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Тема уроку: Резонансні криві 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про резонансні криві 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Резонансні криві – це графіки залежностей величин I, UR, UL та UC (або 

відповідних амплітуд) від w або fза умови незмінної величини діючого 

значення U напруги на вході. Аналітичні співвідношення, які визначають 

вказані залежності, є такими: 

 

Відповідні графіки для діючих значень наведено на рис. 4.31. 

 

Рис. 4.31 

Зауважимо, що максимуми залежностей I(w) та UR(w) розташовані на 

резонансній частоті w0, максимуми залежностей UC(w) та UL(w) зсунуті 

відносно цієї частоти. Цей зсув тим менший, чим більша 

добротність Q контуру. 

Рис. 4.31 ілюструє частотно-виборні властивості послідовного коливального 

контуру. Ці властивості широко використовують у пристроях автоматики та 

зв’язку для відокремлення від складного сигналу коливань потрібного 



діапазону частот. При цьому частотна вибірність контуру тим краща, чим 

більша добротність Q (рис. 4.32). На величину добротності досить суттєво 

впливає внутрішній опір джерела сигналу – чим цей опір більший, тим 

добротність нижча. Дещо детальніше про виборні властивості послідовного 

коливального контуру можна дізнатися з підручника [1]. Набагато ширше це 

питання, а також питання впливу опору джерела сигналу на вибірність 

розглянуті в класичному підручнику [11]. 

 

Рис. 4.32 

 

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 № : 38 

Тема уроку: Лінійні паралельні кола змінного струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про лінійні паралельні кола змінного 

струму 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

 Миттєве значення ЕРС, що змінюється у часі по синусоїдному закону, має 

вигляд: деЕт – максимальне значення електрорушійної 

сили,  – кутова частота, t – час (мить), в який визначається миттєве 

значення, ,  – фаза або фазний кут в момент 

часу t,  дорівнює фазі в початковий момент (при t =0) і тому називається 

початковою фазою. 

По такому самому закону будуть змінюватись викликані нею струми і 

напруги в вітках електричного кола. 

В електричних колах змінного струму крім активних опорів присутні ще і 

реактивні (індуктивні і ємнісні) величини яких залежать від кутової частоти 

струму  – , . 

Наявність в електричному колі реактивних опорів, індуктивності та ємності 

призводять до зсуву фаз між струмами та напругами, а саме – миттєва 

напруга на активному опорі дорівнює и= і·R і збігається по фазі із струмом. 

На індуктивності напруга випереджає струм на кут , а на ємності 

напруга відстає від струму на кут . 

Якщо в вітках електричного кола присутні активні і реактивні опори, то 

перший та другий закони Кірхгофа в колах змінного струму можна 

застосовувати тільки для миттєвих значень, а розрахунок миттєвих значень 

струмів та напруг, навіть в простих колах, є досить громіздкою задачею. 

При послідовному з’єднанні елементів в електричному колі, що містить 

активні та реактивні опори, діюче значення струму джерела розраховується 

по формулі: 

, 



де U – діюче значення напруги на затискачах джерела, Z, Rекв, Xекв – повний 

опір, еквівалентні активний та реактивний опори кола відповідно. 

В колах з паралельним з’єднанням елементів струм джерела дорівнює: 

 

де Y, gекв, векв – повна провідність, еквівалентні активна та реактивна 

провідності кола відповідно. 

Кут зсуву фаз між напругою та струмом джерела розраховується за 

формулами: 

. 

Активна потужність енергії – , Вт; 

Реактивна потужність енергії – , ВАр; 

Повна потужність – , ВА. 

Баланс потужностей в електричному колі змінного струму має 

вигляд:  

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 


