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Περίληψη 

Περιγράφεται ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό σενάριο για τη µελέτη των µεταβατικών φαινοµένων κατά 

την εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC, µε χρήση συστήµατος MBL
(1,2,3,4,5)

 και του εκπαιδευτικού 

λογισµικού Modellus. Ο µαθητής συνθέτει κύκλωµα RLC
(5)

, που ταλαντώνεται µε τη βοήθεια γεννήτριας. 

Με το σύστηµα MBL ο µαθητής λαµβάνει το µέρος του πειραµατικού γραφήµατος φορτίου – χρόνου και 

ρεύµατος – χρόνου του κυκλώµατος, στο οποίο είναι εµφανής η σύγκλιση του κυκλώµατος προς µια 

κατάσταση αρµονικής ταλάντωσης µε συχνότητα ίση µε αυτή της πηγής. Χρησιµοποιεί το ίδιο σύστηµα και 

µετρά τη χωρητικότητα του πυκνωτή, το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και την αντίσταση του 

κυκλώµατος. Στη συνέχεια µεταφέρει τα πειραµατικά γραφήµατα φορτίου – χρόνου και ρεύµατος – χρόνου 

σε αρχείο του Modellus. Συνθέτει το αρχείο αυτό έτσι ώστε να επιλύεται η διαφορική εξίσωση που 

περιγράφει την εξαναγκασµένη ταλάντωση του κυκλώµατος και να σχεδιάζονται τα αντίστοιχα θεωρητικά 

γραφήµατα στο ίδιο σύστηµα αξόνων µε τα πειραµατικά. Στο περιβάλλον του αρχείου διαπραγµατεύεται τις 

τιµές των σταθερών του κυκλώµατος, ώστε να επιτύχει σύµπτωση της θεωρητικής περιγραφής µε τα 

πειραµατικά δεδοµένα. ∆ιαµορφώνει συµπεράσµατα και αξιολογεί τόσο το µαθηµατικό µοντέλο που 

περιγράφει την πειραµατική διάταξη, όσο και τις διαδικασίες µέτρησης µεγεθών που διαµόρφωσε κατά την 

πειραµατική διαδικασία.   

 

 

Η πειραµατική διάταξη 
 

Η πειραµατική διάταξη απεικονίζεται 

σχηµατικά στο σχήµα 1.  

Η αντίσταση R είναι η ολική αντίσταση 

του κυκλώµατος. Τα µετρητικά όργανα 

είναι οι αντίστοιχοι αισθητήρες τάσης και 

ρεύµατος του συστήµατος MBL COACH 

5. Έχει χρησιµοποιηθεί πηνίο σχολικού 

εργαστηρίου 600 σπειρών µε πυρήνα και 

συστοιχία πυκνωτών (bipolar), συνολικής 

χωρητικότητας 500µF (τιµή του 

κατασκευαστή).   

Ρυθµίζουµε τη συχνότητα της γεννήτριας 

f=30Hz. Στο σύστηµα MBL θέτουµε 

συνολικό χρόνο µέτρησης 2s και ρυθµό 

µετρήσεων 1000 ανά δευτερόλεπτο. 

Λαµβάνουµε το πειραµατικό γράφηµα της 

τάσης στα άκρα του πυκνωτή (VC) σε 

συνάρτηση µε το χρόνο (εικόνα 2).   

 

 
Σχήµα 1: Πειραµατική διάταξη για τη µελέτη της 

εξαναγκασµένης ταλάντωσης κυκλώµατος RLC. 
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Οι µετρήσεις της αντίστασης R του πηνίου, της 

αυτεπαγωγής L και της χωρητικότητας C της 

συστοιχίας των πυκνωτών, µετρούνται από το 

µαθητή µε το ίδιο σύστηµα MBL.  

 

Για τη µέτρηση της αντίστασης τροφοδοτούµε το 

κύκλωµα του σχήµατος 3 µε σταθερή τάση. Στο 

λογισµικό του MBL πραγµατοποιούµε τα γραφήµατα 

Ι – t και VL - t και υπολογίζουµε το R από το λόγο 

των τελικών τιµών τάσης και ρεύµατος.  

 

Για τη µέτρηση των L και C, πραγµατοποιούµε τα 

γραφήµατα VL – I και VC – I, (που αντιστοιχούν στα 

κυκλώµατα των σχηµάτων 4 και 5), από τα οποία 

µετράµε το πλάτος κάθε τάσης και του αντίστοιχου ρεύµατος. Από το λόγο των πλατών τάσης – ρεύµατος 

υπολογίζουµε την εµπέδηση κάθε κυκλώµατος και από αυτή, την αυτεπαγωγή L και τη χωρητικότητα C. 

Στις εικόνες 6 και 7 φαίνονται σχετικά γραφήµατα, που αντιστοιχούν στις πειραµατικές διατάξεις που 

χρησιµοποιήσαµε και οι τιµές των L και C που προέκυψαν.   

 

 

 
 

Σχήµα 3: Μέτρηση της αντίστασης R του πηνίου 

 
Εικόνα 2: Πειραµατική καµπύλη της τάσης του πυκνωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο, κατά την 

εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος R-L-C. Η αντίστοιχη θεωρητική (γράφηµα 2)  επιτυγχάνεται 

για R=13Ω, L=0,31H, C=500µF, f=30Hz. 
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Εικόνα 4: Κύκλωµα για τη µέτρηση  της 

αυτεπαγωγής πηνίου µε χρήση MBL.  
 

Εικόνα 5: Κύκλωµα για τη µέτρηση της 

χωρητικότητας πυκνωτή, µε χρήση συστήµατος 

MBL.   

