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Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Α.1. Ποια µεταβολή ϑα έχουµε στην περίοδο ηλεκτρικών ταλαντώσεων κυ-

κλώµατος L− C, αν διπλασιάσουµε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου·

α. ϑα διπλασιαστεί

ϐ. ϑα τετραπλασιαστεί

γ. ϑα υποδιπλασιαστεί

δ. ϑα υποτετραπλασιαστεί

γ. ϑα αυξηθεί κατά 41, 4%

δ. ϑα µειωθεί κατά 41, 4%

Α.2. Η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης ς΄ένα κύκλωµα L− C διπλασιάζε-

ται :

α. αν διπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή

ϐ. αν διπλασιαστεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου

γ. αν διπλασιαστεί το αρχικό ϕορτίο του πυκνωτή

δ. αν τετραπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή

Α.3. ΄Ενα κύκλωµα L − C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Στην διάρκεια της

µιας περιόδου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου που είναι αποθηκευµένη στον

πυκνωτή µεγιστοποιείται

α. µια ϕορά

ϐ. δύο ϕορές

γ. τρεις ϕορές

δ. τέσσερις ϕορές
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Α.4. ΄Ενα κύκλωµα L − C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Στην διάρκεια της

µιας περιόδου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου που είναι αποθηκευµένη στον

πυκνωτή γίνεται ίση µε την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο

α. µια ϕορά

ϐ. οκτώ ϕορές

γ. δύο ϕορές

δ. τέσσερις ϕορές

Α.5.Κατά την διάρκεια µιας ηλεκτρικής ταλάντωσης σε ένα ιδανικό κύκλωµα

L− C, ποια από τα παρακάτω µεγέθη µεταβάλλονται·

α. το ϕορτίο του πυκνωτή

ϐ. η χωρητικότητα του πυκνωτή

γ. η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο

δ. ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου

γ. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή

δ. η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο

ε. η ενέργεια της ταλάντωσης

Α.6.Κάποια χρονική στιγµή η πολικότητα του πυκνωτή και η ϕορά του ϱεύµατος

σε ένα κύκλωµα L−C είναι όπως στο επόµενο σχήµα. Ποιες από τις παρακάτω

προτάσεις, που αναφέρονται σε αυτή την χρονική στιγµή είναι σωστές·

α. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος αυξάνεται, το ίδιο και η τιµή του ϕορτίου του
πυκνωτή.

ϐ. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος µειώνεται και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου
αυξάνεται.

γ. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος αυξάνεται, η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου
αυξάνεται και η τιµή του ηλεκτρικού ϕορτίου µειώνεται.

δ. Η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου αυξάνεται και η ενέργεια του µαγνητικού πε-
δίου µειώνεται

γ. Η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου και η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου αυξάνον-
ται.
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Α.7.Σε ένα ιδανικό κύκλωµα L − C κάποια χρονική στιγµή η πολικότητα η πο-

λικότητα του πυκνωτή και η ϕορά του ηλεκτρικού ϱεύµατος είναι αυτή του

σχήµατος. Εκείνη την στιγµή συµβαίνει µετατροπή ενέργειας:

α. µαγνητικής σε ηλεκτρική

ϐ. ηλεκτρικής σε µαγνητική

γ. ηλεκτρικής και µαγνητικής σε ϑερµική

Α.8. Στο κύκλωµα L− C του σχήµατος, την χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον

διακόπτη. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές·

α. T = 2π

√
L

C

ϐ. ω =
1√
LC

γ. f = 2π
√
LC

δ. T = 2π
√
LC

Α.9. Σε ένα κύκλωµα L − C που εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις

την χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη. Ποιες από τις παρακάτω

προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ;

α. Το ϕορτίο του πυκνωτή δίνεται από την σχέση q = Qηµ(ωt+
π

2
)

ϐ. Η ένταση του ϱεύµατος δίνεται από την σχέση i = −Iηµ(ωt)

γ. Η µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος δίνεται από την σχέση I = 2πfQ, όπου
f η συχνότητα των ταλαντώσεων

δ. ΄Οταν q =
Q

2
, τότε i = ±Q

2

√
3

LC
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Α.10. Στο διπλανό κύκλωµα την χρονική στιγµή t = 0 κλεινουµε τον διακόπτη.

