∆ιονύσης Μητρόπουλος

Ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Αντιστοιχία µεγεθών µηχανικής – ηλεκτρικής ταλάντωσης (2)
Προσθέτω κι εγώ δυο λόγια στο θέµα σχετικά µε την αναλογία µηχανικής –
ηλεκτρικής ταλάντωσης:
Οι σχετικές αναλύσεις που συναντάµε στη βιβλιογραφία ξεκινούν συνήθως από τη
διατήρηση ενέργειας στα δύο συστήµατα:
Σώµα – Ελατήριο
Ισχύει:

Κύκλωµα L–C
Ισχύει:

E = U + K = σταθ. ══►

E = UE + UB = σταθ. ══►

E = 1/2·m·υ2 + 1/2·k·x2 = σταθ.

E = 1/2·L·i2 + 1/2·1/C·q2 = σταθ.

Οπότε:
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ή αλλιώς:
m

dυ
+ kx = 0 (3)
dt

L

di 1
+ q = 0 (4)
dt C

Η αντιστοιχία ως εδώ είναι πλήρης. Από εδώ και πέρα όµως αρχίζουν τα δύσκολα:
Η (4) εκφράζει βέβαια τον 2ο κανόνα του Kirchhoff. Αναφέρεται δηλαδή στις τάσεις
vL και vC στα άκρα του πηνίου και του πυκνωτή αντίστοιχα, οι οποίες προφανώς είναι
ίσες κατ’ απόλυτη τιµή. Είµαστε όµως υποχρεωµένοι να τις δούµε αλγεβρικά αφού
µεταβάλλονται αρµονικά µε το χρόνο. Λογικό είναι λοιπόν να τις θεωρούµε
αντίθετες:
_vL + vC = 0_ ή _vL = – vC_

Αν βάλουµε γράµµατα και τις δούµε σαν διαφορές δυναµικού vAB και vBA τότε είναι
πάντα θετική η µία και αρνητική η άλλη. Αλλά πού θα βάλουµε το Α και που το Β;
Πιστεύω, ότι πρέπει πρώτα να αποφασίσουµε ποιο φυσικό νόηµα θέλουµε να
δώσουµε στο πρόσηµο κάθε τάσης και αν το κάνουµε αυτό δεν χρειαζόµαστε πια
γράµµατα.
Με ποια κριτήρια να επιλέξουµε τα πρόσηµα των τάσεων, ώστε να έχουν φυσικό
νόηµα και να είναι ικανοποιητική και η αντιστοιχία µε τη µηχανική ταλάντωση;
Ο 2ος κανόνας του Kirchhoff προκύπτει από τη διατήρηση της ενέργειας. Λογικό
είναι λοιπόν να σχετίζεται η επιλογή των προσήµων µε τον ενεργειακό ρόλο κάθε
στοιχείου.
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Το σχολικό βιβλίο:
Οι συγγραφείς του σχολικού έχουν επιλέξει, σύµφωνα µε τη σχέση vC=1/C·q, να
θεωρούν την τάση vC και το φορτίο q του πυκνωτή µεγέθη οµόσηµα. Επίσης, η τάση
vC και η ένταση i συνδέονται µε τη σχέση i=dq/dt και θεωρούνται οµόσηµες κατά τη
φόρτιση του πυκνωτή και ετερόσηµες κατά την εκφόρτιση.
Η αντιστοιχία µε το µηχανικό σύστηµα είναι:
x = Α·ηµ(ω·t + π/2)

q = Q·ηµ(ω·t + π/2)

υ = ω·Α·συν(ω·t + π/2)

Fελατ. = – k·Α·ηµ(ω·t + φο)

i = ω·Q·συν(ω·t + π/2)
di
= – ω2·Q·ηµ(ω·t + π/2)
dt
di
vL = L·
vC = 1/C·q
dt
1
vC = /C·Q·ηµ(ω·t + φο)

