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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
[Κεφ. 1.4: Ηλεκτρικές ταλαντώσεις του σχολικού βιβλίου]

Στο κύκλωμα του Σχήματος 1 ο πυκνωτής είναι φορτισμένος με
φορτίο Q. Όταν κλείσουμε το διακόπτη δ, το κύκλωμα διαρρέεται από
ρεύμα και ο πυκνωτής εκφορτίζεται (Σχήμα 2). Ταυτόχρονα το πηνίο,
λόγω του φαινομένου της αυτεπαγωγής, συμπεριφέρεται σαν πηγή
ΗΕΔ. Έτσι, όταν το φορτίο του πυκνωτή είναι μηδέν (Σχήμα 3), το
φαινόμενο εξελίσσεται και ο πυκνωτής αρχίζει να φορτίζεται αντίθετα
(Σχήμα 4) μέχρι να αποκτήσει φορτίο –Q (Σχήμα 5). Στη συνέχεια το
φαινόμενο εξελίσσεται ακριβώς αντίστροφα με αποτέλεσμα το
κύκλωμα να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Το φαινόμενο
είναι περιοδικό και ονομάζεται ηλεκτρική ταλάντωση. Συνέπεια του
φαινομένου αυτού είναι η περιοδική μεταβολή φυσικών ποσοτήτων
όπως το ηλεκτρικό φορτίο q του πυκνωτή, η ένταση του ηλεκτρικού
ρεύματος i, η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου  του πυκνωτή και
η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου  του πηνίου. Σε ένα κύκλωμα
πηνίου – πυκνωτή  χωρίς ωμική αντίσταση (ιδανικό κύκλωμα)

μπορεί να δημιουργηθεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Το γεγονός
ότι ο πυκνωτής δεν εκφορτίζεται αμέσως, όπως επίσης και το ότι το
ρεύμα στο κύκλωμα δε γίνεται μέγιστο αμέσως, οφείλεται στο
φαινόμενο της αυτεπαγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όταν ο πυκνωτής έχει μέγιστο φορτίο, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο
κύκλωμα είναι μηδέν.
Όταν ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο
κύκλωμα είναι μέγιστη.
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα αυξάνεται (ο πυκνωτής
εκφορτίζεται) όταν τα μεγέθη  και  είναι ετερόσημα.
Η περίοδος μιας ηλεκτρικής ταλάντωσης εξαρτάται μόνο από τη χωρητικότητα
και την αυτεπαγωγή του κυκλώματος.
Η ηλεκτρική ταλάντωση ενός κυκλώματος  παρουσιάζει αναλογίες με την
Α.Α.Τ. ενός σώματος.
Η γενική μορφή των εξισώσεων  και  είναι ανάλογη με αυτή
των εξισώσεων  και  στη μηχανική ταλάντωση.

Η εξίσωση του φορτίου: 

Η προηγούμενη εξίσωση ισχύει όταν για  και .



Υπενθύμιση: 

 τάση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή

Πράγματι, αν στην εξίσωση  θέσουμε , θα έχουμε:

Η εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος: 

Η προηγούμενη εξίσωση ισχύει όταν για  και .

Πράγματι, αν στην εξίσωση  θέσουμε , θα έχουμε:

Γραφικές παραστάσεις των q και i
(οι αρχικές συνθήκες στο κύκλωμα  είναι  και )

Γραφική παράσταση φορτίου - χρόνου

Γραφική παράσταση έντασης ρεύματος - χρόνου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το πλάτος της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα είναι ανάλογο με το πλάτος του φορτίου του
πυκνωτή.

φορτίο
οπλισμού

ένταση
ρεύματος

κατάσταση

+ - εκφόρτιση

- - φόρτιση

- + εκφόρτιση

+ + φόρτιση



Ενεργειακή μελέτη του κυκλώματος 

Στον πυκνωτή αποθηκεύεται ενέργεια με τη μορφή ενέργειας
ηλεκτρικού πεδίου .