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ;

α. Την χρονική στιγµή t = 0 η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι
µέγιστη.

ϐ. ΄Οσο χρόνο διαρκεί η εκφόρτιση του πυκνωτή η αποθηκευµένη σε αυτόν ηλεκτρική
ενέργεια ελαττώνεται και µετατρέπεται σε ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο
πηνίο.

γ. Τη χρονική στιγµή που το ϕορτίο στον πυκνωτή είναι µηδέν η ένταση του ϱεύµατος
στο πηνίο γίνεται µέγιστη.

δ. Η ενέργεια του κυκλώµατος µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο.

Α.11. Ιδανικό κύκλωµα L − C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Τη

χρονική στιγµή t = 0 το ϕορτίο του πυκνωτή είναι µέγιστο και το ϱεύµα του

κυκλώµατος µηδέν. Να επιλέξετε τις σωστές από τις παρακάτω προτάσεις.

α. Το πλάτος Ι της έντασης του ϱεύµατος και το πλάτος Q του ϕορτίου του πυκνωτή

ικανοποιούν τη σχέση: I =
Q

2π
√
LC

ϐ. Θετική ϑεωρείται η ϕορά του ϱεύµατος όταν αυτό κατευθύνεται προς τον οπλισµό
του πυκνωτή ο οποίος τη χρονική στιγµή t = 0 ήταν ϑετικά ϕορτισµένος.

γ. Για την ενέργεια UE του πυκνωτή και την ενέργεια UB του πηνίου ισχύει κάθε

στιγµή η σχέση: UB + UE =
L

2
I2

δ. Η ενέργεια του πυκνωτή γίνεται ίση µε την ενέργεια του πηνίου 4 ϕορές σε µία
περίοδο ταλάντωσης του κυκλώµατος.

γ. Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι κάθε στιγµή ίση µε το µισό της αρχικής
ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή.

Α.12.Η περίοδος µε την οποία ταλαντώνεται ένα κύκλωµα L − C είναι . Τη

στιγµή µηδέν η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι µηδέν. Η

ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου ϑα γίνει για πρώτη ϕορά ίση µε

µηδέν µετά από χρόνο:

α.
T

8
ϐ.
T

4
γ.

3T

8
δ.

3T

4
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Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση

Β.1. Ιδανικό κύκλωµα L−C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να απο-

δείξετε ότι η στιγµιαία τιµή της έντασης του ϱεύµατος στο κύκλωµα δίνεται σε

συνάρτηση µε το στιγµιαίο ϕορτίο του πυκνωτή από τη σχέση: i = ±ω
√
Q2 − q2

Β.2. Το ιδανικό κύκλωµα L − C του σχήµατος εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές

ταλαντώσεις, µε περίοδο T .Τη χρονική στιγµή t = 0 ο πυκνωτής είναι αφόρτι-

στος και το κύκλωµα διαρρέεται από ϱεύµα µε τη ϕορά που έχει σχεδιαστεί στο

σχήµα. Το ϕορτίο του οπλισµού Λ του πυκνωτή, τη χρονική στιγµή t1 = t0 +
3T

4
,

ϑα είναι :

α. µέγιστο ϑετικό

ϐ. µηδέν

γ. µέγιστο αρνητικό

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.3. Στο σχήµα ϕαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των χρονικών εξισώσεων

ϕορτίου q−t , στη χρονική διάρκεια 0 έως t0 , για δύο ιδανικά κυκλώµατα L−C.

Οι συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων στα δύο κυκλώµατα συνδέονται µε τη

σχέση L2 = 4L1. Η σχέση που συνδέει τις χωρητικότητες των δύο πυκνωτών

είναι :

α. C2 =
C

9

ϐ. C2 =
C

4

γ. C2 =
C

3

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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Β.4. ∆ιαθέτουµε δύο κυκλώµατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων, τα Α και Β. Οι χω-

ϱητικότητες των πυκνωτών στα δύο κυκλώµατα είναι ίσες. Στο σχήµα παρι-

στάνεται η ένταση του ϱεύµατος στα κυκλώµατα Α και Β, σε συνάρτηση µε το

χρόνο. Αν η ολική ενέργεια του κυκλώµατος Α είναι Ε , η ολική ενέργεια του

κυκλώµατος Β είναι :

α.
4E

9

ϐ.
2E

3

γ.
9E

4

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.5. Στο κύκλωµα του σχήµατος, αρχικά ο διακόπτης ∆ είναι κλειστός, ο πυ-

κνωτής είναι αφόρτιστος και το κύκλωµα διαρρέεται από σταθερό ϱεύµα.΄Οταν

ανοίξουµε το διακόπτη, ο πυκνωτής:

α. ϑα παραµείνει αφόρτιστος.

