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Stan układu fizycznego opisany jako zbiór wartości wszystkich rodzajów
energii obecnych w tym układzie
Każdy układ fizyczny (tutaj , szeregowy lub równoległy układ połączeń oporu,
indukcyjności i pojemności wraz z generatorem napięcia przemiennego pobudzającego przepływ
prądu/prądów przez ten układ) można opisać jako zawierający określone ilości energii wszystkich
rodzajów w nim obecnych w danej chwili czasu. Zbiór takich wartości energii precyzuje stan
energetyczny tego układu w danej chwili. Stan ten, może być stabilny czyli nie ulegający zmianom lub
może mieć charakter dynamiczny , polegający na cyklicznej przemianie energii potencjalnej na
kinetyczną i odwrotnie. Jeżeli straty energii zachodzące w czasie tych przemian są pomijalne a układ
podlega tak zachodzącym oscylacjom bez wpływów zewnętrznych, to częstotliwość tych przemian
nazywamy częstotliwością drgań własnych. Wartość tej częstotliwości jest cechą tego układu i stanu
w którym się on znajduje. Przykład mechaniczny: kulka o masie m zawieszona na cienkiej nitce w
polu grawitacyjnym pozostawiona w bezruchu posiada jedynie energię potencjalną zależną jedynie
od wartości masy kulki i jej odległości od środka masy Ziemi (rysunek 1). Jest to stan stabilny, który
może jednak ulec zaburzeniu polegającym na odchyleniu kulki od pionu co przy niezmienionej
długości nitki wymaga wykonania pracy podniesienia kulki ponad położenie równowagi. Praca ta jest
równa nadmiarowi energii potencjalnej (związanej z położeniem kulki w polu grawitacyjnym) ponad
tę jej wartość , która związana była położeniem równowagi.

Pole grawitacyjne

l

N
mg

h0

ΔEi

Δh

Poziom odniesienia
Ep = mgh0
Praca podniesienia
m o Δh zwiększa
energię układu o
ΔE = mg Δh

h0 – położenie równowagi
masy m w układzie: masa
w polu ciążenia

Δhrez≈

ΔEi – porcje energii
pochłaniane
synchronicznie z
draganiami własnymi
zwiększają energię
układu (rezonansowo):
Erez ≈ Δhrez mg

Rys.1. Stan równowagi , wychylenie z położenia równowagi i oscylacje wahadła w polu grawitacyjnym
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Stan równowagi (początkowy) cały czas pozostaje atraktorem (stanem-położeniem do którego układ
wahadło-pole grawitacyjne zmierza) procesu przemian nadmiaru energii potencjalnej w kinetyczną
itd., proces ten zachodzi z częstotliwością drgań własnych określoną przez wartość masy kulki,
długość nitki i przyspieszenie ziemskie. Gdy porcja energii nadmiarowej zostanie rozproszona, kulka
zatrzyma się w położeniu równowagi.
Bardzo małe, delikatne popychanie kulki wahadła zgodnie ze zwrotem wektora prędkości
(czyli synchronicznie) a więc w fazie z zapoczątkowanym już ruchem mogą powiększyć bardzo
znacznie amplitudę wahań (oscylacji) jeżeli tylko porcje energii kinetycznej dostarczane kulce w
kolejnych popchnięciach będą przewyższać straty energii zachodzące w każdym cyklu. Amplituda
oscylacji będzie rosła i może to doprowadzić do zerwania nitki czyli zniszczenia stabilnej formy układu
oscylującego. Tak więc jeżeli siła pobudzająca układ do drgań posiada fazę zgodną z drganiami i
częstotliwość zbliżoną do częstotliwości drgań własnych drgającego układu to mówimy ,że zachodzi
rezonansowe pochłanianie energii przez układ co prowadzi do wzrostu energii jego drgań czyli
przejścia do wyższego stanu energetycznego. Zjawisko to jest powszechne zarówno w makro jak i
mikroświecie i przybiera wiele różnych form. Sposób dochodzenia układu do stanu rezonansu zależy
od sposobu pobudzania i szybkości pochłaniania energii oraz od mechanizmu rozpraszania (dysypacji)
energii zarówno przy częstotliwościach poniżej rezonansowej jak i powyżej tejże.
W układzie szeregowym i równoległym RLC fizycznie rzecz biorąc oscyluje ładunek
elektryczny (czyli prąd) przepływający pomiędzy pojemnością (kondensatorem) a indukcyjnością
(cewką) i wytracający część swojej energii w oporniku. Odpowiednikiem energii potencjalnej jest
energia naładowanego kondensatora a odpowiednikiem energii kinetycznej jest energia pola
magnetycznego cewki, które istnieje tylko wtedy gdy przez nią przepływa prąd. Częstotliwość drgań
własnych układu LC (w Hercach), fr zależy od wartości pojemności kondensatora C ( w Faradach) oraz
od wartości indukcyjności cewki L (w Henrach). Związek tych trzech wielkości wyraża ilościowo
wzór:

