Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Μια εξαναγκασµένη αλλά και απεριοδική…
Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται L=0,02Η και C=2µF. Η γεννήτρια
έχει τάση v=20·ηµ4000t (S.Ι.) και ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες.
i) Το κύκλωµα διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα µε γωνιακή συχνότητα 5000rad/s.
ii) Αν αφαιρεθεί ο αντιστάτης µε αντίσταση R1, θα αυξηθεί η ένδειξη του αµπεροµέτρου.
iii) Αν η γωνιακή συχνότητα της γεννήτριας γίνει ίση µε 5000rad/s η ένδειξη του αµπεροµέτρου γίνεται µέγιστη.
iv) Σε µια στιγµή που το φορτίο του πυκνωτή είναι µέγιστο, έστω t=0, κλείνουµε το διακόπτη δ.
α) Να κάνετε τα διαγράµµατα q=f(t) και i=f(t) (ποιοτικά διαγράµµατα), όπου i η ένταση του ρεύµατος
που διαρρέει το αµπερόµετρο.
β) Η γωνιακή συχνότητα ταλάντωσης θα είναι ίση, µεγαλύτερη ή µικρότερη από 5000rαd/s;
v) Η κυκλική συχνότητα µιας φθίνουσας ηλεκτρικής ταλάντωσης σε κύκλωµα RLC δίνεται από τη σχέση:
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Για ποια τιµή της αντίστασης το κύκλωµα σταµατά να εκτελεί ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις;
Απάντηση:
Η κυκλική ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος (οι κυκλική συχνότητα όταν το κύκλωµα περιείχε τον πυκνωτή
και το πηνίο, χωρίς αντίσταση και πραγµατοποιούσε ελεύθερη ηλεκτρική ταλάντωση) είναι:
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Στο κύκλωµα βέβαια του σχήµατος το κύκλωµα διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα, εκτελώντας µια
εξαναγκασµένη ηλεκτρική ταλάντωση µε συχνότητα ίση µε τη συχνότητα του διεγέρτη, που στην περίπτωσή µας είναι η πηγή εναλλασσόµενης τάσης.
i) Η πρόταση είναι λάθος. Η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης είναι αυτή του δ ιεγέρτη, δηλαδή
4000rad/s.
ii) Από την καµπύλη συντονισµού του διπλανού σχήµατος, έχουµε
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της έντασης θα αυξηθεί στην τιµή Ι2. Η ένδειξη όµως του αµπε- Ι2
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Συνεπώς η πρόταση είναι σωστή.
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iii) Με βάση την παραπάνω καµπύλη συντονισµού η πρόταση είναι σωστή.
iv) α) Μόλις κλείσουµε το διακόπτη ο κλάδος του κυκλώµατος που περιλαµβάνει τον πυκνωτή το πηνίο και
τον αντιστάτη θα εκτελέσει φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση, όπου θεωρώντας θετικό το αρχικό φορτίο
του οπλισµού αναφοράς του πυκνωτή, θα έχουµε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις.;

β) Στην φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος είναι λίγο µεγαλύτερη από την περίοδο της αµείωτης, συνεπώς
η γωνιακή συχνότητα θα είναι µικρότερη από 5000rad/s.
v) Για να εκτελεί ταλάντωση το κύκλωµα πρέπει η κυκλική συχνότητα να παίρνει πραγµατικές τιµές ή ισοδύναµα η υπόρριζος ποσότητα της σχέσης ω =
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και µε αντικατάσταση R<20.000Ω
Συνεπώς όταν η τιµή της αντίστασης φτάσει στην τιµή των 20.000Ω το κύκλωµα παύει να εκτελεί φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση και ο πυκνωτής θα εκφορτιστεί, χωρίς όµως να φορτιστεί ξανά πλέον.
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