
Paralelný rezonanèný obvod

Teoretický rozbor

Paralelný rezonanèný obvod má zásadný význam pri konðtrukcii oscilátorov, väzbových
obvodov, vysokofrekvenèných zosilòovaèov a v ïalðích aplikáciách. Vlastnosti
paralelného RLC obvodu budeme ðtudova• v zapojení pod¾a obrázka:

Elektromotorické napätie generátora E = Em sinw t je privedené na cievku L1. Pri
prechode prúdu cez tento obvod sa generuje magnetické pole a v priestore cievky L2 sa
vytvára èasovo premenný magnetický indukèný tok F. Pod¾a Faradayovho indukèného

zákona sa v cievke L2 indukuje harmonické napätie ( ) dt
dtU F-= . V obvode s paralelne

zapojenými prvkami L2, C, R sa preto generuje elektrický prúd s harmonickým
priebehom, ktorého charakteristiky sú ovplyvnené hodnotami zapojenej indukènosti,
kapacity a odporu – vzniknú vynútené kmity. Amplitúda týchto kmitov je maximálna pri
rezonanènej frekvencii wr. Stav rezonancie je v paralelnom RLC obvode
charakterizovaný podmienkou Z = R, ktorá je splnená pri XL = XC. Po dosadení XL = wL
a XC = 1/wC a fpw 2= dostaneme pre rezonanènú frekvenciu Thomsonov vz•ah

LCfr p2
1= .

Úlohy:

1. Zmerajte závislos• UR = UR(f) a znázornite ju graficky.
2. Urète rezonanènú frekvenciu pomocou maxima tejto krivky.
3. Urète rezonanènú frekvenciu pomocou grafickej derivácie tejto krivky.
4. Úlohu 1 zopakujte pri zmenej kapacite C. Ako sa mení rezonanèná frekvencia pri

zväèðovaní kapacity C?
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Postup:

Harmonické elektromotorické napätie z generátora BM524 s amplitúdou 2V pripojíme
na cievku L1 na prípravku. Zapojíme odpor R a milivoltmeter PU 500. Postupne
zvyðujeme frekvenciu elektromotorického napätia E a meriame UR.

Rezonanènú frekvenciu urèíme z grafu pod¾a polohy maxima závislosti UR = UR(f).
Grafickú deriváciu tohoto priebehu urèíme nasledovne. Vypoèítame( ) ( ) ( )kUkUkU RRR -+= 1D a ( ) ( ) ( )kfkfkf -+= 1D pre každé meranie k. Deriváciu

df
dUR urèíme pomocou približného vz•ahu f
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D
D= pre každé meranie. Derivácia

priebehu napätia na odpore má nulovú hodnotu pri rezonanènej frekvencii (v polohe
maxima závislosti UR = UR(f)).


