
Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

2ο Τεστ - Ηλεκτρικές Ταλάντώσεις

Ηµεροµηνία: ∆ιάρκεια : 75 min
Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 7 = 28 µονάδες )

1.1. Σε κύκλωµα L − C αµείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων, το µέγιστο ϕορτίο Q στον πυκντωτή

και η µέγιστη ένταση I του ϱευµατος στο πηνίο συνδέονται µε την σχέση:

(α) Q = LCI

(ϐ) Q = LCI2

(γ) I = Q
√
LC

(δ) I = Q√
LC

1.2. Ιδανικό κύκλωµα L − C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις περιόδου Τ και την χρονική στιγµή

t = 0 ενέργεια του πυκντωτή είναι µέγιστη και ισούται µε 0, 4J . Την χρονική στιγµή t = T + 3T
4 η

ενέργεια του µαγνητικού πεδιου του πηνίου ισούται µε :

(α) µηδεν

(ϐ) 0, 1J

(γ) 0, 3J

(δ) 0, 4J

1.3 Η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων που εκτελεί ένα ιδανικό κύκλωµα L − C είναι ίση

µε f . Αν αντικαταστήσουµε τον πυκνωτη µε άλλον που έχει διπλάσια χωρητικότητα,µ τότε η νέα

συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης γίνεται ίση µε f ′. Το πηλίκο
f ′

f έχει τιµή ίση µε:

(α) 2

(ϐ)

√
2

(γ)
1
2

(δ)

√
2
2

1.4 ΄Ενα κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L − C έχει σταθερή ωµική αντίσταση R. Το µέγεθος

που δεν ελαττώνεται µε την πάροδο του χρόνου είναι :

(α) το µέγιστο ϕορτίο του πυκνωτή

(ϐ) η µέγιστη τιµή της έντασης του ϱευµατος

(γ) η περίοδος της ταλάντωσης

(δ) η ολική ενέργεια της ταλάντωσης
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Θέµα 2ο

2.1 Το ιδανικό κύκλωµα L−C του σχήµατος εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, µε περίοδο

T . Τη χρονική στιγµή t0 ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος και το κύκλωµα διαρρέεται από ϱεύµα µε τη

ϕορά που έχει σχεδιαστεί στο σχήµα.

Τη χρονική στιγµή t1 = t0 + T
2 , η ένταση του ϱεύµατος ϑα είναι :

(α) µέγιστη µε τη ϕορά του σχήµατος.

(ϐ) µηδέν.

(γ) µέγιστη µε ϕορά αντίθετη από αυτήν του σχήµατος.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(6+4=10 µονάδες)

2.2 Στο ιδανικό κύκλωµα L− C του σχήµατος,

  Σελίδα 6 

  
3. το ιδανικό κφκλωμα LC του ςχιματοσ ζχουμε αρχικά τουσ διακόπτεσ ∆1και ∆2 ανοικτοφσ.   
 

 

Ο πυκνωτισ χωρθτικότθτασ C1 ζχει φορτιςτεί μζςω πθγισ ςυνεχοφσ τάςθσ με φορτίο Q1. Tθ χρονικι ςτιγμι t0=0 ο 

διακόπτθσ ∆1 κλείνει, οπότε ςτο κφκλωμα LC1 ζχουμε αμείωτθ θλεκτρικι ταλάντωςθ. Σθ χρονικι ςτιγμι 
1

5T
t

4
  , όπου Σ 

θ περίοδοσ τθσ ταλάντωςθσ του κυκλϊματοσ LC1, o διακόπτθσ ∆1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλείνει ο ∆2. Σο μζγιςτο φορτίο 
Q2 που κα αποκτιςει ο πυκνωτισ χωρθτικότθτασ C2, όπου C2=4C1, κατά τθ διάρκεια τθσ θλεκτρικισ ταλάντωςθσ του 
κυκλϊματοσ LC2 κα είναι ίςο με  

α) Q1.             β)Q1/2.               γ) 2Q1.  

