Άζθεζε 21
Δμαλαγθαζκέλεο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο - πληνληζκόο
21.1 θνπόο
ηελ άζθεζε απηή ζα κειεηήζνπκε ην θαηλόκελν ηνπ ζπληνληζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο
έλα ειεθηξηθό θύθισκα RLC ζε ζεηξά. Από ηελ θακπύιε ζπληνληζκνύ ζα πξνζδηνξίζνπκε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θπθιώκαηνο, όπσο ηελ ηδηνζπρλόηεηα (ζπρλόηεηα
ζπληνληζκνύ), ηνλ ζπληειεζηή πνηόηεηαο θαη ηελ αληίζηαζε απσιεηώλ ηνπ θπθιώκαηνο,
θαζώο θαη ηνλ ζπληειεζηή απηεπαγσγήο ηνπ πελίνπ. Θα θαηαγξαθνύλ επίζεο, ε θακπύιε ηεο
ηάζεο ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή, όπσο θαη ε θακπύιε θάζεο σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο
δηέγεξζεο θαη ζα παξαηεξεζνύλ, ηέινο, νη ειεύζεξεο θζίλνπζεο ηαιαληώζεηο ηνπ
θπθιώκαηνο.
21.2

Θεσξία

21.2.1 Πεξηγξαθή ελόο θπθιώκαηνο ζπληνληζκνύ

ρήκα 21.1 Κύθισκα RLC ζε ζεηξά.
Σν δηάγξακκα ηνπ θπθιώκαηνο ζην ρ. 21.1 παξηζηάλεη έλα θύθισκα απνηεινύκελν από
κηα αληίζηαζε R, έλα πελίν L, θαη έλαλ ππθλσηή C ζε ζεηξά. Αλ ν ππθλσηήο είλαη αξρηθά
θνξηηζκέλνο κε ηάζε U, ζα θπθινθνξήζεη ζην θύθισκα ξεύκα Θ, θαη ην ζύζηεκα ζα
εθηειέζεη ηαιαληώζεηο. Η ηαιάλησζε πεξηιακβάλεη πεξηνδηθή κεηαθνξά ελέξγεηαο απν ηνλ
ππθλσηή ζην πελίν, δειαδή από ην ειεθηξηθό ζην καγλεηηθό πεδίν θαη αληίζηξνθα. Δμ αηηίαο
ηεο αληίζηαζεο R, ην ξεύκα Θ θαη επνκέλσο ε ελέξγεηα πνπ παξακέλεη ζηα πεδία ζπλερώο
κεηώλεηαη, κε απνηέιεζκα κηα βαζκηαία ειάηησζε ηνπ πιάηνπο ησλ ηαιαληώζεσλ.
Γηα κία ιεπηνκεξή κειέηε ησλ θπθισκάησλ ζπληνληζκνύ θαη ησλ ειεθηξηθώλ ηνπο
ηαιαληώζσλ ζαο παξαπέκπνπκε ζην Παξάξηεκα Π21 ηεο άζθεζεο.
Αλ ζην θύθισκα δελ ππήξρε απόζβεζε (R = 0) ζα είρακε ακείσην ηαιαλησηή κε
ραξαθηεξηζηηθή θπζηθή ζπρλόηεηα ή ηδηνζπρλόηεηα:
σν =

1
LC

(21.1)

όπνπ L ε απηεπαγσγή ηνπ πελίνπ θαη C ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή. Η ζπρλόηεηα απηή
εμαξηάηαη επνκέλσο, κόλνλ απν ηα ζηνηρεία L, C ηνπ θπθιώκαηνο.

4

Παξαηήξεζε: Όπσο γλσξίδνπκε ε ζπρλόηεηα f, ζπλδέεηαη κε ηε γσληαθή (ή θπθιηθή)
ζπρλόηεηα σ, κε ηε ζρέζε σ = 2πf . ηελ Άζθεζε απηή, όπσο άιισζηε θαη ζηηο ππόινηπεο
Αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηαιαληώζεηο, νλνκάδνπκε ζπλήζσο ζπρλόηεηα, γηα ιόγνπο
ζπληνκίαο, θαη ηε γσληαθή ζπρλόηεη, σ.
21.2.2 Δμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο θπθιώκαηνο ζπληνληζκνύ
Αλ ζην παξαπάλσ θύθισκα πξνζζέζνπκε σο πεγή ελέξγεηαο ηελ ελαιιαζζόκελε ηάζε U
= U0cosσt (ρ. 21.2), παξάγνληαη εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο, νη νπνίεο, ύζηεξα από έλα
κεηαβαηηθό ζηάδην, θζάλνπλ ζε κηα κόληκε θαηάζηαζε, όπνπ ην ξεύκα Θ , ηαιαληώλεηαη
εκηηνληθά κε ηε ζπρλόηεηα σ ηεο δηεγείξνπζαο ηάζεο.
Θ = Θ0 cos(σt + θ)

(21.2)

Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο Θ0, πνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξό, δίλεηαη απν ηε ζρέζε
Θ0 =

Uo

(21.3)

R  (L  1 / C )2
2

U0

ρήκα 21.2

Κύθισκα RLC δηεγεηξόκελν απν ελαιιαζζόκελε ηάζε, U = U0cosσt.

θαη ε δηαθνξά θάζεο θ, κεηαμύ ξεύκαηνο θαη ηάζεο, πνπ νθείιεηαη ζηε δξάζε ησλ
ρσξεηηθώλ θαη επαγσγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθιώκαηνο, δίλεηαη απν ηε ζρέζε:
1
 L
tanθ = C
R

(21.4)

Η παξάζηαζε Ζ = R 2  (L  1 / C )2 νλνκάδεηαη εκπέδεζε ή ζύλζεηε αληίζηαζε ηνπ
θπθιώκαηνο, ελώ ην αληίζηξνθν ηήο αληίζηαζεο Y = 1/Ζ, νλνκάδεηαη ζύλζεηε αγσγηκόηεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ζύλζεηε αγσγηκόηεηα Τ, κεηξάηαη ζε Siemens (S) (1 S = 1 Ω-1)
Όπσο πξνθύπηεη από ηελ Δμ. (21.3), ην πιάηνο ηνπ ξεύκαηνο παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ
όηαλ Lσ = 1/Cσ, νπόηε έρνπκε Ζ = R θαη ην θύθισκα εκθαλίδεη σκηθή ζπκπεξηθνξά. Σόηε,
από ηε ζρέζε Lσ = 1/Cσ θαη ηελ Δμ. (21.1), έρνπκε:
σ = σζ =

1
LC

= σ0

(21.5)

Η ζπρλόηεηα απηή νλνκάδεηαη ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην σζ θαη,
όπσο βιέπνπκε, ζπκπίπηεη κε ηελ ηδηνζπρλόηεηα σ0, ηνπ ζπζηήκαηνο.
ην ρ. 21.3 θαίλεηαη ε θακπύιε ζπληνληζκνύ ελόο θπθιώκαηνο RLC ζε ζεηξά, δειαδή ε
γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ξεύκαηνο Θ0, σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο, f = σ/2π,
γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο αληίζηαζεο, R. Παξαηεξείηαη όηη όζν κηθξόηεξε είλαη ε R,
ηόζν νμύηεξνο είλαη ν ζπληνληζκόο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ην ξεύκα θζάλεη ηε κέγηζηε ηηκή
ηνπ ζηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ Δμ. (21.5) θαη ην πιάηνο ηνπ είλαη ηόηε
I0 max =

Uo
R

(21.6)
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ρήκα 21.3 Κακπύιε ζπληνληζκνύ ελόο θπθιώκαηνο RLC ζε ζεηξά γηα ηξείο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο
αληίζηαζεο, R. H ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ είλαη f0 = (106 /2π) s-1. Σν εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ νξίδεηαη σο Γf = f2
− f1, όπνπ f1 θαη f2 είλαη νη ζπρλόηεηεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε
ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο ίζεο κε ην 1/

2 = 0,707 ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ, I0 max.

