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ΦΥΕ14, 2009-2010 - 2� Εργασία

Παράδοση 18.01.2010

Πρόβληµα 0.1

Υπολογίστε τα ακόλουθα ολοκληρώµατα

(i)

∫
x cos 3x dx, (ii)

∫
x lnxdx, (iii)

∫
ex sinxdx, (iv)

∫
x2 e3x dx

Πρόβληµα 0.2

Να υπολογιστούν τα ολοκληρώµατα

(i)

∫
2x− 3

x2 − x− 2
dx, (ii)

∫
2x3 − 8x2 + 9x+ 1

x2 − 4x+ 4
dx, (iii)

∫
1 + x− x2√
(1− x2)3

dx

Πρόβληµα 0.3

(Α) Η ισχύς που καταναλώνεται σε µια εξωτερική αντίσταση R από ένα ηλεκτρικό στοιχείο ηλεκτρεγερτικής

δύναµης E και εσωτερικής αντίστασης r δίνεται από τον τύπο

P =
E2R

(r +R)2

Να ϐρεθεί η τιµή της εξωτερικής αντίστασης για την οποία η παρεχόµενη ισχύς γίνεται µέγιστη.

(Β) ∆υο ορθοί κυκλικοί κώνοι έχουν αναστραφεί και εισαχ-

ϑεί ο ένας µέσα στον άλλον. Οι ϐάσεις των δύο κών-

ων είναι παράλληλες, και η κορυφή του µικρού κώνου

συµπίπτει µε το κέντρο της ϐάσης του µεγάλου κώνου.

Αν η ακτίνα της ϐάσης του µικρού κώνου είναι r και το

ύψος του ℎ να ϐρεθεί για ποιες τιµές των r, ℎ ϑα γίνει ο

όγκος του µικρού κώνου µέγιστος. Η ακτίνα του µεγάλου

κώνου είναι R = 6 m και το ύψος του H = 12 m.

Υπόδειξη : ∆ίνεται ο όγκος, V , κυκλικού κώνου ϐάσης r
και ύψους ℎ

V =
1

3
�r2ℎ

Πρόβληµα 0.4

(Α) Να µελετηθεί η συνάρτηση f(x) =
x3 + 3x2 + 3x+ 1

x2 − x+ 1
για x ∈ ℝ.

(Β)

(α) Να υπολογίσετε την επιφάνεια που περικλείεται από τις καµπύλες y = x− 1 και y2 = 2x+ 6. (Υπόδειξη :

Είναι πιο εύκολο να αναλύσετε το πρόβληµα ως προς την ανεξάρτητη µεταβλητή x)
(ϐ) Να ϐρεθεί το εµβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται µεταξύ των καµπυλών f(x) = x5 και g(x) = 2x.
(γ) Να ϐρεθεί το εµβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται µεταξύ των καµπυλών f(x) = x, g(x) = 2x και

ℎ(x) = 5− x.

Πρόβληµα 0.5

(Α) ΄Ενα σώµα µάζας m µπορεί να κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο xy χωρίς τριβές. Τη χρονική στιγµή

t = 0 το σώµα ϐρίσκεται στο σηµείο (x = 0, y = 0) και έχει ταχύτητα v(0) = v0̂j, όπου v0 > 0. Πάνω στο σώµα

ασκείται η δύναµη

F(t) = (a− bt)̂i− bt̂j (a, b > 0)

(α) Να διατυπώστε την εξίσωση κίνησης του σώµατος.
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(ϐ) Βρείτε την ταχύτητα v(t) του σώµατος.

(γ) Βρείτε τις συντεταγµένες x(t), y(t) του σώµατος ως συνάρτηση του χρόνου.

(δ) Βρείτε τη σχέση που πρέπει να συνδέει τις σταθερές a, b και v0, ώστε να µπορέσει το σώµα να ξαναπεράσει

από το σηµείο (x = 0, y = 0).

(Β) ΄Ενα σωµατίδιο µάζας m κινείται µε σταθερή ταχύτητα v0 στη διεύθυνση x. Τη στιγµή t = 0 (ϑεωρήστε ότι

η ϑέση του είναι x(0) = 0) εισέρχεται σε ένα αέριο µε αποτέλεσµα να ασκείται πάνω του δύναµη F = −bv.
Βρείτε την ταχύτητα και τη ϑέση του σωµατιδίου για t > 0.

