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NÁZEV ÚLOHY:
Rezonanční obvody

ZKOUŠENÝ PŘEDMĚT:
Sériový a paralelní rezonanční obvod



SCHÉMA:
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SEZNAM PŘÍSTROJŮ:

U – generátor napětí
Stavebnice RC DIDACTIC



ZADÁNÍ:

1. Zapojte sériový rezonanční obvod podle 
daného schéma a v programu 
OSCILOSCOPE zakreslete jeho 
vektorový diagram pomocí módu 
sekvence

2. Zapojte RLC obvod jako PP a poté jako 
PZ a pomocí programu FCH zobrazte 
jejich frekvenční charakteristiky



3. Zapojte paralelní rezonanční obvod podle 
schéma a v programu OSCILOSCOPE 
zobrazte jeho vektorový diagram proudů..



ROZBOR:

Při sériové rezonanci je I ve fázi s napětím U
a UL=UC, obě napětí jsou v protifázi
(fázový posun mezi nimi je 180°).
Impedance má minimální hodnotu. Při
rezonanci platí:



Je-li UL=UC jde o napěťovou rezonanci

Pro paralelní obvod je impedance 1. větve:

A impedance 2. větve:



POSTUP:

1. Zapojíme sériový rezonanční obvod a 
zobrazíme jeho fázorový diagram v 
rezonanci

2. Zapojíme RLC obvod jako PP a v 
programu FCH zobrazíme jeho 
frekvenční charakteristiku



3. Zapojíme RLC obvod jako PZ a v  
programu FCH zobrazíme jeho frekvenční
charakteristiku

4. Zapojíme paralelní rezonanční obvod a 
zobrazíme jeho fázorový diagram v 
rezonanci

5. U obou obvodů určíme výpočtem jejich Fr



PŘÍKLADY VÝPOČTU:



Rezonance s ériov ého RLC 



Rezonance paraleln ího RLC



ZÁVĚR:

Porovnejte a komentujte vektorové diagramy
sériového a paralelního rezonančního 
obvodu.
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