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Κάποιες προτεινόμενες λύσεις-σύντομες απαντήσεις 

Στο Β1 αγώγιμο τμήμα της ΚΛ είναι το τμήμα μεταξύ των κατακόρυφων αγωγών Αχ, Γy, μήκους L/2, στο 

οποίο αντιστοιχεί αντίσταση R/2. 

H δύναμη Laplace συμβάλλει στην ισορροπία της ΚΛ έμμεσα, αφού η ισορροπία στην οριζόντια διεύθυνση 

την κάθετη στο κατακόρυφο επίπεδο προκαλεί οριζόντιες δυνάμεις Ν1,Ν2 από τους οδηγούς, με συνισταμένη 

Ν=FL, η οποία με τη σειρά της προκαλεί οριακή στατική τριβή που εξουδετερώνει το βάρος στην ισορροπία 

στην κατακόρυφη διεύθυνση. 

 

Η απάντηση στο Β2 θα μπορούσε να δοθεί λέγοντας πως η μόνη συμβατή επιλογή με δύναμη αντίρροπη της 

Laplace, η οποία ανεξάρτητα από τη φορά της έντασης Β, αντιτίθεται στο αίτιο που την προκαλεί, δλδ στην 

προς τα δεξιά κίνηση του αγωγού είναι η επιλογή (i) 

Στο θέμα Γ, η προτεινόμενη λύση στο Γ3 είναι μέσω 2ου ΝΝ για το m2 
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Προτεινόμενη λύση Γ3 
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Στην προφορική εξέταση μαθητής έδωσε λύση με D1=D2=k/2, λύση με την οποία διαφωνώ 

Προφανώς και ο μαθητής πήρε ΟΛΑ τα μόρια του ερωτήματος 

 

 

Στο θέμα Δ1, το λείο τοιχάκι, εξασφαλίζει δύναμη κάθετη σε αυτό, δλδ παράλληλη στο πλάγιο επίπεδο. Εφό-

σον έχει ύψος d>r (ακτίνας κυλίνδρου) 

το σημείο επαφής είναι στο άκρο της 

διαμέτρου της παράλληλης στο πλάγιο 

επίπεδο, άρα διέρχεται από τον άξονα 

του κυλίνδρου και δεν δημιουργεί ροπή 

ως προς αυτόν. Αυτό εξασφαλίζει ότι 

δεν υπάρχει στατική τριβή, αφού αν υ-

πήρχε θα δημιουργούσε ροπή ως προς 

τον άξονα του κυλίνδρου και δεν θα ή-

ταν δυνατή η περιστροφική ισορροπία. 

Στην κύλιση χωρίς ολίσθηση η στατική 

τριβή δεν προκαλεί θερμικές απώλειες 

ενέργειας, άρα διατηρείται η μηχανική 

ενέργεια του στερεού…. 

Τα υπόλοιπα θυμίζουν τη διατήρηση ε-

νέργειας και τη σχέση των ρυθμών με-

ταβολής στην Απλή Αρμονική Ταλά-

ντωση, προσοχή στην ΑΑΤ και ΜΟΝΟ 
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