


Сучасне суспільство неможливо уявити 

без швидкого обміну інформацією, тобто 

без мобільних телефонів, Інтернету. Хоча 

не так давно — понад століття тому —

винайшли радіо і менш ніж століття як 

почалися перші регулярні телетрансляції. 

Усі ці до сягнення техніки ґрунтуються на 

передаванні та прийманні радіосигналів. 

Сьогодні ви ознайомитеся з фізичним 

пристроєм, що є обов’язковою складовою 

більшості радіопередавачів і 

радіоприймачів.



Коливальний контур — це фізичний

пристрій, який складається з послідовно

з’єднаних конденсатора і котушки

індуктивності.

Коливальний контур є коливальною

системою, тобто в ньому можуть виникати

вільні електромагнітні коливання.



Щоб у коливальному контурі виникли вільні коливання,

системі необхідно передати енергію, наприклад зарядити

конденсатор.

З’єднаємо конденсатор із джерелом незмінного струму з

вихідною напругою Umax. На обкладках конденсатора

накопичиться деякий електричний заряд qmax, а між

обкладками виникне електричне поле, енергія якого

дорівнює:

Якщо після зарядки конденсатор замкнути на котушку 

індуктивності (рис. а), то під дією електричного поля 

конденсатора вільні заряджені частинки в контурі почнуть 

рухатись напрямлено. У контурі виникне електричний струм 

i, а конденсатор почне розряджатися (рис. б).



Електричний струм завжди створює магнітне поле. Особливо

сильним воно є всередині котушки. Сила струму в котушці

зростає, тому магнітна індукція створеного струмом

магнітного поля зростає теж. Змінне магнітне поле породжує

вихрове електричне поле E , яке в цьому випадку

напрямлене протилежно струму, тому сила струму зростає

поступово.

Поступово зменшується й заряд q на обкладках

конденсатора. Отже, протягом першої чверті періоду енергія

електричного поля конденсатора перетворюється на

енергію магнітного поля котушки. Повна енергія

коливального контуру дорівнюватиме:





Задача. Максимальна н апруга н а о бкладках конденсатора і деального коливального 

контуру досягає 1,0 кВ. Яким є період електромагнітних коливань у контурі, якщо за 

амплітудного значення сили струму 1,0 А енергія магнітного поля в контурі 1,0 мДж?
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