H oμύηεηα κηαο ηέηνηαο θακπύιεο κεηξάηαη κε ην εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ Γf = f2 − f1,
όπνπ f1 θαη f2 είλαη νη ζπρλόηεηεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ, πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο ίζεο κε ην 1/ 2 = 0,707 ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ (ρ.
21.3). Δπεηδή ε ελέξγεηα, άξα θαη ε ηζρύο ηεο ηαιάλησζεο, είλαη αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ
ηνπ πιάηνπο ηνπ ξεύκαηνο, νη ηηκέο απηέο αληηζηνηρνύλ ζηε κηζή ηηκή ηεο ηζρύνο. Με άιια
ιόγηα, ζηηο ηηκέο f1 θαη f2 ηεο ζπρλόηεηαο δηέγεξζεο ε ηζρύο έρεη κεησζεί θαηά 50%. Δίλαη
θαλεξό όηη όζν πην νμεία είλαη ε θακπύιε ζπληνληζκνύ, ηόζν ζηελόηεξε είλαη θαη ε δώλε,
Γf, ησλ ζπρλνηήησλ πνπ επηιέγνληαη από ην θύθισκα.
21.2.3 Ο παξάγνληαο πνηόηεηαο ή ππέξηαζεο Q, ελόο θπθιώκαηνο ζπληνληζκνύ
Γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ επηιεθηηθόηεηα ελόο ηαιαληνύκελνπ ζπζηήκαηνο, εηζάγνπκε
ηελ έλλνηα ηεο πνηόηεηάο ηνπ. Απηή νξίδεηαη από ηελ παξάκεηξν Q (λα κε ζπγρέεηαη κε ην
θνξηίν) πνπ θαιείηαη ζπληειεζηήο πνηόηεηαο ελόο θπθιώκαηνο θαη δίλεηαη απν ην πειίθν:
κέγηζηε απνηακηεπκέλε ελέξγεηα ζηνλ ζπληνληζκό
Q = 2π ---------------------------------------------------------θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ζε ρξόλν κηαο πεξηόδνπ
Με βάζε ηνλ νξηζκό απηό βξίζθνπκε όηη
Q = Lσ0 / R

(21.7)

Μπνξεί εμάιινπ λα απνδεηρζεί όηη ην Q ηζνύηαη κε ην πειίθν ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ
δηα ηνπ εύξνπο δώλεο ζπρλνηήησλ Γf = f2 − f1, ηεο θακπύιεο (ρ. 21.3)
Q=

6

f0

 0
f 

(21.8)

Από ηελ Δμ. (21.8) πξνθύπηεη όηη όζν πην νμεία είλαη ε θακπύιε ζπληνληζκνύ, ηόζν
κεγαιύηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ Q. Απηό άιισζηε δηθαηνινγεί θαη ηελ νλνκαζία ηνπ, γηαηί κία
νμεία θακπύιε ζπληνληζκνύ ππνδεηθλύεη όηη ην θύθισκα θάλεη επηινγή ζηελήο πεξηνρήο
ζπρλνηήησλ θαη είλαη επνκέλσο θαιήο πνηόηεηαο.
ηελ θαηάζηαζε ζπληνληζκνύ ηα πιάηε ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ πελίνπ θαη ηνπ ππθλσηή
είλαη ίζα:
U OL = σ0 LI0 = I0/σ0C = U OC

Καη επεηδή ζην ζπληνληζκό I0 = U0/R, έρνπκε όηη
U OL = U OC = QU0

(21.9)

Σν Q πνιιέο θνξέο ιέγεηαη θαη ζπληειεζηήο ππεξηάζεσο ηνπ θπθιώκαηνο θαη κπνξεί
εύθνια λα ππνινγηζηεί από ηελ Δμ. (21.9), αλ γλσξίδνπκε ην U0 θαη ην U OL ή ην U OC .

ρήκα 21.4 Οη θακπύιεο ηεο ηάζεο U (έληνλε θακπύιε) θαη ηνπ ξεύκαηνο Ι (γθξί θακπύιε) ζε δηεγεηξόκελν
θύθισκα RLC ζεηξάο, σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ t. (α) Γηα σ < σ0 ην ξεύκα πξνεγείηαη ηεο ηάζεο. Πξάγκαηη, ην
κέγηζην ηνπ ξεύκαηνο εκθαλίδεηαη εδώ λσξίηεξα από ην κέγηζην ηεο ηάζεο. (β) Γηα σ > σ 0 ην ξεύκα έπεηαη ηεο
ηάζεο.

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ Δμ. (21.4), ζηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ (σ = σ0) ην ξεύκα είλαη
ζε θάζε κε ηελ εθαξκνδόκελε ηάζε (θ = 0), νπόηε ηα δύν κεγέζε ηαιαληώλνληαη ζε θάζε, κε
απνηέιεζκα ε κέζε ηζρύο λα είλαη κέγηζηε. 'Οηαλ ε ζπρλόηεηα ηεο δηεγείξνπζαο ηάζεο είλαη
κεγαιύηεξε ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ (σ > σ0), ππεξηζρύεη ε επαγσγηθή αληίζηαζε (Lσ >
1/Cσ) θαη απν ηελ Δμ. (21.4) πξνθύπηεη όηη tanθ < 0, νπόηε ην ξεύκα έπεηαη ηεο ηάζεο (ρ.
21.4β), ελώ γηα ζπρλόηεηεο κηθξόηεξεο ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ (σ < σ0) ππεξηζρύεη ε
ρσξεηηθή αληίζηαζε (1/Cσ > Lσ), νπόηε έρνπκε tanθ > 0 θαη ην ξεύκα πξνεγείηαη ηεο ηάζεο
(ρ. 21.4α).
Η κεηαβνιή ηεο θάζεο, θ, κεηαμύ ξεύκαηνο θαη ηάζεο σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο
απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 21.5, γηα 3 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ παξάγνληα Q.
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ρήκα 21.5 Μεηαβνιή ηεο δηαθνξάο θάζεο θ, κεηαμύ ηάζεο θαη ξεύκαηνο γηα ην θύθισκα ζπληνληζκνύ
RLC ζεηξάο ηνπ ρ. 21.3, σο ζπλάξηεζε ηνπ πειίθνπ σ/σ0, όπνπ σ ε ζπρλόηεηα δηέγεξζεο θαη σ0 ε ζπρλόηεηα
ζπληνληζκνύ. Η δηαθνξά θάζεο κεδελίδεηαη, όηαλ ε ζπρλόηεηα δηέγεξζεο ζπκπίπηεη κε ηε ζπρλόηεηα
ζπληνληζκνύ. Γηα σ> σ0 , ην θ είλαη αξλεηηθό (ην ξεύκα πζηεξεί σο πξνο ηελ ηάζε), ελώ γηα σ < σ0 , ην θ είλαη
ζεηηθό.

Ο ζπληειεζηήο πνηόηεηαο Q, κπνξεί ηέινο λα πξνζδηνξηζηεί από ηηο ειεύζεξεο θζίλνπζεο
ηαιαληώζεηο ελόο θπθιώκαηνο RLC, θαη ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό, n, ησλ αθηηλίσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή κεηώλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα ίζν κε e. Καη
επεηδή ε ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ ηνπ πιάηνπο, έρνπκε ηε
δπλαηόηεηα λα κεηξήζνπκε ην Q κέζσ ηεο κέηξεζεο ηνπ πιάηνπο. Μεηξώληαο δειαδή ηνλ
αξηζκό ησλ θύθισλ, n, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην πιάηνο κεηώλεηαη θαηά έλαλ
παξάγνληα e1/2 ή ζην 60% ηεο αξρηθήο ηηκήο, ππνινγίδνπκε ηνλ παξάγνληα Q από ηε ζρέζε
Q = 2πn,

(21.10)

αθνύ ζηνλ έλα θύθιν πεξηιακβάλνληαη 2π αθηίληα.

21.3 Μέζνδνο
Γηα λα κειεηήζνπκε ην θαηλόκελν ηνπ ζπληνληζκνύ ζην θύθισκα RLC, ηξνθνδνηνύκε ηα
άθξα ηνπ θπθιώκαηνο κε κηα απιή εκηηνληθή ηάζε κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο θαη, γηα ηηο
δηάθνξεο ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο f, κεηξνύκε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ πιάηνπο ηνπ ξεύκαηνο Θ0
θαη ηεο ηάζεο, U0. Με βάζε ηηο ηηκέο απηέο ραξάδνπκε ηελ θακπύιε ζπληνληζκνύ, δειαδή
ηελ εμάξηεζε ηεο ηηκήο ηνπ πιάηνπο ηνπ ξεύκαηνο Θ0, από ηε ζπρλόηεηα δηέγεξζεο f .
Απν ηελ θακπύιε ζπληνληζκνύ κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία
ηνπ θπθιώκαηνο σο εμήο:
 Από ηε ζέζε ηνπ κεγίζηνπ ηεο Θ0 βξίζθνπκε ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ f0.
 Από ηελ ηηκή ηνπ κεγίζηνπ ηεο Θ0 ππνινγίδνπκε ηελ νιηθή σκηθή αληίζηαζε Rνι, ηνπ
θπθιώκαηνο. Η Rνι πεξηιακβάλεη, εθηόο απν ηελ Rκ (βι. ρ. 21.6), ηελ σκηθή αληίζηαζε
Rα, ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθιώκαηνο πνπ θαιείηαη αληίζηαζε απσιεηώλ.
Έρνπκε επνκέλσο
Rνι = Rκ + Rα
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(21.11)

 Απν ην εύξνο Γf ηεο θακπύιεο ζπληνληζκνύ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο Δμ. (21.8)
ππνινγίδνπκε ηνλ ζπληειεζηή πνηόηεηαο (ή ππεξηάζεσο), Q.
 Από ηε κέηξεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο, Γt, κεηαμύ ησλ θπκαηνκνξθώλ ηεο
ηάζεο, U, θαη ηνπ ξεύκαηνο, Θ, πξνζδηνξίδνπκε ηε κεηαηόπηζε ηεο θάζεο, θ, κεηαμύ
ξεύκαηνο θαη ηάζεο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε κεηαηόπηζε ηεο θάζεο θ, ζπλδέεηαη κε ηε
ρξνληθή θαζπζηέξεζε Δt, κε ηε ζρέζε:



t
3600  t  f  3600
T

(21.12)

 Απν ηε γλσζηή ηηκή ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ππθλσηή, C, θαη ηηο ηηκέο ησλ Rνι θαη σ0
θαη κε ηε βνήζεηα ηεο Δμ. (21.7) κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηνπ L.
21.4 Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: (βι. ρ. 21.6):
 Μία παικνγελλήηξηα ρακειώλ ζπρλνηήησλ, σο πεγή εκηηνληθήο ηάζεο θαη
ηεηξαγσληθώλ παικώλ κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο
 Σν θύθισκα RLC πνπ πξόθεηηαη λα κειεηήζνπκε θαη έλαλ παικνγξάθν γηα ηε
κέηξεζε ηεο πεξηόδνπ θαη ηνπ πιάηνπο ησλ παικώλ

ρήκα 21.6 Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζπληνληζκνύ ζε θύθισκα RLC. Η δηάηαμε
απνηειείηαη από κία παικνγελλήηξηα ρακειώλ ζπρλνηήησλ, ην θύθισκα RLC θαη έλαλ παικνγξάθν (κε
εηθνληδόκελν).

