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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 

Προ-απαιτούμενα  

Ο Πυκνωτής:  Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό στοιχείο στο οποίο μπορούμε να 

αποθηκεύσουμε φορτία και επομένως ενέργεια (Ηλεκτρική ενέργεια πυκνωτή Uc) 

Ο Πυκνωτής αποτελείται από δυο οπλισμούς, που ΠΑΝΤΑ  φέρουν αντίθετα φορτία ή μηδέν 

στη περίπτωση αφόρτιστου πυκνωτή. Στο σχήμα φαίνεται ο επίπεδος πυκνωτής. 

Η χωρητικότητα C (Farad) είναι το πλέον χαρακτηριστικό 

μέγεθος. Εξαρτάται ΜΟΝΟ από τα γνωρίσματα του πυκνωτή 

(επομένως η χωρητικότητα υπάρχει είτε ο πυκνωτής είναι 

αφόρτιστος, είτε είναι φορτισμένος) και εκφράζει την 

αποθηκευτική του ικανότητα.  Σε περίπτωση που ο πυκνωτής φέρει φορτίο q ισχύει:  

                                                                         (1) 

Η σχέση (1) λέει κάτι απλό.  Αν γνωρίζω το πρόσημο του φορτίου ενός οπλισμού, τότε ξέρω 

και την πολικότητα της τάσης στα άκρα του. Λοιπόν!  Στα LC το φορτίο στους οπλισμούς 

«χορεύει» και παρασύρει σε «χορό» την τάση που αναπτύσσεται στα άκρα του και εμείς 

μέσω της (1) μπορούμε να γνωρίζουμε την πολικότητα της τάσης και στα άκρα του πηνίου 

(Εαυτ), αφού πυκνωτής και πηνίο έχουν ΙΔΙΑ άκρα! 

ΣΧΟΛΙΟ : Αν μελετώ την χρονο-εξέλιξη του φορτίου του οπλισμού Β, τότε πρέπει να γράψω 

         

Ενέργεια πυκνωτή που φέρει φορτίο :       
 

 
   

 
      (2) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Στους πυκνωτές που συμμετέχουν στα LC εμφανίζονται τρία φορτία. Του 

οπλισμού Α, του οπλισμού Β και το λεγόμενο ‘φορτίο πυκνωτή’ το οποίο εκφράζει το 

φορτίο του ενός οπλισμού χωρίς πρόσημο δηλαδή                

 

Μια γνώση πολύτιμη για τη μελέτη ‘πολύπλοκων’ κυκλωμάτων…  

 

Σε κύκλωμα, στο οποίο έχουν σταθεροποιηθεί τα 

ρεύματα, ο κλάδος που περιέχει πυκνωτή δεν είναι 

ρευματοφόρος.  

Στο διπλανό κύκλωμα  υπάρχει ΕΝΑ ρεύμα! 
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Το Ιδανικό πηνίο:  Πρόκειται για αγωγό χωρίς ωμική αντίσταση που εμφανίζει σπείρες.  

Οι σπείρες αυξάνουν την τιμή του συντελεστή αυτεπαγωγής L (Henry). 

Το μέγεθος L είναι ιδιαίτερα σημαντικό γνώρισμα του πηνίου, αφού μέσω αυτού 

εκφράζεται η επαγωγική συμπεριφορά του… 

Όταν σε ρευματοφόρο πηνίο το ρεύμα μεταβάλλεται, τότε αναπτύσσεται στα άκρα του 

τάση αυτεπαγωγής, η οποία εκφράζεται από την σχέση:  

                         
  

  
      (3)  

Η σχέση (3) είναι και ‘ευλογία’ και ‘ανάθεμα’.  ‘Ευλογία’ γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να 

λέμε ότι η τάση στα άκρα του πηνίου είναι ΜΗΔΕΝ, όταν το ρεύμα που διαρρέει ένα πηνίο 

έχει σταθεροποιηθεί (αν Δi=0 Eαυτ=0).  Και αυτό είναι ΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ στη μελέτη των 

πολύπλοκων κυκλωμάτων! 

Στο κύκλωμα της προηγούμενης σελίδας, η τάση στα άκρα του ρευματοφόρου πηνίου είναι 

μηδέν και επομένως μηδέν και στα άκρα του πυκνωτή, δηλαδή ο πυκνωτής είναι 

αφόρτιστος!!! 

 

‘Ευλογία’ γιατί στα LC παρακολουθώντας το    ,  έχω άποψη για τη τάση στα άκρα του 

πυκνωτή, επομένως για τη τάση στα άκρα του πηνίου και μέσω της (3) έχω άποψη για το 

τον ρυθμό μεταβολής του ρεύματος. 

‘Ανάθεμα’ είναι το πρόσημο του ρυθμού μεταβολής. Για το θέμα αυτό έχουν γραφτεί 

ποικίλα σκεπτικά. Θα σας παρουσιάσω το δικό μου. 

 

            Σχ. 3 

 

 

(*)  Αν ο πυκνωτής φορτίζεται, η UC αυξάνει  η UL μειώνεται και φυσικά i μειώνεται. 