 
 
4. ∆ιακζτουμε δφο κυκλϊματα (L1C1) και (L2C2) θλεκτρικϊν ταλαντϊςεων. Σα 

διαγράμματα  (1) και (2) παριςτάνουν τα φορτία των πυκνωτϊν C1 και C2  αντίςτοιχα, 
ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Ο λόγοσ Λ1/Λ2 των μζγιςτων τιμϊν τθσ ζνταςθσ του 
ρεφματοσ ςτα δφο κυκλϊματα είναι:   

α.  2.      β. 
1

4
.       γ. 

1

2
.   

 

5. Κεωροφμε δφο κυκλϊματα Α (LΑ, C) και Β (LΒ, C) που εκτελοφν 
ελεφκερεσ αμείωτεσ θλεκτρικζσ ταλαντϊςεισ.  Οι πυκνωτζσ ςτα δφο 
κυκλϊματα ζχουν τθν ίδια χωρθτικότθτα C.   

Οι καμπφλεσ Α και Β παριςτάνουν τα ρεφματα ςτα δφο πθνία ςε 
ςυνάρτθςθ με τον χρόνο. Για τουσ ςυντελεςτζσ αυτεπαγωγισ LΑ, LΒ 
των πθνίων ςτα δφο κυκλϊματα ιςχφει ότι  

α. LΑ =4 LΒ. β. LΒ =4 LΑ.  γ. LΑ =2 LΒ. 

6. ε ιδανικό κφκλωμα θλεκτρικϊν ταλαντϊςεων αν κάποια χρονικι ςτιγμι ιςχφει 
Q

q
3

   , όπου q το ςτιγμιαίο θλεκτρικό 

φορτίο και Q θ μζγιςτθ τιμι του θλεκτρικοφ φορτίου ςτον πυκνωτι, τότε ο λόγοσ τθσ ενζργειασ θλεκτρικοφ πεδίου προσ 

τθν ενζργεια μαγνθτικοφ πεδίου 
E

B

U

U

 
 
 

  είναι:     

α. 
1

8
    β. 

1

3
    γ. 3 

 
7. ε ιδανικό κφκλωμα θλεκτρικϊν ταλαντϊςεων LC διπλαςιάηουμε τθν τάςθ φόρτιςθσ του πυκνωτι. Σο μζγιςτο ρεφμα του 

κυκλϊματοσ  
α. αυξάνεται.   β. μειϊνεται. γ. παραμζνει ςτακερό. 
 
 

8. Δίνεται ιδανικό κφκλωµα LC. Όταν ο διακόπτθσ είναι ανοικτόσ, θ ενζργεια του θλεκτρικοφ πεδίου του πυκνωτι είναι Ε. 
Κάποια χρονικι ςτιγµι µετά το κλείςιµο του διακόπτθ θ ενζργεια του θλεκτρικοφ πεδίου του πυκνωτι γίνεται E/4 .
 Θ ενζργεια του µαγνθτικοφ πεδίου εκείνθ τθ ςτιγµι γίνεται 

 
α. Ε/4  β. 5Ε/4   γ. 3Ε/4  δ. 0 

 
 
 

ο πυκνωτής C1 έχει ϕορτιστεί µέσω πηγής συνεχούς τάσης µε ϕορτίο Q1. Την χρονική στιγµή

t0 = 0 ο διακόπτης ∆1 κλείνει, οπότε στο κύκλωµα L − C1 έχουµε αµείωτη ηλεκτρική ταλάν-

τωση. Την χρονική στιγµή t1 = 5T
4 , όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης του κυκλώµατος L − C1,

ο διακόπτης ∆1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλεινει ο ∆2.Το µέγιστο ϕορτιο Q2 που ϑα αποκτήσει ο

πυκνωτής χωρητικότητας C2,όπου C2 = 4C1, κατά την διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης του

κυκλώµατος L− C2 ϑα είναι ίσο µε :

