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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εθαρμογές ηης Ανάλσζης
ΕΝΟΤΗΤΑ 8.1 Επίλσζη Προβλημάηων
● ΘΕΜΑ 8.1.1
Έλα θείκελν πξόθεηηαη λα ραξαρζεί πάλσ ζε κηα νξζνγώληα πιαθέηα από ρξπζό, ε
2
νπνία έρεη επηθάλεηα 400 cm . Τν θείκελν ζα θαιύπηεη κηα νξζνγώληα επηθάλεηα κε

πεξηζώξηα 2cm από επάλσ, θάησ θαη αξηζηεξά θαη 4cm από δεμηά. Πνηεο πξέπεη λα
είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο πιαθέηαο έηζη ώζηε ην ραξαγκέλν θείκελν λα θαιύπηεη ηε
κέγηζηε δπλαηή νξζνγώληα επηθάλεηα πάλσ ζε απηήλ;
Λύζη
Τν πρώηο θαη απηνλόεην βήκα ηεο επίιπζεο θάζε πξνβιήκαηνο είλαη λα δηαβάζνπκε
πξνζεθηηθά ηελ εθθώλεζε ώζηε λα θαηαλνήζνπκε πνηα είλαη ηα δεδνκέλα θαη πνηα
ηα δεηνύκελα.
Τν δεύηερο βήκα πνπ έρνπκε λα θάλνπκε γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο είλαη ε θαηαζθεπή ελόο πξόρεηξνπ ζρήκαηνο (πξόρεηξν κε ηελ έλλνηα
όηη δελ γλσξίδνπκε πνηεο ζα είλαη νη ηειηθέο δηαζηάζεηο θαη αλαινγίεο):
x
2cm

y

2cm

4cm

2cm

Τν ηρίηο βήκα είλαη λα εηζάγνπκε θαηάιιεινπο ζπκβνιηζκνύο πνπ ζα καο
επηηξέςνπλ λα δηαηππώζνπκε ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δεδνκέλα θαη ηα
δεηνύκελα κε ηε βνήζεηα εμηζώζεσλ θαη ζπλαξηήζεσλ. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε x ην
πιάηνο θαη κε y ην κήθνο ηεο νξζνγώληαο πιαθέηαο, ηόηε ζα ηζρύνπλ ηα εμήο:
Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, νη δύν κεηαβιεηέο x θαη y είλαη ζεηηθνί αξηζκνί.
2
Τν εκβαδόλ ηεο πιαθέηαο ζα είλαη xy  400 cm .

(1)

Τν πιάηνο θαη ην κήθνο ηεο νξζνγώληαο επηθάλεηαο ηνπ θεηκέλνπ ζα είλαη αληίζηνηρα
x  6 θαη y  4 θαη ην εκβαδόλ ηεο E   x  6  y  4 
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(2)

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ
Δθόζνλ δεηείηαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ E ζα πξέπεη λα ην εθθξάζνπκε σο ζπλάξηεζε
ηεο κηαο από ηηο δύν κεηαβιεηέο.
Από ηε ζρέζε (1) πξνθύπηεη όηη y 

400
, νπόηε αληηθαζηζηώληαο ζηελ (2) βξίζθνπκε
x

ην δεηνύκελν εκβαδόλ ζηε κνξθή κηαο ξεηήο ζπλάξηεζεο:
2400
2400
 400

Δ  x    x  6 
 4   400  4x 
 24  424  4x 
x
x
 x


(3)

