Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ταλαντώσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1. Κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις µε ενέργεια Ε. Η µέγιστη τιµή της έντασης του
ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα ισούται µε Ι1. Κάποια χρονική στιγµή προσφέρουµε στο κύκλωµα επιπλέον ενέργεια ίση µε 3Ε. Η νέα µέγιστη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει
τώρα το κύκλωµα ισούται µε:
α. Ι 2 =

Ι1
2

β. Ι 2 = 3Ι1

γ. Ι2 = 2Ι1

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας

2. ∆ύο ιδανικά κυκλώµατα L1C1 και L2C2 εκτελούν αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Οι
χωρητικότητες C1 και C2 των πυκνωτών των δύο κυκλωµάτων συνδέονται µε τη σχέση
C2 = 2C1. Στο διπλανό σχήµα απεικονίζεται, σε κοινό διάγραµµα, η µεταβολή της φάσης
της ταλάντωσης κάθε κυκλώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Οι συντελεστές αυτεπαγωγής L1 και L2 των πηνίων των δύο κυκλωµάτων συνδέονται µε τη σχέση:
α. L1 = 32L2

β. L1 = 16L2

γ. L1 = 2L2.

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας

3. Στο διπλανό διάγραµµα το ιδανικό κύκλωµα L1C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κάποια χρονική στιγµή t1, που το ρεύµα στο κύκλωµα i1 =

5I1
, ανοίγουµε
3

τον διακόπτη δ1 και ταυτόχρονα κλείνουµε τον διακόπτη δ2, χωρίς να δηµιουργηθεί σπινθήρας. Οι δύο συντελεστές αυτεπαγωγής συνδέονται µε την σχέση L1 = 9L2.
Α. Ποια σχέση συνδέει τις ενέργειες ταλάντωσης των δύο κυκλωµάτων
α. Ε2 = Ε1

β. E 2 =

4
E1
9

γ. E 2 =

5
E1
9

Β. Οι µέγιστες τιµές των ρευµάτων στα δύο κυκλώµατα ικανοποιούν τη σχέση
α. Ι2 = 2Ι1

β. Ι2 = Ι1
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γ. Ι2 = 3Ι1
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Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

4. ∆ιαθέτουµε δύο κυκλώµατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων (L1, C1) και (L2, C2), µε

i
2I

C1 = 4C2, τα οποία εκτελούν αµείωτες ταλαντώσεις. Τα διαγράµµατα των εντά-

I

σεων των ρευµάτων σε συνάρτηση µε τον χρόνο για τα κυκλώµατα 1 και 2, αντί-

0

t

στοιχα, απεικονίζονται γραφικά στο διπλανό σχήµα:
Α. Για τους συντελεστές αυτεπαγωγής L1 και L2 των δύο πηνίων ισχύει:
α. L2 = 9L1

β. L2 = 4L1.

γ. L2 = l,5L1

Β. Για τις ενέργειες E1 και Ε2 των κυκλωµάτων 1 και 2, αντίστοιχα, ισχύει:
α.

Ε1 1
=
Ε2 2

β.

Ε1 4
=
Ε2 9

γ.

Ε1 9
=
Ε2 1

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

5. ∆ιαθέτουµε δύο ιδανικά κυκλώµατα (L1, C1) και (L2, C2), τα οποία εκτελούν
ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Τα διαγράµµατα των φορτίων των πυκνωτών των κυκλωµάτων 1 και 2 σε συνάρτηση µε τον χρόνο απεικονίζονται στο διπλανό
σχήµα. Το πηλίκο των πλατών της έντασης του ρεύµατος στα κυκλώµατα 1 και
2 είναι, αντίστοιχα:
α.

Ι1
3
=
Ι2
4

β.

Ι1 1
=
Ι2 2

γ.

Ι1
=1
Ι2

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας

Επιµέλεια

Βασίλης ∆ουκατζής

www.ylikonet.gr

2