ϐ. ϑα ϕορτιστεί, µε τον οπλισµό Κ να αποκτά πρώτος ϑετικό ϕορτίο.

γ. ϑα ϕορτιστεί, µε τον οπλισµό Λ να αποκτά πρώτος ϑετικό ϕορτίο.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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Β.6.΄Ενα ιδανικό κύκλωµα L−C (1) έχει πυκνωτή µε χωρητικότητα C και πηνίο

µε συντελεστή αυτεπαγωγής L , ενώ ένα άλλο ιδανικό κύκλωµα L − C (2) έχει

τον ίδιο πυκνωτή, αλλά πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής 4L. Φορτίζουµε τον

πυκνωτή του κυκλώµατος (1) µε πηγή τάσης V και τον πυκνωτή του κυκλώµατος

(2) µε πηγή τάσης 2V και τα διεγείρουµε ώστε να εκτελούν αµείωτες ηλεκτρικές

ταλαντώσεις. Ο λόγος των ενεργειών στα δυο κυκλώµατα
E2

E1

ϑα είναι :

α. 1

ϐ. 2

γ. 4

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.7. ΄Οταν σε ένα κύκλωµα έχουµε δύο πυκνωτές συνδεδεµένους όπως στο

διπλανό σχήµα, το σύστηµα αυτό ισοδυναµεί µε ένα πυκνωτή χωρητικότητας

C = C1 + C2 και συνολικό ϕορτίο q = q1 + q2 (παράλληλη σύνδεση πυκνωτών).

Το παρακάτω κύκλωµα, όπου C2 = 3C1, εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση

µε ενέργεια Ε και περίοδο Τ οπότε διαρρέεται από ϱεύµα έντασης της µορφής

i = Iσυν(ωt), µε το διακόπτη δ κλειστό. Τη χρονική στιγµή t1 =
T

3
, όπου Τ η

περίοδος της ταλάντωσης ανοίγουµε το διακόπτη δ.

(πηγή:ylikonet.gr)

ι. Το πηνίο ϑα συνεχίσει να διαρρέεται από εναλλασσόµενο ϱεύµα µε περίο-

δο:

α)T1 = T , ϐ) T1 =
T

2
, γ)T1 =

T

3
.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

ιι. Η ενέργεια της νέας ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι ίση µε:

α) E1 = E, ϐ) E1 =
9

16
E, γ) E1 =

7

16
E, δ) E1 =

4

16
E

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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Γ.Ασκήσεις

Γ.1. Ιδανικό κύκλωµα περιλαµβάνει πυκνωτή χωρητικότητας C , ιδανικό πη-

νίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και διακόπτη, που είναι αρχικά ανοικτός.

Φορτίζουµε τον πυκνωτή µε ϕορτίο Q = 100µC και κλείνουµε το διακόπτη, ο-

πότε το κύκλωµα εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κάποια χρονική

στιγµή t το ϕορτίο του αρχικά ϑετικά ϕορτισµένου οπλισµού του πυκνωτή είναι

q = 60µC και συνεχίζει να αυξάνεται. Την ίδια στιγµή η ένταση του ϱεύµατος

στο κύκλωµα είναι i = 80mA . Να υπολογίσετε:

α. τη γωνιακή συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης.

ϐ. το ϱυθµό µε τον οποίο το ϕορτίο αποθηκεύεται στον ϑετικό οπλισµό του πυκνωτή
τη χρονική στιγµή t.

γ. το ϱυθµό µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος στο κύκλωµα τη χρονική στιγµή t.

Γ.2. Πυκνωτής χωρητικότητας C ϕορτίζεται από ηλεκτρική πηγή συνεχούς

τάσης. Στη συνέχεια αποσυνδέουµε την πηγή ϕόρτισης και συνδέουµε τα άκρα

του µε αγωγούς µηδενικής αντίστασης σε ιδανικό πηνίο, που έχει συντελεστή

αντεπαγωγής L = 0, 4H, µέσω διακόπτη. Τη χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε

το διακόπτη, οπότε το κύκλωµα αρχίζει να εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η

εξίσωση του ϕορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q = 0, 4συν(1000t)µC .

