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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΜΕΙΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ. 

 
 

Στόχοι των ασκήσεων 1-5 : Κατανόηση λειτουργίας πυκνωτή και πηνίου. 

1. Στο πιο δίπλα κύκλωμα Ε=12 V, r=2 

Ω, R= 10 Ω και C=2 nF. Το κύκλωμα έχει 

έρθει σε μόνιμη κατάσταση. Υπολογίστε 

α) Το ρεύμα ΙC που διαρρέει τον κλάδο του 

πυκνωτή και το ρεύμα ΙR που διαρρέει τον 

κλάδο της αντίστασης. 

β) Το φορτίο του πυκνωτή, την τάση στα άκρα του και την ενέργειά του. 

Απ. ΙC =0 A, ΙR =1 A, VC =10 V, Q=20nC, UE =10
-7

 J.   

 

 

2. Στο διπλανό κύκλωμα είναι Ε=20 V, r=1 Ω, R= 12 

Ω και C=10 nF. Το κύκλωμα έχει έρθει σε μόνιμη 

κατάσταση. Υπολογίστε  

α) το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα. 

β) την τάση στα άκρα του πυκνωτή, το φορτίο του και 

την ενέργειά του.  

Απ. Ι=0 Α, VC  =20 V, Q=200 nC, UE =2.10
-6

 J. 

 

 

3. Στο διπλανό κύκλωμα είναι Ε=20 V, r=1 Ω, R= 19 

Ω και L=2 mH. Το πηνίο είναι ιδανικό και το κύκλωμα 

έχει έρθει σε μόνιμη κατάσταση. Υπολογίστε  

α) το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα. 

β) την τάση στα άκρα του πηνίου και την ενέργειά του. 

Απ. Ι=1 Α,VL =0 V, UB =10
-3 J 

 

 

4. Στο πιο δίπλα κύκλωμα Ε=15 V, r=1 

Ω, R=14 Ω, C=4 nF και L=10 mH. Το πηνίο 

είναι ιδανικό και το κύκλωμα έχει έρθει σε 

μόνιμη κατάσταση. Υπολογίστε  
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α) το ρεύμα ΙC που διαρρέει τον κλάδο του πυκνωτή και το ρεύμα ΙL που διαρρέει τον κλάδο 

του πηνίου. 

β) την τάση στα άκρα του πηνίου και την ενέργειά του. 

γ) την τάση στα άκρα του πυκνωτή και την ενέργειά του. 

Απ. ΙC =0 Α, ΙL =1 Α,VL =0 V, UB =5.10
-3 J, VC =0 V, UE =0 J 

 

 

5. Στο διπλανό κύκλωμα Ε=9 V, r=1 Ω, 

R1=8 Ω, R2=12 Ω, L=5 mH. Το πηνίο είναι 

ιδανικό και το κύκλωμα έχει έρθει σε μόνιμη 

κατάσταση. Υπολογίστε  

α) το ρεύμα I1 που διαρρέει την R1, το ρεύμα 

Ι2 που διαρρέει την R2 και το ρεύμα I3 που διαρρέει τον κλάδο του πηνίου. 

β) την τάση στα άκρα του πηνίου, και την ενέργειά του. 

Απ. Ι1 = Ι3 =1Α, Ι2 =0 Α,VL =0 V, UB =2,5.10
-3 J. 

 

Στόχοι των ασκήσεων 6-8 : Επίλυση των εξισώσεων ως προς διάφορα φυσικά μεγέθη 

Υπολογισμός χρονικής στιγμής - χρονικής διάρκειας. 

6. Στο διπλανό κύκλωμα 

L=20mH, C=2μF, Ε=20V, r=1 Ω, 

R1=14 Ω και R2=5 Ω. Αρχικά ο 

μεταγωγός βρίσκεται στην θέση Α, 

τόση ώρα ώστε ο πυκνωτής να 

βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. 

Κατόπιν την χρονική στιγμή t=0 ακαριαία μεταφέρεται στην θέση Β.  

α) Υπολογίστε την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων, το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή 

και το μέγιστο ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα.  

β) Γράψτε τις εξισώσεις του φορτίου και της έντασης του ρεύματος σε συνάρτηση με τον 

χρόνο.  

γ) Υπολογίστε την χρονική στιγμή κατά την οποία το φορτίο του πυκνωτή είναι το μισό του 

μέγιστου φορτίου για πρώτη φορά.  