Τν ηέηαρηο βήκα είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο δπλαηέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή x , δειαδή λα βξνύκε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο
εκβαδνύ. Γηα ην ζθνπό απηό εμεηάδνπκε πξνζεθηηθά ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ
ππάξρνπλ ην πξόβιεκα.
Δπεηδή ην άζξνηζκα ησλ πεξηζσξίσλ αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ θεηκέλνπ είλαη 6cm,
ζπκπεξαίλνπκε όηη γηα ην πιάηνο x ηεο πιαθέηαο πξέπεη λα ηζρύεη x  6 .
Αληίζηνηρα, γηα ην κήθνο y πξέπεη λα ηζρύεη y  4 . Από ηελ αληζόηεηα απηή
πξνθύπηεη xy  4x , ε νπνία ιόγσ ηεο (1) γίλεηαη 4x  400  x  100 .
Άξα ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο εκβαδνύ E είλαη ην δηάζηεκα  6,100  .
Τν πέμπηο βήκα ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε επηινγή ηεο κεζόδνπ κε ηελ
νπνία ζα κειεηήζνπκε ηε ζπλάξηεζε. Απηή ε κειέηε κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο
ηξόπνπο αιιά ζην πιαίζην ηεο Αλάιπζεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηε κνξθή ηεο
ζπλάξηεζεο (3), ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο κεζόδνπο ηνπ Γηαθνξηθνύ Λνγηζκνύ.
Ζ παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο E είλαη:
2
2400
2400  4x 2 4  600  x 
E  x   2  4 

x
x2
x2

x 0

Ηζρύεη E  x   0  600  x 2  0  x 2  600  x  600  10 6 .
Με ηα ζηνηρεία απηά θαηαζθεπάδνπκε ηνλ επόκελν πίλαθα κεηαβνιώλ.
Πίλαθαο Μεηαβνιώλ
x

10 6

6

Δ  x 



Δ x

1

100

0



max

2

Δπεηδή ην πεδίν νξηζκνύ είλαη αλνηθηό δηάζηεκα, εμεηάδνπκε ηηο αληίζηνηρεο νξηαθέο
ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκνπνηώληαο βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ νξίσλ:
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2400 

lim E  x   lim  424  4x 
0
x 6 
x 

x 6 

2400 

lim  E  x   lim   424  4x 
0
x 100
x 100 
x 

Από όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε ζπλάξηεζε εκβαδνύ παξνπζηάδεη κέγηζηε
ηηκή γηα x  10 6 ίζε κε





E 10 6  424 





80 53 6  60
2400
 40 6 
 8 53  10 6
10 6
10 6





Τν έκηο θαη ηειεπηαίν βήκα ηεο επίιπζεο είλαη λα κεηαθέξνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο
καζεκαηηθήο κειέηεο ηεο ζπλάξηεζεο εκβαδνύ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ
πξνβιήκαηνο. Ζ πιαθέηα ρξπζνύ πάλσ ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ε κέγηζηε δπλαηή
νξζνγώληα επηθάλεηα γηα ηε ράξαμε ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο δηαζηάζεηο
(κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην πιεζηέζηεξν δεθαδηθό)
Πιάηνο:

x  10 6

Μήθνο:

y

24,5 cm

400 20 6

3
10 6

16,3 cm

Οη αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηεο νξζνγώληαο επηθάλεηαο ζα είλαη:
Πιάηνο:

x  6 24,5  6  18,5 cm

Μήθνο:

y  4 16,3  4  12,3 cm

Δκβαδόλ:

 x  6 y  4  18,5 12,3  227,55 cm2

Απηή είλαη κηα πνιύ ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αλ
ιάβνπκε ππόςε όηη ε κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο εκβαδνύ κε ρξήζε ησλ παξαγώγσλ καο
έδσζε ηελ θαζόινπ πξαθηηθή απάληεζε



 



E 10 6  8 53  10 6 .
Ο ηειεπηαίνο είλαη έλαο άξξεηνο αξηζκόο, κε απεηξνςήθηα θαη κε πεξηνδηθή δεθαδηθή
αλαπαξάζηαζε 228,040820577345752144217 …
Στόλιο 8.1.1.:Σηελ πξνεγνύκελε ιύζε εθζέζακε αλαιπηηθά όια ηα βήκαηα ηεο
κεζόδνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ είλαη γλσζηή κε ην όλνκα «δηαδηθαζία ηεο
κνληεινπνίεζεο». Σηα ζέκαηα πνπ αθνινπζνύλ ζα εθαξκόζνπκε ηα βήκαηα απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο αξθεηέο θνξέο ζηελ επίιπζε δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ, θαη ζα έρνπκε
ηελ επθαηξία λα ζρνιηάζνπκε νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
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