Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση.
∆ίνεται το κύκλωµα, όπου το αµπερόµετρο δείχνει σταθερή ένδειξη Ι=2Α, ενώ ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=5Ω. Σε µια στιγµή την οποία θεωρούµε t=0, ανοίγουµε
το διακόπτη δ. Το πηνίο είναι ιδανικό.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, δικαιολογώντας
τις απαντήσεις σας
i) Αµέσως µετά (χρονική στιγµή t=0+):
α) Ο πυκνωτής εκφορτίζεται.
β) Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο θα αυξηθεί (κατά απόλυτο τιµή).
γ)

Ο πυκνωτής δίνει ενέργεια στο κύκλωµα µε ρυθµό 20J/s.

ii) Τη χρονική στιγµή t1=Τ όπου Τ η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης, πάνω στον αντιστάτη παράγεται θερµότητα µε ρυθµό µικρότερο από 20J/s.
∆ίνεται ότι οι τιµές της χωρητικότητας του πυκνωτή και της αυτεπαγωγής του πηνίου είναι τέτοιες, που στο
κύκλωµα µετά το άνοιγµα του διακόπτη, να πραγµατοποιούνται φθίνουσες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
Απάντηση:
i) Με το διακόπτη κλειστό το κύκλωµα διαρρέεται από σταθερό ρεύµα, συνεπώς στο πηνίο δεν έχουµε
φαινόµενα αυτεπαγωγής. Ο πυκνωτής έχει φορτίο q=CVΑΓ, όπου:
VΑΓ=Ι·R = 2 Α·5Ω = 10V
Τη στιγµή που ανοίγουµε το διακόπτη, το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα έντασης
2 Α µε φορά όπως στο σχήµα.
α) Λόγω αυτεπαγωγής, το πηνίο θα συνεχίσει να διαρρέεται από ρεύµα, το οποίο έχει φορά προς τον αρνητικό οπλισµό του πυκνωτή (µε βάση δε την
συµβατική φορά του ρεύµατος, σηµαίνει ότι µεταφέρει θετικό φορτίο στον
οπλισµό που έχει αρνητικό φορτίο, άρα µειώνει το φορτίο του πυκνωτή).
Συνεπώς η πρόταση είναι σωστή.
β) Την παραπάνω στιγµή (t=0+) η τάση του πυκνωτή δεν έχει προλάβει να µειωθεί, έχοντας τιµή
Vc=10V, ενώ η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι VΑΒ=Ι·R=10V, συνεπώς η τάση στα άκρα του
πηνίου, «συνεχίζει» να είναι ίση µε µηδέν. Αλλά:

Eαυτ = − L
Άρα

di
dt

di
=0
dt

Τι σηµαίνει ότι ο ρυθµός µεταβολής της έντασης είναι ίσος µε µηδέν; Ότι η γραφική παράσταση της έντασης τη στιγµή αυτή παρουσιάζει ακρότατο. Μέγιστο ή ελάχιστο; Η ένταση του ρεύµατος τη στιγµή
αυτή θεωρείται αρνητική, αφού έχει κατεύθυνση προς τον αρνητικό οπλισµό, δηλαδή η ένταση του
ρεύµατος θα µεταβάλλεται όπως στο παρακάτω διάγραµµα.
www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Συνεπώς η ένταση του ρεύµατος θα µειωθεί και δεν θα αυξηθεί.
γ) Η ισχύς του πηνίου είναι µηδενική, αφού η τάση στα άκρα του είναι µηδενική. Οπότε, όση ενέργεια
παρέχει στο κύκλωµα ο πυκνωτής που εκφορτίζεται, θα µετατρέπεται σε θερµότητα στον αντιστάτη.
Έτσι ο ρυθµός µε τον οποίο παρέχει ο πυκνωτής ενέργεια στο κύκλωµα είναι ίσος µε:

dW
= I 2 R = 2 2 A2 ⋅ 5Ω = 20 J / s.
dt
ii) Μετά από χρόνο µιας περιόδου, η ένταση του ρεύµατος θα έχει µειωθεί, οπότε πάνω στον αντιστάτη θα
παράγεται θερµότητα µε µικρότερο ρυθµό. Η πρόταση είναι σωστή.
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