(1)

Wielkość oporu R w połączeniu szeregowym RLC wpływa na wielkość natężenia prądu, który jest taki
sam dla wszystkich elementów obwodu. Przy stałej amplitudzie napięcia generatora i ustalonej jego
częstotliwości, dla dużych wartości R natężenie prądu jest mniejsze i odwrotnie. Dlatego mówimy, że
opór R w połączeniu szeregowym RLC tłumi oscylacje prądowe.
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Napięcia i prądy w R, L, C , pobudzane do drgań za pomocą napięcia
sinusoidalnego o stałej amplitudzie i zmiennej częstotliwości,
wytwarzanego przez generator
Na rysunku 2 przedstawiono relacje pomiędzy napięciami i prądami okresowymi-przemiennymi dla
opornika R (rysunek2a), pojemności C (rysunek2b) oraz indukcyjności L (rysunek2c).

iR(t)

uG(t)=UAsin(2πfGt), wymuszenie

Generator
uG(t)
)

uR(t)= uG(t)=R iR(t), napięciowe

t

uG(t)

R

uR(t)= UAsin(2πfGt)
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UA

fG
), prądowa

UA –amplituda w [V]
fG –częstotliwość w [Hz]

, amplituda prądu

uR(t)
[s]

T czas,t

czas,t

iR(t)

IRA

UA

Oba wektory wirują synchronicznie
razem(w tej samej fazie)a ich rzuty
na oś pionową generują odcinki o
długościach równych chwilowym
wartościom napięcia uR(t) oraz
iR(t)

Rys.2a. Przepływ prądu przemiennego przez opinek R pod wpływem napięcia z generatora o
regulowanej amplitudzie i częstotliwości
Oba wektory UA oraz IRA wirują synchronicznie w czasie czyli w tej samej fazie a ich rzuty na oś Im
generują wartości chwilowe napięcia uR(t) oraz iR(t). Wszystkie wartości chwilowe napięcia na
oporniku są związane z chwilowymi wartościami prądu poprzez wartość R (prawo Ohma dla prądu i
napięcia przemiennego). Wartość oporu R w omach, przyjmuje się jako niezależną od częstotliwości
co jest spełnione tylko w przybliżeniu dla niezbyt dużych jej wartości.
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Amplitudy: napięcia chwilowego na C i prądu chwilowego
przez C płynącego związane są poprzez wartość :
𝝎

=

=𝑿

mierzona w [Ω].

, jest to reaktancja pojemnościowa

=

[s], okres oscylacji

Oba wektory wirują synchronicznie
razem(przesunięte w fazie o 90deg
czyli o T/4)a ich rzuty na oś
pionową generują odcinki o
długościach równych chwilowym
wartościom napięcia uC(t) oraz
iC(t).
W pojemności prąd przemienny
wyprzedza napięcie o czwartą część
okresu oscylacji.

