomej. Znajd¹ tor ruchu y(x) psa, je±li pr¦dko±¢
po±cigowa psa wynosi 1, a pr¦dko±¢ ucieczki zaj¡ca v > 0. Wskazówka: je±li parametrem jest czas t, to γ′(t) oraz (vt, 0)−γ(t)
s¡ wspóªliniowe.

7. Spirala Cornu. Znajd¹ krzyw¡ γ(s) = (x(s), y(s)) z naturalnym parametrem dªugo±ci, której krzywizna wynosi κ(s) = as
(a > 0). Przyjmij, »e γ(0) = (0, 0) oraz γ′(0, 0) = (1, 0). Wskazówka: γ′(s) = (cos ϕ(s), sin ϕ(s)) dla pewnej funkcji ϕ.

�wiczenia

1. Znajd¹ dªugo±¢ nast¦puj¡cych krzywych:

(a) x(t) = t− sin t, y(t) = cos t, t ∈ [0, 2π];
(b) x(t) = t + cos(2 arctg et), y(t) = sin(2 arctg et), t ∈ [0, T ].

2. Niech γ b¦dzie krzyw¡ opisan¡ we wspóªrz¦dnych biegunowych funkcjami r(t) i ϑ(t), tj. niech
γ(t) = (r(t) cos ϑ(t), r(t) sinϑ(t)), gdzie r(t), ϑ(t), t ∈ [a, b], s¡ gªadkimi funkcjami t. Wyznacz
wektor styczny do γ, wzór na dªugo±¢ γ oraz krzywizn¦ γ.

3. Zapisz wyznaczone wzory dla krzywej danej we wspóªrz¦dnych biegunowych, sparametryzowanej
k¡tem ϑ, tj. gdy γ(ϑ) = (r(ϑ) cos ϑ, r(ϑ) sinϑ).

4. Wykorzystaj wyznaczone wzory do obliczenia dªugo±ci (oprócz (d)) i krzywizny:

(a) kardioidy: r = 1− cos ϑ, 0 ≤ ϑ ≤ 2π; (b) spirali archimedesa: r = cϑ, 0 ≤ ϑ ≤ T ;
(c) spirali logarytmicznej: r = aϑ, 0 ≤ ϑ ≤ T ; (d) spirali Fermata: r2 = ϑ, 0 ≤ ϑ ≤ T .

5. Uzasadnij, »e dla dowolnej ci¡gªej funkcji κ : [a, b] → R istnieje dokªadnie jedna krzywa γ :
[a, b] → R z naturalnym parametrem dªugo±ci, dla której γ(a) = (0, 0), γ′(a) = (1, 0) i której
krzywizna dana jest przez funkcj¦ κ.

6. Zaªó»my, »e ~r(t) = γ(t) opisuje ruch cz¡stki na pªaszczy¹nie w czasie. Wówczas ~v(t) = γ′(t) jest
pr¦dko±ci¡ cz¡stki, a ~a(t) = γ′′(t) jej przyspieszeniem. Zaªó»my, »e pr¦dko±¢ w ka»dej chwili ma
dodatni¡ dªugo±¢ v(t). Niech ~e1(t) i ~e2(t) b¦d¡ takimi wektorami jednostkowymi, »e ~e1(t) i ~v(t)
s¡ wspóªliniowe i maj¡ ten sam zwrot, za± ~e2(t) jest obrazem ~e1(t) przez obrót o π

2 w lewo (~e1(t)
to wektor styczny do krzywej, ~e2(t) to wektor normalny). Wówczas ~v(t) = v(t)~e1(t).

Mo»emy rozªo»y¢ ~a(t) na sum¦ as(t)~e1(t)+an(t)~e2(t); as(t) i an(t) to tzw. przyspieszenie styczne
i przyspieszenie normalne. Uzasadnij, »e

as(t) = v′(t), an(t) = κ(t)(v(t))2,

gdzie κ jest krzywizn¡ γ. Jaki wzór znany z �zyki odpowiada drugiej równo±ci? Uzasadnij, »e
funkcje as i an wyznaczaj¡ krzyw¡ γ jednoznacznie, je±li dane jest poªo»enie pocz¡tkowe ~r(0) i
pr¦dko±¢ pocz¡tkowa ~v(0).
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Krzywe w R3. Zaªó»my, »e ruch cz¡stki w przestrzeni opisany jest przez krzyw¡ γ : [a, b] → R3,
trzykrotnie ró»niczkowaln¡ i tak¡, »e γ′(t) jest niezerowe. Jak w poprzednim zadaniu okre±lamy ~r(t) =
γ(t), ~v(t) = γ′(t), ~a(t) = γ′′(t), v(t) = ‖~v(t)‖ oraz wektor styczny ~e1(t) taki, »e ~v(t) = v(t)~e1(t).
Uzasadnij, »e istnieje wektor normalny e2(t) zale»¡cy od czasu w sposób ró»niczkowalny i taki, »e ~a(t) =
as(t)~e1(t)+an(t)~e2(t). Niech ~e3(t) = ~e1(t)×~e2(t) (�×� oznacza iloczyn wektorowy; ~e3(t) to tzw. wektor
binormalny). Krzywizn¦ γ de�niuje si¦ jako κ(t) = |an(t)|/(v(t))2. Wyka», »e ~e3

′(t) = −τ(t)~e2(t) dla
pewnej funkcji τ (tzw. torsji krzywej γ; jest to jeden ze wzorów Freneta). Udowodnij, »e ruch cz¡stki
jest opisany jednoznacznie przez poªo»enie pocz¡tkowe ~r(0), pr¦dko±¢ pocz¡tkow¡ ~v(0), pocz¡tkow¡
warto±¢ ~e2(t) (lub ~e3(t)) oraz funkcje przyspieszenia stycznego as, przyspieszenia normalnego an i torsj¦
τ . Czy an i τ s¡ wyznaczone jednoznacznie przez krzyw¡ γ? Wskazówka do interpretacji: wygodnie
my±le¢, »e γ opisuje ruch samolotu, który mo»e tylko przyspiesza¢ lub zwalnia¢ (przyspieszenie styczne),
unosi¢ lub opuszcza¢ dziób (krzywizna lub przyspieszenie normalne) i obraca¢ si¦ wokóª swojej osi
(torsja).