Πρόβληµα 0.6 ΄Ενα αεροπλάνο διάσωσης ετοιµάζεται να ϱίξει προµήθειες σε αναρριχητές σε µια ϐραχώδη

περιοχή 200 m πιο χαµηλά. Θεωρήστε ότι το αεροπλάνο ταξιδεύει στην οριζόντια κατεύθυνση µε ταχύτητα 250

km/h.
(α) Πόσο µακριά από τους αναρριχητές (στην οριζόντια κατεύθυνση) πρέπει να ϱίξει το αεροπλάνο τις προµήθειες;
(ϐ)΄Εστω το αεροπλάνο αφήνει τις προµήθειες σε µια οριζόντια απόσταση 400 m πριν από το σηµείο που

ϐρίσκονται οι αναρριχητές. Τι αρχική κατακόρυφη ταχύτητα πρέπει να δοθεί στις προµήθειες ώστε να ϕτάσουν

ακριβώς στη ϑέση που ϐρίσκονται οι αναρριχητές (προς τα πάνω ή προς τα κάτω);
(γ) Στην τελευταία περίπτωση, µε τι ταχύτητα ϑα προσγειωθούν οι προµήθειες;

(∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 9, 80 m/s2).

Πρόβληµα 0.7

Α

Β

θ1

θ2

΄Ανθρωπος ξεκινάει από σηµείο Α που ϐρίσκεται πάν-

ω στην άσφαλτο και προχωράει προς το σηµείο Β που

ϐρίσκεται στην άµµο, όπως ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα.

Η ταχύτητα του στην άσφαλτο είναι v1, ενώ στην άµµο

είναι n ϕορές µικρότερη. Να υπολογισθεί ποια πρέπει

να είναι η σχέση µεταξύ των γωνιών �1 και �2, ώστε να

ϕθάσει στο Β στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Υπόδειξη : Σε ένα οµοιόµορφο µέσο διάδοσης, όπου η ταχύτητα παραµένει σταθερή, ¨ελάχιστος χρόνος¨

σηµαίνει ¨ελάχιστη διαδροµή¨ και εποµένως ο άνθρωπος κινείται σε ευθεία τροχιά.

Πρόβληµα 0.8 Σωµατίδιο µάζας m ϐάλλεται κατά µήκος οριζόντιας επιφάνειας µε αρχική ταχύτητα µέτρου

v0. Το σωµατίδιο υπόκειται σε ολική αντίσταση µέτρου F = kmxv, όπου v, x είναι το µέτρο της ταχύτητας και

της ϑέσης του αντίστοιχα σε τυχούσα χρονική στιγµή και k ϑετική σταθερά.

(α) Υπολογίστε την απόσταση, s, που διανύει το σωµατίδιο µέχρι να ηρεµήσει ως συνάρτηση των γνωστών

µεγεθών.

(ϐ) Επαναλάβετε το ερώτηµα (α) στην περίπτωση που η ολική αντίσταση είναι της µορφής F = kmxv2.

Πρόβληµα 0.9 Σωµατίδιο µάζας m ϐρίσκεται σε ύψος H πάνω από οριζόντιο έδαφος και αφήνεται να πέσει

υπό την επίδραση του ϐάρους του µέσα σε µέσο που προκαλεί αντίσταση µέτρουmkv2, όπου k ϑετική σταθερά

και v η ταχύτητα του. Το σωµατίδιο χτυπά στο έδαφος και αναπηδά κατακόρυφα προς τα πάνω µε ταχύτητα

� ϕορές την ταχύτητα που είχε ακριβώς πριν έλθει σε επαφή µε το έδαφος. Αν ℎ είναι το µέγιστο ύψος που

ϕτάνει το σωµατίδιο να δείξετε ότι ισχύει

ℎ =
1

2k
ln
[
1 + �2

(
1− e−2kH

)]
Πρόβληµα 0.10

΄Ενα σώµα µάζας m ϐρίσκεται πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο. Η γωνία � που σχηµατίζει το επίπεδο µε

την οριζόντια κατεύθυνση είναι αρχικά µηδενική και αυξάνεται αργά µέχρι τη στιγµή που το σώµα αρχίζει

να κινείται. Τότε η γωνία διατηρείται σταθερή. Αν οι συντελεστές στατικής και κινητικής τριβής µεταξύ του

σώµατος και του επιπέδου είναι �s και �k αντίστοιχα, (�s > �k), να ϐρεθούν ως συναρτήσεις του χρόνου: (α) η

ταχύτητα, v(t), της µάζας m, και (ϐ) η ϑέσης της, s(t), υποθέτοντας ότι το σώµα ξεκινάει µε ταχύτητα v(0) = 0
και ϑέση s(0) = so.