=𝑿

Rys.2b. Przepływ prądu przemiennego przez kondensator o pojemności C pod wpływem napięcia z
generatora o regulowanej amplitudzie i częstotliwości
Oscylacje prądu chwilowego wyprzedzają w fazie napięcie chwilowe na nim w czasie. Amplituda
oscylacji napięcia chwilowego na kondensatorze jest związana z amplitudą oscylacji prądu poprzez

𝑿

𝝎

; jest to wielkość zwana reaktancją pojemnościową kondensatora. Jest

ona miarą oporu zastępczego na jaki natrafia prąd przemienny przy cyklicznym ładowaniu i
rozładowywaniu tego kondensatora (o pojemności C), gdy proces ten odbywa się z częstotliwością fG.
Jej wartość w omach jest odwrotnie proporcjonalna do wartości pojemności kondensatora C w
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faradach. Zależność reaktancji pojemnościowej od częstotliwości jest kształtu hiperbolicznego ( jak
1/x).
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Amplitudy: napięcia chwilowego na L i prądu chwilowego
przez L płynącego związane są poprzez wartość :
𝝎 =

= 𝑿 , jest to reaktancja indukcyjna

mierzona w [Ω].

=

[s], okres oscylacji

Oba wektory wirują synchronicznie
razem(przesunięte w fazie o 90deg
czyli oT/4)a ich rzuty na oś pionową
generują odcinki o długościach
równych chwilowym wartościom
napięcia uL(t) oraz iL(t).
W indukcyjności prąd przemienny
opóźnia się za napięciem o czwartą
część okresu oscylacji.

=𝑿

Rys.2.c. Przepływ prądu przemiennego przez cewkę indukcyjną o indukcyjności L pod wpływem
napięcia z generatora o regulowanej amplitudzie i częstotliwości
Napięcie chwilowe wyprzedza prąd w indukcyjności o kąt 90deg (lub jedną czwartą okresu drgań T).
Amplitudy oscylacji prądu chwilowego i napięcia chwilowego na indukcyjności L powiązane są
poprzez wartość wielkości XL = ωL = 2πfGL [Ω] ; jest to wielkość zwana reaktancją indukcyjną cewki i
jest ona miarą oporu zastępczego na jaki natrafia prąd przemienny przy przepływie przez
indukcyjność (o wartości L) w kolejnych cyklach wytwarzania i zaniku pola magnetycznego gdy proces
ten odbywa się z częstotliwością fG. Jej wartość jest wprost proporcjonalna do wartości indukcyjności
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L w henrach. Wartość reaktancji indukcyjnej cewki jest również wprost proporcjonalna do
częstotliwości przepływającego przez nią prądu.

Napięcia i prądy w szeregowym obwodzie R-L-C-Gen , pobudzane do drgań za
pomocą napięcia sinusoidalnego o stałej amplitudzie i zmiennej
częstotliwości, wytwarzanego przez generator
Na rysunku 3 przedstawiono szeregowo połączony układ RLC pobudzany do drgań za pomocą sygnału
napięciowego wytwarzanego przez generator Gen. Generator wytwarza napięcie sinusoidalne o
regulowanej amplitudzie i częstotliwości: UG (t) = UA sin(2πfG) ; gdzie: t – czas, UA – amplituda
(regulowana pokrętłem generatora), fG – częstotliwość (regulowana pokrętłem generatora).

R

i(t)

L

C
Pole elektryczne w C

Generator
uG(t)
)

uR(t)

t

uG(t)
fG

UA

i(t)=iRLC(t)=

uL(t)

Oscylacje
energii

uC(t)

L
(

+ 𝝋)

Pole magnetyczne
wL

UA –amplituda w [V]
fG –częstotliwość w [Hz]
ff
uG(t)=UAsin(2πfGt),wymuszenie napięciowe o regulowanych parametrach UA , fG
i(t)=iRLC(t)=

