Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις. Ερωτήσεις µε δικαιολόγηση.
1) Η περίοδος ταλάντωσης
Η περίοδος ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώµατος ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι Τ. ∆ιατηρώντας τον
ίδιο πυκνωτή, αλλάζουµε το πηνίο µε άλλο πηνίο µε τετραπλάσια αυτεπαγωγή. Τότε η περίοδος ταλάντωσης
του νέου κυκλώµατος θα είναι ίση µε :
α. T/2 .

β. 3Τ.

γ. 2Τ.

δ. Τ/4

Απάντηση:
Η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης δίνεται από την εξίσωση:
T = 2π LC

Αλλάζοντας το πηνίο θα έχουµε:
T1 = 2π L1C = 2π 4LC = 2 ⋅ 2π LC = 2T

Σωστή η γ. πρόταση
2) Το πλάτος του ρεύµατος σε κύκλωµα LC.
Φορτίζουµε ένα πυκνωτή χωρητικότητας C από τάση V και µετά τον συνδέουµε στα άκρα ιδανικού πηνίου,
µε αποτέλεσµα να έχουµε ηλεκτρική ταλάντωση µε πλάτος ρεύµατος Ι1. Αν είχαµε φορτίσει πυκνωτή χωρητικότητας 2C, µε την ίδια τάση και κατόπιν τον συνδέαµε στο ίδιο πηνίο, το αντίστοιχο πλάτος της έντασης
θα ήταν Ι2.
Ο λόγος

I1
είναι ίσος µε:
I2

α) 2

β) ½

γ)

2

δ)

1
2

Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Απάντηση:
Το πλάτος του ρεύµατος στο πρώτο κύκλωµα είναι:
Ι1=Qω = CV·

1
C
==V
L
LC

Το αντίστοιχο πλάτος για την περίπτωση όπου η χωρητικότητα είναι διπλάσια, θα έχουµε:
Ι2=Qω΄ = 2CV·

1
2C
==V
L
L ⋅ 2C

Συνεπώς ο ζητούµενος λόγος είναι:
I1
1
(δ)
=
I2
2
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3) Η σχέση φορτίου και Η.Ε.∆. σε ιδανικό κύκλωµα L-C
Στο κύκλωµα του σχήµατος η ηλεκτρική πηγή έχει Η.Ε.∆. Ε και
εσωτερική αντίσταση r (r ≠ 0). Αρχικά φέρουµε το διακόπτη στη
θέση (1) και η ηλεκτρική πηγή δαπανά ενέργεια W=4·10-3J µέχρι
να ολοκληρωθεί η φόρτιση του πυκνωτή χωρητικότητας
C=10-5F. Μετακινούµε το διακόπτη απότοµα στη θέση (2) χωρίς
να υπάρξει σπινθήρας και το κύκλωµα L-C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Το πλάτος της έντασης του ρεύµατος είναι Ι=2 Α και ο συντελεστής αυτεπαγωγής του ιδανικού πηνίου είναι L=10-3Η.
i) Η ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής είναι:
α) Ε=10V

β) Ε=20V γ) Ε=40V

ii) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
Απάντηση:
i) (β)
ii) Το πλάτος της έντασης του ρεύµατος Ι συνδέεται µε το πλάτος του φορτίου Q µε τη σχέση:
Ι=Qω (1) όπου ω =

1
(2) η κυκλική ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος.
LC

Από (1) Q = I LC → Q = 2 10 −310 −5 C = 2 ⋅ 10−4 C (3)
Από τον ορισµό της Η.Ε.∆ πηγής: E =

W
(4) όπου Q το φορτίο που έχει διακινήσει στο κύκλωµα η
Q

ηλεκτρική πηγή µέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση του πυκνωτή.
Από (4) E =

W 4 ⋅ 10−3
=
= 20V
Q 2 ⋅ 10− 4

4) ∆ιάγραµµα σε ηλεκτρική ταλάντωση.
∆ίνεται το παρακάτω κύκλωµα όπου το πηνίο είναι ιδανικό (δεν έχει εσωτερική αντίσταση) και ο διακόπτης είναι κλειστός για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
i) Έχει φορτίο ο πυκνωτής;
ii) Για t=0 ανοίγουµε τον διακόπτη. Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα παριστάνει
την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Απάντηση:
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i) Αφού ο διακόπτης είναι κλειστός για µεγάλο χρονικό διάστηµα η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το
πηνίο έχει σταθεροποιηθεί, συνεπώς δεν έχουµε φαινόµενα αυτεπαγωγής και η τάση στα άκρα του πηνίου είναι µηδέν. Άρα ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος.
ii) Μόλις ανοίξουµε το διακόπτη στο πηνίο αναπτύσσεται ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή, οπότε συνεχίζει να διαρρέεται από ρεύµα και ο πυκνωτής φορτίζεται, οπότε έχουµε αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση και σωστό διάγραµµα είναι το πρώτο.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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