ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Συνεχίζοντας το ταξίδι στον κόσμο των μαθηματικών αναρτώ την 2η
μου άσκηση η οποία ξεκινάει και αυτή από πρόβλημα του σχολικού.
Υπάρχουν ενδεικτικές λύσεις και κάποια σημαντικά σχόλια. Ελπίζω
να σας αρέσει.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που διαθέτετε για να
την μελετήσετε!

ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2. (ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ)
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Έστω το τραπέζιο ΚΛΜΝ του σχήματος το οποίο βρίσκεται μέσα στο τρίγωνο ΑΒΓ βάσης ΒΓ=10 και ύψους
ΑΔ=5. Αν το ύψος του τραπεζίου είναι χ = ΝΚ και ισχύει ΒΔ=

τότε:

A) Να εκφράσετε το εμβαδόν Ε(χ) και την περίμετρο Π(χ) του τραπεζίου ΚΛΜΝ ως συνάρτηση του χ = ΝΚ.
B) Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα την συνάρτηση Ε(χ).
Γ) Έστω και η ευθεία

. Να χαράξετε στο ίδιο σχήμα την (ε1) και την συνάρτηση Ε(χ).

Δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν Ε(Ω) που περικλείεται από την γραφική παράσταση CE, τις οριζόντιες
ευθείες

και τις κατακόρυφες ευθείες

.

Ε) Έστω η συνάρτηση
. Αν η f έχει εφαπτομένη στο χο την (ε1) τότε να
βρείτε το C και το χο και να γράψετε τον τύπο της f.
ΣΤ) Αν

, τότε:

i) Να δείξετε ότι
ii) Να δείξετε ότι

.

iii) Έστω ένα κινητό Μ το οποίο κινείται πάνω στον άξονα χ΄χ με ΧΜ 6 . Κάποια χρονική στιγμή to
που το Μ διέρχεται από το σημείο Α(10,0) κινείται με ρυθμό 2 μονάδες/sec . Να υπολογίσετε τον
ρυθμό μεταβολής του εμβαδού μεταξύ της Cf, της (ε1), τις κατακόρυφες ευθείες
και του άξονα χ΄χ την χρονική στιγμή to, με
.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ
Α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΝΕ είναι όμοια άρα:

Ισχύει
Τα τρίγωνα ΑΜΝ και ΑΔΒ είναι όμοια άρα:

Ισχύει ότι:

Ισχύει
Από πυθαγόρειο θεώρημα για το τρίγωνο ΕΔΛ ισχύει:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Ι)
ΙΙ)
ΙΙΙ)
ΙV)

ΆΡΑ

Άρα

και

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτό το ερώτημα δημιουργήθηκε με αφορμή ένα πρόβλημα του σχολικού. Αποτελεί
μια διαφορετική παραλλαγή της άσκησης 4 ομάδας Β΄ σελίδας 29 του σχολικού βιβλίου. Στο
σχολικό μέσα στο τρίγωνο υπάρχει ένα ορθογώνιο ενώ εδώ έχουμε το σχήμα του τραπεζίου.

Β) Η Ε(χ) είναι συνεχής και παραγωγίσιμη ως πολυωνιμική.
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Η Ε είναι γνησίως αύξουσα στο

και γνησίως φθίνουσα στο

Η Ε παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο 5/2 και
Άρα η Ε έχει ολικό μέγιστο το Μ(

).

.

Γ) Η Ε΄ είναι συνεχής και παραγωγίσιμη ως πολυωνιμική.

Άρα η Ε είναι κοίλη στο (0,5).
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ΣΧΟΛΙΟ: Όταν θα χαράξουμε την Cf με το χέρι θα είναι δύσκολο να τοποθετήσουμε με
ακρίβεια πάνω στο σχήμα το ακρότατο. Σε αυτήν την περίπτωση εργαζόμαστε προσεγγιστικά.
Σημαντικό είναι να φαίνεται η μονοτονία και η κυρτότητα.

Δ)

ΣΧΟΛΙΟ: Επειδή οι συναρτήσεις από τις οποίες αποτελείται το Ε(Ω) είναι πάνω από δύο, το
σχήμα είναι υποχρεωτικό στην λύση. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν ήταν υποχρεωτικό το σχήμα
θα χρειαζόταν σίγουρα ώστε να λυθεί το ερώτημα. Η εύρεση των σημείων τομής της Ε(χ) με την
y=11/2 είναι κι αυτή απαραίτητη ώστε να προσδιορίσουμε τα άκρα του ολοκληρώματος στα Ε2
και Ε3.

E) Η f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη ως σύνθεση συνεχών και παραγωγίσιμων συναρτήσεων.

H εφαπτομένη στο χο έχει εξίσωση:

Επειδή όμως η εφαπτομένη στο χο είναι η (ε1) τότε ισχύει:

Άρα η εξίσωση γίνεται:
Και ισχύει επίσης:
Από (1) και (2) ισχύει:

και

Άρα ισχύει:
ΣΧΟΛΙΟ: Στο τέλος ίσως θα ήταν καλό να κάνουμε και μία επαλήθευση παίρνοντας την
εφαπτόμενη της f που βρήκαμε στο χο=5. Έτσι θα δείξουμε ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι
όντως αυτή η συνάρτηση.

