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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου: Διανύσματα στο επίπεδο. Γεωμετρικός ορισμός και

η αλγεβρική έκφραση διανύσματος. Μέτρο διανύσματος. Πρόσθεση διανυσμάτων

(αλγεβρικά) και η γεωμετρική ερμηνεία. Πολλαπλασιασμός διανύσματος με σταθερά.

Γεωμετρική ερμηνεία. Κριτήριο παραλληλίας διανυσμάτων. Συντεταγμένες διανύσματος

που ορίζεται από δύο σημεία τού επιπέδου. Εφαρμογές.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου: Διανύσματα στον χώρο. Τά μοναδιαία δια-

νύσματα
→
i ,

→
j ,

→
k . Η παράσταση ενός διανύσματος ως πρός τά παραπάνω μοναδιαία

διανύσματα. Παραμετρικές εξισώσεις ευθείας στον χώρο. Παραμετρικές εξισώσεις

επιπέδου στον χώρο που διέρχεται από δοσμένο σημείο και εκτείνεται από δύο δοσμένα

διανύσματα. Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων. Ιδιότητες. Ο νόμος τών συνημιτόνων

και η γεωμετρική ερμηνεία τού εσωτερικού γινομένου. Κριτήριο καθετότητας διανυ-

σμάτων. Καρτεσιανές εξισώσεις επιπέδου με δοσμένο κάθετο διάνυσμα που διέρχεται

από δοσμένο σημείο.

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου: Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα. Τό εξωτε-

ρικό γινόμενο διανυσμάτων τού χώρου. Ιδιότητες τού εξωτερικού γινομένου (μέτρο,

φορά, πότε τό εξωτερικό γινόμενο είναι τό μηδενικό διάνυσμα, αλγεβρικές ιδιότητες).

Τό εμβαδόν παραλληλογράμμου ως τό μέτρο τού εξωτερικού γινομένου τών πλευρών

του. Το μικτο γινόμενο διανυσμάτων. Η εξίσωση τού επιπέδου στο χώρο που διέρχεται

από τρία σημεία με χρήση τού τύπου τού μικτού γινομένου.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου: Ιδιότητες και η γεωμετρική ερμηνεία τού

μέτρου τού μικτού γινομένου. Η προβολή σημείου σε επίπεδο. Η απόσταση σημείου

από επίπεδο. Διανύσματα τού Rn
. Η τριγωνική ανισότητα, η ανισότητα Cauchy-

Schwartz.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου: Συναρτήσεις τού Rn
. Γράφημα συνάρτησης.

Επιφάνειες στον χώρο R3
. Σχεδίαση επιφανειών. Ισοϋψείς (ισοσταθμικές) καμπύλες.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου: Πολικές συντεταγμένες στο επίπεδο. Κυ-

λινδρικές συντεταγμένες, σφαιρικές συντεταγμένες στον χώρο.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου: Αργία Καθαράς Δευτέρας.

Παρασκευή 3 Μαρτίου: Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - γραφήματα.

Βασική γειτονιά σημείου στο Rn
(σφαίρα με κέντρο τό σημείο) . Εσωτερικά σημεία

υποσυνόλου τού Rn
. Συνοριακά σημεία υποσυνόλου τού Rn

.

Δευτέρα 6 Μαρτίου: Το εσωτερικό και τό σύνορο ενός υποσυνόλου τού

Rn
. Ανοικτά υποσύνολα τού Rn

. Τα πεδία ορισμού συναρτήσεων που θα μελετήσουμε.

Ορισμός ορίου συνάρτησης πολλών μεταβλητών - η γεωμετρική και η αλγεβρική
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διατύπωση τού ορισμού. Ιδιότητες ορίων. Παραδείγματα.

Παρασκευή 10 Μαρτίου: ΄Ορια συναρτήσεων - συνέχεια. Τεχνικές από-

δειξης μή ύπαρξηε ορίου συνάρτησης.