21.4.1 Η γελλήηξηα παικώλ
Σν πιάηνο ηεο εκηηνληθήο ηάζεο θαη ησλ παικώλ πνπ παξάγνληαη από ηε γελλήηξηα
ξπζκίδεηαη κε ην θνπκπί «ΑMPLITUDE», ελώ ε ζπρλόηεηα ξπζκίδεηαη από ην ζπλδπαζκό
ηνπ θνπκπηνύ θαη «FREQUENCY RANGE» θαη ηνπ ξενζηάηε «FREQUENCY», ζην
αξηζηεξό κέξνο ηεο γελλήηξηαο. Σν πιάηνο ησλ παικώλ ξπζκίδεηαη από 0 έσο 10 V, ελώ ε
ζπρλόηεηά ηνπο από 0 έσο 2 MHz. Δπίζεο, κε ην πάηεκα ησλ θαηάιιεισλ θνπκπηώλ
«FUNCTION», πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο πξόζνςεο ηνπ νξγάλνπ, νη παικνί
πνπ παξάγνληαη από ηε γελλήηξηα είλαη εκηηνληθήο, ηξηγσληθήο ή νξζνγώληαο κνξθήο,
αληηζηνίρσο.
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Η ζπρλόηεηα ησλ παικώλ αλαγξάθεηαη ζηελ ςεθηαθή νζόλε πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό
κέξνο ηεο πξόζνςεο ηεο γελλήηξηαο, ελώ ην πιάηνο ησλ παικώλ πνπ παίξλνπκε από ηε
γελλήηξηα πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ παικνγξάθν ή κε άιινλ κεηξεηή.
Ο δηαθόπηεο ON/OFF ηνπ νξγάλνπ βξίζθεηαη ζηελ πίζσ όςε ηνπ.
21.4.2 Σν θύθισκα RLC
Σν θύθισκα απηό (βι. ρ. 21.6) απνηειείηαη από κηα βάζε από πιεμηγθιάο γηα ηε
ζπλαξκνιόγεζε ηνπ θπθιώκαηνο, ζηελ νπνία βάζε, κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο, εηζάγνληαη
ή αθαηξνύληαη ηα ζηνηρεία R, L θαη C. Σελ αληίζηαζε R, ηελ απνθαινύκε «κεηξεηηθή»,
επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο, όπσο ζα δνύκε πην θάησ (Παξάγξ.
21.4.4) θαη γη‟ απηό ηε ζπκβνιίδνπκε κε Rκ. εκεηώλνπκε όηη νη ηηκέο ηεο αληίζηαζεο θαη ηνπ
ππθλσηή είλαη Rκ = 100 Ω, θαη C = 4,7 nF αληηζηνίρσο, ελώ νη ηηκέο ηεο απηεπαγσγήο L, θαη
ηεο αληίζηαζεο απσιεηώλ ηνπ θπθιώκαηνο, πνπ είλαη ε σκηθή αληίζηαζε πεξηέιημεο ηνπ
πελίνπ RL, πξνζδηνξίδνληαη πεηξακαηηθά από ηνλ ζπνπδαζηή.
21.4.3 Ο παικνγξάθνο
Ο παικνγξάθνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο πεξηόδνπ θαη ηνπ πιάηνπο ησλ
παικώλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θπθιώκαηνο RLC, έρεη κεγάιε αληίζηαζε εηζόδνπ θαη δελ
αιινηώλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπθιώκαηνο. Η ιεηηνπξγία ηνπ παικνγξάθνπ πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά ζηελ Άζθεζε 15, ηνπ Σόκνπ Ι ησλ Δξγαζηεξηαθώλ Αζθήζεσλ Φπζηθήο.
21.4.4 πλδέζεηο γηα ηε κέηξεζε ησλ ρξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θπθιώκαηνο RLC
 Γηα λα κεηξήζνπκε ην πιάηνο ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο U0, ζπλδένπκε ην θαλάιη ChI
ηνπ παικνγξάθνπ ζηα άθξα ηεο γελλήηξηαο, όπσο θαίλεηαη ζην ρ. 21.6. (Βι. Παξάγξ.
21.5.1)
 Γηα λα κεηξήζνπκε ην πιάηνο θαη ηε θάζε ηνπ ξεύκαηνο Ι0, πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα,
ζπλδένπκε ην θαλάιη ChII ηνπ παικνγξάθνπ ζηα άθξα ηεο κεηξεηηθήο αληίζηαζεο Rκ =
100 Ω (ζέζεηο Γ θαη Β ηνπ θπθιώκαηνο), πξνζέρνληαο ώζηε ην καύξν (γεησκέλν) βύζκα
ηνπ παικνγξάθνπ λα ζπλδεζεί κε ην άθξν Γ ηεο αληίζηαζεο Rκ (πνπ αληηζηνηρεί ζηε
γείσζε ηεο γελλήηξηαο), θαη λα κεηξήζνπκε ηελ ηάζε U OR1 (Παξάγξ. 21.5.1). Δίλαη
πξνθαλέο όηη ην ξεύκα Θ0, βξίζθεηαη από ηε ζρέζε
Θ0 =

U OR1
Rκ

ελώ ε κεηαηόπηζε ηεο θάζεο ηνπ ξεύκαηνο σο πξνο εθείλελ ηεο ηάζεο πνπ ηξνθνδνηεί ην
θύθισκα βξίζθεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο κεηαμύ ησλ δύν
θπκαηνκνξθώλ, όπσο ζα δνύκε ζηελ Δθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο (Παξάγξ. 21.5.2).
 Γηα λα κεηξήζνπκε ην πιάηνο ηεο ηάζεο, UC, ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή, αληαιιάζζνπκε ηηο
ζέζεηο κεηαμύ ηεο κεηξεηηθήο αληίζηαζεο, Rκ, θαη ηνπ ππθλσηή, C, έηζη ώζηε ην έλα άθξν
ηνπ ππθλσηή λα είλαη γεησκέλν, θαη ζπλδένπκε ηα άθξα ηνπ ππθλσηή κε ην θαλάιη ChII
ηνπ παικνγξάθνπ (πξνζέρνληαο πάληα ώζηε ην καύξν (γεησκέλν) βύζκα ηνπ παικνγξάθνπ
λα ζπλδεζεί κε ην γεησκέλν άθξν ηνπ ππθλσηή C) (Παξάγξ. 21.5.3).
Βηβιηνγξαθία
1. E.M. Purcell, Μαζήκαηα Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Berkeley, Σόκνο 2: Ηιεθηξηζκόο θαη
Μαγλεηηζκόο, Κεθ. 8: Παξαγξ. 8.1 θαη 8.2, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Δ.Μ.Π. (Αζήλα
2004).
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2. Ohanian, Φπζηθή, Σόκνο Β: Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο-Οπηηθή, Κεθ. 34, Δθδόζεηο πκκεηξία
(Αζήλα 19910).
3. H.D. Young, Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή, Σόκνο Β: Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο, Οπηηθή, ύγρξνλε
Φπζηθή, Κεθ. 32: Παξάγξ. 32.2 – 32.5, Δθδόζεηο Παπαδήζε (Αζήλα 1994).
4. Η.J. Pain, Φπζηθή ησλ ηαιαληώζεσλ θαη ησλ θπκάησλ, Κεθάιαην 2, Δθδόζεηο πκκεηξία
(Αζήλα 1990).
5. H.D. Young θαη R.A. Freedman, Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή Sears and Zemansky, Σόκνο Α΄:
Μεραληθή-Κύκαηα, Κεθ. 13: Παξάγξ. 13.8, Δθδόζεηο Παπαδήζε (Αζήλα 2009).
21.5 Δθηέιεζε
πλαξκνινγήζηε ην θύθισκα RLC ζεηξάο όπσο θαίλεηαη ζην ρ. 21.6, ζπλδέζηε ην κε ηε
γελλήηξηα θαη ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ηε γελλήηξηα θαη ηνλ παικνγξάθν. πλδέζηε κεηά ην
θαλάιη ChI ηνπ παικνγξάθνπ ζηα άθξα ηεο γελλήηξηαο.
ΠΡΟΟΥΗ: ε όιεο ηηο κεηξήζεηο ζαο ην καύξν (γεησκέλν) θαιώδην ηνπ παικνγξάθνπ
πξέπεη λα ζπλδέεηαη πάληα κε ην αξλεηηθό (), γεησκέλν, βύζκα ηεο γελλήηξηαο, ώζηε λα
κελ βξαρπθπθιώλεηαη θαλέλα από ηα ζηνηρεία ηνπ θπθιώκαηνο.
21.5.1 Καηαγξαθή ηεο θακπύιεο ζπληνληζκνύ ηνπ ξεύκαηνο
1. Αθνύ ζπλδέζεηε ην θαλάιη ChI ηνπ παικνγξάθνπ ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο, όπσο
θαίλεηαη ζην ρ. 21.6, επηιέμηε ζηε γελλήηξηα ηελ θιίκαθα ζπρλνηήησλ ησλ 20 kHz θαη
ξπζκίζηε ηε ζπρλόηεηα ζην 1 kHz.
2. Ρπζκίζηε από ηε γελλήηξηα ην πιάηνο U0, ηεο θπκαηνκνξθήο πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα
ηνπ θπθιώκαηνο RLC ζηελ ηηκή 1 V, κεηξώληαο ην κε ηνλ παικνγξάθν.
3. πλδέζηε ηα άθξα Γ θαη Β ηεο αληίζηαζεο Rκ ζην θαλάιη ChII ηνπ παικνγξάθνπ γηα λα
κεηξήζεηε ην πιάηνο ηεο ηάζεο, U 0Rκ , ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο. (Πξνζνρή θαη πάιη λα
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ηα καύξα, γεησκέλα, θαιώδηα ησλ δύν θαλαιηώλ). Καηαρσξήζηε ηηο
κεηξήζεηο ζαο (f θαη U 0Rκ ) ζηνλ Πίλαθα Ι.
Πίλαθαο Ι.
Rκ = 100 Ω
fγελ
(kHz)

