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Ο πυκνωτής μόνο φορτίζεται; 

Mήπως και αυτός μπορεί να «φορτίζει»; 

 

 

Η συνδεσμολογία του παραπάνω κυκλώματος περιέχει τρεις  ανοιχτούς διακόπτες Δ1 Δ2 και Δ3 δύο ιδανικές πηγές με 

ΗΕΔ Ε1=20V  & Ε2=6V έναν ιδανικό  αρχικά αφόρτιστο πυκνωτή χωρητικότητας C=2μF ένα ιδανικό πηνίο με 

συντελεστή αυτεπαγωγής L=20mH και δύο αντιστάτες ωμικής αντίστασης R=10√3 Ω ο καθένας. 

Κάποια χρονική στιγμή κλείνουμε τους διακόπτες Δ1 και Δ3 ενώ αφήνουμε ανοιχτό τον Δ2.Κάποια τυχαία χρονική 

στιγμή και ενώ έχει επέλθει η μόνιμη κατάσταση των δύο «υποκυκλωμάτων» που την θεωρούμε σαν t=0 ανοίγουμε 

ταυτόχρονα και ακαριαία τους διακόπτες Δ1  και Δ3 ενώ κλείνουμε τον διακόπτη Δ2. 

Nα βρεθούν: 

Α)Το φορτίο  πυκνωτή και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο την στιγμή t=0 

B)Tην εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή αν θεωρηθεί οπλισμός αναφοράς ο πάνω οπλισμός του πυκνωτή 

Αν την στιγμή t=(π/15000 +kT) s  με k ακέραιο αριθμό  ανοίξει ακαριαία ο διακόπτης Δ2 και κλείσει ταυτόχρονα ο Δ1 

να βρεθεί 

Γ)Η θερμότητα που θα παραχθεί στην πρώτη αντίσταση R μέχρι και πάλι να αποκατασταθεί το κύκλωμα. 

AΠΑΝΤΗΣΗ 
Α)Μετά την αποκατάσταση των κυκλωμάτων θα έχουμε Q1=CE1=40μC   και i1=E2/R=0,2√3A 

B)Tην χρονική στιγμή t=0s  το κύκλωμα LC έχει την παρακάτω μορφή 
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Mε την βοήθεια της ΑΔΕΤ για την ηλεκτρική ταλάντωση θα έχουμε 

1/2Q1
2/C + 1/2Li2=1/2Q2  μετά από πράξεις θα βρούμε Q=80μC 

Η γενική εξίσωση του φορτίου σε κυκλώματα LC δίνεται από την σχέση q=Qσυν(ωt+φο) 

Την χρονική στιγμή t=0 το q=Q/2 που η λύση της τριγωνομετρικής εξίσωσης δίνει λύση φο=π/3  ή φο=5π/3.Η φορά 

όμως του ρεύματος μας δείχνει ότι ο πυκνωτής φορτίζεται και αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στο πρώτο 

τεταρτημόριο. Άρα η σωστή αρχική φάση είναι το φο=5π/3 

Άρα η εξίσωση του φορτίου του πάνω οπλισμού του πυκνωτή θα δίνεται από την σχέση 

                                             q=8.10-5συν(5000t +5π/3)  (S.I.) 

 

Γ)Με αντικατάσταση του χρόνου t=(π/15000 +κΤ) s στην εξίσωση του φορτίου θα βρούμε  

q=8.10-5C 

 

To κύκλωμα τώρα θα έχει μορφή 
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H τάση στα άκρα του πυκνωτή θα είναι Vc=q/C=40V 

Παρατηρώ ότι η τάση του πυκνωτή είναι αντίθετη από την τάση της μπαταρίας δηλαδή θέλει να «ωθήσει» τα θετικά 

φορτία σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που θέλει η τάση της μπαταρίας. Μάλιστα η τάση του πυκνωτή είναι και 

μεγαλύτερη από την τάση στα  άκρα της μπαταρίας. Έτσι ο πυκνωτής θα «επιβάλει» την φορά του ρεύματος με 

αποτέλεσμα η μπαταρία να αρχίζει να «φορτίζεται»(αποδέκτης).Το σύστημα θα ισορροπήσει όταν οι δύο τάσεις θα 

γίνουν ίσες κατά απόλυτη τιμή. Δηλαδή όταν ο πυκνωτής αποκτήσει φορτίο και πάλι q΄=4.10-5C. 

Με  την βοήθεια της ΑΔΕ για την τελική ισορροπία του κυκλώματος θα έχουμε 

Ucαρχ=Ucτελ +UΕ1 +QR   (1) 

Mε βάση τον ορισμό της τάσης  U=W/Δq για την  ενέργεια που θα «απολαύσει» η μπαταρία θα ισχύει  

Ε=UE1/(q-q΄)=8.10-4J 
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Mε αντικατάσταση στην (1)   QR=2.10-4J 

 

 