Δευτέρα 13 Μαρτίου: ΄Ορια απεικονίσεων. Συνέχεια συναρτήσεων. Συνε-

χής επέκταση συνάρτησης. Μερικές παράγωγοι συνάρτησης.

Παρασκευή 17 Μαρτίου: Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης. Παραγωγι-

σιμότητα συνάρτησης. Εφαπτόμενο επίπεδο γραφήματος - αλγεβρικός ορισμός και

γεωμετρική ερμηνεία.

Δευτέρα 20 Μαρτίου: Παραγωγισιμότητα απεκόνισης. Πίνακας μερικών

παραγώγων απεκόνισης. Ιδιότητες τού πίνακα μερικών παραγώγων. Σύνθεση απεκονί-

σεων. Η διατύπωση τού κανόνα τής αλυσίδας για απεικονίσεις.

Παρασκευή 24 Μαρτίου: Ο κανόνας τής αλυσίδας στην πράξη.

Δευτέρα 27 Μαρτίου: Κάθετο διάνυσμα επιφάνειας τού χώρου που ορίζε-

ται από τήν εξίσωση F (x, y, z) = 0. Κατά κατεύθυνση παράγωγος. Κατεύθυνση με
μέγιστο ρυθμό μεταβολής.

Παρασκευή 31 Μαρτίου: Καμπύλες σε παραμετρική μορφή. Διάνυσμα θέ-

σης. Διάνυσμα ταχύτητας και επιτάχυνσης. Εφαπτόμενη ευθεία τής καμπύλης σε

σημείο της. Επίπεδες καμπύλες που δίδονται από τήν καρτεσιανή εξίσωση f(x, y) = c.
Κάθετο διάνυσμα και εφαπτόμενη ευθεία τής παραπάνω καμπύλης σε σημείο της.

Δευτέρα 3 Απριλίου: Τό θεώρημα τού Taylor για συναρτήσεις πολλών με-
ταβλητών.

Παρασκευή 10 Απριλίου: Τοπικά μέγιστα και ελάχιστα σε συναρτήσεις

πολλών μεταβλητών. Κρίσιμα σημεία συναρτήσεων δύο μεταβλητών. Το κριτήριο τής

δευτέρας παραγώγου.

Δευτέρα 24 Απριλίου: Απόδειξη τού κριτηρίου τής δευτέρας παραγώγου.

Παραδείγματα. Συνεχείς συναρτήσεις σε κλειστά φραγμένα χωρία.

Παρασκευή 28 Απριλίου: Τό θεώρημα μεγίστου-ελαχίστου για συνεχείς

συναρτήσεις σε κλειστά φραγμένα χωρία. Εύρεση (ολικών) ακροτάτων συνεχούς

συνάρτησης σε κλειστό φραγμένο χωρίο τού επιπέδου.

Δευτέρα 1 Μαϊου: Αργία Πρωτομαγιάς.

Παρασκευή 5 Μαϊου: Ακρότατα υπό συνθήκες - πολλαπλασιαστές Lagran-
ge. Η περίπτωση ακρότατου συνάρτησης δύο μεταβλητών σε καμπύλη τού επιπέδου.
Η περίπτωση ακρότατου συνάρτησης τριών μεταβλητών σε επιφάνεια τού χώρου.
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Εφαρμογές.

Δευτέρα 8 Μαίου: Ακρότατα υπό συνθήκες - πολλαπλασιαστές Lagrange.
Η περίπτωση ακρότατου συνάρτησης τριών μεταβλητών σε καμπύλη τού χώρου. Η

γενική περίπτωση ακρότατων συνάρτησεις n μεταβλητών υπό συνθήκες που ορίζονται
από k εξισώσεις. Εφαρμογές.

Παρασκευή 12 Μαίου: Το θεώρημα τής πεπλεγμένης συνάρτησης.

Δευτέρα 15 Μαίου: Το θεώρημα τής αντίστροφης απεικόνισης.
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