α. Να υπολογίσετε την χωρητικότητα του πυκνωτή.

ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε
συνάρτηση µε το χρόνο.

γ. Να υπολογίσετε την τιµή της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή όταν
η τιµή της έντασης του ϱεύµατος είναι 0, 210−3A.

Γ.3. Ιδανικό κύκλωµα περιλαµβάνει πυκνωτή χωρητικότητας C = 40µC, ιδανι-

κό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L = 4mH και διακόπτη, που είναι αρχικά

ανοικτός. Φορτίζουµε τον πυκνωτή σε τάση V = 100volt και τη χρονική στιγµή

κλείνουµε το διακόπτη, οπότε το κύκλωµα εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαν-

τώσεις.

α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης.

ϐ. Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο.

γ. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις του ϕορτίου και της έντασης του ϱεύµατος.

δ. Να υπολογίσετε την (ολική) ενέργεια της ταλάντωσης.
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Γ.4. Σε ένα ιδανικό ηλεκτρικό κύκλωµα το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής

L = 4mH , ενώ ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 160µF . Στο κύκλωµα

υπάρχει διακόπτης ∆, ο οποίος αρχικά είναι ανοικτός. Ο πυκνωτής ϕορτίζεται

πλήρως και τη χρονική στιγµή t = 0 ο διακόπτης κλείνει, οπότε το κύκλωµα
κάνει αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Η ολική ενέργεια του κυκλώµατος είναι

E = 2 · 10−5J . Να υπολογίσετε:

α. Την περίοδο Τ της ταλάντωσης.

ϐ. Τη µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος στο κύκλωµα.

γ. Το ϕορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγµή t1 , κατά την οποία η ενέργεια του
ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται για δεύτερη ϕορά ίση µε την ενέργεια του
µαγνητικού πεδίου στο πηνίο.

δ. Την παραπάνω χρονική στιγµή t1.

Γ.5. Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται : πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναµης E =
5V µηδενικής εσωτερικής αντίστασης, πυκνωτής χωρητικότητας C = 8 · 10−6F ,

πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L = 2 · 10−2H. Αρχικά ο διακόπτης ∆1 είναι

κλειστός και ο διακόπτης ∆2 ανοιχτός

(Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης 2010)

α. Να υπολογίσετε το ϕορτίο Q του πυκνωτή.

Ανοίγουµε το διακόπτη ∆1 και τη χρονική στιγµή τ=0 κλείνουµε το διακόπτη

∆2. Το κύκλωµα LC αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

ϐ. Να υπολογίσετε την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.

γ. Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση µε το χρόνο για την ένταση του ηλεκτρικού
ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο.

δ. Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό ϕορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγµή κατά την ο-
ποία η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι τριπλάσια από την ενέργεια
του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή.
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Γ.5. Πυκνωτής ϕορτίζεται από πηγή µε ΗΕ∆ E = 100V olt. Ο πυκνωτής ϕορτίζε-

ται και η µέγιστη τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που αποθηκεύεται σε αυτόν

ισούται µε UEmax = 5 · 10−3J . Να υπολογίσετε:

α. την χωρητικότητα του πυκνωτή

Αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και τον συνδέουµε µε πηνίο αυτεπα-

γωγής L = 10mH, οπότε το κύκλωµα αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές

ταλαντώσεις. Να υπολογίσετε:

ϐ. την συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων

γ. την απόλυτη τιµή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή την χρονική στιγµή που η
ένταση του ϱεύµατος ισούται µε i1 = 0, 5

√
3A.

δ. το πηλίκο της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου προς την ενέργεια του ηλεκτρι-
κού πεδίου του πυκνωτή την στιγµή κατά την οποία η ένταση του ϱεύµατος που
διαρρέει το κύκλωµα ισούται µε το µισό της µέγιστης τιµής της.

∆. Προβλήµατα

∆.1. 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 αυτε-

παγωγής 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.

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).
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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 Σ.Ι. 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.