ΣΤ) Ι)

Η f είναι συνεχής στο [χ,5] και η f είναι παραγωγίσιμη στο (χ,5) άρα από ΘΜΤ ισχύει:
Υπάρχει ξ (χ,5) τέτοιο ώστε:

Άρα η (1) γίνεται:

Η f΄είναι συνεχής και παραγωγίσιμη ως σύνθεση συνεχών και παραγωγίσιμων
συναρτήσεων.

Άρα η f΄είναι γνησίως αύξουσα στο

Άρα προφανώς ισχύει και η (2) άρα ισχύει η αρχική σχέση.
ΣΧΟΛΙΟ: Το γεγονός ότι μας δίνεται από την εκφώνηση ότι χ<5 μας οδηγεί στο να
εμφανίσουμε κάπου τον όρο χ-5 ή 5-χ και να διαιρέσουμε με αυτόν.

II) Η f΄΄(χ) είναι συνεχής και παραγωγίσιμη ως σύνθεση συνεχών και παραγωγίσιμων.

Άρα η f΄(χ) είναι κοίλη στο .

Η εφαπτομένη της f΄ στο 1 έχει εξίσωση:

Επειδή η f΄είναι κοίλη τότε η εφαπτομένη της θα βρίσκεται πάνω από την Cf με εξαίρεση
μόνον το σημείο επαφής τους. Άρα ισχύει :

Επίσης από Γ ερώτημα E κοίλη στο .
Η εφαπτομένη της Ε στο 1 έχει εξίσωση:

Επειδή η Ε είναι κοίλη τότε η εφαπτομένη της θα βρίσκεται πάνω από την CΕ με εξαίρεση
μόνον το σημείο επαφής τους. Άρα ισχύει :

Προσθέτοντας κατά μέλη τις (1) και (2) προκύπτει:

ΆΡΑ:

ΣΧΟΛΙΟ: Προφανώς η διπλή ανισότητα με εφαπτομένη δεν είναι κάτι συνηθισμένο,
όμως κατευθείαν θα έπρεπε να είχαμε παρατηρήσει το γεγονός ότι οι δύο συναρτήσεις
έχουν την ίδια κυρτότητα.

III) Έστω η συνάρτηση
η οποία είναι γνωστή συνάρτηση αφού είναι
συμμετρική ως προς τον άξονα y΄y με την
Τότε η Cf θα είναι η Cg μετατοπισμένη κατά
ln6+5 μονάδες δεξιά. Άρα είναι εύκολο να την σχεδιάσουμε.

Επειδή από ΣΤ) II) ερώτημα η f είναι κυρτή τότε θα βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη
με εξαίρεση το σημείοεπαφής τους. Άρα ισχύει:

Άρα

Άρα
Για μία χρονική στιγμή t ισχύει:
Επειδή την χρονική στιγμή to διέρχεται από το Α(10,0) τότε ισχύει
επειδή κινείται με ρυθμό 2 μονάδες/sec τότε
.

και

H E(XM(t)) είναι συνεχής και παραγωγίσιμη ως σύνθεση συνεχών και παραγωγίσιμων
συναρτήσεων.

Την χρονική στιγμή to:

Άρα Ε΄(ΧΜ(to))

.

ΣΧΟΛΙΟ: Το σχήμα είναι απαραίτητο καθώς το εμβαδόν περικλείεται από 3
συναρτήσεις. Η χάραξη μπορεί να γίνει χωρίς ολόκληρη μελέτη αλλά με απλή
μετατόπιση γνωστής συνάρτησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: H άσκηση αποτελείται από πολλά ερωτήματα και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει
θέμα για εξετάσεις. Συνολικά θα την χαρακτήριζα ως μία αρκετά απαιτητική άσκηση αφού οι αδύνατοι μαθητές
δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποια ερωτήματα. Συγκεκριμένα, το Α) ερώτημα χαρακτηρίζεται ως
απαιτητικό και ο μαθητής χρειάζεται κριτική σκέψη. Όσον αφορά τα ερωτήματα Β) και Γ) είναι κλασσικά
ερωτήματα στα οποία και οι αδύναμοι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν. Το ερώτημα Δ) κρίνεται ως αρκετά
δύσκολο στο οποίο ο μαθητής θα πρέπει να είναι αρκετά παρατηρητικός. Μόνον οι καλά προετοιμασμένοι
μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Το ερώτημα Ε) είναι αρκετά εύκολο όμως πολλοί μαθητές μόνο που θα
το έβλεπαν θα απογοητεύονταν. Τα ερωτήματα ΣΤ) Ι) ΙΙ) ΙΙΙ) είναι αρκετά δύσκολα και μόνον οι άριστοι μαθητές θα
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά. Το ερώτημα ΣΤ) ΙΙ) είναι δύσκολο, καθώς η διπλή ανισότητα με εφαπτομένη
είναι κάτι αρκετά σπάνιο. Το ερώτημα ΣΤ) ΙΙΙ) συνδυάζει 3 διαφορετικές ασκήσεις, την ανισότητα με εφαπτομένη,
το εμβαδόν με ολοκλήρωμα με χρήση του σχήματος και τον ρυθμό μεταβολής, στον οποίο οι μαθητές δεν έχουν
αρκετή συμπάθεια.

