Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

∆ύο πυκνωτές και δύο πηνία
Στο παρακάτω κύκλωµα δίνονται Ε=20V, R=10Ω, L1=L2=100mH και C1=C2=10µF. Ένα βλήµα κινούµενο
οριζόντια µε σταθερή ταχύτητα υ=80m/sec µπορεί να συµπαρασύρει στο περασµά του όλους τους αβαρείς
µεταγωγούς χωρίς απώλεια ενέργειας. O µεταγωγέας Α βρίσκεται σε µόνιµη θέση έτσι ώστε το ρεύµα στο
πρώτο πηνίο να είναι σταθεροποιηµένο ενώ οι πυκνωτές είναι αφόρτιστοι. Την χρονική στιγµή t=0 το βλήµα
χτυπά το µεταγωγέα Α. Η απόσταση µεταξύ των µεταγωγέων ΑΒ είναι σταθερή και ίση µε D1=4πcm και
των µεταγωγέων ΒΓ είναι D2=12πcm.

Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των φορτίων των κάτω οπλισµών του κάθε πυκνωτή σε συνάρτηση µε
το χρόνο.
Απάντηση:
Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πρώτο πηνίο πριν το χτύπηµα του βλήµατος στον µεταγωγέα Α είναι I =

E
= =2Α. Την στιγµή t=0 o µεταγωγέας Α µετακινείται άρα αρχίζουν οι πρώτες ηλεκτρικές ταλαR

ντώσεις στο πρώτο κύκλωµα και για χρόνο:
t1 =

D1

υ

=

π ⋅ 10 −3
2

s.

H περίοδος των ηλεκτρικών ταλαντώσεων δίνεται από την σχέση:
T = 2π LC = 2π ⋅ 10 −3 s .

Παρατηρώ ότι ο χρόνος t1 αντιστοιχεί σε χρόνο Τ/4. Eτσι ο πυκνωτής έχει πλήρως φορτιστεί µε τον κάτω
οπλισµό του θετικά φορτισµένο. Την στιγµή t2 o µεταγωγέας Β αλλάζει θέση και έτσι αρχίζουν ηλεκτρικές
ταλαντώσεις στο δεύτερο ηλεκτρικό κύκλωµα C-L και για χρόνο:

∆t2 =

D2

υ

= 1,5π ⋅ 10 −3 s .

O χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια 3T/4 των ηλεκτρικών ταλαντώσεων του δεύτερου κυκλώµατος C-L. Eτσι ο πρώτος πυκνωτής δεν θα έχει καθόλου φορτίο άρα όλη η ενέργειά του έχει µεταφερθεί
στο πηνίο. Θα αρχίσουν ηλεκτρικές ταλαντώσεις στο τελευταίο κύκλωµα L-C µε µέγιστο αρχικό ρεύµα που
θα έχει φορά προς τα κάτω. Ετσι αρχικά θα φορτιστεί θετικά ο κάτω οπλισµός του δεύτερου πυκνωτή. Το
µέγιστο φορτίου του κάθε πυκνωτή θα βρεθεί από τη σχέση Ι=ω.Q άρα Q=2.10-3 C.
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