(α) Q1

(ϐ)
Q1

2

(γ) 2Q1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(7+5=12 µονάδες)
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Θέµα 3ο

Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ∆ E = 20volt και εσωτερική

αντίσταση r = 1Ω , ο αντιστάτης έχει αντίσταση R = 9Ω , ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 10µF
και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 16mH. Ο µεταγωγός διακόπτης είναι αρχικά στη

ϑέση (1) και το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ϱεύµα σταθερής έντασης. Τη χρονική στιγµή t = 0,
µεταφέρουµε απότοµα το διακόπτη στη ϑέση (2) χωρίς να δηµιουργηθεί σπινθήρας, οπότε στο ιδανικό

κύκλωµα L− C διεγείρεται αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.

8 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Πρόβλημα 1. 

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕΔ Ε=20 V και εσωτερική 

αντίσταση r=1 Ω, ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=9 Ω, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα 

C=10 μF και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=16 mH. O μεταγωγός διακόπτης 

είναι αρχικά στη θέση (1) και το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής 

έντασης. Τη χρονική στιγμή t=0, μεταφέρουμε απότομα το διακόπτη στη θέση (2) χωρίς 

να δημιουργηθεί σπινθήρας, οπότε στο ιδανικό κύκλωμα L-C διεγείρεται αμείωτη 

ηλεκτρική ταλάντωση. 

 

α) Να βρείτε τη σταθερή ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο καθώς και την 

αποθηκευμένη ενέργεια μαγνητικού πεδίου όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση (1). 

β) Ποιος οπλισμός του πυκνωτή θα φορτιστεί πρώτος θετικά και γιατί; Ποιά χρονική 

στιγμή ο οπλισμός Δ του πυκνωτή θα αποκτήσει για πρώτη φορά μέγιστο φορτίο με 

αρνητική πολικότητα; Ποιά χρονική στιγμή το πηνίο για πρώτη φορά θα διαρρέεται από 

ρεύμα μέγιστης τιμής και φοράς από το Β προς το Α; 

γ) Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν πως μεταβάλλονται σε σχέση με το χρόνο 

στο S.I. το φορτίο του οπλισμού Δ του πυκνωτή και η ένταση του ρεύματος. 

δ) Να βρείτε το μέτρο του ρυθμού  μεταβολής της έντασης του ρεύματος τη στιγμή που η 
ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα είναι μηδέν. 

 

α) Από το νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα παίρνουμε: 

Λύση 

0 0
E 20i A i 2A

R r 9 1
= = ⇒ =

+ +
 

Η αποθηκευμένη ενέργεια μαγνητικού πεδίου είναι: 

2 3 2
30

B B
Li 16 10 H (2A)U U 32 10 J
2 2

−
−⋅ ⋅

= = ⇒ = ⋅  

 

(α) Να ϐρείτε τη σταθερή ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο καθώς και την αποθηκευµένη

ενέργεια µαγνητικού πεδίου όταν ο διακόπτης ϐρίσκεται στη ϑέση (1)

(ϐ) Ποιος οπλισµός του πυκνωτή ϑα ϕορτιστεί πρώτος ϑετικά και γιατί· Ποιά χρονική στιγµή ο

οπλισµός ∆ του πυκνωτή ϑα αποκτήσει για πρώτη ϕορά µέγιστο ϕορτίο µε αρνητική πολικότητα·

Ποιά χρονική στιγµή το πηνίο για πρώτη ϕορά ϑα διαρρέεται από ϱεύµα µέγιστης τιµής και

ϕοράς από το Β προς το Α

(γ) Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν πως µεταβάλλονται σε σχέση µε το χρόνο στο S.I.
το ϕορτίο του οπλισµού ∆ του πυκνωτή και η ένταση του ϱεύµατος

(δ) Να ϐρείτε το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος τη στιγµή που η ένταση

του ϱεύµατος στο κύκλωµα είναι µηδέν.

(12+12+12+14 µονάδες)

Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� ∆εν αντιγράφουµε !!!

Καλή Επιτυχία !
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