∆.2. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής (1) έχει χωρητικότητα C1 = 16µF
και είναι ϕορτισµένος από πηγή µε ΗΕ∆ E = 50volt, και πολικότητα όπως στο

σχήµα. Το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 10mH , ενώ ο πυκνωτής (2)

, µε χωρητικότητα C2 = 4µF , είναι αρχικά αφόρτιστος.

1) Τη χρονική στιγµή ο διακόπτης µεταφέρεται στη ϑέση (1) και το κύκλωµα

L− C1 αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.

α. Να γράψετε την εξίσωση του ϕορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση µε τον χρόνο
για το κύκλωµα L− C1.

ϐ. Να ϐρείτε τη χρονική στιγµή t1 = 3π · 10−4s , την ένταση του ϱεύµατος στο
κύκλωµα L− C1καθώς και την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου.

2) Τη χρονική στιγµή ο διακόπτης µεταφέρεται ακαριαία στη ϑέση (2) χωρίς

να ξεσπάσει σπινθήρας και ταυτόχρονα µηδενίζουµε το χρονόµετρο. Το

κύκλωµα L − C2 αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Θεω-

ϱώντας πάλι ως t = 0 τη χρονική στιγµή που αλλάζει ϑέση ο διακόπτης:

α. να ϐρείτε σε πόσο χρονικό διάστηµα ϑα ϕορτιστεί πλήρως ο πυκνωτής (2)
καθώς και ποιος οπλισµός του, ο Μ ή ο Ν, ϑα αποκτήσει πρώτος ϑετικό
ϕορτίο.
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ϐ. για το κύκλωµα L− C2 , να γράψετε τις εξισώσεις που δίνουν σε σχέση µε το
χρόνο το ϕορτίο του οπλισµού Μ καθώς και την ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου
του πυκνωτή (2).

∆.3. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 20µF
και είναι ϕορτισµένος από πηγή µε ΗΕ∆ E = 10volt, και πολικότητα όπως στο

σχήµα. Τα πηνία έχουν συντελεστή αυτεπαγωγής L1 = 8mH και L2 = 2mH .

1) Τη χρονική στιγµή ο µεταγωγός διακόπτης δ µεταβαίνει στη ϑέση (1) και

το κύκλωµα L1 − C αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.

α. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις, που δίνουν το ϕορτίο του πυκνωτή και την
ένταση του ϱεύµατος, στο (S.I.). Πόση είναι η ολική ενέργεια της ηλεκτρικής
ταλάντωσης του κυκλώµατοςL1 − C ·

ϐ. Να υπολογίσετε το ϕορτίο και την ένταση του ϱεύµατος τη χρονική στιγµή

t1 =
16π

3
· 10−4s

2) Τη χρονική στιγµή t1 ο διακόπτης µεταβαίνει ακαριαία στη ϑέση (2), χωρίς

να ξεσπάσει ηλεκτρικός σπινθήρας.

α. Θεωρώντας πάλι ως t = 0 τη χρονική στιγµή που αλλάζει ϑέση ο διακόπτης,
να γράψετε τη σχέση έντασης ϱεύµατος-χρόνου για το κύκλωµα . Πόση είναι
τώρα η ολική ενέργεια E2 του κυκλώµατος L− C2 ·

ϐ. Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας µαγνητικού πεδίου του

πηνίου L2 , τη χρονική στιγµή t2 =
5π

4
· 10−4s .

∆.4. Στο παρακάτω κύκλωµα η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ∆ E = 50volt και εσω-

τερική αντίσταση r = 1Ω, οι αντιστάτες έχουν αντίσταση R1 = 4Ω και R2 = 5Ω
, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 10µF και το πηνίο έχει συντελεστή αυτε-

παγωγής L = 4mH . Αρχικά ο µεταγωγός διακόπτης δ είναι στη ϑέση (1) και οι

αντιστάτες διαρρέονται από ϱεύµα σταθερής έντασης.

Τη χρονική στιγµή t = 0 µετακινούµε το διακόπτη στη ϑέση (2), χωρίς να δηµιουργηθεί
σπινθήρας, οπότε το ιδανικό κύκλωµα L − C αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές
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ταλαντώσεις.

α. Να ϐρείτε την ένταση του ϱεύµατος, που διαρρέει την πηγή καθώς και το ϕορτίο,
που έχει αποθηκευτεί στον πυκνωτή όταν οι αντιστάτες διαρρέονται από σταθερό
ϱεύµα.