Στο πηνίο αποθηκεύεται ενέργεια με τη μορφή ενέργειας
μαγνητικού πεδίου .

Η ολική ενέργεια του κυκλώματος  παραμένει σταθερή.

Κάθε στιγμή, η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι ίση με την τάση στα άκρα του πηνίου (τάση από αυτεπαγωγή).

Χρονικές εξισώσεις των ενεργειών  και 

Αν για  ισχύει:  και , τότε  και οι τύποι παίρνουν τη μορφή:

Γραφική παράσταση ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου - χρόνου

Γραφική παράσταση ενέργειας μαγνητικού πεδίου - χρόνου

Κοινή γραφική παράσταση  και 



ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σχέση πλάτους έντασης - πλάτους φορτίου:

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε:

Σχέση έντασης - φορτίου:

Η παραπάνω σχέση χρησιμοποιείται πάντοτε με απόδειξη.

Το τυπολόγιο της ηλεκτρικής ταλάντωσης

Τα φυσικά μεγέθη της ηλεκτρικής ταλάντωσης Σύμβολο Μονάδα Μέτρησης

χωρητικότητα πυκνωτή

συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου

ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου πυκνωτή

μέγιστη ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου πυκνωτή

ενέργεια μαγνητικού πεδίου πηνίου



μέγιστη ενέργεια μαγνητικού πεδίου πηνίου

στιγμιαία τιμή φορτίου ενός οπλισμού του πυκνωτή

μέγιστο φορτίο πυκνωτή

στιγμιαία τιμή έντασης ηλεκτρικού ρεύματος

μέγιστη ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

ολική ενέργεια κυκλώματος LC
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ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ 

10 ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 
 

 
1.  Ποηα µεηαβοιή ζα έσοςµε ζηεν πεπίοδο ειεθηπηθών ηαιανηώζεων 

θςθιώµαηορ  LC, αν δηπιαζηάζοςµε ηον ζςνηειεζηή αςηεπαγωγήρ L ηος πενίος; 

ί) ζα δηπιαζηαζηεί. 

ii) ζα ηεηπαπιαζηαζηεί. 

ηηη) ζα ςποδηπιαζηαζηεί. 

ίν) ζα ςποηεηπαπιαζηαζηεί. 

ν) ζα αςξεζεί θαηά 41,4%. 

νί) ζα µεηωζεί θαηά 41,4%. 
 

 

2. Η πεπίοδορ ηερ ειεθηπηθήρ ηαιάνηωζερ ζ' ένα θύθιωµα LC  δηπιαζηάδεηαη: 

ί) αν δηπιαζηαζηεί ε σωπεηηθόηεηα ηος πςθνωηή. 

ii) αν δηπιαζηαζηεί ο ζςνηειεζηήρ αςηεπαγωγήρ ηος πενίος, 

iii) αν δηπιαζηαζηεί ηο απσηθό θοπηίο ηος πςθνωηή. 

ίν) αν ηεηπαπιαζηαζηεί ε σωπεηηθόηεηα ηος πςθνωηή. 
 

 

3.  Ένα θύθιωµα LC εθηειεί ειεθηπηθέρ ηαιανηώζεηρ. ηε δηάπθεηα  µίαρ 

πεπηόδος ε ενέπγεηα ειεθηπηθού  πεδίος πος είναη αποζεθεςµένε  ζηον πςθνωηή 

µεγηζηοποηείηαη 

ί) µία θοπά, ii) δύο θοπέρ, 

iii) ηπεηρ θοπέρ, ίν) ηέζζεπηρ θοπέρ. 

Ποηα είναη ε ζωζηή απάνηεζε; 
 

 

4.  ' ένα θύθιωµα LC πος εθηειεί ειεθηπηθέρ ηαιανηώζεηρ ζηε δηάπθεηα  µίαρ 

πεπηόδος ε ενέπγεηα ειεθηπηθού  πεδίος γίνεηαη ίζε µε ηεν ενέπγεηα µαγνεηηθού 

πεδίος: 

η) µία θοπά, ii) δύο θοπέρ, 

iiη) ηέζζεπηρ θοπέρ, ίν) οσηώ θοπέρ. 