δ) Πόση είναι τότε η τάση στα άκρα του πυκνωτή και πόση είναι η τάση στα άκρα του 

πηνίου;  

ε) Σχεδιάστε την γραφική παράσταση φορτίου-χρόνου, έντασης ρεύματος-χρόνου, τάσης 

πυκνωτή-χρόνου για μια περίοδο.  
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Απ. a) Τ=4π.10
-4

 s, Q=10
-5

 C, I=0,05 A, β) q=10
-5
συν(5.10

3 t), i=-0,05ημ(5.10
3
 t) (S.I.). γ) t=(π.10

--3
)/15 s. δ)VC 

=VL =2,5 V. 

 

7. Στο διπλανό κύκλωμα L=4mH, C=40μF, 

Ε=8V, r=1 Ω και R=9 Ω. Αρχικά ο μεταγωγός 

βρίσκεται στην θέση Α τόση ώρα ώστε το 

πηνίο να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. 

Κατόπιν την χρονική στιγμή t=0 ακαριαία 

μεταφέρεται στην θέση Β.  

α) Υπολογίστε την συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων, το μέγιστο ρεύμα που διαρρέει 

το κύκλωμα και το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή.  

β) Γράψτε τις εξισώσεις του φορτίου και της έντασης του ρεύματος σε συνάρτηση με τον 

χρόνο.  

γ) Υπολογίστε την χρονική στιγμή κατά την οποία η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου γίνεται 

ίση με την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου για πρώτη φορά. 

δ) Πόση είναι τότε η τάση στα άκρα του πυκνωτή και πόση στα άκρα του πηνίου; 

ε) Ποια πρέπει να είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή ώστε η τάση στα άκρα του να μην 

υπερβεί τα 20 V. 

στ) Σχεδιάστε την γραφική παράσταση φορτίου-χρόνου, έντασης ρεύματος-χρόνου, τάσης 

πυκνωτή-χρόνου για μια περίοδο.  

Απ. a) f=1250/π Hz, I=0,8 A, Q=32.10
-5

 C , β) q=32.10
-5
συν(2500 t+3π/2), i=-0,05ημ(2500 t+3π/2) (S.I.). γ) 

t=π.10
--4

 s. δ)VC =VL =4 2  V. ε) C=6,4.10
-6

 F. 
 

 

8. Στο διπλανό κύκλωμα L=10mH, 

C=10nF, Ε=20V, r=1 Ω και R=9 Ω. Αρχικά 

ο μεταγωγός βρίσκεται στην θέση Α τόση 

ώρα ώστε ο πυκνωτής να βρίσκεται σε 

σταθερή κατάσταση. Κατόπιν την χρονική 

στιγμή t=0 ακαριαία μεταφέρεται στην θέση Β.  

α) Γράψτε τις εξισώσεις του φορτίου και της έντασης του ρεύματος σε συνάρτηση με τον 

χρόνο.  

β) Υπολογίστε την χρονική στιγμή κατά την οποία η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου γίνεται 

τριπλάσια της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου για πρώτη φορά. 

γ) Πόση είναι τότε η τιμή του ρυθμού μεταβολής της έντασης του ρεύματος; 
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δ) Πόση είναι τότε η τάση στα άκρα του πυκνωτή και πόση στα άκρα του πηνίου; 

ε) Πόσος είναι τότε ο ρυθμός μεταβολής της τάσης του πυκνωτή; 

Απ. a) q=200.10
-9
συν10

5
t, i=-0,02ημ10

5
t (S.I.). β) (π.10

-5
)/3 s, γ) Δi/Δt= - 1000 A/s δ) VC =VL =20 V  

ε) ΔV/Δt=- 3 .10
6
 V/s. 

 

Στόχοι των ασκήσεων 9-12 : Χρήση της ενέργειας στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Ρυθμοί 

μεταβολής. 

9. Σε κύκλωμα LC με L=12,5mΗ, C=2nF η μέγιστη τάση του πυκνωτή είναι 20 V. Αν 

κάποια στιγμή το φορτίο του πυκνωτή είναι 7 .10
-8

 C υπολογίστε  

α) την απόλυτη τιμή του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα εκείνη την στιγμή. 

β) την ενέργεια του μαγνητικού και την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου. 

Απ. a), i=6mA  β) UB =225μJ,  UE =175nJ  

 

10. Σε κύκλωμα LC με L=32mΗ, C=2nF η μέγιστη τάση του πυκνωτή είναι 20 V. Αν 

κάποια στιγμή το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο είναι 3 mA υπολογίστε  

α) την τιμή του φορτίου του πυκνωτή εκείνη την στιγμή. 