(

+ 𝝋), odpowiedź prądowa: chwilowe natężenie prądu w szeregowym
połączeniu R-L-C-Generator, 𝝋-kąt przesunięcia fazowego pomiędzy przyczyną a skutkiem:
𝝋 = kąt pomiędzy UA oraz IA

Rys.3. Prąd i napięcia przemienne w szeregowym układzie RLC
Pod wpływem napięcia generatora przez układ przepływa prąd również sinusoidalny lecz przesunięty
względem napięcia UG (t) w fazie (czasie) o kąt φ , którego wielkość zależy od częstotliwości
generatora: I(t) = IA sin(2πfG + φ) gdzie: IA - amplituda oscylacji prądu , φ – przesunięcie fazowe
prądu I(t) względem napięcia UG(t). Na rysunku 3 przedstawiono oba przebiegi: UG(t) (przyczyna
oscylacji prądu), I(t) (skutek działania przyczyny), jako funkcje czasu.
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XCIA
IA
α =ωt

IAR

X L IA

X L IA
UA

φ

UA

φ

α =ωt

IA
IAR

R-L-C: zachowanie pojemnościowe:
Prąd wyprzedza napięcie o kąt φ

XCIA

R-L-C: zachowanie indukcyjne:
Napięcie wyprzedza prąd o kąt φ

Rys.4. Napięcie generatora, prąd w połączeniu szeregowym RLC oraz ich wzajemne przesunięcie przy
ustalonych wartościach UA i fG oraz R, L ,C
W przypadku napięcia i prądu stałego, iloraz napięcia przez natężenie prądu określa się jako miarę
oporu elektrycznego. W przypadku wielkości przedstawionych na rysunku 3 które są funkcjami czasu
ich iloraz można również potraktować jako miarę oporu na jaki natrafia prąd przemienny,
sinusoidalnie zmienny przy przepływie przez opornik, kondensator, cewkę indukcyjną lub ich różne
połączenia jak np. szeregowe połączenie RLC. Opór taki nazywamy Impedancją (lub zawadą)
elementu/obwodu dla prądu przemiennego i oznaczamy jako:

(2)

Tak więc impedancja obwodu zależy od amplitudy wymuszenia (napięcia generatora), parametrów
obwodu (R, L, C ), które są ustalone i od częstotliwości generatora. Dlatego dla konkretnego obwodu
poddanego działaniu wymuszenia sinusoidalnego, impedancję można potraktować jako wektor o
określonej długości(amplitudzie) i kącie fazowym, który wiruje przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara z prędkością kątową

. Można do przedstawienia impedancji użyć również liczby

zespolonej która wiruje podobnie jak wektor. Taką reprezentację można zastosować dla napięć,
prądów , impedancji , jej odwrotności zwanej admitancją itd. Ogólnie wielkości oscylujące tak
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przedstawione określamy jako fazory ( lub wykresy wskazowe). Omówiono to szczegółowo w
instrukcjach do ćwiczeń 9 i 10.
Suma napięć chwilowych w oczku R-L-C-Generator (rysunek3) wynosi: uG(t)=uR(t)+uL(t)+uC(t)
Z trójkąta napięć (rysunek 4): UA , IAR , IA(XL ‒ XC), otrzymujemy: (UA)2= (IAR)2 +( IA(XL ‒ XC))2;
Co daje:

𝑿 −𝑿

, czyli:

𝑿 −𝑿

[Ω], jest to

prawo Ohma dla szeregowego obwodu RLC, a wartość ZRLC określamy jako impedancję tego
obwodu. Kąt przesunięcia fazowego φ zależy od R, L ,C i od częstotliwości:
𝝋

𝑿

𝑿

𝑿

𝑿

𝝎

𝝎

; gdy różnica w liczniku zmierza do zera to tgφ→0

czyli φ→0 i prąd w połączeniu szeregowym R-L-C-Gen oscyluje w fazie z napięciem generatora.
Przedstawiono to graficznie poniżej. Zerowanie licznika pozwala powiązać fGr z wartościami L
oraz C:
𝝎