Ποηα είναη ε ζωζηή απάνηεζε; 
 

 

5. Καζώρ ένα θύθιωµα LC εθηειεί ειεθηπηθέρ ηαιανηώζεηρ, ποηα από ηα 

παπαθάηω µεγέζε µεηαβάιιονηαη; 

ί) Σο θοπηίο ηος πςθνωηή. 

ii) Η σωπεηηθόηεηα ηος πςθνωηή. 

iii) Η ένηαζε ηος πεύµαηορ πος δηαππέεη ηο πενίο. 

ίν) Ο ζςνηειεζηήρ αςηεπαγωγήρ ηος πενίος. 

ν) Η ενέπγεηα ηος ειεθηπηθού πεδίος ζηον πςθνωηή 

νί) Η ενέπγεηα ηος µαγνεηηθού πεδίος ζηο πενίο. 

vii) Σο άζποηζµα ηερ ενέπγεηαρ ηος ειεθηπηθού πεδίος θαη ηερ ενέπγεηαρ ηος 

µαγνεηηθού πεδίος. 
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6.  Κάποηα  σπονηθή ζηηγµή ε ποιηθόηεηα ηος πςθνωηή  θαη ε 

θοπά ηος πεύµαηορ  ζ' ένα ηδανηθό  θύθιωµα   LC είναη όπωρ 

ζηο επόµενο ζσήµα Ποηερ από ηηρ παπαθάηω πποηάζεηρ,  πος 

αναθέπονηαη  ζ' αςηή ηε σπονηθή ζηηγµή, είναη ζωζηέρ; 

ί) Η ηηµή ηερ ένηαζερ ηος πεύµαηορ αςξάνεηαη, ηο ίδηο θαη ε ηηµή 

ηος θοπηίος. 

ii) Η ηηµή ηερ ένηαζερ ηος πεύµαηορ µεηώνεηαη θαη ε ενέπγεηα ηος ειεθηπηθού πεδίος 

αςξάνεηαη. 

iii) Η ηηµή ηερ ένηαζερ ηος πεύµαηορ αςξάνεηαη, ε ενέπγεηα ηος µαγνεηηθού πεδίος 

αςξάνεηαη θαη ε ηηµή ηος ειεθηπηθού θοπηίος µεηώνεηαη. 

ίν) Η ενέπγεηα ηος µαγνεηηθού πεδίος αςξάνεηαη θαη ε ενέπγεηα ηος ειεθηπηθού πεδίος 

µεηώνεηαη. 
 
 

 
7.   ' ένα ηδανηθό  θύθιωµα  LC θάποηα  σπονηθή  ζηηγµή  ε 

ποιηθόηεηα  ηος   πςθνωηή   θαη   ε  θοπά   ηος   ειεθηπηθού 

πεύµαηορ   είναη   αςηή   ηος   ζσήµαηορ.   Εθείνε   ηε   ζηηγµή 

ζςµβαίνεη µεηαηποπή  ενέπγεηαρ: 

ί) µαγνεηηθήρ ζε ειεθηπηθή, 

ii) ειεθηπηθήρ ζε µαγνεηηθή, 

ίii) ειεθηπηθήρ θαη µαγνεηηθήρ ζε ζεπµηθή. 

Ποηα είναη ε ζωζηή απάνηεζε 
 

 

8.  ηο θύθιωµα LC ηος δηπιανού ζσήµαηορ ηε σπονηθή 

ζηηγµή t=0 θιείνοςµε ηον δηαθόπηε,  οπόηε αςηό εθηειεί 

αµείωηερ ειεθηπηθέρ ηαιανηώζεηρ. Ποηερ από ηηρ 

παπαθάηω ζσέζεηρ, πος αναθέπονηαη  ζηεν ηαιάνηωζε 

αςηού ηος θςθιώµαηορ,  είναη ζωζηέρ; 
 

i) T = 2π   
L 

C 
ii) ω = 

1
 

LC 

iii) f = 2π  LC iv) T = 2π  LC 
 
 

 
9.  ' ένα θύθιωµα LC πος θάνεη αµείωηερ .ειεθηπηθέρ 

ηαιανηώζεηρ ηε σπονηθή ζηηγµή t=0 θιείνοςµε ηον 

δηαθόπηε. Ποηερ από ηηρ παπαθάηω πποηάζεηρ είναη ζωζηέρ 

θαη ποηερ ιανζαζµένερ; Να αηηηοιογήζεηε  ηεν απάνηεζε 

ζαρ. 
 

