Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Εξαναγκασµένη Ηλεκτρική Ταλάντωση.
Στο διπλανό κύκλωµα η τάση της πηγής δίνεται από την εξίσωση
V=20·ηµ(5.000t+φο) (S.Ι.), ενώ το πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=2mΗ και ο µεταβλητός πυκνωτής έχει αρχικά χωρητικότητα C1=5µF. Το φορτίο του οπλισµού
Α του πυκνωτή δίνεται από την εξίσωση:
q= 2·10-6·ηµωt (S.Ι.).
i) Να βρεθεί η κυκλική ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος.
ii) Πόσο είναι το φορτίο του οπλισµού Α του πυκνωτή τη χρονική στιγµή t1=π·10-4s;
iii) Ποια είναι η εξίσωση της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα;
iv) Να υπολογιστούν οι µέγιστες τιµές της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου.
v) Αν αυξήσουµε τη χωρητικότητα του πυκνωτή στην τιµή C2=6µF, η ένδειξη του αµπεροµέτρου:
α) θα αυξηθεί,

β) θα παραµείνει σταθερή

γ) θα µειωθεί.

vi) Ποια τιµή πρέπει να πάρει η χωρητικότητα του πυκνωτή, ώστε το αµπερόµετρο να δείξει µέγιστη ένδειξη; Για την παραπάνω τιµή της χωρητικότητας, τι θα συµβεί µε την ένδειξη του αµπεροµέτρου, αν
µειώσουµε την αντίσταση του αντιστάτη;
Απάντηση:
i) Η κυκλική ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος είναι:

ω1 =

1
(1)
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και µε αντικατάσταση:
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1
1
=
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2 ⋅ 10 −3 ⋅ 5 ⋅ 10 − 6

ii) Το κύκλωµα εκτελεί εξαναγκασµένη ηλεκτρική ταλάντωση µε κυκλική συχνότητα ίση µε αυτή του διεγέρτη, στην περίπτωσή µας της πηγής εναλλασσόµενης τάσης, δηλαδή ω=5.000rad/s. Έτσι:
q=2·10-6·ηµωt = 2·10-6·ηµ(5.000·π·10-4) C= 1 µC.
iii) Αν θυµηθούµε τις αναλογίες µεταξύ µηχανικής και ηλεκτρικής ταλάντωσης, έχουµε:
q→x
i→ υ
Αφού λοιπόν το φορτίο είναι ηµιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου, η ένταση του ρεύµατος θα είναι
συνηµιτονοειδής (σε αναλογία µε την ταχύτητα). Άρα
i= ω·Q·συν5.000t = 5.000·2·10-6 συν(5.000t) = 0,01·συν(5.000t) (S.Ι.)
iv) Για τις µέγιστες τιµές των ενεργειών είναι:
UΕmax= Q2/2C= (2·10-6)2/2·5·10-6J=4·10-7J.
UΒmax= ½ L·Ι2 = ½ 2·10-3· 0,012J= 1·10-7J.
v) Η κυκλική ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος για την οποία θα έχουµε συντονισµό και συνεπώς µεγιστοwww.ylikonet.gr
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ποίηση του πλάτους του ρεύµατος, είναι ίση µε την κυκλική συχνότητα του διεγέρτη, δηλαδή
ω0=5.000rad/s. Αυξάνοντας τη χωρητικότητα του πυκνωτή, από τη σχέση (1) συµπεραίνουµε ότι µειώνεται η κυκλική ιδιοσυχνότητα, πλησιάζοντας την τιµή ω0, συνεπώς η ένδειξη του αµπεροµέτρου αυξάνεται.
vi) Στην περίπτωση του συντονισµού θα έχουµε:
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Όσο µειώνεται η αντίσταση του κυκλώµατος (Σ), τόσο θα αυξάνεται η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
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