;

vL = – 1/C·Q·ηµ(ω·t + φο)

α = – ω2·Α·ηµ(ω·t + π/2)

;

Fελατ. = – k·x

Βλέπουµε ότι υπάρχει ασυµφωνία στην αντιστοιχία δυνάµεων – τάσεων.
Επιπλέον, η ισχύς pC=vC·i του πυκνωτή είναι αρνητική όταν λειτουργεί σαν πηγή και
θετική όταν λειτουργεί σαν αποδέκτης και το ίδιο ισχύει για την ισχύ pL=vL·i του
πηνίου. Στα κυκλώµατα όµως συνηθίζεται το αντίθετο, να θεωρούµε δηλαδή
θετική την ισχύ µιας πηγής και αρνητική την ισχύ ενός αποδέκτη.
Η τάση vL του πηνίου στην περίπτωση αυτή είναι vL=L·di/dt.
Αυτό σηµαίνει είτε ότι για την ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή ισχύει: εαυτ.=L·di/dt , ή θα
πρέπει να δεχτούµε ότι: εαυτ.= –vL= –L·di/dt .
Η επιλογή εαυτ.= –vL κατά τη δική µου εκτίµηση δεν είναι επιτυχής.

Μια επιλογή µε φυσικό νόηµα που διορθώνει τις ασυµφωνίες:
Αν θεωρήσουµε ότι η σχέση µεταξύ της τάσης vC και του φορτίου q του πυκνωτή
είναι:
vC= – 1/C·q (5)

τότε από την (4) προκύπτει ότι:
L

di 1
+ q=0
dt C

══►

−L

di 1
− q=0
dt C

══►

_vL + vC = 0_

όπου τώρα η τάση του πηνίου είναι: vL= –L·di/dt και:
εαυτ.= vL= –L·di/dt (6)
Η σχέση (5) είναι σε πλήρη αναλογία µε την αντίστοιχη σχέση Fελατ.= –k·x του
µηχανικού συστήµατος:
Η τάση του πυκνωτή αντιστέκεται στη µετακίνηση του φορτίου κατά τη φόρτιση
του πυκνωτή, και έχει τέτοια πολικότητα ώστε να τείνει να επαναφέρει τα φορτία
στην κατάσταση ισορροπίας (πυκνωτής αφόρτιστος).
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Η αντιστοιχία τώρα µε το µηχανικό σύστηµα είναι:
x = Α·ηµ(ω·t + π/2)

q = Q·ηµ(ω·t + π/2)

υ = ω·Α·συν(ω·t + π/2)

i = ω·Q·συν(ω·t + π/2)
di
= – ω2·Q·ηµ(ω·t + π/2)
dt

α = – ω2·Α·ηµ(ω·t + π/2)

;

Fελατ. = – k·x

vC = – 1/C·q

εαυτ. = vL = – L·

Fελατ. = – k·Α·ηµ(ω·t + φο)

vC = – 1/C·Q·ηµ(ω·t + φο)

;

vL = 1/C·Q·ηµ(ω·t + φο)

di
dt

Η ηλεκτρική ισχύς p=v·i του καθενός από τα δύο στοιχεία είναι τώρα θετική όταν το
στοιχείο λειτουργεί σαν πηγή και αρνητική όταν αυτό λειτουργεί σαν αποδέκτης.
Το µόνο που µας λείπει ακόµα είναι η δύναµη που αντιστοιχεί στην τάση του πηνίου.
Επανερχόµενοι στον αρχικό πίνακα, έχουµε από τη σχέση (3):
m

dυ
+ kx = 0 ══► m·α + k·x = 0 ή αλλιώς _– m·α – k·x = 0_ (7)
dt

Η τελευταία παραπέµπει στο 2ο νόµο του Νεύτωνα:
_– k·x = m·α_ ή _Fελατ. = m·α_

Υπάρχει όµως µια ποιοτική διαφορά στα δύο συστήµατα:
•

Στο κύκλωµα L–C τα κινούµενα φορτία (ρεύµα) είναι το µέσο µε το οποίο
µεταφέρεται η ενέργεια από τον πυκνωτή στο πηνίο και αντίστροφα. Μέσω των
τάσεων vC και vL προσφέρεται στα φορτία ή αφαιρείται από αυτά ενέργεια, ώστε
µε το κλείσιµο της διαδροµής τους ο ισολογισµός να είναι µηδενικός.