ϐ. Να ϐρείτε το λόγο της έντασης του ϱεύµατος , που διέρρεε αρχικά την πηγή προς
τη µέγιστη ένταση του ϱεύµατος, που διαρρέει το κύκλωµα της ηλεκτρικής ταλάν-
τωσης.

γ. Να γράψετε τις εξισώσεις, που δίνουν τις ενέργειες του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή και του µαγνητικού πεδίου του πηνίου σε συνάρτηση µε το χρόνο.

δ. Να ϐρείτε τις χρονικές στιγµές στις οποίες οι ενέργειες ηλεκτρικού και µαγνητικού
πεδίου είναι ίσες στη διάρκεια της πρώτης περιόδου της ταλάντωσης.

∆.5. Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνεται : C1 = 10−4F,C2 = 4 · 10−4F και

L = 1H. Οι διακόπτες (δ1), (δ2) είναι αρχικά ανοικτοί και οι πυκνωτές είναι

ϕορτισµένοι µε ϕορτία Q1 = 10−2C και Q2 =
√

210−2C ∆ίνεται ότι οι πάνω

οπλισµοί είναι αρχικά ϑετικά ϕορτισµένοι.

(πηγή:ylikonet.gr)

α. Να ϐρεθεί ο λόγος των τάσεων των δύο πυκνωτών.

ϐ. Κάποια στιγµή που ϑεωρούµε t = 0 κλείνει ο (δ1) ενώ ο (δ2) παραµένει ανοικτός.
Να υπολογίσετε το ϱυθµό µεταβολής της τάσης του πηνίου, το ϱυθµό µεταβολής
της έντασης του ϱεύµατος και το ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας του µαγνητικού
πεδίου του πηνίου τη χρονική στιγµή όπου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή είναι τριπλάσια από την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου για
πρώτη ϕορά.
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γ. Τη χρονική στιγµή t1 = 1, 75π · 10−2s ανοίγει ο (δ1) και ταυτόχρονα κλείνει ο (δ2),
χωρίς απώλειες ενέργειας. Πόση ενέργεια παραµένει αποθηκευµένη στον πυκνωτή
C1· Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις της έντασης του ϱεύµατος i2 = f(t) και του
ϕορτίου του πυκνωτή q2 = f(t), ϑεωρώντας ως ϑετική ϕορά για το ϱεύµα τη ϕορά
του ϱεύµατος στο πηνίο τη στιγµή t1. Για τις εξισώσεις αυτές να ϑεωρήσετε ως αρχή
µέτρησης του χρόνου t = 0 τη στιγµή που ανοίγει ο (δ1) και ταυτόχρονα κλείνει ο
(δ2).

δ. ∆οκιµάστε να γράψετε τις ίδιες εξισώσεις διατηρώντας την αρχή µέτρησης του
χρόνου t = 0 ίδια µε αυτή του ερωτήµατος ( Β )

∆.6. Για το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος, δίνονται C1 =4µF , C2 = 1µF , ενώ

το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L = 0, 09H. Φορτίζουµε τον πρώτο πυκνωτή,

κλείνοντας το διακόπτη δ1 από πηγή τάσης V = 30V και κατόπιν ανοίγουµε το

διακόπτη. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 κλείνουµε τον διακόπτη δ2.

(πηγή:ylikonet.gr)

Α. Για την χρονική στιγµή t1 = 5π · 10−4s, να ϐρεθούν :

α. Η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα και η τάση στα άκρα του
πηνίου.

ϐ. Ο ϱυθµός µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος.
γ. Οι ϱυθµοί µεταβολής της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου.

Β. Την χρονική στιγµή t1, µέσω ενός αυτόµατου ηλεκτρονικού συστήµατος, ανοίγει ο
διακόπτης δ2 και ταυτόχρονα κλείνει ο διακόπτης δ3.

α. Αµέσως µετά το κλείσιµο του διακόπτη δ3, να ϐρεθεί ο ϱυθµός µεταβολής της
έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο.

ϐ. Να γίνει το διάγραµµα i = f(t) της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το
πηνίο σε συνάρτηση µε το χρόνο από t0, µέχρι τη στιγµή t2 = 11π · 10−4s.
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