 

Αν με ρωτήσετε –για το κύκλωμα του σχ. 3- ποιος ο ρυθμός μεταβολής στη ενέργεια του 

μαγνητικού πεδίου θα σας πω:     

   

  
   

   

  
           

Στο σχήμα ο πυκνωτής φορτίζεται, αφού το ρεύμα 

μεταφέρει θετικά –συμβατικά- φορτία στον οπλισμό Α.  

Επομένως το ρεύμα μειώνεται,  λέει η θεωρία της 

ηλεκτρικής ταλάντωσης. (*) 

Επομένως αν στην (3) εργαστώ με απόλυτες τιμές και 

υπολογίσω το  
  

  
          και στη συνέχεια γράψω 

  

  
    A/sec,  θα έχω λύσει το ζήτημα του πρόσημου 

κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο.  
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Είναι ή δεν είναι ο ρυθμός αρνητικός τη στιγμή που ο πυκνωτής φορτίζεται; Σιγά μη 

περιμένω μέσα από ποιοτικού χαρακτήρα σύμβολα του κανόνα Lenz να με φανερώσουν 

την αλήθεια για το αν έχω αύξηση ή μείωση στις ενέργειες ή στα ρεύματα! 

Παρακάτω θα σας δείξω, ότι εφόσον φτιάξω εξίσωση φορτίου οπλισμού πυκνωτή στο LC, 

είμαι σε θέση να απαντήσω στα πάντα, βασιζόμενος ΜΟΝΟ στη χρονο-εξίσωση αυτή. 

 

ΜΕΛΕΤΗ LC 

 

 

 

  Εύρεση πλάτους  φορτίου (max τιμή) :                               

 

  Γνωρίζω  –τη στιγμή t=0,   το φορτίο στον πυκνωτή και το ρεύμα στο κύκλωμα. Αυτά τα 

δυο στοιχεία ‘παντρεύονται’  με την α.δ.ε.τ. και ο ‘γάμος’ θα δώσει το L.  Και το L είναι 

απαραίτητο για να πάω στη περίοδο Τ και επομένως στη σχέση q=f(t)! 

 

 
      

 

 

 

 
   

 

 

 

 
              

  Εύρεση περιόδου ταλάντωσης:                              και   

                                                                                                                                             

  Θεωρώ οπλισμό αναφοράς τον Β.  Δηλαδή θα γράψω χρονο-εξίσωση για τον οπλισμό Β. 

Αυτό σημαίνει οπλισμός αναφοράς. 

Ισχύει σύμφωνα με την αντιστοιχία μεταξύ μηχανικών και ηλεκτρικών ταλαντώσεων :  

                   και επομένως                   

Για t=0   έχω                και   i<0 (;)  (*) 

Από  τις παραπάνω τιμές εύκολα προκύπτει ότι φ=π+π/6 rad 

Ώστε :                                      
  

 
   S.I                              (Ι) 

(*) Μένει –πριν προχωρήσω παρακάτω- να εξηγήσω το αστεράκι της προηγούμενης 

σελίδας, όπου το ρεύμα θεωρήθηκε αρνητικό.  
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Όταν ρεύμα έχει φορά προς οπλισμό αναφοράς είναι θετικό, αλλιώς 

είναι αρνητικό. 

Έχω δυο σκεπτικά που δικαιολογούν την αλήθεια της πρότασης. 

 

Α.  Στο σχολικό βιβλίο από 0-Τ/2 έχουμε ρεύμα αρνητικό 

που κινείται από τον οπλισμό αναφοράς (…το βιβλίο γράφει 

εξίσωση για τον οπλισμό που αρχικά έχει φορτίο +Q) προς τον άλλο 

οπλισμό.  

Στη συνέχεια και για χρονικό διάστημα Τ/2 έως Τ  το 

ρεύμα γίνεται θετικό διότι έχει φορά προς τον οπλισμό 

αναφοράς. 

Εντάξει!  Δεν θα βασιστούμε στο σχολικό βιβλίο, διότι στις 

ηλεκτρικές ταλαντώσεις έχει τα χάλια του… 

 

Ας δούμε το ζήτημα με περιστρεφόμενα διανύσματα. 

 

 +Q +max 

t=0 

 ω 

                   φ=π+π/6 

 

     qB 

(I) -Q/2              (II) 

 -max               i 

 

Στο σημείο αυτό να τονίσω και κάτι ακόμη.   

Όταν ρεύμα έχει φορά προς οπλισμό (είτε αναφοράς είτε όχι) που 

φέρει θετικό φορτίο ή μηδέν, τότε αυτός  φορτίζεται. Σε διαφορετική 

περίπτωση εκφορτίζεται. 

Να ενώσω τις δυο προτάσεις που έντονα εμφανίζονται στη προηγούμενη σελίδα. 

Εφόσον για t=0 ο πυκνωτής 

φορτίζεται και το qB =-Q/2 < 0 , 

μόνο η θέση (Ι) ταιριάζει ως θέση 

του περιστρεφόμενου διανύ-

σματος.   

Αν τώρα π/2 εμπρός σχεδιάσεις το 

ρεύμα, τότε αυτό έχει αλγεβρικό 

πρόσημο (-).   

