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Θέμα A  

A1. Η ερθεία (ε): y=x έςει   Ενεηάζξρμε αμ ρπάοςει ζημείξ  ηηπ  : 

       Οπόηε   

Ποξθαμήπ οίζα ηηπ (1) ζηξ   είμαι ηξ 0,  και  

Η εθαπηξμέμη ηηπ  ζηξ (0,f(0))       είμαι:  

Θέλξρμε η εθαπηξμέμη μα είμαι η (ε): y=x. Άοα ποέπει   

Θα δείνξρμε όηι η (1) δεμ έςει άλλη λύζη ζηξ . 

Θέηξρμε      .   Τόηε εύκξλα  . 

 μξμαδική λύζη ζηξ  

. Άοα  ζηξ[  και  ζηξ 
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Και ποξθαμώπ ηξ 0 είμαι μξμαδική λύζη ηηπ ενίζωζηπ. 

Άοα μξμαδική ηιμή ηξρ λ είμαι ηξ -1. 
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μξμαδική λύζη ζηξ 
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Η ζρμάοηηζη  είμαι ζρμεςήπ ζηξ  με μξμαδική οίζα ηξ . Άοα διαηηοεί 

ποόζημξ ζηα διαζηήμαηα [  και  (   και . 

Οπόηε ποξκύπηει ξ παοακάηω πίμακαπ μεηαβξλώμ: 
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 Άοα ηξ ζύμξλξ ηιμώμ είμαι ηξ  

A3. Ψάςμξρμε πλήθξπ οιζώμ ηηπ   

I. Αμ λ>0 από ηξ ζύμξλξ ηιμώμ ηξ  Άοα η   είμαι αδύμαηη. 

II. Αμ λ=0 από ηξ ζύμξλξ ηιμώμ Α και ηξμ πίμακα μξμξηξμίαπ έςξρμε δύξ οίζεπ : . 

III. Αμ λ<0 : όηαμ    είμαι αδύμαηη. 

όηαμ    έςει μξμαδική λύζη ηημ . 

        όηαμ   και ηελικά   έςει δύξ     

        ακοιβώπ      οίζεπ. 

Θέμα Β 

Β1.  f’’(x)+3f’(x)+2f(x)=0  f’’(x)+f’(x)+2(f’(x)+f(x)=0. Θζτουμε g(x)=f’(x)+f(x). Τότε κα ζχουμε g’(x)+2g(x)=0 

 e2xg’(x)+2e2xg(x)=0  (e2xg(x))’=0 για κάκε  . Ζτςι προκφπτει ότι e2xg(x)=c (c ςτακερόσ αρικμόσ).  

Άρα g(x)=ce-2x. 

Θα είναι λοιπόν τώρα f’(x)+f(x)=ce-2x  exf’(x)+exf(x)=ce-x  (exf(x))’=(-ce-x)’     exf(x)=-ce-x+c1   

f(x)=-ce-2x+c1e-x . Αν κζςουμε c2=-c βρίςκουμε τελικά ότι θ γενικι μορφι των λφςεων τθσ δοςμζνθσ εξίςωςθσ 

είναι f(x)=c1e-x+c2e-2x. Αφοφ αναηθτοφμε λφςεισ μθ μθδενικζσ κα πρζπει επιπλζον |c1|+|c2| 0. 



B2.   =0+0=0. 

B3.  f(x)=0    e-x(c1+c2e-x)=0  e-x =-  . (Αφοφ υποκζςαμε ότι υπάρχει ρίηα τθσ f, 

κα πρζπει c1c2<0). Ζτςι χ0=-ln(-c1/c2). 

f’(x)=0  -c1e-x-2e-2xc2=0  -e-x(c1+2c2e-x)=0  e-x=-c1/2c2  x1=-ln(-c1/2c2). Εκατζρωκεν του x1 θ f’ αλλάηει 

πρόςθμο άρα το x1 είναι κζςθ (ολικοφ) ακροτάτου.  

Επίςθσ f’’(x)=0  c1e-x+4c2e-2x=0  e-x(c1+4c2e-x)=0  e-x=-c1/4c2 επομζνωσ κα ιςχφει x2=-ln(-c1/4c2). Η f’’ 

αλλάηει πρόςθμο εκατζρωκεν του x2  άρα ςτθ κζςθ αυτι ζχουμε ςθμείο καμπισ. 

Παρατθροφμε τώρα ότι x1-x0=-ln(-c1/2c2)+ln(-c1/c2)=ln(-c1/c2:(-c1/2c2))=ln2 

x2-x1==-ln(-c1/4c2)+ln(-c1/2c2)=ln(-c1/2c2:(-c1/4c2))=ln2. Δθλαδι οι αρικμοί x0,x1,x2 αποτελοφν διαδοχικοφσ 

όρουσ αρικμθτικισ προόδου. 

B4.  Η τιμι του μεγίςτου κα είναι f(x1)=c1 +c2 = c1(-c1/2c2)+c2(-c1/2c2)2=     -c1
2/2c2+c1

2/4c2= -

c1
2/4c2.  

Αφοφ f(x1)=1 κα ζχουμε c1
2=-4c2. Θα πρζπει ςυνεπώσ να ιςχφει c2<0 και αφοφ c1c2<0 κα είναι επίςθσ c1>0.  

 

Με το επιπλζον δεδομζνο f(0)=1 ζχουμε c1+c2=1 και αφοφ c1
2=-4c2 , βρίςκουμε c1=2, c2=-1.   Ο πίνακασ 

μεταβολών και θ γραφικι παράςταςθ τθσ f, φαίνονται παρακάτω: 
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