Rezonans napięć słabo tłumiony

Rezonans napięć w

UA< IArXL , UA< IArXC

XLIAr =UL

Amplituda oscylacji
prądu w stanie rezonansu:

, fG = fGr

UL ≈UC

szeregowym połączeniu

XCIAr =UC

IAr R

R-L-C-Gen.
IAr

Rezonans napięć
tłumiony

UA

Częstotliwość rezonansowa jest częstotliwością drgań własnych układu L-C a obecność oporu R
ogranicza wartość amplitudy drgań prądu w rezonansie IAr . Ponieważ generator dostarcza
energię do obwodu synchronicznie z jego oscylacjami napięcia na L i C to w stanie rezonansu
napięcia na L i C mogą być znacznie niż amplituda napięcia generatora. Przyczynki energii
dostarczane w fazie z drganiami napięć na tych elementach sumują się i to wyjaśnia nierówności
podane powyżej dla przypadku rezonansu napięć słabo tłumionego. Amplitudę drgań prądu w
rezonansie napięć możemy regulować zmieniając wartość oporu R przy stałej amplitudzie
napięcia generatora. Krzywe charakteryzujące rezonans w szeregowym obwodzie R-L-C
przedstawiono w funkcji częstotliwości na rysunku 5.
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IA [mA]

R1 > R2

ZRLC [Ω]

IArez1
R1

L=const1
C=const2
R=const3
UA=const4

R1

R2

IArez2

ZRLCrez2
R2

ZRLCrez1

frez

fG [Hz]

Rys.5. Prąd i impedancja szeregowego połączenia R-L-C-Gen zależne są od częstotliwości pobudzania
drgań , najsilniej dla fG zbliżonych do częstotliwości drgań własnych frez
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Prądy pobudzane w równoległym połączeniu R||L||C||Gen , za pomocą
napięcia sinusoidalnego o stałej amplitudzie i zmiennej częstotliwości,
wytwarzanego przez generator
Prądy i napięcie chwilowe w równoległym połączeniu RLC przedstawiono na rysunku 6.

i(t)
Generator
uG(t)
)

iR(t)

t

iL(t)

LR

uG(t)

iC(t)

L

C

fG

UA

UA –amplituda w [V]
fG –częstotliwość w [Hz]
ff

Pole elektryczne w C
Oscylacje
energii

Pole magnetyczne w L

uG(t)=UAsin(2πfGt),wymuszenie napięciowe o regulowanych parametrach UA , fG
i(t)=iRLC(t)=
(
+ 𝝋), odpowiedź prądowa: chwilowe natężenie prądu w
równoległym połączeniu R-L-C-Generator, 𝝋-kąt przesunięcia fazowego pomiędzy przyczyną a
skutkiem:

𝝋 = kąt pomiędzy UA oraz IA
iR (t) =
=
=

+𝝋 =
𝐬𝐢𝐧
𝒅𝒖 ( )
𝒅

(

𝒅 =

=

Amplitudy napięcia i prądów:

+ 𝝋) :
𝐬𝐢𝐧
(


(
=

prąd chwilowy w gałęzi oporowej

− ): prąd chwilowy w gałęzi indukcyjności

+ ) : prąd chwilowy w gałęzi pojemności
=

;

=

;

=

=

𝑿

;

=

𝑿𝒄

Rys.6. Napięcie i prądy chwilowe w równoległym połączeniu R||L||C||Gen.

Obrazy fazorowe tych wielkości zestawiono na rysunku7 wraz z obrazem fazorowym rezonansu
prądów w gałęziach obwodu równoległego.
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IAL
IAC

IRLC
φ
α =ωt

IAR

IAL

IAR

UA

α =ωt

R||L||C: zachowanie pojemnościowe:
Prąd wyprzedza napięcie o kąt φ

IAC
UA

φ

IRLC

R||L||C: zachowanie indukcyjne:
Napięcie wyprzedza prąd o kąt φ

IAR = IRLC, φ=0
IAL

IAC

Rezonans prądów

IAL = ‒ IAC
IAR
α =ωt

UA

Rys.7. Prądy i napięcie chwilowe w równoległym układzie R||L||C||Gen.

Kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem generatora (UA) a prądem pobieranym przez obwód
z generatora (IRLC) można zapisać jako:

𝝋

𝑿

𝑿

𝑿

𝑿

; gdy 𝑿 − 𝑿

to XL = XC →

Jest to identyczny warunek rezonansu jak poprzednio. Gdy fG→fGr to IRLC→IAR= (UA)/(R). Z trójkąta
−

prostokątnego prądów ( rysunek 7) można zapisać:
prądy napięcia i reaktancje mamy:
otrzymujemy:

𝑿

−𝑿

𝑿

−𝑿
i dalej:

, podstawiając za

, stąd po podzieleniu przez

𝑿

−𝑿

[Ω]-1, jest to

odwrotność impedancji zwana admitancją połączenia równoległego R||L||C||Gen. Jej wartość jest
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miarą przewodności obwodu dla prądu przemiennego. I ostatecznie prawo Ohma dla rozważanego
obwodu jest następujące:

𝑿

−𝑿

Prądy płynące w gałęzi L i C skierowane są zawsze wzajemnie przeciwnie i mogą przewyższać prąd
pobierany z generatora.

IR||L||C
[mA]

YR||L||C[Ω-1]

ZRLC [Ω]
L=const1
C=const2
R=const3
UA=const4

YRLCrez

IAR

frez

fG [Hz]

Rys.8. Prąd, impedancja i admitancja równoległego połączenia R||L||C||Gen, zależne są od
częstotliwości pobudzania drgań , najsilniej dla fG zbliżonych do częstotliwości drgań własnych frez

Wykonanie ćwiczenia
Zadanie 1.
Zidentyfikować przyrządy na stole laboratoryjnym. Zapisać typ techniczny każdego przyrządu,
jego parametry oraz przeznaczenie w ćwiczeniu, np.: generator typ…, zakresy częstotliwości sygnału
wyjściowego, fG od…Hz do…..Hz, zakres amplitudy sygnału wyjściowego UA od…..Vsk…..do
….Vsk,przeznaczenie: do pobudzania drgań napięć i prądów w obwodach RLC, Indukcyjność
dekadowa, typ…, zakres pojemności od…F, do …F, jako pojemność w szeregowym i równoległym
obwodzie RLC, itd.
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Zadanie 2.
został spełniony. Prowadzący wskaże zakres częstotliwości pracy generatora i amplitudę sygnału. Dla
wybranej wartości pojemności C (lub indukcyjności L) obliczyć ze wzoru Thomsona wartość
indukcyjności L ( lub pojemności C) dla której wartość częstotliwości rezonansowej znajdować się
będzie w okolicy środka zakresu częstotliwości generatora. Jeżeli obliczona wartość cz. rez. będzie
poza tym obszarem, to zmienić jedną zwartości L lub C, tak aby powyższy warunek
Zadanie 3.
Prowadzący wskaże typ obwodu przeznaczony do pomiarów (szeregowy, równoległy lub oba).
Zmontować wskazany obwód według schematu jak na rysunku 9. Po sprawdzeniu poprawności
połączeń prowadzący ustawi wartości C oraz L i R oraz zademonstruje działanie układu.

Zadanie 4. Pomiary rezonansu napięć: szeregowy obwód R-L-C-Gen.
1. Ustawić amplitudę sygnału wyjściowego na 4[Vsk]. Przeskanować cały zakres częstotliwości
pokrętłem regulacji częstotliwości na generatorze i zlokalizować wartość częstotliwości dla
której prąd pobierany z generatora przez obwód osiąga maksimum. Porównać tę wartość z
uprzednio obliczoną ze wzoru.
2. Dla częstotliwości fG ≈ frez , zaobserwować i zmierzyć przy pomocy oscyloskopu napięcia uL
,uC oraz zaobserwować i zmierzyć ich przesunięcie fazowe. Pomiar powtórzyć dla fG1 < frez i
dla fG1 > frez. Wyniki zapisać Tabeli pomiarów1.
Tabela1: napięcia na L i C w stanie rezonansu, poniżej i powyżej frez. Stałe: UA= 4 [Vsk].

