Υλικό Φυζικής-Φημείας

Ταλανηώζεις

Οπλιςμόσ πυκνωτή με αρνητικό φορτίο.
Σην ηδαληθό θύθιωκα LC ηνπ ζρήκαηνο, δίλνληαη όηη C=10κF θαη L=4mΗ. Ο ππθλωηήο

C

είρε θνξηηζηεί κε θνξηίν Q=40κC θαη εθηειεί ακείωηε ειεθηξηθή ηαιάληωζε. Γερόκαζηε
t=0 ηε ζηηγκή πνπ q=-20κC θαη i>0. Να βξεζνύλ:
i) Οη εμηζώζεηο ηνπ θνξηίνπ ηνπ ππθλωηή θαη ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ζε ζπλάξηε-

δ

L

ζε κε ην ρξόλν.

ii) Η ηάζε ηνπ ππθλωηή Vc θαη ε ηάζε ηνπ πελίνπ VL, όπωο θαη ε ΗΔΓ από απηεπαγωγή ζην πελίν ηε
ζηηγκή t=0.
iii) Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ηελ παξαπάλω ρξνληθή ζηηγκή.
iv) Η ηζρύο ηνπ ππθλωηή θαη ε ηζρύο ηνπ πελίνπ.

Απάντηση:
Τη ζεκαίλεη όηη ην θνξηίν ηνπ ππθλωηή είλαη αξλεηηθό; Όηη ηε ζηηγκή t=0, ην θνξηίν ηνπ

A CB

νπιηζκνύ αλαθνξάο καο είλαη αξλεηηθό. Αιιά πνηνο είλαη απηόο;
Α) Έζηω όηη είλαη ν νπιηζκόο Α, ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. Τόηε ε ζεηηθή θνξά δηαγξαθήο

i

είλαη απηή από ηνλ νπιηζκό Α πξνο ην Β θαη ε ζεηηθή έληαζε ηνπ ξεύκαηνο, ζεκαίλεη
ξεύκα κε θνξά πξνο ηνλ νπιηζκό Α.
i)


Δ

L
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Αιιά ηόηε έρνπκε, ζε αληηζηνηρία κε ηηο κεραληθέο ηαιαληώζεηο, ηηο εμηζώζεηο:

q=Q∙ημ(ωt+θ0) (1) και i=Ι∙ζυν(ωt+θ0) (2)
όπνπ  

1
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rad / s  5.000rad / s θαη

Ι=ωQ=5∙103∙40∙10-6Α=0,2 Α
Γηα t=0 κε αληηθαηάζηαζε ζηελ (1) παίξλνπκε:

-20∙10-6=40∙10-6∙ημθ0 → ημθ0= - ½ νπόηε:
θ0= π+
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 (κνλάδεο ζην S.Ι.)
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ii) Από ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε πάξεη νπιηζκό αλαθνξάο ηνλ νπιηζκό Α, ε ηάζε ηνπ ππθλωηή είλαη ε

q  20 10 6
 2V .
δηαθνξά δπλακηθνύ Vc=VA-VB= 
C
10 10 6
Αληίζηνηρα ιέγνληαο ηάζε πελίνπ (κε βάζε ηε θνξά δηαγξαθήο) είλαη ε ηάζε VΓΓ=+2V, ελώ ε ΗΔΓ
από απηεπαγωγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πελίν είλαη ίζε κε Δαπη=-2V, αθνύ ηείλεη λα δώζεη ξεύκα αξwww.ylikonet.gr
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λεηηθήο θνξάο ζην θύθιωκα.
iii) Από ηελ εμίζωζε ηεο Δαπη παίξλνπκε:

Ea   L

di

dt

E
di
2
  a  
A / s  500 A / s
dt
L
4 10 3
iv) Τε ζηηγκή t=0, κε βάζε ηα παξαπάλω ν ππθλωηήο εθθνξηίδεηαη , νπόηε παξέρεη ελέξγεηα ζην θύθιωκα κε ξπζκό:
Ρc=|Vc|∙i=4∙10-3W
Αληίζηνηρα ην πελίν ιεηηνπξγεί ωο απνδέθηεο απνξξνθώληαο ελέξγεηα κε ξπζκό:
ΡL=|VL|∙i=4∙10-3W
Αλ ζέιακε λα ηα ζέζνπκε «θάηω από ηελ ίδηα νκπξέια» :
Η ηζρύο ηελ νπνία απνδίδεη ην ειεθηξηθό ξεύκα ζηνλ ππθλωηή (ε ηζρύο ηνπ ππθλωηή), είλαη:
Ρc=Vc∙i=-2∙2∙10-3W = - 4mW
Καη ε αληίζηνηρε ηζρύο ζην πελίν:
ΡL=|VL|∙i=4∙mW
Όπνπ ζεηηθή ηζρύο ζεκαίλεη όηη ην ξεύκα παξέρεη ελέξγεηα θαη αξλεηηθή όηη παίξλεη ελέξγεηα από ην
αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ θπθιώκαηνο, εδώ ηνλ ππθλωηή.
Α) Έζηω όηη νπιηζκόο αλαθνξάο είλαη ηώξα ν νπιηζκόο Β, ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. Τόηε
ε ζεηηθή θνξά δηαγξαθήο είλαη απηή από ηνλ νπιηζκό Β πξνο ηνλ Α θαη ε ζεηηθή έληαζε ηνπ ξεύκαηνο, ζεκαίλεη ξεύκα κε θνξά πξνο ηνλ νπιηζκό Β.

i

v) Αιιά ηόηε έρνπκε, ζε αληηζηνηρία κε ηηο κεραληθέο ηαιαληώζεηο, ηηο εμηζώζεηο:

q=Q∙ημ(ωt+θ0) (1) και i=Ι∙ζυν(ωt+θ0) (2)

A CB
 


Δ L

Γ

Γηα t=0 κε αληηθαηάζηαζε ζηελ (1) παίξλνπκε:

-20∙10-6=40∙10-6∙ημθ0 → ημθ0= - ½ νπόηε:
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ii) Από ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε πάξεη νπιηζκό αλαθνξάο ηνλ νπιηζκό Β, ε ηάζε ηνπ ππθλωηή είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνύ Vc=VΒ-VΑ=

q  20 10 6

 2V .
C
10 10 6
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Αληίζηνηρα ιέγνληαο ηάζε πελίνπ (κε βάζε ηε θνξά δηαγξαθήο) είλαη ε ηάζε

A CB

VΓΓ=+2V, ελώ ε ΗΔΓ από απηεπαγωγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πελίν είλαη ίζε κε

i

Δαπη=-2V, αθνύ ηείλεη λα δώζεη ξεύκα αξλεηηθήο θνξάο ζην θύθιωκα.
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Συμπέρασμα:
Γελ αιιάδεη ηίπνηα ζην ηειηθό απνηέιεζκα, αιιάδνληαο νπιηζκό αλαθνξάο, αξθεί λα ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη
αλάινγα κε ηνλ νπιηζκό πνπ ζα πάξνπκε, ζα νξηζηεί δηαθνξεηηθά θαη ε ζεηηθή θνξά δηαγξαθήο.
Καη απηό αλεμάξηεηα από ην ηη θνξηίν ζα έρεη ν νπιηζκόο αλαθνξάο καο ηε ζηηγκή t=0. Τν πξόζεκν θαη ε
ηηκή ηνπ θνξηίνπ ζα θαζνξίζεη απιά ηελ αξρηθή θάζε.

Υλικό Φυσικής-Χημείας
Γιατί το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους…
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