
Cvi£enie 1

Leibnitzovo pravidlo (²peciálny prípad) Nech f(x, t) a ∂f
∂x

sú spo-
jité funkcie v x a t v nejakej oblasti a a a b sú kon²tanty. Potom

d

dx

∫ b

a

f(x, t) dt =

∫ b

a

∂

∂x
f(x, t) dt.

Newton-Leibnitz ∫ b

a

d

dx
f(x) dx = f(b)− f(a).

Nech f(x) je spojitá. Ak pre kaºdé a, b∫ b

a

f(x) dx = 0,

tak f(x) = 0 pre kaºdé x.

1. Odvo¤te rovnicu vedenia tepla homogénnej ty£e kon²tantného prierezu
s kon²tantnými tepelnými vlastnos´ami uvaºovaním tepelnej energie na
©ubovo«om úseku 〈a, b〉 uvedenej ty£e. [1, Exercise 1.2.2 (b)]

2. Odvo¤te rovnicu vedenia tepla homogénnej ty£e premenlivého prierezu
A(x) a kon²tantnými tepelnými vlastnos´ami uvaºovaním tepelnej ener-
gie na ©ubovo«om úseku 〈a, b〉 uvedenej ty£e. [1, Exercise 1.2.3]

3. V prípade známej teploty u(x, t) odvo¤te výraz na výpo£et celkovej
tepelnej energie v ty£i d¨ºky L. [1, Exercise 1.2.8]

4. Uvaºujme tenkú jednorozmernú ty£ bez zdrojov tepelnej energie, ktorej
plá²´ nie je izolovaný. [1, Exercise 1.2.9]

(a) Predpokladajme, ºe tepelný tok cez plá²´ (mnoºstvo tepelnej ener-
gie pretekajúce cez jednotku povrchu za jednotku £asu) je ur£ený
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funkciou w(x, t). Odvo¤te parciálnu diferenciálnu rovnicu pre tep-
lotu ty£e u(x, t).

(b) Za predpokladu, ºe w(x, t) je úmerná rozdielu teploty ty£e u(x, t)
a okolitej teploty γ(x, t) odvo¤te príslu²nú parciálnu diferenciálnu
rovnicu pre u(x, t).

(c) (Diskusia) Porovnajte PDR z (b) s rovnicou vedenia tepla s vnú-
tornými zdrojmi. Interpretujte (b) ako rovnicu vedenia tepla s
vnútornými zdrojmi.

(d) Ako vyzerá rovnica z £asti (b) pre prípad ty£e kruhového prie-
rezu s kon²tantnými tepelnými vlastnos´ami a nulovou vonkaj²ou
teplotou.

(e) Predpokladajme v prípade (d), ºe teplota pozd¨º celej ty£e je v
kaºdom £ase kon²tanta (u(x, t) = u(t)). Ur£te teplotu u(t), ak
u(0) = u0.
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