Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ηλεκτρική ταλάντωση µε µέγιστους ρυθµούς.
∆ίνεται το παρακάτω κύκλωµα

Oι πηγές είναι όµοιες και έχουν ΗΕ∆ Ε=120V και εσωτερική αντίσταση r=12Ω, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=1µF, το πηνίο είναι ιδανικό και έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=144µΗ. Οι διακόπτες ∆1 και ∆2
κλείνουν ταυτόχρονα ενώ ο διακόπτης ∆3 µένει ανοιχτός. Την χρονική στιγµή που οι ρυθµοί αποταµίευσης
της ενέργειας στο πηνίο και στον πυκνωτή γίνουν ταυτόχρονα µέγιστοι ανοίγουµε τους διακόπτες ∆1 και ∆2
και κλείνουµε τον διακόπτη ∆3. Να βρεθούν:
i) Η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση µε τον χρόνο θεωρώντας t=0 την χρονική στιγµή
που κλείνουµε τον διακόπτη ∆3.
ii) Ο µέγιστος ρυθµός αποθήκευσης της ενέργειας στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή µετά το κλείσιµο του
∆3.
Απάντηση:
i) Με την βοήθεια της Α∆Ε για το κύκλωµα µε τον πυκνωτή θα έχουµε
Ε·Ι·t=I2·r·t + Pc·t

θα πάρουµε την δευτεροβάθµια ως προς Ι
Ι2.r –E.I +Pc=0

που θα πρέπει να έχει θετική διακρίνουσα άρα Pc≤E2/4r και για µέγιστο ρυθµό αποθήκευσης στον πυκνωτή το Ι=Ε/2r=5A
Η πολική τάση της πηγής είναι ίση µε την τάση στα άκρα του πυκνωτή Vπολ=Vc , άρα Ε-Ι.r=Vc

άρα

Vc=E/2=60V κατά συνέπεια το φορτίο του πυκνωτή εκείνη την στιγµή θα είναι:
q=C·Vc=6·10-5C.
Με την βοήθεια της Α∆Ε για το κύκλωµα µε το πηνίο θα έχουµε
Ε·Ι.t=I2·r.t + PL·t

θα πάρουµε την δευτεροβάθµια ως προς Ι
Ι2·r –E·I +PL=0

που πρέπει να έχει θετική διακρίνουσα άρα PL≤E2/4r και για µέγιστο ρυθµό αποθήκευσης ενέργειας στο
πηνίο το Ι=i=Ε/2r=5A
Tην στιγµή λοιπόν που κλείνουµε τον διακόπτη ∆3 και ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε τον κάτω οπλισµό θετικά φορτισµένο αλλά και το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα µε φορά προς τα επάνω.
Με την βοήθεια της Α∆ΕΤ για το κύκλωµα L-C θα έχουµε

½ q2/C +1/2 L.i2=1/2 Q2/C θα βρούµε Q=6 2 ·10-5C.
Eτσι η εξίσωση του φορτίου θα δίνεται από την σχέση:
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q=Qσυν(ωt+φ) για t=0
συνφ=
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και επειδή το i<0 φ=π/4. Το ω =
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ii) O ρυθµός µεταβολής της ενέργειας του πυκνωτή µετά το κλείσιµο του διακόπτη ∆3 θα δίνεται από την
σχέση
Pc=Vc·i=
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και θα έχει µέγιστη τιµή Pcmax=

Q⋅I
= =3600J/s.
2C

Επιµέλεια
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