U0 = 1 V

U 0Rκ

(V)

I0
(mA)

1
2
…..

4. Υσξίο λα κεηαβάιεηε ην πιάηνο ηεο ηάζεο ηεο θπκαηνγελλήηξηαο U0, επαλαιάβεηε ηα
βήκαηα 3 θαη 4 γηα ζπρλόηεηεο ηεο γελλήηξηαο fγελ, κεηαμύ 1 θαη 20 kΗz, κε βήκα 1 kΗz θαη
ζπκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα Ι. Πξνζνρή: ηελ πεξηνρή ηνπ ζπληνληζκνύ (8 – 12 kΗz, κέγηζην
U 0Rκ ) ρξεζηκνπνηήζηε βήκαηα ησλ 0,2 kΗz.
5. Πξνζδηνξίζηε, θαηά πξνζέγγηζε, ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, ηε ζπρλόηεηα δειαδή
εθείλε γηα ηελ νπνία ην πιάηνο ηνπ ξεύκαηνο παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ.
f0 = ….  …..
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21.5.2 Καηαγξαθή ηεο θακπύιεο θάζεο ηνπ ξεύκαηνο
1. Υσξίο λα αιιάμεηε θαζόινπ ηελ πξνεγνύκελε ζπλδεζκνινγία, παξαηεξήζηε ζηελ νζόλε
ηνπ παικνγξάθνπ ηελ θπκαηνκνξθή ηήο εθαξκνδόκελεο ηάζεο U, ζην θαλάιη ChI, θαη ηελ
θπκαηνκνξθή ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηεο κεηξεηηθήο αληίζηαζεο, U Rκ (πνπ ε ρξνληθή
ζπκπεξηθνξά ηεο ηαπηίδεηαη κε εθείλελ ηνπ ξεύκαηνο Θ), ζην θαλάιη ChII, κεηαηνπηζκέλεο
θαηά Γt, ιόγσ ηεο δηαθνξάο θάζεο κεηαμύ ξεύκαηνο θαη ηάζεο.
2. Γηα ηηκέο ζπρλνηήησλ κεηαμύ 2 θαη 20 kHz κεηξήζηε ηε δηαθνξά ρξόλνπ Γt, (είηε από ηηο
ζέζεηο ησλ κεγίζησλ, είηε από ηηο ζέζεηο κεδεληζκνύ ησλ θπκαηνκνξθώλ) θαη θαηαγξάςηε ηηο
κεηξήζεηο ζηνλ Πίλαθα ΙΙ. Γύξσ από ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, δειαδή ζηελ πεξηνρή
ζπρλνηήησλ 8 – 12 kHz, ρξεζηκνπνηήζηε έλα βήκα 0,5 kΗz. Οη ηηκέο ηεο Γt ζεκεηώλνληαη κε
ζεηηθό πξόζεκν όηαλ ην ξεύκα πξνεγείηαη ηεο ηάζεο θαη κε αξλεηηθό πξόζεκν ζηελ αληίζεηε
πεξίπησζε.
3.

Πξνζδηνξίζηε κε αθξίβεηα ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, πνπ αληηζηνηρεί ζην Γt = 0.
Πίλαθαο ΙΙ
f
(kHz)
2
3
…

Γt
(s)

f/f0

θπεηξ
(κνίξεο)

f0 = ….  …..
21.5.3 Καηαγξαθή ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή
1. Αλαζπλαξκνινγήζηε ην θύθισκα πνπ δίλεηαη ζην ρ. 21.6, ελαιιάζνληαο ηηο ζέζεηο ηεο
κεηξεηηθήο αληίζηαζεο, Rκ, κε ηνπ ππθλσηή, C, (δνζέληνο όηη ην έλα άθξν ηνπ ππθλσηή
πξέπεη λα είλαη γεησκέλν).
2. πλδέζηε ην θαλάιη ChII ηνπ παικνγξάθνπ ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή θαη κεηξήζηε ην
πιάηνο ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο, U 0C , ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλόηεηαο,
f, ζην δηάζηεκα 1 – 20 kHz. Γύξσ από ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, δειαδή ζηελ πεξηνρή
ζπρλνηήησλ 8 – 12 kHz, ρξεζηκνπνηήζηε έλα βήκα 0,5 kΗz. πκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα ΙΙΙ.
Πίλαθαο ΙΙΙ
f
(kHz)

U 0C

(V)

2
3
…

21.5.4 Παξαηήξεζε ησλ ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο
1. Δλαιιάμηε θαη πάιη ηηο ζέζεηο κεηξεηηθήο αληίζηαζεο θαη ππθλσηή θαη κεηαθέξηε ηνλ
επηινγέα θπκαηνκνξθήο (FUNCTION) ηεο γελλήηξηαο ζηε ζέζε «νξζνγώληνη παικνί».
Ρπζκίζηε ηε γελλήηξηα ώζηε λα παξάγεη ζπρλόηεηα 0,2 kHz θαη επηιέμηε ζηνλ παικνγξάθν
ηελ θαηάιιειε ζάξσζε (0,2 – 0,5 ms/div) γηα λα έρεηε πιεξέζηεξε εηθόλα ζηελ νζόλε. ην
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θαλάιη ChII, ζα εκθαλίδεηαη ηώξα ε εηθόλα ησλ ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο κε
απόζβεζε. Οη ηαιαληώζεηο απηέο ζα δηεγείξνληαη κε θάζε άλνδν θαη κε θάζε θάζνδν ηνπ
νξζνγώληνπ παικνύ.
2. Μεηξήζηε ηνλ αξηζκό ησλ θύθισλ, n, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην πιάηνο ησλ
ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ κεηώλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα e1/2, δειαδή ζην 60 % ηεο αξρηθήο
ηνπ ηηκήο. θάληε κηα εθηίκεζε ηνπ παξάγνληα Q από ηε ζρέζε
Q = 2πn

(21.10)