Δείτε το! 
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Αν ρεύμα πάει σε οπλισμό αναφοράς έχει πρόσημο (+). Εφόσον ο οπλισμός αυτός έχει 

θετικό φορτίο, τότε έχουμε φόρτιση, αν έχει αρνητικό φορτίο έχουμε εκφόρτιση. Αν ρεύμα 

‘φεύγει’ από οπλισμός αναφοράς τότε είναι αρνητικό. Εφόσον ο οπλισμός προορισμού 

είναι θετικά φορτισμένος έχουμε φόρτιση, αλλιώς –αν δηλαδή είναι αρνητικά φορτισμένος- 

έχουμε εκφόρτιση. 

 

Καιρός να συνεχίσω με την άσκηση… 

…φτάσαμε στη σχέση                            
  

 
   S.I             (Ι) 

   Αν έγραφα εξίσωση για το φορτίο του οπλισμού Α, σε τι θα διέφερε από την (Ι) ; 

Προφανώς στην αρχική φάση και μόνο.  Θα είχαμε φ = 7π/6 – π = π/6 rad  και έτσι σε κάθε 

στιγμή τα φορτία θα ήταν αντίθετα, ως οφείλουν  (Δφ=π rad !) 

  Αν είχαμε επιλέξει οπλισμό αναφοράς τον Α, ποια θα ήταν η τιμή του ρεύματος, τη 

στιγμή t=0 ; 

Απάντηση           
  

 
    

   Ποια η εξίσωση του ρεύματος ; 

Εφόσον ως εξίσωση αναφοράς έχω τον Β οπλισμό ισχύει 

                                                                        
  

 
             

  

 
  

 Αν είχαμε επιλέξει οπλισμό αναφοράς τον Α, σε τι θα διέφερε η εξίσωση ρεύματος ; 

Απλά!  Θα είχαμε αρχική φάση π/6 rad.    

Ναι!  Στα LC έχουμε δυνατότητα να γράψουμε δυο εξισώσεις φορτίων και δυο εξισώσεις 

ρευμάτων και αυτό να σημαίνει αρμονία και όχι αντίφαση. Παράδειγμα  αυτός που έγραψε 

εξίσωση με αναφορά τον Α, λέει ότι την t=0 το ρεύμα είναι θετικό, ενώ ο άλλος που επέλεξε 

τον οπλισμό Β, λέει ότι το ρεύμα είναι αρνητικό. Και οι δύο όμως λένε το ίδιο: ΤΟ ΡΕΥΜΑ 

ΕΧΕΙ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ Β ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ Α. 

 

   Ποιος  ο ρυθμός μεταβολής του φορτίου στον οπλισμό Α ή στον Β, τη στιγμή t=0 ; 

Ισχύει     
  

  
       

 

 
                                        

  

  
  

  

 
            

 

  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος τη στιγμή t=0     

  Ισχύει :           
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        (**) 

 
  

    

               

     
   

  

  
        

  

  
                    

Έχουμε φόρτιση πυκνωτή, επομένως το ρεύμα μειώνεται και αυτό δικαιολογεί τη παρουσία 

του (-) στην έκφραση του  ρυθμού μεταβολής. 

 

  Ποιος ο ρυθμός μεταβολής στη ενέργεια του μαγνητικού πεδίου όταν t=0 ; 

Ο ρυθμός αναμένεται αρνητικός για να εκφράσει την μείωση, η οποία πράγματι υφίσταται 

αφού ο πυκνωτής μας φορτίζεται, αυξάνει η ενέργειά του και επομένως μειώνεται η 

ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου. 

Ώστε      
   

  
   

   

  
              κλπ 

 

Σημείωση:   Όταν εργάζομαι με ρυθμούς ΠΑΝΤΑ τους υπολογίζω σε απόλυτη τιμή. Μετά 

ψάχνω να δω τι θα κάνω με το (+) ή το (-). Η μελέτη της άσκησης θα μας πει αν έχουμε 

αύξηση ή μείωση του μεγέθους, τον ρυθμό μεταβολής του οποίου θέλουμε να 

μελετήσουμε.  

Και στις αρμονικές μηχανικές ταλαντώσεις τα ίδια λέω. Παράδειγμα.   

Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ορμής στη θέση x=+A/2 ; 

Αν το σώμα κινείται προς ακραία θέση, τότε η ορμή μειώνεται και επομένως ο ρυθμός 

πρέπει να βγει αρνητικός. Αν το σώμα κινείται προς τη θέση ισορροπίας, τότε η ταχύτητα 

αυξάνει και ο ρυθμός πρέπει να είναι θετικός. Συνήθως τι γίνεται;  

Βλέπω σε σημειώσεις, Blogs, …:    ΔP/Δt = ΣF = -D.x  < 0 σε κάθε περίπτωση στη θέση 

x=+A/2!!!  

…κατά τα άλλα μας πειράζει που τα παιδιά στις Πανελλαδικές χρησιμοποιούν τα 

περιστρεφόμενα διανύσματα για να κερδίσουν ευχέρεια διαχείρισης.  

 

 

Ωραιόκαστρο 27/9/2014 

 