Lp.
1
2
3

fG[Hz] uL[Vp-p] uC [Vp-p] uL[Vsk] uC [Vsk] φ
frez=…
fG1=….
fG2=…..

Porównać ze sobą uC , uL oraz UA , wszystkie w wartościach skutecznych dla wszystkich
częstotliwości.
3. Dla ustalonych wartości L, C, R1 zmierzyć zależność IA [Ask] od fG w całym przedziale
częstotliwości generatora przy UA = const = 4[Vsk]. Pomiary zagęścić w pobliżu fG frez dla
dokładnego zlokalizowania częstotliwości rezonansu napięć na L i C przy R = R1. Pomiary
powtórzyć dla R = R2 ; R2 > R1. Wyniki pomiarów zapisać w Tabeli pomiarów 2.
14

Tabela pomiarów 2: Pomiar zależności natężenia prądu w szeregowym połączeniu R-L-C-Gen
od częstotliwości. Stałe: R1 = …..[Ω]; L = …..[H]; C =…..[F], UA= 4 [Vsk].
Lp. fG[Hz] U100 [Vsk]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OBLICZYĆ
Z1 [Ω],(dla R = R1)

frez….

Powtórzyć pomiary dla R = R2 i zapisać je w identycznej tabeli.
Opracowanie wyników:
Na tym samym wykresie nanieść punkty pomiarowe i wykreślić zależność IR1LC i IR2LC
od częstotliwości , podać stałe i określić wpływ wartości R na wykreślone zależności. Wyznaczyć
położenie maksymalnej wartości prądu , odczytać doświadczalnie wyznaczoną wartość frez [Hz].
Porównać ją z wartością wyliczoną ze wzoru.
Dla obu wartości R, w tym samym układzie odniesienia nanieść punkty obliczonych wartości Z1 i
Z2 i wykreślić obie krzywe.
Wszystkie wykresy można wykonywać ręcznie na papierze milimetrowym lub użyć programu
graficznego dostępnego w laboratorium , na stronie Instytutu (lab z fizyki) względnie własnego.
Zadanie 4. Pomiary rezonansu prądów: równoległy obwód R||L||C||Gen.
1. Zmontować układ pomiarowy według schematu połączeń jak na rysunku 9. Do punktów A i B
podłączyć układ 2.
2. Po sprawdzeniu poprawności połączeń, prowadzący zademonstruje działanie układu.
3. Jak w zadaniu4 punkt 1.
4. Przeprowadzić pomiary zależności natężenia prądu chwilowego pobieranego przez układ R||L||C
z , pomiarowego od częstotliwości wyjściowego sygnału tego generatora dla ustalonej amplitudy
15

napięcia generatora UA = const [Vsk]i dla częstotliwości rezonansowej obwodu frez 0,5fGmax
leżącej w przybliżeniu pośrodku zakresu częstotliwości generatora. Pomiary przeprowadzić
dwukrotnie dla dwu wartości R = R1 i R = R2 , R2 > R1. Wyniki pomiarów zapisać w tabeli
pomiarów.
Tabela pomiarów3: pomiar zależności natężenia prądu pobieranego przez równoległy obwód
RLC z generatora pobudzającego drgania prądów w gałęziach obwodu od częstotliwości sygnału
napięciowego generatora. Stałe:
Stałe: UA = 4 [Vsk]; R1= …..[Ω]; L =……[H]; C = ……[F]
Lp. fG[Hz] U100 [Vsk]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OBLICZYĆ
OBLICZYĆ
Z1 [Ω],(dla R = R1) Y1 [Ω-1],(dla R = R1)

frez….