3. Απμήζηε αξγά ηε ζπρλόηεηα ηεο γελλήηξηαο κέρξη ηα 12 kHz θαη παξαθνινπζήζηε ηελ
εμέιημε ηεο θζίλνπζαο θπκαηνκνξθήο ζηελ νζόλε ηνπ παικνγξάθνπ, ζεκεηώλνληαο ηηο
όπνηεο παξαηεξήζεηο ζαο.
4. Κιείζηε ηνλ δηαθόπηε ηεο γελλήηξηαο θαη ηνλ παικνγξάθν θαη απνζπλδέζηε ην θύθισκα
ηνπνζεηώληαο ηα θαιώδηα ζηηο ππνδνρέο ηνπο.
21.6 Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
21.6.1 Υάξαμε ηεο θακπύιεο ζπληνληζκνύ ηνπ ξεύκαηνο
1. Τπνινγίζηε ηηο ηηκέο ηνπ πιάηνπο ηνπ ξεύκαηνο, Θ0 = U 0Rκ / Rκ, όπνπ Rκ = 100 Ω, σο
ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο, f, θαη θαηαρσξήζηε ηηο ηηκέο ηνπο ζηνλ Πίλαθα Ι.
2. Υαξάμηε ζε ραξηί κηιιηκεηξέ ηελ θακπύιε ζπληνληζκνύ (Θ0 σο ζπλάξηεζε ηνπ f) θαη από
απηήλ πξνζδηνξίζηε κε αθξίβεηα ηελ ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ, f0, θαζώο θαη ηνπ δf0.
Tν ζθάικα λα πξνζδηνξηζηεί θαη' εθηίκεζε από ηελ θακπύιε.
3. Πξνζδηνξίζηε, κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα, ην εύξνο δώλεο Γf = f2 – f1 (βι. ρ.
21.3) θαη από ηελ ηηκή απηή ππνινγίζηε ηελ ηηκή Q θαη εθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο δQ (Δμ.
21.8).
Q  δQ = …….
4. Από ηελ ηηκή ηνπ Θ0 ζηνλ ζπληνληζκό θαη ηνπ πιάηνπο ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο U0,
ππνινγίζηε (Eμ, 21.6) ηελ νιηθή αληίζηαζε, Rνι θαη, από απηήλ, ηελ αληίζηαζε απσιεηώλ ηνπ
θπθιώκαηνο (Δμ. 21.10), πνπ είλαη ε σκηθή αληίζηαζε ηνπ πελίνπ, RL. RL  δRL = ………
21.6.2 Υάξαμε ηεο θακπύιεο θάζεο ηνπ ξεύκαηνο
1. Από ηηο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ Πίλαθα ΙΙ ππνινγίζηε ηηο πεηξακαηηθέο
ηηκέο ηεο δηαθνξάο θάζεο, θπεηξ (θπεηξ = 2πΓt / Σ) θαη θαηαρσξήζηε ηηο ζηνλ Πίλαθα ΙΙ.
2. ε έλα δεύηεξν ραξηί κηιιηκεηξέ, θαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα ΙΙ, ζρεδηάζηε ηελ
θακπύιε θπεηξ σο ζπλάξηεζε ηνπ f / f0 θαη ζπγθξίλεηε ην δηάγξακκα απηό κε ηε κνξθή ηεο
αλακελόκελεο ζεσξεηηθήο θακπύιεο (ρ. 21.5).
3. Από ηελ πεηξακαηηθή θακπύιε ππνινγίζηε θαη πάιη ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, f0, θαη
εθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο, δf0. πγθξίλεηε ηελ ηηκή απηή κε εθείλελ πνπ βξήθαηε ζην 21.6.1,
βήκα 2.
4. Από ηε γλσζηή ηηκή ηνπ C, (C = 4,7 nF  5%) θαη ηελ ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ,
f0, πνπ βξήθαηε, ππνινγίζηε ηελ ηηκε ηεο απηεπαγσγήο, L, θαη εθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο δL.
L  δL = …….
5. Tελ νιηθή αληίζηαζε Rνι, θαζώο θαη ην ζθάικα ηεο, κπνξείηε λα ηελ ππνινγίζεηε θαη
από ηελ ηηκή ηνπ παξάγνληα ππεξηάζεσο, Q (Δμ. 21.7). πγθξίλεηε ηελ ηηκή απηή κε εθείλελ
πνπ ππνινγίζαηε ζην 21.6.1, βήκα 4. Πνηα από ηηο δύν κεζόδνπο ππνινγηζκνύ ηεο Rνι είλαη
πξνηηκόηεξε θαη γηαηί;
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21.6.3 Υάξαμε ηεο θακπύιεο ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή
1. ε έλα ηξίην ραξηί κηιιηκεηξέ, ραξάμηε κε βάζε ηνλ Πίλαθα ΙΙΙ, ηελ πεηξακαηηθή
θακπύιε ηνπ ελαιιαζζόκελεο ηάζεο, U 0C , ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή ζπλαξηήζεη ηεο
ζπρλόηεηαο, f.
2. Από ηελ θακπύιε απηή εθηηκήζηε θαη πάιη ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ f0, (κέγηζην ηεο
U 0C ) θαη, από ηελ ηηκή ηεο U 0C ζηνλ ζπληνληζκό, ππνινγίζηε ηνλ παξάγνληα ππεξηάζεσο, Q 
δQ (Δμ. 21.9).
3. πγθξίλεηε ηηο ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ f0, πνπ βξήθαηε κε ηηο ηξεηο κεζόδνπο.
Πνηα, θαηά ηε γλώκε ζαο, είλαη ε αθξηβέζηεξε θαη γηαηί;
21.6.4 Παξαηήξεζε ησλ ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο
1. Από ηνλ αξηζκό ησλ θύθισλ, n, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην πιάηνο ησλ ειεύζεξσλ
ηαιαληώζεσλ κεηώλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα e1/2, θάληε κηα εθηίκεζε ηνπ παξάγνληα Q κε
ηε βνήζεηα ηεο Δμ. 21.10.
2. ρνιηάζηε ζπλνιηθά θαη ζύληνκα ηα απνηειέζκαηά ζαο από ηελ παξαηήξεζε ησλ
ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ.
3. πγθξίλεηε ηηο ηηκέο ηνπ παξάγνληα ππεξηάζεσο Q, πνπ βξήθαηε κε ηηο δύν
πξνεγνύκελεο κεζόδνπο (Δμ. 21.8 θαη Δμ. 21.9) κε εθείλελ πνπ πξνδηνξίζαηε από ηηο
ειεύζεξεο ηαιαληώζεηο (Δμ. 21.10). Πνηα από ηηο ηξεηο κεζόδνπο είλαη πξνηηκόηεξε θαη γηαηί;
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΚΗΗ 21 (Π21)
Δμαλαγθαζκέλεο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο - πληνληζκόο
Π21.1. Κπθιώκαηα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ RLC
Έλα πελίν από κνλσκέλν ζύξκα δεκηνπξγεί κία απηεπαγσγή L. Όηαλ ην πελίν απηό
ζπλδέεηαη ειεθηξηθά κε έλαλ ππθλσηή C, ηόηε ηα ζηνηρεία απηά δεκηνπξγνύλ ην ιεγόκελν
θύθισκα L,C, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη έλαο ειεθηξνκαγλεηηθόο ηαιαλησηήο ζηνλ νπνίν
κπνξεί θαλείο λα δηεγείξεη ειεύζεξεο ηαιαληώζεηο. ηα ζηνηρεία ηνπ θπθιώκαηνο
πξνζζέηνπκε θαη ηελ αληίζηαζε απσιεηώλ Rνι, πνπ παξηζηά ηηο ζπλνιηθέο απώιεηεο ηνπ
θπθιώκαηνο, δειαδή ηηο απώιεηεο ζηνλ ππθλσηή ζην πελίν θαη ζηα ζπλδεηηθά θαιώδηα.
εκεηώλνπκε όηη, ζε ζπρλόηεηεο f < 20 kHz, νη νιηθέο απώιεηεο ζρεδόλ ηαπηίδνληαη κε ηηο
απώιεηεο ζηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ πελίνπ, δειαδή Rνι = RL.
πλήζσο ε δηέγεξζε ηνπ θπθιώκαηνο γίλεηαη κε κηα γελλήηξηα ελαιιαζζόκελεο ηάζεο,
πνπ ζα ηελ απνθαινύκε πεγή. Έηζη, αλάινγα κε ην πώο ε πεγή ζπλδέεηαη κε ηα ζηνηρεία L,C,
(ηελ RL ηε ζεσξνύκε ελζσκαησκέλε ζην πελίν) ηα θπθιώκαηα ρσξίδνληαη ζε θπθιώκαηα
ζεηξάο (ρ. Π21.1α) θαη θπθιώκαηα παξαιιήινπ (ρ. Π21.1β). Με ηα θπθιώκαηα
παξαιιήινπ δελ ζα αζρνιεζνύκε ζηελ Άζθεζε απηή.

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζήκαηνο πνπ παξάγεη ε πεγή, ζηα θπθιώκαηα απηά κπνξνύλ λα
δηεγεξζνύλ ειεύζεξεο ή εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο. Σηο ειεύζεξεο ηαιαληώζεηο ηηο
παξαηεξεί θαλείο ζηελ νζόλε ηνπ παικνγξάθνπ, όηαλ ε πεγή παξάγεη νξζνγώληνπο παικνύο
ζρεηηθά κεγάιεο δηάξθεηαο, ζηα κέησπα ηνπ παικνύ. Η ηαιάλησζε είλαη θζίλνπζα θαη
γίλεηαη κε ζπρλόηεηα πεξίπνπ σ0 = 1/(LC)1/2, πνπ νλνκάδεηαη θπζηθή ζπρλόηεηα ή
ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ηαιαλησηή. ηελ πεξίπησζε όπνπ ε πεγή παξάγεη αξκνληθό ζήκα ηύπνπ
U(t) = U0 cos(σt), νη ηαιαληώζεηο ζην θύθισκα ζα είλαη εμαλαγθαζκέλεο θαη ε ζπρλόηεηά
ηνπο εδώ είλαη ε ίδηα κε απηή ηεο πεγήο. Απηό πνπ δηαθνξνπνηείηαη είλαη ε θάζε ηεο
ηαιάλησζεο θαη ην πιάηνο ηεο, ην νπνίν κεγηζηνπνηείηαη όηαλ ε ζπρλόηεηα ηεο πεγήο
ζπκπίπηεη κε ηε θπζηθή ζπρλόηεηα ηνπ ηαιαλησηή.
Π21.2. Δμαλαγθαζκέλεο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο ζε θύθισκα RLC ζεηξάο
ην θύθισκα RLC ζεηξάο (ρ. Π21.1α), ε πεγή ελαιιαζζνκέλεο ηάζεο ζπλδέεηαη ζε
ζεηξά κε ηα ππόινηπα ζηνηρεία, νπόηε ην ελαιιαζζόκελν ξεύκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην
θύθισκα δηαξξέεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ θπθιώκαηνο θαη έρεη εληαία ηηκή παξά ην όηη νη
ελαιιαζζόκελεο ηάζεηο ζηα ζηνηρεία απηά δηαθέξνπλ. Σν πιάηνο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ απηνύ
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ξεύκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί. Πξάγκαηη έζησ όηη ε πεγή ελαιιαζζόκελεο ηάζεο παξάγεη
ειεθηξηθό ζήκα ηύπνπ:

