Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ηλεκτρική ταλάντωση µε αρχική φάση.
Για το κύκλωµα του σχήµατος, δίνονται Ε=6V, r=2Ω, R=10Ω, το ιδανικό
πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=3mΗ και ο πυκνωτής χωρητικότητα C=10µF. Ο
διακόπτης δ1 είναι κλειστός για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ο διακόπτης
δ2 ανοικτός.
i) Πόση ενέργεια έχει το µαγνητικό πεδίο του πηνίου και πόση το ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή;
ii) Σε µια στιγµή την οποία θεωρούµε t=0, ανοίγουµε τον διακόπτη δ1 και ταυτόχρονα κλείνουµε τον δ2.
Να βρείτε την εξίσωση της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο
και να κάνετε την γραφική της παράσταση.
Απάντηση:
i) Αφού ο διακόπτης είναι κλειστός για µεγάλο χρονικό διάστηµα το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα σταθερής έντασης (τα φαινόµενα αυτεπαγωγής έχουν τελειώσει):
Ι1=Ε/(R+r) = 0,5 Α.
Συνεπώς µεταξύ των οπλισµών επικρατεί διαφορά δυναµικού ίση µε την πολική τάση της πηγής (διαζευκτικά η τάση στα άκρα του αντιστάτη R):
V=Ε-Ι1r = 5V.
Οπότε ο πυκνωτής έχει φορτίο q1=CV και µε αντικατάσταση q1=50µC.
Έτσι οι ζητούµενες ενέργειες είναι:
UB= ½ LI12 = 3/8 ·10-3J
UE= ½ q2/C = 12,5·10-5J = 1/8·10-3J
ii) Για t=0 η κατάσταση είναι αυτή που φαίνεται στο παρακάτω κύκλωµα όπου λόγω αυτεπαγωγής το πηνίο συνεχίζει να διαρρέεται
από ρεύµα της ίδιας φοράς µε την αρχική και µε τιµή έντασης Ι1=
0,5 Α, συνεπώς ο πυκνωτής είναι σε διαδικασία εκφόρτισης.
Η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή (στην πραγµατικότητα το
φορτίο του πάνω οπλισµού, τον οποίο παίρνουµε σαν οπλισµό αναφοράς) δίνεται από την εξίσωση:
q= Q ·ηµ(ωt+φ0) (1)
Σχόλιο: Παίρνω την σχέση να έχει την µορφή που θα είχε η αποµάκρυνση στην µηχανική ταλάντωση, αφού
το φορτίο αντιστοιχεί στο x …
Κατά την διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης η ενέργεια παραµένει σταθερή, οπότε:
UΒ+ UΕ= Ε →
2

½ Q /C= 3/8 ·10-3J +1/8 ·10-3J→
Q=100µC.
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Για t=0 η (1) δίνει:
50·10-6 = 100·10-6·ηµφ0 →
ηµφ0= ½ →
φ0= π/6 ή
φ0= 5π/6
Ποια από τις δυο τιµές της φάσης είναι σωστή;
Να υπενθυµίσω εδώ ότι θετική θεωρείται η φορά του ρεύµατος όταν αυτό κατευθύνεται προς τον οπλισµό του πυκνωτή που για t=0 ήταν θετικά φορτισµένος (οπλισµός αναφοράς µας).
Συνεπώς εδώ η ένταση του ρεύµατος θεωρείται αρνητική.
Αλλά i=Ιmαx·συν(ωt+φ0) →
Άρα i=Ιmαx·συνπ/6>0 ή i=Ιmαx·συν5π/6<0
Συνεπώς η αρχική φάση είναι ίση µε 5π/6 rad.
Για την γωνιακή συχνότητα έχουµε:
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και µε αντικατάσταση ω=
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Έτσι η εξίσωση της έντασης είναι:
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και η γραφική της παράσταση είναι:

Επιµέλεια
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