Pomiary powtórzyć dla R = R2 , wyniki zapisać w identycznej tabeli.
Opracowanie wyników:
Wykonać obliczenia impedancji i admitancji dla obwodu R||L||C . Obliczenia obu wielkości
powtórzyć dla R = R2. Sporządzić wykresy zależności IA w funkcji fG , impedancji i admitancji dla obu
wartości R. Nanieść punkty pomiarowe i dopasować krzywe ciągłe. Zrobić to ręcznie na papierze
milimetrowym lub za pomocą programu graficznego – jak poprzednio. Z wykresów odczytać frez [Hz] i
porównać tę wartość z obliczoną na wstępie ze wzoru. Na wykresach nanieść wszystkie wartości
stałych i umieścić czytelny podpis w postaci zdania /zdań kompletnych gramatycznie i precyzyjnie
określających jaką zależność (czego od czego) wykres przedstawia, dla jakiego obiektu/układu przy
jakich stałych parametrach. Oznaczyć na wykresie wartość frez [Hz] , opisać osie układu
współrzędnych. Oznaczyć minimalne natężenie prądu w rezonansie. Wnioski umieścić (tylko ujęte
ilościowo) umieścić w punkcie wnioski .Nie umieszczać tam stwierdzeń faktów doświadczalnych.
Spostrzeżenia i uwagi można przedstawić w punkcie uwagi.
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Zadanie 4. Pomiary rezonansu prądów: równoległy obwód R||L||C||Gen. Obserwacja iC(t) ,
iL(t) oraz pomiary amplitud prądów w gałęzi L i C w rezonansie, poniżej i powyżej
rezonansu (w skali częstotliwości)
1. Zmontować układ pomiarowy według schematu jak na rysunku 9. Do punktów A, B, dołączyć
obwód 3.
2. Po sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń prowadzący zademonstruje działanie
układu.
3. Dla ustalonej wartości amplitudy napięcia wyjściowego generatora:UA = 4[Vsk]=const, i dla
znanej częstotliwości rezonansowej frez [Hz], zaobserwować na oscyloskopie i zmierzyć
amplitudy i fazy prądów w gałęziach L i C. Wyniki wpisać do Tabeli pomiarowej 4.

Tabela pomiarów 4: prądy w gałęziach równoległych L i C w stanie rezonansu, poniżej frez i
powyżej frez (w skali częstotliwości).
Stałe: UA = 4[Vsk]; R = ….[Ω]; L =….[H]; C = ….[F]
Lp.

1
2
3

fG[Hz]

U100L[Vp-p]

U100C[Vp-p]

Faza
iL(t)

Faza
iC(t)

frez=……
fG1=…..
fG2=…..

Obliczyć (IAL)/(IRLC) oraz (IAC)/(IRLC) dla wszystkich trzech częstotliwości.
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iRLC(t)
U772A

R=100Ω

UA

uG(t)

U100

Generator mocy
uG(t)
t
)

U100

~

[Ask]

Częstościomierz
→fG [Hz]

A

A

=

Woltomierz napięcia
przemiennego V~ [Vsk]

fG

Źródło napięcia przemiennego
pobudzającego drgania prądów i
napięć w obwodach RLC

1

Pom..natężenia prądu
chwilowego iRLC(t)
(wart. skuteczna)

B

B

2

A

B

K1
K2
Oscyloskop
katodowy

3

A

B

Transformator
separujący, Ts

K1
100Ω

Sieć 230V,50Hz
K1,kanał1: uL(t)
K2, kanał2:uC(t)

100Ω

𝒖

K1: iL(t)=
K2 : iC(t) =

𝒖

mO

K2
,prąd chwilowy w gałęzi indukcyjnej
, prąd chwilowy w gałęzi pojemności

mO : masa oscyloskopu zasilanego przez Ts

Rys.9. Schematy połączeń układów do pomiarów rezonansu napięć i prądów w obwodach RLC
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