U (t )  U 0 cos( t )

(Π21.1)

όπνπ σ είλαη ε θπθιηθή ζπρλόηεηα θαη U0 είλαη ην πιάηνο ηεο παξαγόκελεο ελαιιαζζόκελεο
ηάζεο. Γηα ιόγνπο θαιύηεξεο επνπηείαο, ζα ππνζέζνπκε όηη ε εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο
πεγήο είλαη κεδέλ, δειαδή ε πεγή είλαη κία ηδαληθή πεγή ελαιιαζζόκελεο ηάζεο. Μεηαμύ
άιισλ απηό ζεκαίλεη όηη ε πεγή δε ζπκβάιεη ζηελ αληίζηαζε απσιεηώλ.
Με δεδνκέλεο ηηο ηηκέο U0 θαη σ, ηξία είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ εδώ:
 πνηα είλαη ε ζπλάξηεζε ξεύκαηνο Θ = Θ(σ)
 πνηα είλαη ε ζπλάξηεζε θάζεο θ = θ(σ), σο πξνο απηήλ ηεο πεγήο
 πνηα είλαη ε ζπλάξηεζε ηάζεο ζην πελίν, UL = UL(σ), ή ζηνλ ππθλσηή, UC = UC(σ).
Π21.2.1 Η ζπλάξηεζε ξεύκαηνο. Κακπύιε ζπληνληζκνύ ξεύκαηνο
Σε ζπλάξηεζε ξεύκαηνο ζα ηελ ππνινγίζνπκε θαηαθεύγνληαο ζηνπο κηγαδηθνύο
αξηζκνύο, όπνπ ε ηάζε ηεο πεγήο U0 θαη ε αληίζηαζε απσιεηώλ R, απνδίδνληαη κε
πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο, ελώ νη αληηζηάζεηο ηνπ πελίνπ θαη ηνπ ππθλσηή κε ηηο θαληαζηηθέο
ηηκέο, jσL θαη 1 / jσC αληίζηνηρα, όπνπ j είλαη ε θαληαζηηθή κνλάδα. ηνλ θαληαζηηθό
αξηζκό j πξνζδίδεηαη ε ηδηόηεηα: j 2 = –1. Δπνκέλσο ζε κηγαδηθέο κεηαβιεηέο ν δεύηεξνο
λόκνο ηνπ Kirchhoff έρεη ηε κνξθή
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όπνπ İ είλαη ην κηγαδηθό ξεύκα πνπ ξέεη ζην θύθισκα. Από ηελ ηειεπηαία ζρέζε πξνθύπηεη
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(Π21.3)
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Η Δμ. (Π21.3) νξίδεη ην πιάηνο αιιά θαη ηε θάζε ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο, σο πξνο
εθείλελ ηεο πεγήο θαη νπζηαζηηθά είλαη ν λόκνο ηνπ Ohm, δηαηππσκέλνο ζε κηγαδηθή κνξθή.
ηνλ παξαλνκαζηή ε κηγαδηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο απνηειείηαη από δύν κέξε, ην
πξαγκαηηθό θαη ην θαληαζηηθό.
Σν πιάηνο ηνπ ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ νζόλε ελόο
παικνγξάθνπ (αλεμαξηήησο θάζεο) ηζνύηαη κε ην κέηξν ηεο κηγαδηθήο παξάζηαζεο (Π21.3)
θαη είλαη
I ( ) 

U0

1 

R 2    L 

C



2

(Π21.4)

Βιέπνπκε όηη ην πιάηνο ηνπ ξεύκαηνο είλαη κία πεξίπινθε ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο σ
θαη κεγηζηνπνηείηαη εθεί όπνπ ειαρηζηνπνηείηαη ν παξαλνκαζηήο, δειαδή ζηε ζπρλόηεηα σ0
γηα ηελ νπνία ηζρύεη
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(Π21.5α,β)

LC

Καζηεξώζεθε ε ζπρλόηεηα σ0 λα απνθαιείηαη ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ, κε ηελ έλλνηα όηη
ε ηηκή ηεο ζπκπίπηεη κε ηε θπζηθή ζπρλόηεηα ησλ ειεύζεξσλ ηαιαληώζεσλ ζην θύθισκα
όηαλ νη απώιεηέο ηνπ είλαη κεδέλ θαη, επνκέλσο, ην θύθισκα ζπληνλίδεηαη όηαλ ε γελλήηξηα
παξάγεη ηε ζπρλόηεηα απηή. εκεηώλνπκε αθόκε όηη, ζηελ Ηιεθηξνληθή θαη ηελ
Ηιεθηξνηερλία, ν παξαλνκαζηήο ηεο (Π21.4), δειαδή ην κέηξν ηεο κηγαδηθήο αληίζηαζεο,
νλνκάδεηαη ζύλζεηε αληίζηαζε ή εκπέδεζε ηνπ θπθιώκαηνο RLC θαη ζπλεζίδεηαη λα
ζπκβνιίδεηαη κε ην θεθαιαίν Ζ.
Από ηελ Δμ. (Π21.4) πξνθύπηεη όηη ην ξεύκα ζηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ είλαη
I  

U0
R

(Π21.6)

Όπσο βιέπνπκε δελ εμαξηάηαη από ηα ζηνηρεία L θαη C, αιιά κόλν από ηελ αληίζηαζε
απσιεηώλ.
ην ρ. Π21.2 δίλνληαη ηξεηο θακπύιεο ζπληνληζκνύ ξεύκαηνο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε ηξία
θπθιώκαηα πνπ έρνπλ ίδηα ζηνηρεία L θαη C, αιιά δηαθνξεηηθή αληίζηαζε απσιεηώλ.
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ρήκα Π21.2 Η θακπύιε ζπληνληζκνύ ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο. ην θύθισκα κε ηελ νμύηεξε θακπύιε ην
R είλαη 1 Ω, ζηε δεύηεξε 2,5 Ω, ελώ ζηελ ηξίηε 6,25 Ω .

ρνιηάδνληαο ηηο θακπύιεο απηέο κπνξνύκε λα πνύκε όηη:
 Όζν κηθξόηεξεο είλαη νη απώιεηεο ηόζν νμύηεξε είλαη ε θακπύιε θαη κεγαιύηεξν ην
ξεύκα ζπληνληζκνύ.
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 Η ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ δελ εμαξηάηαη από ηηο απώιεηεο ζην θύθισκα, θαζώο όιεο νη
θακπύιεο κεγηζηνπνηνύληαη ζηε ζπρλόηεηα σ0 (2π  1000 rad/s)
 Η θακπύιε ζπληνληζκνύ δελ είλαη ζπκκεηξηθή θαη Θ(0) = Θ(∞) = 0.
Σειηθά, γηα ηε ζπλάξηεζε ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο πνπ ξέεη ζην θιεηζηό θύθισκα,
κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηε ζρέζε
I (t )  I ( ) cos(t   ) 

U 0 cos(t   )
1 

R 2   L 

C 


2

(Π21.7)

όπνπ θ είλαη ε δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ηεο ηάζεο ηεο πεγήο θαη ηνπ ελαιιαζζνκέλνπ
ξεύκαηνο. ηα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε αθόκε ην αθόινπζν: γεληθά, ην
ελαιιαζζόκελν ξεύκα ζην θύθισκα δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ ίδηα θάζε κε απηή ηεο πεγήο,
παξά κόλν ζε κία εηδηθή πεξίπησζε. Πην θάησ ζα δνύκε όηη απηό ζπκβαίλεη κόλν ζηε
ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ θαη θαζώο εδώ ην ξεύκα εμαξηάηαη κόλν από ηηο ηηκέο U0 θαη R θαη
έρνπκε θ = 0, ιέκε όηη ζηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ην θύθισκα RLC έρεη σκηθή
ζπκπεξηθνξά.
Π21.2.3. Η ζπλάξηεζε θάζεο ηνπ ξεύκαηνο

ρήκα Π21.3 Η θακπύιε ηεο θάζεο ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο σο ζπλάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο
δηέγεξζεο.

