Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Μια ηλεκτρική ταλάντωση και η ενέργειά της.
Αφιερώνεται στον Στέφανο, αφού αυτός την «προκάλεσε».

Στο παρακάτω κύκλωµα, οι διακόπτες δ1 και δ2 είναι κλειστοί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε µια στιγµή
t0=0 ανοίγουµε τους δύο διακόπτες και ταυτόχρονα κλείνουµε τον διακόπτη δ3.

Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Αµέσως µετά το κλείσιµο του διακόπτη δ3, η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο αυξάνεται.
ii) Το πλάτος του εναλλασσόµενου ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα LC είναι ίσο µε Ε/R.
iii) Η ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι ίση µε
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iv) Ποιες θα ήταν οι αντίστοιχες απαντήσεις αν το κύκλωµα ήταν όπως στο παρακάτω σχήµα;

Απαντήσεις:
Με τους διακόπτες δ1 και δ2 κλειστούς, το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι=Ε/R, συνεπώς στο πηνίο
έχει αποθηκευτεί ενέργεια UΒ= ½ LΙ2 =

LE 2
. Εξάλλου ο πυκνωτής έχει φορτιστεί µε τον πάνω οπλισµό µε
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θετικό φορτίο και ενέργεια UΕ= ½ CΕ2.
i) Η πρόταση είναι σωστή.
Μόλις κλείσουµε το διακόπτη δ3 το πηνίο διαρρέεται από ρεύµα µε φορά προς τα κάτω και λόγω αυτεπαγωγής, θα συνεχίσει να διαρρέεται από ρεύµα της ίδιας φοράς και ο πυκνωτής εκφορτίζεται, οπότε µεταφέρεται ενέργεια από τον πυκνωτή στο πηνίο και η ένταση του ρεύµατος θα αυξηθεί.
ii) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Με βάση την προηγούµενη πρόταση το πλάτος του ρεύµατος θα είναι
µεγαλύτερο από την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει αρχικά το πηνίο.
iii) Η πρόταση είναι σωστή. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι:
Ε=UΒ+UΕ=
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iv) Η µόνη διαφορά τώρα, µε αντίθετη την πολικότητα της δεύτερης πηγής, είναι ότι ο πυκνωτής έχει φορτιστεί έχοντας τον κάτω οπλισµό του µε θετικό φορτίο. Μόλις κλείσουµε τον διακόπτη δ3 το πηνίο θα
συνεχίσει να διαρρέεται από ρεύµα µε φορά προς τα κάτω, λόγω αυτεπαγωγής, οπότε «µεταφέρει» θε1
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τικό φορτίο, στον θετικό οπλισµό του πυκνωτή, άρα ο πυκνωτής φορτίζεται και η ένταση του ρεύµατος
θα µειωθεί. Η ενέργεια ταλάντωσης όµως θα παραµείνει η ίδια και το πλάτος της έντασης του ρεύµατος
θα αυξηθεί ξανά, όπως και πριν. Συνεπώς οι αντίστοιχες απαντήσεις θα είναι:
Λ, Λ, Σ.
dmargaris@sch.gr
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