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III. A tantárgy célkituzései
Az előadás célja, hogy a hallgatókkal közölje azon ismereteket, amelyek segíti az áttérest a háromdimenzíos affin tér affin geometriai objektumokról a görbék és felületek lokális elméletére.

IV. A tantárgy tartalma
Az előadás tartalmazza a görbék lokális elméletét, vagyis a vektormezőket egy görbe mentén, a Frenet féle triédert, a Frenet féle képleteket, a Frenet féle koordináata rendszert, görbék görbületét, torzióját, simuló gömböt, a görbecsaládok burkolóját. 
Az előadásban tárgyaljuk a felületek első és második alapformáját, a felület különböző görbületeit, asszimptotikus vonalakat, valamint a geodetikus vonalak elméletét.

V. Könyvészet
-Mezei Ildikó-Ilona, Varga Csaba, Görbék és felületek elmélete, Ábel Kiadó – Erdélyi Tankönyvtanács
Kolozsvár, 2002
- A. Dobrescu, Geometrie diferenţială, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963 
- P. Enghiş, M. Ţarină, Curs de geometrie diferenţială (lit.), Cluj-Napoca,1985 
- A. Foumenko, Problems in differential geometry, MIR publishers, Moscow
- Gh. Th. Gheorghiu, Geometrie diferenţială, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1964
- Gh. D. Ionescu, Teoria diferenţială a curbelor şi suprafeţelor cu aplicaţii tehnice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984
- L. Nicolescu, Curs de gometrie, Editura Universităţii Bucureşti, 1996
- C. S. Pintea, Geometrie – Elemente de geometria analitică, Elemente de geometrie diferenţială a curbelor şi suprafeţelor, Presa Universitară Clujeană, 2001

VI. Az oktatói tevékenység heti tematikája
1. előadás: görbék értelmezése, érintő, normálsík;
2. előadás: általános helyzetű görbék,  simulósík, vektormezők egy görbe mentén, a  Frenet-féle koordináta-rendszer;
3. előadás: a Frenet-féle képletek, görbe görbülete és torziója;
4. előadás: a Frenet-féle triéder,  a térgörbe görbületének és torziójának mértani jelentése;
5. előadás: egy térgörbe simulóköre és simulógömbje;
6. előadás: az izoperimetrikus egyenlőtlenség, sík és térgörbék elméletének alaptétele, természetes egyenlet;
7. előadás: egy illetve két paramétertől függő síkgörbecsalád burkolója,  paraméteres egyenletekkel megadottgörbecsalád burkolója, a síkgörbe evolutája, síkgörbe evolvense
8. előadás: felületek értelmezése, példák, koordináta-görbék rendszere
9. előadás: érintősík, normális, a felületek első alapformája
10. előadás: felületen elhelyezkedő görbeív hossza,  felületen elhelyezkedő két görbe szöge, felületrész területe;
11. előadás: felületek második alapformája, felületen elhelyezkedő görbe görbülete,  normálgörbület
12. előadás: felület főnormál görbülete,  közép és összgörbület
13 . előadás: görbületi vonalak egy felületen, asszimptotikus vonalak
14 . előadás: geodetikus vonalak, állandó összgöbületű felülete

1. szeminárium: görbék regularitása, egyszerűségének vizsgáalata, a Peano görbe vizsgálata, érintő, normálsík;
2. szeminárium: nevezetes görbék vizsgalata, egyenletük levezetése: ciklois, epiciklois, hipociklois, sajátos esetek, spirálok, görbe ívhosszaérintő, normálsík;
általános helyzetű görbék,  simulósík, vektormezők egy görbe mentén, a  Frenet-féle koordináta-rendszer;
3. szeminárium: érintő, normálsík, simulósík, a  Frenet-féle koordináta-rendszerrel kapcsolatos feladatok;
4. szeminárium: a Frenet-féle triéderelemeinek meghatározása, Frenet-féle képletek alkalmazása, görbe görbülete és torziójának kiszámítása, Lancret tétele;
5. szeminárium: egy térgörbe simulóköre és simulógömbje;
6. szeminárium: görbék természetes egyenletének meghatározása;
7. szeminárium: egy illetve két paramétertől függő síkgörbecsalád burkolója,  paraméteres egyenletekkel megadottgörbecsalád burkolója, a síkgörbe evolutája, síkgörbe evolvense
8. szeminárium: sajátos felületosztályok vizsgálata
9. szeminárium: érintősík, normális, a felületek első alapformája
10. szeminárium: felületen elhelyezkedő görbeív hossza,  felületen elhelyezkedő két görbe szöge, felületrész területének meghatározása
11. szeminárium: felületek második alapformája, felületen elhelyezkedő görbe görbülete,  normálgörbület
12. szeminárium: felület főnormál görbülete,  közép és összgörbület kiszámítása
13 . szeminárium: görbületi vonalak egy felületen, asszimptotikus vonalak meghatározása
14. szeminárium: geodetikus vonalak meghatározása, állandó összgörbületű felületek, mint geometriai modellek vizsgálata

VII. Alkalmazott didaktikai módszerek
Előadás, problematizálás, beszelgetés. Néhany órán számítógépes modellezést is alkalmazunk.

VIII. Értékelés
1. Előadási, szemináriumi tevékenység: 20 %
2.Egy írásbeli dolgozat: 40 %
3. Írásbeli vizsga: 40 %			

IX. Kiegészítő könyvészet
- Szőkefalvi-Nagy Gyula, Gehér László, Nagy Péter, Differenciálgeometria, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
- V.T. Baziljev, K.I. Dunyicsev, V.P. Ivanyickaja, Geometria I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
- V.T. Baziljev, K.I. Dunyicsev, V.P. Ivanyickaja, Geometria II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
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