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Група № : Е-1  

Урок № : 39 

Тема уроку: Резонанс струмів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про резонанс струмів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

 

 

Резонанс струмів може виникнути в паралельному колі, одна з віток якого 

включає L і R, а інша  C і R. 

Резонансом струмів називають такий стан кола, коли струм в нерозгалуженій частині 

кола (І) співпадає за фазою з напругою, реактивна потужність дорівнює нулю і коло 

споживає тільки активну потужність. 

Як це видно з векторної діаграми (б), загальний струм в колі співпадає за фазою з 

напругою, якщо реактивні складові струмів у вітках з індуктивністю і ємністю рівні за 

модулем |Ір1| = |Ір2|. 

Реактивна складова загального струму кола, що дорівнює різниці реактивних 

складових струмів, в цьому випадку дорівнює нулю Ір1 – Ір2 = 0. 

Загальний струм кола має тільки активну складову, що дорівнює сумі активних 

складових струмів у вітках І = Іа = Іа1 + Іа2. 

Виразивши реактивні складові струмів через напруги і реактивні опори отримаємо 

  або UbL = UbC, де bL і  bC  відповідні реактивні провідності. 

Звідки bL =  bC. 

Отже, при резонансі струмів реактивна провідність вітки з індуктивністю дорівнює 

реактивній провідності вітки із ємністю. 

Виразивши bL і  bC через опори відповідних віток можна визначити резонансну частоту 

контуру: 



. 

Звідки:   . 

В ідеальному випадку, коли R1 = R2 = 0: . 

При резонансі струмів коефіцієнт потужності дорівнює одиниці cos j =1. 

Повна потужність дорівнює активній потужності S = P. 

Реактивна потужність дорівнює нулю Q = QL – QC = 0. 

Енергетичні співвідношення в колі при резонансі струмів аналогічні процесам, що 

проходять при резонансі напруг. 

Реактивна енергія діє всередині кола. В одну частину періоду енергія магнітного поля 

індуктивності переходить в енергію електричного поля ємності, в наступну частину 

періоду енергія електричного поля ємності переходить в енергію магнітного поля 

індуктивності. Обміну реактивною енергією між споживачами кола і джерелом 

живлення нема. Струм в проводах, що з’єднують коло з джерелом, обумовлений тільки 

активною потужністю. 

Для резонансу струмів характерно, що загальний струм в нерозгалуженій частині кола 

при певному збігу параметрів кола може бути значно меншим струмів в кожній з віток. 

Для ідеального кола (R1 = R2 =0) загальний струм дорівнює нулю, а струми віток з 

ємністю і індуктивністю існують: вони рівні за модулем і зсунуті за фазою на 180°. 

Резонанс в колі при паралельному з’єднанні споживачів називається резонансом 
струмів. 

Резонанс струмів може бути отриманий шляхом підбору параметрів при заданій 

частоті джерела живлення або шляхом підбору частоти джерела живлення при заданих 

параметрах кола 

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 № : 40 

Тема уроку: Поняття про коливання негармонійної форми 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про поняття про коливання 

негармонійної форми 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

  Прикріпимо до рівномірно обертається диску кульку на стрижні і 

висвітлимо його збоку (рис. 7). Рис. 7. Тіньова проекція кульки, що рухається 

по колу. 

 
          При обертанні диска тінь кульки буде коливатися на стіні. Неважко 

побудувати графічне зображення цих коливань. На рис. 8 відзначені і 

занумеровані 16 послідовних положень кульки, взятих через кожну 1/16 

повного обороту. Тими ж цифрами від 1 до 16 занумеровані положення тіні 

на стіні А В; ці точки отримані шляхом опускання на пряму АВ 

перпендикулярів з точок кола. Саме так проектується тінь на стіну, якщо 

кулька висвітлювати пучком паралельних променів. 
          Для того щоб розгорнути коливання проекції кульки подібно тому, як 

це робить дзеркальний барабан, побудуємо ряд рівновіддалених один від 

одного прямих, паралельних 
АВ. Послідовні положення проекції (тіні) /, 2, 3, ..., 16 ми будемо тепер 

наносити не на одній і тій же  

 

прямій, а на наступних один за одним, як це показано в правій частині рис. 8. 

Провівши через зазначені таким способом точки безперервну криву, ми 

знаходимо хвилясту лінію, що вказує послідовні положення тіні кульки, 

тобто графік руху. Таким чином, ми отримуємо «осцилограму» коливань 
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проекції кульки. Коливання, яке здійснює при рівномірному русі точки по 

колу проекція цієї точки на яку-небудь пряму, називається гармонійним (або 

простим) коливанням. 
          Гармонійне коливання є спеціальним, приватним видом періодичного 

коливання. Цей спеціальний вид коливання дуже важливий, так як він 

надзвичайно часто зустрічається в самих різних 1-коливальних системах. 

