Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ηλεκτρική Ταλάντωση. Ρυθµοί µεταβολής.

Ο διακόπτης δ του κυκλώµατος του διπλανού σχήµατος είναι κλειστός και το αµπερόµετρο δείχνει σταθερή
ένδειξη 5Α. Αν η πηγή δεν έχει εσωτερική αντίσταση, ενώ R= 2Ω, C=1µF και το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=10mΗ:
i) Ποια η ΗΕ∆ της πηγής, ποια η τάση στα άκρα του πηνίου και ποιο το φορτίο του πυκνωτή;
ii) Για t=0 ανοίγουµε το διακόπτη δ. Να βρεθούν:
α) Η ενέργεια ταλάντωσης.
β) Ο ρυθµός µε τον οποίο µεταφέρεται φορτίο στον πυκνωτή και ο ρυθµός µεταβολής της έντασης του
ρεύµατος στο πηνίο για t=0.
γ) Πόση είναι η ενέργεια του πυκνωτή και ποια η ισχύς του πυκνωτή, τη στιγµή που το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα έντασης i= 3Α, για πρώτη φορά;
Απάντηση:

i) Αφού το αµπερόµετρο διαρρέεται από ρεύµα σταθερής έντασης, δεν έχουµε φαινόµενο αυτεπαγωγής
στο πηνίο, οπότε Εαυτ=VL=VC=0, οπότε Q=CV=0 και από το νόµο του Ohm για κλειστό κύκλωµα
παίρνουµε Ε=ΙR=5·2V= 10V.
ii) Α) Η ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι Ε=ULmax= ½ LΙ2= ½ ·10·10-3·52J=125mJ.
Β)

dq
di
di
E
= i = 5 A / s , ενώ Εαυτ= - L → = − aυτ = 0 αφού τη στιγµή αυτή Εαυτ=VL=VC=0.
dt
dt
dt
L

Γ) Η ενέργεια ταλάντωσης παραµένει σταθερή, οπότε:
UL+UC=Ετ →
½ Li2 + ½ q2/C = ½ LΙ2 ή
UC= ½ L(Ι2-i2) = ½ 10-2·(25-9)= 0,08J.
Τη στιγµή αυτή αφού UC= ½ CV2 →

Vc = ±

2U c
2 ⋅ 0,08
=±
= ±400V
C
10− 6

www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Αλλά τη στιγµή αυτή (για πρώτη φορά) ο πυκνωτής φορτίζεται (η πολικότητά του φαίνεται στο σχήµα), οπότε VΑΒ=400V και η ισχύς που απορροφά ο πυκνωτής είναι:
Ρ=V·i=400V·3 Α=1200W.

Σχόλιο:
Αν θυµηθούµε λίγο τις αντιστοιχίες µεταξύ µηχανικής και ηλεκτρικής ταλάντωσης (x→q, υ→dq/dt=i, α→
di/dt). Συνεπώς για t=0 που η ένταση του ρεύµατος είναι µέγιστη, ο ρυθµός µεταβολής της έντασης είναι
µηδέν. Όπως ακριβώς στη θέση ισορροπίας η επιτάχυνση είναι µηδέν.

Επιµέλεια
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