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Θέμα 1ο

1. Δίνεται το διανυσματικό πεδίο

~F (~r) =
1

r2m
~r r = ‖~r‖ =

√
x2 + y2 + z2

όπου m ακέραιος αριθμός.

(αʹ) Να βρείτε την απόκλιση (~∇ · ~F ) του πεδίου.

(βʹ) Να βρείτε την τιμή του m ώστε η απόκλιση να είναι μηδέν.

2. ΄Ενα υλικό σημείο κινείται κατά μήκος της καμπύλης

~r(t) = e−at cos (bt)~i + e−at sin (bt)~j + ct ~k

(αʹ) Να βρείτε την ταχύτητα ~v = d
dt ~r(t) και την επιτάχυνση ~g = d2

dt2 ~r(t) του κινητού.

(βʹ) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a = ~v · ~g των δυο αυτών διανυσμάτων και το όριο του a για t →∞.

3. Να βρείτε την σειρά του Φουριέ της ακόλουθης συνάρτησης.

f(x) =
{

x −π < x < 0
0 0 < x < π

Να γράψετε την ταυτότητα του Πάρσεβαλ για την σειρά αυτή.

Θέμα 2ο

1. (αʹ) Αναπτύξτε σε σειρά Mac-Laurin τις συναρτήσεις f1(x) =
1

1− x
και f2(x) =

1
1 + x

, x ∈ [0, 1).

(βʹ) Με τη βοήθεια του (a′) αναπτύξτε σε σειρά Mac-Laurin τη συνάρτηση g(x) =
1

1− x2
, x ∈ [0, 1).

2. Συνηθίζεται οι καταναλωτές να αποτιμούν τα αρχικά πρότυπα ενός προϊόντος, πριν αυτά βγουν στην παραγωγή.

Στο παρελθόν το 95% πολύ επιτυχημένων προϊόντων έλαβαν καλές κριτικές, το 60% μέτρια επιτυχημένων προϊόν-
των έλαβαν καλές κριτικές, ενώ μόλις το 10% αποτυχημένων προϊόντων έλαβαν καλές κριτικές. Επί προσθέτως,
το 40% των προϊόντων που είναι υπό κρίση είναι πολύ επιτυχημένα, το 35% μέτρια επιτυχημένα και το 25%
θεωρούνται αποτυχημένα.

(αʹ) Ποια είναι η πιθανότητα ένα προϊόν να πάρει καλή κριτική;

(βʹ) Αν ένα προϊόν πετύχει μία καλή κριτική, ποια είναι η πιθανότητα να είναι αυτό πολύ επιτυχημένο στην αγορά;

(γʹ) Αν ένα προϊόν δεν πετύχει μία καλή κριτική, ποια είναι η πιθανότητα να είναι αυτό μέτρια επιτυχημένο στην

αγορά;

3. Υποθέτουμε ότι ο χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού αυτοκινήτου σε ένα οπτικό ερέθισμα ακολουθεί την κανονική

κατανομή με μέση τιμή 0.4 δευτερόλεπτα και τυπική απόκλιση 0.05 δευτερόλεπτα.

(αʹ) Ποια είναι η πιθανότητα για έναν οδηγό να έχει χρόνο αντίδρασης περισσότερο του 0.5 δευτερολέπτου;

(βʹ) Αν εξετάσουμε διαδοχικά 4 οδηγούς, ποια είναι η πιθανότητα μόνο ο τελευταίος να έχει αντίδραση μικρότερη

του 0.5 δευτερολέπτου;
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