Коливання вантажу на пружині, камертона, маятника, затиснутої металевої 

пластинки як раз і є за своєю формою гармонійним. Слід зауважити, що при 

великих амплітудах коливання зазначених систем мають декілька більш 

складну форму, але вони тим ближче до гармонійного, чим менше амплітуда 

коливань. 
          Коливання, вельми близьку до гармонійного, можна здійснити при. 

допомогою механізму, показаного на рис. 9.  

 
При рівномірному обертанні ручки точка А натягнутої нитки періодично 

ходить вгору і вниз. Якщо довжина / ділянки нитки до отвору велика 

порівняно з прогином вала г, то рух точки А буде дуже близько до 

гармонійного коливання. Ми скористаємося цим простим пристроєм надалі. 

Зауважимо, що у визначенні гармонійного коливання мова йде про 

паралельної проекції, тобто положення точки, що рухається по колу, 

зносяться на пряму АВ (рис. 8) просредством паралельних між собою 

перпендикулярів до АВ. 
Рис. 9. Механізм для отримання гармонійного руху 
Рис. 10. Побудова синусоїди 
Якщо на горизонтальній осі відкладати центральний кут а (рис. 10), а на 

вертикальній - перпендикуляр ВВ ', опущений з кінця обертового радіусу ОР 

на нерухомий діаметр А А' (кут а відраховується від нерухомого радіусу Про 

А), то вийде крива, звана синусоїдою.  
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Для кожної абсциси а ордината цієї кривої ВВ 'пропорційна синус кута а, так 

як  sin a = ВВ'/OB Порівнюючи це побудова з тільки що описаним 

побудовою розгортки гармонійного коливання, неважко угледіти їх повну 

тотожність. Таким чином, «хвиляста крива », що зображає гармонійне 

коливання, є синусоїда. Тому дуже часто гармонійне, або просте, коливання 

називають також синусоїдальним коливанням. 
             Число циклів гармонійного коливання, що здійснюються за 1 с, 

називається частотою цього коливання. Якщо період маятника дорівнює 1 с 

(секундний маятник), то за 1 с відбувається один цикл і частота дорівнює 

одиниці. Одиницю частоти називають Герцен (скорочено Гц) - на честь 

німецького фізика Генріха Герца A857-1894), що отримав електричні 

коливання, про які ми будемо говорити нижче. Як звичайно, приставки кіло і 

мега позначають у тисячу і в мільйон разів більші одиниці: 
1 кілогерц = 1 000 герц, 
1 мегагерц = 1 000 000 герц. 
Якщо період дорівнює 5 с, то частота буде 1/5 Гц. Взагалі, позначаючи 

тривалість періоду, виражену в секундах, через Т, а частоту, виражену в 

герцах, через v, будемо мати 1 
Таким чином, для гармонійного коливання період Т визначає собою і 

частоту v = l / T \ Проте слід пам'ятати, що такий зв'язок між частотою і 

періодом характеризує тільки гармонійне (синусоїдальна) коливання. У 

періодичного коливання іншої форми, негармоніческое, немає однієї певної 

частоти, хоча воно і має певний період Т. Тому, коли ми говоримо про 

коливання з певною частотою, то при цьому завжди розуміється гармонійне 

коливання, а не періодичне рух довільної форми. 
              У природі і в техніці доводиться зустрічатися з механічними 

коливаннями, частоти яких надзвичайно різні. Наприклад, маятник, який 

підвішений для демонстрації досвіду Фуко *) під куполом Ісаакіївського 

собору в Ленінграді, має період Т близько 20 с, тобто частоту v = 0,05 Гц; 

частота коливань залізничного вагону на його ресорах становить близько 1 

Гц; камертони можуть коливатися з частотами від десятків герц до декількох 

кілогерц. Фізики вміють отримувати так звані ультразвукові коливання (про 

них ми ще будемо говорити нижче) з частотами, що доходять до декількох 

десятків мегагерц. Коливання атомів всередині молекул відбуваються з 

частотами в мільйони мегагерц. Таким чином, діапазон частот механічних 
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коливань дуже широкий. Говорячи в перерахованих прикладах коливань про 

частоту, ми тим самим стверджуємо, що ці коливання гармонійні. 
     Механічне коливання — такий вид руху тіла, під час якого воно 

багаторазово проходить одні й ті самі положення. 

     Коливання називаються гармонічними, якщо їх характеристики 

(наприклад, зміщення тіла з положення рівноваги) змінюються у часі за 

законом синуса або косинуса. 

     Вільними (власними) називаються коливання, які здійснює тіло за 

рахунок початкової енергії, без зовнішньої дії під час коливань. Приклад: 

коливання математичного маятника, який відхилили від положення 

рівноваги і відпустили. 

Деякі фізичні характеристики коливань матеріальної точки (наприклад, 

період, частота, циклічна частота) дуже схожі на характеристики руху 

матеріальної точки по колу. 

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 