 

ί) Σο θοπηίο ηος πςθνωηή δίνεηαη από ηε ζσέζε q = Qεµ(ωt + 

π/2). 

ii) Η ένηαζε ηος πεύµαηορ ζηο πενίο δίνεηαη από ηε ζσέζε i = - Ιεµωt. 
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iii) Η µέγηζηε ηηµή ηερ ένηαζερ ηος πεύµαηορ δίνεηαη από ηε ζσέζε Ι = 2πfQ όπος f ε 

ζςσνόηεηα ηων ηαιανηώζεων. 

ίν) Όηαν q= Q/2, ηόηε ί = ± 
Q 3 
2 LC 

 
 

 

10. ηο δηπιανό θύθιωµα ηε σπονηθή ζηηγµή t=0 θιείνοςµε 

ηον δηαθόπηε.  Ποηερ από ηηρ πποηάζεηρ πος αθοιοςζούν 

είναη ζωζηέρ θαη ποηερ ιανζαζµένερ; Να αηηηοιογήζεηε  ηεν 

απάνηεζε ζαρ. 

ί) Σε σπονηθή ζηηγµή t=0 ε ενέπγεηα ηος µαγνεηηθού πεδίος ζηο 

πενίο είναη µέγηζηε. 

ii) Όζο σπόνο δηαπθεί ε εθθόπηηζε ηος πςθνωηή ε 

αποζεθεςµένε ζε αςηόν ειεθηπηθή ενέπγεηα ειαηηώνεηαη θαη µεηαηπέπεηαη ζε 

ενέπγεηα µαγνεηηθού πεδίος πος δεµηοςπγείηαη ζηο πενίο ιόγω ηος αναπηςζζόµενος 

πεύµαηορ. 

iii) Σε σπονηθή ζηηγµή πος ηο θοπηίο ζηον πςθνωηή είναη µεδέν ε ένηαζε ηος 

πεύµαηορ ζηο πενίο είναη µέγηζηε. 

ίν) Γηα ηεν ενέπγεηα ηος θςθιώµαηορ ηζσύεη 



ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

Άσκηση 1. 

Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να αποδείξετε ότι η στιγμιαία 

τιμή i της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται σε συνάρτηση με το στιγμιαίο φορτίο q 

του πυκνωτή από τη σχέση: 2 2i Q q= ±ω − . 

(Θέμα Β) 

 

Άσκηση 2. 

Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο 

Τ. Τη χρονική στιγμή 0t  ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος και το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα 

με τη φορά που έχει σχεδιαστεί στο σχήμα. 

 

Το φορτίο του οπλισμού Λ του πυκνωτή, τη χρονική στιγμή 1 0
3Tt t
4

= + , θα είναι: 

α) μέγιστο θετικό. 

β) μηδέν. 

γ) μέγιστο αρνητικό. 

 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

Άσκηση 3. 

Ένα ιδανικό κύκλωμα LC (1) έχει πυκνωτή με χωρητικότητα C και πηνίο με συντελεστή 

αυτεπαγωγής L, ενώ ένα άλλο ιδανικό κύκλωμα LC (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 ολικών ενεργειών στα δύο κυκλώματα 2

1

E
E

 ισούται με: 

α) 1. 



β) 2. 

γ) 4. 

 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

Άσκηση 4. 

Στο σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των χρονικών εξισώσεων φορτίου q - t , στη 

χρονική διάρκεια 0 έως t0, για δύο ιδανικά κυκλώματα LC. 