•

Στο µηχανικό σύστηµα όµως η αλληλεπίδραση ελατηρίου – σώµατος είναι
άµεση. Το ελατήριο ασκεί στο σώµα την τάση Fελατ.= –kx και το σώµα ασκεί στο
ελατήριο την δύναµη Fσώµ.= –mα που είναι η αντίδραση της προηγούµενης και
µέσω των έργων των δύο αυτών δυνάµεων µεταφέρεται η ενέργεια από το σώµα
στο ελατήριο ή αντίστροφα.
Από τον 3ο δηλαδή νόµο του Νεύτωνα έχουµε:
Fσώµ.= – Fελατ. ή αλλιώς Fσώµ.+ Fελατ. = 0

ή οποία µε αντικατάσταση µας δίνει τη σχέση (7): _– m·α – k·x = 0_
Αφού όµως µελετάµε την κίνηση του σώµατος πρέπει να λάβουµε υπόψη τις
δυνάµεις που ασκούνται σε αυτό το σώµα και όχι στα διπλανά.
Φαίνεται δηλαδή να µην υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία µε τον 2ο κανόνα του
Kirchhoff _vL + vC = 0_ αφού δεν µπορούµε να βρούµε δύο δυνάµεις που να
ασκούνται στο ίδιο σώµα και να είναι αντίστοιχες των τάσεων vC και vL.
Μπορούµε όµως να δηµιουργήσουµε µια τέτοια αντιστοιχία µε το εξής τέχνασµα:
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Να υποθέσουµε ότι υπάρχει ένας αβαρής συνδετικός κρίκος µεταξύ ελατηρίου και
σώµατος (µέσω του οποίου µεταφέρεται η ενέργεια – το ανάλογο του ρεύµατος).
Οι δύο δυνάµεις Fελατ.= –kx και Fσώµ.= –mα που προηγουµένως αποτελούσαν
ζευγάρι δράσης – αντίδρασης, ασκούνται τώρα και οι δύο στον κρίκο από το
ελατήριο και από το σώµα αντίστοιχα και σύµφωνα µε τον 1ο νόµο του Νεύτωνα
έχουν πάντα συνισταµένη µηδέν (αφού ο κρίκος είναι αβαρής).
Έτσι η ενέργεια µεταφέρεται µέσω του συνδετικού κρίκου από το ελατήριο στο σώµα
και αντίστροφα, όπως και στο ηλεκτρικό κύκλωµα µεταφέρεται µέσω του ρεύµατος
από τον πυκνωτή στο πηνίο.
Η αντιστοιχία τώρα µε το µηχανικό σύστηµα γίνεται πλήρης:
x = Α·ηµ(ω·t + π/2)

q = Q·ηµ(ω·t + π/2)

υ = ω·Α·συν(ω·t + π/2)

i = ω·Q·συν(ω·t + π/2)
di
= – ω2·Q·ηµ(ω·t + π/2)
dt

α = – ω2·Α·ηµ(ω·t + π/2)
Fελατ. = – k·x

Fσώµ. = – m·α

vC = – 1/C·q

εαυτ. = vL = – L·

Fελατ. = – k·Α·ηµ(ω·t + φο)

vC = – 1/C·Q·ηµ(ω·t + φο)

Fσώµ. = k·Α·ηµ(ω·t + φο)

vL = 1/C·Q·ηµ(ω·t + φο)

di
dt
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