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Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin Adı Diferansiyel Geometri
Dersin
İngilizce
Adı

Differential Geometry

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 5 

Dersin
Amacı

Yüzey eğrilerine ilişkin temel kavramları tanıtmak, referans yüzeylerinin global ve
yerel özelliklerini diferansiyel hesap yoluyla incelemek, değişik yüzeyler üzerinde
jeodezik temel ödevlerin çözümünü diferansiyel hesap yoluyla yapabilme becerisini
kazanmak  

Dersin
Amacı
İngilizce

To introduce basic concepts of surface curves and to teach local and global properties
of reference surfaces via differential calculus, to gain ability of practice on solution of
geodetic fundamental problems on different reference surfaces using surface curves  

Dersin
İçeriği

Vektör cebri, vektör fonksiyon ve özellikleri, eğrilerin parametrik gösterimleri, eğri ve
yüzeylerin diferansiyel geometrisi, Frenet üçlüsü, eğrilik, burulma, yüzeyler ve
parametre sistemleri, yüzeylerin parametrik gösterimi, yüzeyler üzerinde temel
biçimler, jeodezik eğriler

Dersin
İçeriği
İngilizce

Vector algebra, vector function and its properties, parametric representation,
differential geometry of curves and surfaces, Frenet-frame, curvature, torsion, surfaces
and parameter systems, parametric representation, Fundamental forms on surfaces and
geodesics

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Vektör cebrini uygular, doğrusal vektör uzayı
işlemlerini gerçekleştirir

Applies vector algebra and performs
operations to linear vector space

2 Vektör funksiyonlara ve uzay eğrilerine
ilişkin temel kavramları tanır

Identifies basic concepts to vector functions
and space curves

3
Uzay eğrilerini parametrelendirir, yay
uzunluğu, eğrilik ve burulma büyüklüklerini
diferansiyel hesap yoluyla elde eder

Makes parameterization of space curves and
calculates arc length, curvature and torsion of
them by using differential calculus

4

Üç boyutlu Öklit uzayında yüzeyleri
parametrelendirir, diferansiyel hesap
yardımıyla onların global ve yerel geometrik
özelliklerini inceler

Makes parameterization of surfaces in 3D
Eucledian space, examine their global and
local geometric properties by means of
differential calculus

5 Yüzeyler için I. (metrik) ve II. (eğrilik) temel
biçimi tanımlar

Identifies first (metric) and second (curvature)
fundamental forms for surfaces



6 Yüzey eğrileri boyunca Gauss eğrilik
ölçütünü, jeodezik eğriyi ve eğriliğini tanımlar

Defines Gauss curvature measure and
geodesics and its geodetic curvature along
surface curves

7 Yüzey eğrilerine ilişkin temel ödev hesabı
yapar

Does basic computations concerning surface
curves

Dersin Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Aydın ÜSTÜN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 3 0 42.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 3 0 42.00

Ara Sınav 1 10 0 10.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 0 25.00

Total (Workload) 119
Total (Workload) / 25 4.76
Dersin AKTS Değeri 5

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Diferansiyel geometriye giriş, temel kavramlar ve tarihçe Introduction to differential geometry, basic concepts, and
historical perspective 

2
Vektörler, vektör cebri ve vektörlere ilişkin bazı
özellikler, baz vektör sistemleri, vektörlerin doğrusal
bağımlılığı  

Vectors, vector algebra and calculus, base vectors and linear
independent vector systems  

3 Vektör fonksiyonlar, vektör fonksiyonun parametresi,
tek ve çok değişkenli vektör fonksiyonlar 

Vector functions and its parameter uni- and multi-variable
vector functions 

4 Uzay eğrileri ve parametrik gösterimi, doğal parametre
ve parametre dönüşümleri 

Space curves and their parametric representations, natural
parameter and its conversation 

5 Eğri uzunluklarının hesabı, vekör fonksiyonların
türevleri, diferansiyel büyüklük ve integral eşitlikleri 

Arc length of space curves, derivatives of vector functions and
their properties, differential and integral calculus 

6 Hareketli vektör sistemi, teğet, normal ve binormal
vektörler ve denklemleri, Frenet üç yüzlüsü  

Moving vector systems, tangent, normal and bi-normal (unit)
vectors, Frenet frame 

7 Oskülatör çemberi, eğrilik, eğrilik yarıçap, burulma,
Frenet-Serret denklemleri 

Oscillator circle, curvature, radius of curvature, torsion and
equations of Frenet-Serret 

8 Vize Midterm exam 

9 Üç boyutlu Öklit uzayında yüzeyler, analitik ve
parametrik gösterim 

Surfaces in 3D Euclid space, analytical and parametrical
representation 

10 Teğet düzlem ve normali ve parametrik olarak
gösterimleri 

Tangent plane and its normal and parametric equations 

11 Uygulamalar Exercises 

12 Birinci ve ikinci temel biçim, ortogonal parametre
sistemleri ve özellikleri 

First and second fundamental forms, Gauss frame 

13 Yüzey üzerinde uzunluk, doğrultu ve alan hesapları Computation of arc length, angle and surface areas in terms of
fundamental forms 



14 Normal ve gradiyent vektör, asal eğrilik doğrultuları,
jeodezik eğri ve temel ödevler 

Surface normal, gradient vector, prime verticals and their
curvatures, geodesics 

15 Uygulamalar ve problem çözme Exercises 
16 Yıl sonu sınavı Final exam 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100


