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Група № : Е-1  

Урок № : 35 

Тема уроку: Коливальний контур 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про коливальний контур 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

У електричному колі , так само як і в механічній системі можуть виникнути  вільні 

коливання. Простою електричною системою, здатною здійснювати вільні коливання, є 

послідовно з'єднані між собою конденсатор, котушка індуктивності та резистор. Така 

схема називається коливальним контуром. 

 

Коливальний контур. 

  

Коли ключ K знаходиться в положенні 1, конденсатор заряджається  до напруги, що 

рівна .  Після перемикання ключа в положення 2 починається процес розрядки 

конденсатора через резистор R і котушку індуктивності L. За певних умов цей процес 

може мати коливальний характер. 

  

Закон Ома для замкнутого кола, що не містить зовнішнього джерела струму, 

записується у вигляді  

  

  
 

  

де  - напруга на конденсаторі q - заряд конденсатора  - струм в колі. У 

правій частці - ЕРС самоіндукції котушки.     Рівняння, що описує вільні коливання в 

контурі, може бути приведене до наступного вигляду, якщо   заряд конденсатора q(t) 

вважати змінною величиною  

  

  
 

  



  

Хай R = 0.  Це означаотиме, що в колі немає резистора а опір всіх елементів (котушки, 

провідників) дуже малий.  Тоді 

  

  
 

 

(*) 

Тут прийнято позначення:  Рівняння (*) описує вільні коливання в LC-контурі 

у випадку відсутносі опору, а отже, і енергетичних втрат. Воно в збігається по вигляду 

з рівнянням вільних коливань вантажу на пружині при відсутності сил тертя. 

  

Порівняння вільних коливань вантажу на пружині і процесів в електричному коливальному 

контурі дозволяє зробити висновок про аналогію між електричними і механічними величинами. Ці 

аналогії представлені в таблиці . 

  

  

Електричні величини Механічні величини 

Заряд конденсатора q(t) Координата x(t) 

Струм в ланцюзі 

 

Швидкість 

 

Індуктивність L Маса m 

Величина, зворотна 

електроємності 
 

Жорсткість К 

Напруга на конденсаторі 

 

Пружна сила kx 

Енергія електричного поля 

конденсатора 
 

Потенціальна енергія 

пружини 
 

Магнітна енергія котушки 

 

Кінетична енергія 

 

Магнітний потік LI Імпульс mV 
 

  

Отже, вільні коливання в електричному контурі є гармонійнимитобто відбуваються 

згідно із законом   

  q(t) = q0cos(ωt +φ0). 
 

  

Параметри L і C коливального контура визначають тільки власну частоту вільних 

коливань  

  
 

 

  

  



При вільних коливаннях відбувається періодичне перетворення електричної енергії Wе в 

конденсаторі, в магнітну енергію Wм котушки і навпаки. Якщо в коливальному контурі немає втрат 

енергії, то повна електромагнітна енергія системи залишається незмінною:  

  

  

  
 

  

  

Реальний контур має електричний опір R. Вільні  коливання в такому контурі вже не є 

гармонійними.  За кожен період коливань частина електромагнітної енергії 

перетворюється на тепло і коливання стають затухаючими. 

 

Затухаючі коливання в контурі. 

 

Застосування вивчених знань: 

1. У який момент зазвичай іскрить рубильник: під час замикання або розмикання кола? 

2. Чи залежить індуктивність котушки від кількості витків і довжини проводів? 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.coм



Урок № : 36 

Тема уроку: Резонанс напруги 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про резонанс напруги 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Резонанс напруги. випадок рівності реактивних опорів xl = Хс при послідов-

ному з'єднанні елементів, які мають індуктивність та ємність. 

Режим електричного кола при послідовному з'єднанні ділянок з ін-

дуктивністю та ємністю, який характеризується рівністю індуктивного та 

ємнісного опорів, називають резонансом напруг. 

В цьому випадку електричне коло перебуває в режимі резонансу напруг, який 

характеризується тим, що реактивна потужність кола дорівнює нулю, струм і 

напруга збігаються за фазою. 

Умова виникнення резонансу 

Резонанс напруг виникає при певній для заданого колачастоті вимушених 

коливань, яку називають р"е-зонансною частотою. 

При резонансній частоті, XL = Хс. 

Резонанс напруг розглянемо спочатку на схемі ідеалізованого кола, в якому 

послідовно з резистором R ввімкнено ідеальні (без втрат) котушку L і 

конденсатор 

Звідси резонансна частота

 
Резонанс напруг у колі можна виявити двома способами: 

1) -зміною параметрів L і С (одного з них або обох разом) 

при сталій частоті джерела або 2) зміною частоти джерела 

енергії при сталих L і С. 

Усі міркування про резонанс напруг в ідеалізованому колі 

можна поширити й на кола, які містять послідовно з'єднані 

котушку і конденсатор з втратами. Як відомо, реальні 

котушки і конденсатор можна подати схемами послідовного 

з'єднання активного і реактивного опорів (рис. 17.3, а). 

Активні опори котушки і конденсатора можна розглядати як 

частину загального активного опору кола R, тоді схема на 

рис. 17.3, а придатна і для цього випадку.  

 

Застосування вивчених знань: 

1.Чому живлення потужних електродвигунів відмикають плавно й повільно 

за допомогою реостатів? 

2. Чому для створення струму в колі джерело повинен затратити енергію? 



Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