Δύθνια παξαηεξείηαη ζηελ νζόλε ελόο παικνγξάθνπ όηη ε θάζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο είλαη κεηαηνπηζκέλε σο πξνο απηή ηεο πεγήο. Μπνξεί λα δείμεη
θαλείο όηη ε εθαπηνκέλε ηεο γσληαθήο απηήο κεηαηόπηζεο ηζνύηαη κε ην πειίθν ηνπ
θαληαζηηθνύ κέξνπο ηεο Δμ. (Π21.3) πξνο ην πξαγκαηηθό. Αιιά γηα λα γίλνπλ νη ζρεηηθνί
ππνινγηζκνί ζσζηά πξέπεη πξώηα ην κηγαδηθό ξεύκα λα αλαιπζεί ζε δύν κέξε: ην
πξαγκαηηθό θαη ην θαληαζηηθό θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δύν απηά κέξε λα δηαηξεζνύλ. Η
δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζηε ζρέζε

1 
  L 

 C 

tan   
R
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(Π21.8)

ην ρ. Π21.3 δίλνληαη ηξεηο θακπύιεο θάζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Δμ. (Π21.8) θαη
αληηζηνηρνύλ ζηηο θακπύιεο ζπληνληζκνύ πνπ δίλνληαη ζην ρ. Π21.2. Βιέπνπκε όηη:
 ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ (1000 Hz), ε θάζε ηνπ ξεύκαηνο ζπκπίπηεη κε ηε θάζε
ηεο πεγήο, θαζόηη ε κεηαμύ ηνπο δηαθνξά θάζεο είλαη κεδέλ
 ηελ πεξηνρή ηεο σ0, ε αληίζηαζε απσιεηώλ επεξεάδεη έληνλα ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο
θάζεο
 ηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο σ < σ0, ηζρύεη θ > 0, δειαδή ε θάζε ηνπ ξεύκαηνο
πξνπνξεύεηαη ηεο θάζεο ηεο πεγήο (όπσο όηαλ βξαρπθπθιώλεηαη ην πελίν).
 ηηο πςειέο ζπρλόηεηεο σ > σ0, έρνπκε θ < 0, δειαδή ε θάζε ηνπ ξεύκαηνο
θαζπζηεξεί έλαληη ηεο θάζεο ηεο πεγήο (όπσο όηαλ βξαρπθπθιώλεηαη ν ππθλσηήο). Οη
δύν ηειεπηαίεο ηδηόηεηεο είλαη ιίγν-πνιύ πξνθαλείο, θαζώο ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο ε
αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο θπξηαξρείηαη από ηνλ παξάγνληα 1/σC (ρσξεηηθή
αληίζηαζε), ελώ ζηηο πςειέο από ηνλ παξάγνληα σL (επαγσγηθή αληίζηαζε).
Π21.2.4. Ο ζπληειεζηήο πνηόηεηαο Q ηνπ ηαιαλησηή
Οη απώιεηεο ζηνπο ηαιαλησηέο νξίδνληαη κε πνιινύο ηξόπνπο, αιιά ν πην ρξήζηκνο είλαη
εθείλνο ηνπ παξάγνληα απσιεηώλ, Q, ν νπνίνο επηηξέπεη ηε ζύγθξηζε δηαθόξσλ ηαιαλησηώλ,
όπσο ηνπ κεραληθνύ, ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ, ηνπ αηνκηθνύ, ηνπ κνξηαθνύ θ.ι.π., επεηδή ν
παξάγσλ απηόο είλαη έλαο αδηάζηαηνο αξηζκόο, ελώ, γηα παξάδεηγκα, ε αληίζηαζε απσιεηώλ
ζην θύθισκα RLC εθθξάδεηαη ζε Ω. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν παξάγσλ Q, ηόζν κηθξόηεξεο
είλαη νη απώιεηεο ζηνλ ηαιαλησηή. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ραιαδία, ν παξάγσλ Q είλαη 105-106
(!), ελώ ζηνπο ειεθηξνκαγλεηηθνύο ηαιαλησηέο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 102.
Καζηεξώζεθαλ ηέζζεξηο ηξόπνη κέηξεζεο ηνπ Q, πνπ επηιέγνληαη αλάινγα κε ηηο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Οη ηέζζεξηο απηνί ηξόπνη πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο.

Π21.2.4.1. Ειεύζεξεο θζίλνπζεο ηαιαληώζεηο
Δδώ ν ζπληειεζηήο Q νξίδεηαη σο έλαο αξηζκόο πνπ ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ αθηηλίσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή κεηώλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα ίζν
κε e.
Η άκεζε εθαξκνγή ηνπ νξηζκνύ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δπζθνιίεο, θαζώο νη κεηξεηέο
κεηξνύλ ζπλήζσο ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο θαη όρη ηελ ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή. Αιιά,
επεηδή ε ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ ηνπ πιάηνπο, πξνθύπηεη ε
δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηνπ Q κέζσ ηεο κέηξεζεο ηνπ πιάηνπο. Έηζη, κεηξώληαο ηνλ αξηζκό
ησλ θύθισλ n, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην πιάηνο κεηώλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα e1/2 ή
ζην 60% ηεο αξρηθήο ηηκήο, ν παξάγνληαο Q ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε
Q = 2πn

(Π21.9)

αθνύ ζηνλ έλα θύθιν πεξηιακβάλνληαη 2π αθηίληα.

Π21.2.4.2. Ηιεθηξνκαγλεηηθνί ηαιαλησηέο
ηνπο ειεθηξνκαγλεηηθνύο ηαιαλησηέο ν παξάγσλ Q νξίδεηαη ηζνδύλακα από ην πειίθν
Q  2π

EL
ER

(Π21.10)
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όπνπ ΕL είλαη ε κέγηζηε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ζην πελίν ζηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ θαη
ER είλαη ε θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ζηελ R ζε ρξόλν κηαο πεξηόδνπ. Με βάζε ηνλ νξηζκό
απηό πξνθύπηεη ε ζρέζε
Q

0 L

(Π21.11)

R

Δπνκέλσο, κεηξώληαο ηηο παξακέηξνπο σ0, R θαη L, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ
παξάγνληα Q από ηελ Δμ. (Π21.11).

Π21.2.4.3. Κακπύιε ζπληνληζκνύ
Ο παξάγνληαο πνηόηεηαο, Q, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζηηο θακπύιεο ζπληνληζκνύ, από ηηο
ηηκέο ησλ δύν ζπρλνηήησλ, δεμηά θαη αξηζηεξά, f1 θαη f2 αληηζηνίρσο, ηεο ζπρλόηεηαο
ζπληνληζκνύ, f0, ζηηο νπνίεο ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή κεηώλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα 2. Η
ζρεηηθή αλάιπζε νδεγεί ζηε ζρέζε
Q

f0
f

(Π21.12)

όπνπ f0 είλαη ε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ θαη Γf = f2  f1, είλαη ε δώλε δηέιεπζεο ηνπ
θπθιώκαηνο RLC. ηε κέζνδν απηή ε Γf κεηξάηαη από ηελ θακπύιε ζπληνληζκνύ άκεζα. Γηα
ην ζθνπό απηό, θαηαγξάθνπκε ηελ θακπύιε ζπληνληζκνύ, ζεκείν-ζεκείν, κε κεγάιε
ιεπηνκέξεηα. ηε ζπλέρεηα, κεηξάκε ην εύξνο ηεο θακπύιεο Γf, ζε Hz, ζην ύςνο 1/21/2 ≈ 0,7
ηεο θνξπθήο (ρ.Π21.2), δειαδή ζηηο ζπρλόηεηεο όπνπ ην πιάηνο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη
θαηά έλα παξάγνληα 0,7. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θακπύιε ζπληνληζκνύ πνπ δίλεηαη ζην ρ.
Π21.2, κε κέγηζην ξεύκα 0,4 Α, ην εύξνο Γf είλαη 100 Hz. Δπνκέλσο εδώ ν παξάγσλ
πνηόηεηαο Q είλαη f0/Γf = 1000Hz/100Hz = 10.

Π21.2.4.4. Μέηξεζε ηεο ηάζεο ζπληνληζκνύ ζηνλ ππθλσηή
Η κέζνδνο απηή είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε, θαζώο είλαη ε ιηγόηεξν θνπηαζηηθή θαη
επηπιένλ δηαζθαιίδεη ηε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ηνπ Q. Δδώ αξθνύλ δύν
κεηξήζεηο: ηεο ηάζεο ηεο γελλήηξηαο U0 θαη ηεο ηάζεο ζηνλ ππθλσηή UC ζηε ζπρλόηεηα
ζπληνληζκνύ. Απνδεηθλύεηαη όηη ζην ζπληνληζκό ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή είλαη Q θνξέο
πςειόηεξε από ό,ηη ε ηάζε ηεο γελλήηξηαο, δειαδή
Q

UC
U0

(Π21.13)

Η Δμ. (Π21.13) ζεκειηώλεηαη ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί.

Π21.2.5. πληνληζκόο ηάζεο ζηνλ ππθλσηή
Καη πάιη ζα θαηαθύγνπκε ζηε κηγαδηθή κνξθή ησλ λόκσλ Ohm θαη Kirchhoff




UL U C U R  U0
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ή U C  U 0  I ( R  j L )  U 0 

U 0 ( R  j L )

1 

R  j   L 
 C 


(Π21.14α,β)

Οπόηε από ηελ Δμ. (Π21.14β) πξνθύπηνπλ γηα ην κέηξν θαη ηε θάζε ηεο UC νη ζρέζεηο:

UC 

U0
(1   LC )   R C
2

2

2

2

2

, tan   

 RC
RC 

θαη   arctan 

2
2
1   LC
 1   LC 

(Π21.15)

νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ νπνίσλ δίλνληαη ζηα ρ.Π21.7 θαη ρ.Π21.8 αληίζηνηρα.
Η ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ηεο ηάζεο πξνζδηνξίδεηαη από ην αθξόηαην ηνπ παξαλνκαζηή
ζηελ πξώηε από ηηο Δμ. (Π21.15) θαη ε ηηκή ηεο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε

r2  02 


R2
1 

 02 1 
2
2 
2L
 2Q 

(Π21.16)

όπνπ Q = σL/R. πλεπώο ν ζπληνληζκόο ηάζεο γίλεηαη ζε ζπρλόηεηα ιίγν κηθξόηεξε ηεο
σ0!
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δνύκε πόζε είλαη ε ηάζε ζπληνληζκνύ ζηνλ ππθλσηή. Έηζη από ηηο
Δμ. (Π21.11), (Π21.15) θαη (Π21.16) πξνθύπηεη
U Cr 

U 0 2Q 2
4Q 2  1

 U 0 Q , γηα Q ≥ 3

(Π21.17)

ρνιηάδνληαο ηελ θακπύιε ζπληνληζκνύ ηάζεο ζηνλ ππθλσηή (ρ. Π21.4) κπνξνύκε λα
πνύκε όηη όπσο θαη ζην ξεύκα, ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή κεγηζηνπνηείηαη πεξίπνπ ζηε ζπρλόηεηα
1/(LC)1/2.