  

 Ο λόγος των μεγίστων εντάσεων ρεύματος στα δύο κυκλώματα 2

1

I
I

 ισούται με: 

α) 
3
4  

β) 
4
3  

γ) 
4
9

 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

 

Άσκηση 5. 

Ιδανικό κύκλωμα περιλαμβάνει πυκνωτή χωρητικότητας C, ιδανικό πηνίο με συντελεστή 

αυτεπαγωγής L και διακόπτη, που είναι αρχικά ανοικτός. Φορτίζουμε τον πυκνωτή με φορτίο 

Q=100μC και κλείνουμε το διακόπτη, οπότε 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 
di
dt

 στο κύκλωμα τη χρονική στιγμή t. 

(Θέμα Γ) 

 

Άσκηση 6. 

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=0,4 H, 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 0,4 1000t= συν  μC. 

α) Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα C 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 0,2 10-3 Α. 

(Θέμα Γ) 

 

Άσκηση 7. 

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. 

(Θέμα Δ) 

 

Άσκηση 8. 

Στο κύκλωμα του σχήματος, ο πυκνωτής C1 έχει χωρητικότητα C1=16 μF και είναι φορτισμένος 

από πηγή με ΗΕΔ Ε=50 V, και πολικότητα όπως στο σχήμα. Το πηνίο έχει συντελεστή 

αυτεπαγωγής L=10 mH, ενώ ο πυκνωτής C2, με χωρητικότητα C2=4 μF, είναι αρχικά 

αφόρτιστος. 

 

1) Τη χρονική στιγμή t=0 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=
43 10−π ⋅ s, την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα L-C1 

καθώς και την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου. 

2)Τη χρονική στιγμή t1 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. Θεωρώντας πάλι ως t 0=  τη χρονική στιγμή που αλλάζει θέση 

ο διακόπτης: 

α) να βρείτε σε πόσο χρονικό διάστημα θα φορτιστεί πλήρως ο πυκνωτής C2 καθώς και ποιος 

οπλισμός του, ο Μ ή ο Ν, θα αποκτήσει πρώτος θετικό φορτίο  



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 C2. 

(Θέμα Δ) 

 

Άσκηση 9. 

Στο κύκλωμα του σχήματος, ο πυκνωτής C έχει χωρητικότητα C=20 μF και είναι φορτισμένος 

από πηγή με ΗΕΔ Ε=10 V, και πολικότητα όπως στο σχήμα. Τα πηνία έχουν συντελεστή 

αυτεπαγωγής L1=8 mH και L2=2 mH. 

 

1)Τη χρονική στιγμή t=0 ο μεταγωγός διακόπτης δ μεταβαίνει στη θέση (1) και το κύκλωμα 

L1C 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 Ε1 της ηλεκτρικής ταλάντωσης του 

κυκλώματος L1C; 

β) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t1=
416 10

3
−π

⋅  s: 

(i) Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το 1ο πηνίο. 

(ii) Το φορτίο κάθε οπλισμού του πυκνωτή. 

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 L2C. Πόση είναι τώρα η ολική ενέργεια Ε2 

του κυκλώματος L2C ; 

β) Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της ενέργειας μαγνητικού πεδίου του πηνίου L2, τη 

χρονική στιγμή t2=
45 10

4
−π

⋅  s. 

Δίνεται 2 2ηµ ϕ = ηµϕ⋅συνϕ  

(Θέμα Δ) 



Άσκηση 10. 

Στο παρακάτω κύκλωμα η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕΔ Ε=50 V και εσωτερική αντίσταση r=1 Ω, οι 

αντιστάτες έχουν αντίσταση R1=4 Ω και R2=5 Ω, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=10 μF και το 

πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=4 mH. 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 

ταλαντώσεις. 

α) Να βρείτε την ένταση i0 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 i0, που διέρρεε αρχικά την πηγή προς τη 

μέγιστη ένταση Ι του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα L-C της ηλεκτρικής ταλάντωσης. 

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. 

(Θέμα Δ) 


