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Zadanie teoretyczne – T2,  zawody I stopnia, XX OF.  
 

Jeżeli siła jest funkcją położenia, to z matematycznego punktu widzenia II prawo dynami-
ki Newtona ustala związek między chwilową szybkością zmian szybkości zmian (drugą po-
chodną) położenia, czyli przyspieszeniem, a położeniem. 

Jeżeli dla jakiegoś problemu mechanicznego znamy ten związek oraz wszystkie własności 
ruchu, to możemy te wiadomości wykorzystać do rozwiązania innego problemu, niekoniecz-
nie z mechaniki. 

Rozpatrzmy obwód złożony z kondensatora o pojemności C, zawierającego w chwili po-
czątkowej ładunek Q. Kondensator zwieramy cewką o współczynniku samoindukcji L. Chwi-
lową wartość natężenia łatwo można powiązać z szybkością zmian ładunku Q na okładce 
kondensatora. Z kolei siła elektromotoryczna samoindukcji w prosty sposób wyraża się przez 
szybkość zmian natężenia prądu (czyli przez szybkość zmian Q). Jeżeli wyrazić napięcie na 
kondensatorze przez Q i skorzystać z odpowiedniego prawa Kirchhoffa dla obwodu, 
w którym nie ma oporów omowych, to otrzymamy związek między „przyspieszeniem” ła-
dunku a samym ładunkiem. Korzystając teraz ze znanych wiadomości z mechaniki odpo-
wiedz na następujące pytania: 
a) według jakiego prawa natężenie prądu zależy od czasu? 
b) ile wynosi okres drgań? 
c) jaka jest maksymalna wartość natężenia prądu? 
d) czy można ustalić analogię między oporem R (gdyby taki dodać do obwodu szeregowo 

z L) a pewną dodatkową siłą (jaką) w odpowiednim problemie mechanicznym? 
e) czy można tą metodą rozwiązać problem zależności natężenia prądu od czasu w obwodzie 

złożonym z ogniwa o stałej sile elektromotorycznej ε  i znikomym oporze wewnętrznym, 
zwartego cewką o samoindukcji. 
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