Παξαηεξνύκε όκσο θαη ηηο αθόινπζεο δηαθνξέο:
 Η θνξπθή ηεο θακπύιεο κεηαηνπίδεηαη πξνο ηηο ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο θαζώο νη
απώιεηεο ζην θύθισκα απμάλνληαη. εκεηώλνπκε όηη ε κεηαηόπηζε απηή δελ ιακβάλεη
ρώξα ζην ζπληνηζκό ξεύκαηνο
 ε αληίζεζε κε ην ξεύκα, ζηε ζπρλόηεηα σ = 0 ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή δελ κεδελίδεηαη,
αιιά είλαη U0
 ηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή είλαη, κε θαιή πξνζέγγηζε, ίζε κε Q
θνξέο ηελ ηάζε ηεο πεγήο.
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Από ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε πεγάδεη ε πην απιή, εύθνιε, αθξηβήο θαη γξήγνξε
κέζνδνο γηα ηε κέηξεζε ηνπ Q, πνπ είλαη ε αθόινπζε: Με έλαλ παικνγξάθν κεηξάκε ηελ
ηάζε ηεο πεγήο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κεηαβάιινπκε ηε ζπρλόηεηα έσο όηνπ κεγηζηνπνηεζεί ε
ηάζε ζηνλ ππθλσηή. Μεηξάκε αθνινύζσο ηελ ηάζε ζπληνληζκνύ ζηνλ ππθλσηή θαη ν ιόγνο
ηνλ δύν ηάζεσλ δίλεη ηνλ παξάγνληα Q (βι. Δμ. Π21.17). Γηα παξάδεηγκα, ζην ρ. Π21.4, ζην
θύθισκα κε ηελ νμύηεξε θακπύιε, ην Q είλαη 25, ζηε δεύηεξε 10, ελώ ζηελ ηξίηε 4. Σηο ίδηεο
ηηκέο δίλνπλ θαη νη ιόγνη f0/Γf.

Π21.2.6. Η θακπύιε θάζεο ηεο ηάζεο ζηνλ ππθλσηή
Καη εδώ (ρ. Π21.5) παξαηεξνύληαη νξηζκέλεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε ζπλάξηεζε
θάζεο ηνπ ξεύκαηνο. Οη θπξηόηεξεο δηαθνξέο είλαη:
 ε ηαιάλησζε ηεο ηάζεο ζηνλ ππθλσηή πάληνηε θαζπζηεξεί έλαληη ηεο ηάζεο ηεο πεγήο
(θ < 0 παληνύ, ρ. Π21.5).
 ζηηο πνιύ ρακειέο ζπρλόηεηεο (f << f0) ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή κεηαβάιιεηαη κε ηελ ίδηα
ζρεδόλ θάζε κε απηή ηεο πεγήο (θ ≈ 0).
 ζηε θπζηθή ζπρλόηεηα (ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ), f0, ε θαζπζηέξεζε ηεο θάζεο είλαη 90
κνίξεο αθξηβώο θαη δελ εμαξηάηαη από ηνλ παξάγνληα Q (θ = 900 ζε όιεο ηηο θακπύιεο).
 ζηηο πνιύ πςειέο ζπρλόηεηεο, (f >> f0), ε ηάζε ζηνλ ππθλσηή κεηαβάιιεηαη κε
θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 180ν (θ ≈ 1800).
Π21.3. Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη κία γελλήηξηα παικώλ θαη έλαλ παικνγξάθν δύν
θαλαιηώλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη κία βάζε ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ θπθιώκαηνο από
πιεμηγθιάο κε κπόξλεο, όπνπ κε θαηάιιειε θαηαζθεπή εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία R = 100 Ω, ην
πελίν θαη ν ππθλσηήο C = 4,7 nF. Με ηα ζηνηρεία απηά δύλαηαη λα ζπλαξκνινγεζεί ην
θύθισκα R,L,C ζεηξάο, θαζώο απηά εύθνια ηνπνζεηνύληαη, αλαδηαηάζζνληαη ή αλαηξνύληαη
από ηε βάζε ζπλαξκνιόγεζεο. εκεηώλνπκε όηη ε απηεπαγσγή L θαη ε αληίζηαζε ηεο
πεξηέιημεο ηνπ πελίνπ RL πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ ζπνπδαζηή.
Σν πιάηνο θαη ε ζπρλόηεηα ηεο παξαγόκελεο από ηε γελλήηξηα ηάζεο ξπζκίδνληαη κε δύν
θνπκπηά (amplitude θαη frequency). H ηάζε ξπζκίδεηαη από 0 έσο 10 V, ελώ ε ζπρλόηεηα από
0 έσο 2 MHz. Η ζπρλόηεηα ηεο παξαγόκελεο ηάζεο αλαγξάθεηαη ζηελ ςεθηαθή νζόλε πνπ
βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο πξόζνςεο ηεο γελλήηξηαο. Δπίζεο, κε πάηεκα ησλ
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θαηάιιεισλ θνπκπηώλ (function), πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο πξόζνςεο ηνπ
νξγάλνπ, ε γελλήηξηα παξάγεη ζήκαηα ηξηγσληθήο, νξζνγώληαο ή εκηηνληθήο κνξθήο.
Η γελλήηξηα ηεο Άζθεζεο έρεη δύν εμόδνπο. Η κία έρεη εζσηεξηθή αληίζηαζε 50, ελώ ε
άιιε 600 Ω. Αιιά αθόκε θαη ε ρξήζε ηεο πελεληάσκεο εμόδνπ είλαη πξνβιεκαηηθή, θαζώο
ηα 50 Ω πξνθαινύλ κείσζε ηεο ηάζεο εμόδνπ όηαλ ην θύθισκα RLC αξρίδεη λα θαηαλαιώλεη
κεγάια ξεύκαηα (5 mA) ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπληνληζκνύ. Γηα λα δηαηεξείηαη ε ηάζε εμόδνπ
ζηαζεξή ζε όιν ην θάζκα ζπρλνηήησλ, ζηελ παξνύζα Άζθεζε ρξεζηκνπνηείηαη, όρη ε έμνδνο
ησλ 50 Ω, αιιά ησλ 600 Ω, ε νπνία ζθόπηκα ππέζηε ειεθηξνληθή ηξνπνπνίεζε ηεο
εζσηεξηθήο αληίζηαζεο ζηα επίπεδα ≈ 10 mΩ, νπόηε ε ηηκή απηή κπνξεί κε άλεζε λα
ζεσξεζεί κεδέλ. ηελ έμνδν απηή ην ζήκα δηαηεξείηαη ζηαζεξό ζε όιν ην θάζκα ζπρλνηήησλ
θαη δελ εμαξηάηαη από ην επίπεδν ηνπ ξεύκαηνο πνπ θαηαλαιώλεη ην θύθισκα RLC, ππό ηνλ
όξν, όκσο, όηη ην ξεύκα θαηαλάισζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 40 mA. Έηζη, πέξαλ ησλ 40 mA,
ελεξγνπνηείηαη ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο, πνπ κεηώλεη ηελ ηάζε εμόδνπ ζην κεδέλ.
Σνλίδνπκε ηδηαίηεξα όηη ε αλαγξαθόκελε ζηελ ςεθηαθή νζόλε ηάζε ηζρύεη κόλν γηα ηελ
έμνδν 50 Ω. Αιιά θαζώο ε δεύηεξε έμνδνο, ή έμνδνο ησλ 10 mΩ, πξνζηαηεύεηαη
ειεθηξνληθά από έλα ηπραίν βξαρπθύθισκα (Θmax = 40 mA), ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο ην θύθισκα πξνζηαζίαο ζθόπηκα κεηώλεη ηελ ηάζε εμόδνπ 5
θνξέο. Eπνκέλσο, ε παξαγόκελε ελαιιαζζόκελε ηάζε ζηελ έμνδν απηή δελ ζπκπίπηεη κε
ηελ ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ςεθηαθή νζόλε ηνπ νξγάλνπ. Έηζη ε ηηκή ηεο πξνζδηνξίδεηαη
κε ηνλ παικνγξάθν ή κε άιινλ κεηξεηή. Η παξαηήξεζε απηή δελ ηζρύεη γηα ηε ζπρλόηεηα,
δηόηη ε αλαγξαθόκελε ζηελ νζόλε ηηκή ζσζηά απνδίδεη ηε ζπρλόηεηα ζηηο δύν εμόδνπο.
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