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1. ΄Οχηµα κινείται σε ευθεία γραµµή και η ταχύτητά του (v) µετριέται (σε
χιλιόµετρα/ώρα) σε διάφορες χρονικές στιγµές (t) (σε δευτερόλεπτα). Οι
µετρήσεις δίνουν τα παρακάτω αποτελέσµατα :

t(seconds) v(km/h)
2
40
4
56
6
70
8
85

(1.α) Για να ϐρείτε την απόσταση που έχει διανύσει το όχηµα στα 6
seconds που διαρκούν οι παραπάνω µετρήσεις, υπολογίστε προσεγγιστικά το ολοκλήρωµα
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v(t) dt.
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Στους υπολογισµούς κρατείστε 5 σηµαντικά ψηφία. (3/10)
(1.β) Βρέστε την επιτάχυνση (a) και την αρχική ταχύτητα (v0 ) του οχήµατος. Χρησιµοποιείστε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για να ϐρείτε την
ευθεία v = at + v0 που προσαρµόζεται στα παραπάνω δεδοµένα.
Υπολογίστε αναλυτικά το ολοκλήρωµα του ερωτήµατος (1.α) (όπου v(t)
δίνεται από την εξίσωση της ευθείας) και συγκρίνετε την απόσταση που
προκύπτει µε το αποτέλεσµα του ερωτήµατος (1.α) ϐρίσκοντας το σχετικό σφάλµα.
(3/10)

2. Να ϐρεθεί αριθµητικά η λύση του συστήµατος διαφορικών εξισώσεων

y1′ (x) = y2 (x)
y2′ (x) = −y1 (x)
µε αρχικές τιµές y1 (0) = 1 και y2 (0) = 0 µε τη µέθοδο Euler (την
απλούστερη από τις µεθόδους Taylor) στο σηµείο x = 0.2 και µε ϐήµα
h = 0.1. Συγκρίνετε µε την αναλυτική λύση y1 = cos x, y2 = − sin x
και ϐρέστε το σχετικό σφάλµα.
(4/10)
Καλή επιτυχία.
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1. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f (x) = x2 sin x − 2 cos x + 4 στο
διάστηµα [−7 : 4] δίνεται στο παρακάτω σχήµα.
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Βρείτε το εµβαδόν της σκιασµένης επιφάνειας µεταξύ της f (x) και του
άξονα των x µε ακρίβεια 10−4 .
Υπόδειξη : Βρείτε τα δύο σηµεία στα οποία η f (x) τέµνει τον άξονα των x
στο σχήµα και υπολογίστε αριθµητικά το ολοκλήρωµά της µεταξύ αυτών.
2. Η εξίσωση που περιγράφει τη ϑέση x(t) µιας σηµειακής µάζας m σε
µονοδιάστατο δυναµικό V (x) είναι (ως γνωστόν):

d2 x
dV
=−
2
dt
dx
΄Εστω ότι το δυναµικό είναι το V (x) = − cos(2x) και η µάζα είναι m = 1.
Αν η αρχική ϑέση (δηλαδή για t = 0) είναι 0.4 και η αρχική ταχύτητα
είναι 0.1, ϐρείτε τη ϑέση x και την ταχύτητα dx
dt τη χρονική στιγµή t = 10
−4
µε ακρίβεια 10 .
m

Υπόδειξη : Να κάνετε την αλλαγή y1 (t) = x(t), y2 (t) = dx
dt και να σχηµατίσετε ένα σύστηµα δύο διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης για τις
συναρτήσεις y1 (t), y2 (t).
∆ιάρκεια : 90 λεπτά

Καλή επιτυχία !