β) την ενέργεια του μαγνητικού και την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου. 

Απ. a), q=0,032μC  β) UB =144μJ,  UE =256μJ  

 

11. Σε κύκλωμα LC κάποια στιγμή η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του ταλαντωτή είναι 

το 75% της ολικής ενέργειας. Υπολογίστε εκείνη την χρονική στιγμή ποιο κλάσμα του 

μέγιστου φορτίου Q είναι το φορτίο q του πυκνωτή και ποιο κλάσμα του μέγιστου ρεύματος 

I είναι το ρεύμα i στο πηνίο. 

Απ. a), i/I= 3 /2  β) q/Q=1/2  

 

12. Στο διπλανό κύκλωμα 

L=20mH, C=20nF, Ε=40V, r=1 Ω, 

R1=59 Ω και R2=20 Ω. O 

μεταγωγός βρίσκεται αρχικά στην 

θέση Α, τόση ώρα ώστε ο 

πυκνωτής να βρίσκεται σε σταθερή 

κατάσταση. Κατόπιν την χρονική στιγμή t=0 ακαριαία μεταφέρεται στην θέση Β. Κάποια 

χρονική στιγμή t1 ο ρυθμός μεταβολής της τάσης του πυκνωτή είναι -25.10
4
 V/s και ο ρυθμός 

μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι -250 3  A/s. 

α) Γράψτε τις εξισώσεις φορτίου και ρεύματος σε σχέση με τον χρόνο. 
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β) Υπολογίστε την ένταση και την τάση την χρονική στιγμή t1. 

γ) Υπολογίστε τον ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του πυκνωτή την χρονική 

στιγμή t1. 

δ) Υπολογίστε τον μέγιστο ρυθμό μεταβολής της τάσης και της έντασης του ρεύματος. 

ε) Υπολογίστε τον μέγιστο ρυθμό μεταβολής της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου 

Απ. a) q=200.10
-9
συν5.10

4
t, i=-0,01ημ5.10

4
t (S.I.). β) q=100 3 .10

-9
 C, i=-5mA  γ) ΔUE /Δt= - 25 3 10

-3
  J/s  δ) 

ΔV/Δt=5.10
5
 V/s,  ΔI/Δt=500 A/s. ε) ΔUE /Δt=- ΔUB /Δt =0,05 J/s 

 

13. Στο διπλανό κύκλωμα το αριστερό 

πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L1=2 

mH, ο πυκνωτής  έχει χωρητικότητα C=5 μF 

και το δεξιό πηνίο το δεξιό πηνίο έχει 

συντελεστή αυτεπαγωγής L2=0,5 mH. Το 

αριστερό κύκλωμα κάνει αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση με μέγιστο φορτίο Q1=0,2μC. Όταν 

σε αυτό το κύκλωμα  UE=UB στρέφουμε ακαριαία τον μεταγωγό δεξιά.  

α) Γράψτε τις εξισώσεις έντασης και φορτίου για το αριστερό κύκλωμα. 

β) Γράψτε τις εξισώσεις έντασης και φορτίου για το δεξιό κύκλωμα θεωρώντας t=0 την 

στιγμή που στρέψαμε τον μεταγωγό. 

Απ. a) q=0,2.10
-6
συν10

4
t, i=-0,002ημ10

4
t (S.I.). β) q= 2 .10

-7
 συν2.10

4
t, , i=-2 2 .10

-3
ημ2.10

4
t (S.I.).

 

 

14. Στο διπλανό κύκλωμα ο αριστερός  

πυκνωτής έχει χωρητικότητα C1=4 nF, το 

πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=4 

mH, και ο δεξιός πυκνωτής  έχει 

χωρητικότητα C2 =16 nF. Το αριστερό 

κύκλωμα κάνει αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση με μέγιστο φορτίο Q1=2μC. Όταν σε αυτό το 

κύκλωμα  UE=3UB στρέφουμε ακαριαία τον μεταγωγό δεξιά.  

α) Γράψτε τις εξισώσεις έντασης και φορτίου για το αριστερό κύκλωμα. 

β) Γράψτε τις εξισώσεις έντασης και φορτίου για το δεξιό κύκλωμα θεωρώντας t=0 την 

στιγμή που στρέψαμε τον μεταγωγό. 

Απ. a) q=2.10
-6
συν25.10

4
t, i=-0,5ημ25.10

4
t (S.I.). β) q=2.10

-6
συν(125.10

3
t+3π/2), i=-0,25ημ(125.10

3
t+3π/2) 

(S.I.).
 

.  
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