 
Εικόνα 6: Μέτρηση της εµπέδησης πηνίου από το 

πειραµατικό γράφηµα V-I. Το πηνίο έχει αντίσταση 

3,1Ω. Η συχνότητα της πηγής είναι 30Hz. Προέκυψε 

L=0,14Η.  

Εικόνα 7: Μέτρηση της εµπέδησης πυκνωτή από το 

πειραµατικό γράφηµα VC-I. Η συχνότητα της πηγής 

είναι 60 Hz. Η πειραµατική τιµή της χωρητικότητας 

της συστοιχίας των πυκνωτών προέκυψε ίση µε 

500µF.  
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Θεωρητική ανάλυση της πειραµατικής διάταξης του σχήµατος 1 
 

Η εξίσωση της εξαναγκασµένης ταλάντωσης του κυκλώµατος του σχήµατος 1, περιγράφεται από την 

εξίσωση: 

+ + = ω
2

02

d q dq 1
L R q V sin( t)

dt dt C
    (1) 

όπου q είναι το φορτίο του πυκνωτή και ω η κυκλική συχνότητα της εξωτερικής τάσης (της γεννήτριας). Το 

ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα δίνεται από τη σχέση 
dt

dq
I =  (σχήµα1).  

Η τάση στα άκρα του πυκνωτή, που µετράµε µε τον αισθητήρα τάσης, είναι ανάλογη του φορτίου του q, το 

οποίο προκύπτει ως λύση της (1).  

Η λύση της (1), προσδιορίζεται µονοσήµαντα από τις αρχικές συνθήκες του κυκλώµατος, δηλαδή τις τιµές 

q(0) και I(0). Στη συγκεκριµένη πειραµατική διαδικασία, τη στιγµή t=0 που κλείνουµε το διακόπτη, το 

φορτίο του πυκνωτή και το ρεύµα του κυκλώµατος είναι µηδέν. Ώστε:  

q(0)=0 και I(0)=0  (2) 

 

Μπορεί κανείς να δείξει ότι για σχετικά µικρή αντίσταση του κυκλώµατος, συγκεκριµένα για C/L2R < , 

συνθήκη που ικανοποιεί η πειραµατική διάταξή µας, η γενική λύση της (1) δίνεται από τη σχέση: 
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Οι σταθερές Q0 και θ0, προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες (3) και (4). 

Παρατηρούµε ότι οι συναρτήσεις q(t), και I(t), συνίστανται από άθροισµα δύο αρµονικών όρων: Ο πρώτος 

µεταβάλλεται µε την ιδιοσυχνότητα 0ω~  του κυκλώµατος και έχει πλάτος που ελαττώνεται εκθετικά µε το 

χρόνο. Ο δεύτερος όρος µεταβάλλεται µε τη συχνότητα ω της γεννήτριας και έχει σταθερό πλάτος. Όσο ο 

χρόνος αυξάνεται, ο πρώτος όρος τείνει στο µηδέν και τελικά η λύση συγκλίνει σε αρµονική ταλάντωση 

σταθερού πλάτους και συχνότητας ω, ίσης µε αυτή της γεννήτριας.  

 

Ωστόσο, για µικρό χρονικό διάστηµα από το κλείσιµο του διακόπτη, ο πρώτος όρος είναι σηµαντικός και 

επηρεάζει τη µορφή του ρεύµατος και του φορτίου (ή της τάσης V)  του πυκνωτή. Η θεωρητική αυτή 

πρόβλεψη µπορεί να ελεγχθεί πειραµατικά µε τη βοήθεια γραφηµάτων, όπως εκείνο της εικόνας 2. Η 

αναγκαιότητα της χρήσης συστήµατος MBL καθίσταται για το σκοπό αυτό αναπόφευκτη. Όπως φαίνεται 

στην εικόνα 2, το χρονικό διάστηµα στο οποίο τα µεταβατικά φαινόµενα επηρεάζουν σηµαντικά την τάση 

του πυκνωτή, είναι της τάξης των 100ms. Εποµένως, για να γίνει δυνατός ο σχεδιασµός του πειραµατικού 

γραφήµατος σε αυτό το χρονικό διάστηµα απαιτείται η λήψη µετρήσεων µε ρυθµό της τάξης των 1000 

µετρήσεων ανά δευτερόλεπτο. Ο ρυθµός αυτός είναι απαγορευτικός για όργανα µέτρησης του 

παραδοσιακού σχολικού εργαστηρίου.  

 

 

Σύγκριση του πειραµατικού γραφήµατος 2 µε το αντίστοιχο θεωρητικό, στο περιβάλλον του 

εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus 
 

Η εξίσωση (1) είναι το µαθηµατικό µοντέλο που περιγράφει την πειραµατική διάταξη του σχήµατος 1. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, το φορτίο του πυκνωτή και το ρεύµα του κυκλώµατος της διάταξης πρέπει να 

µεταβάλλονται σύµφωνα µε τις συναρτήσεις q(t) και I(t), που προέκυψαν από την επίλυση της (1) (σχέσεις 

2, 3 και 4).  
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Πώς µπορεί να γίνει ο πειραµατικός έλεγχος και η αξιολόγηση του θεωρητικού µοντέλου που περιγράφει την 

πειραµατική µας διαδικασία;  

Αρκεί να δείξουµε ότι τα θεωρητικά γραφήµατα, των συναρτήσεων q(t) και I(t), των σχέσεων 3, για τιµές 

των σταθερών R, L, C, V0 και ω ίσες µε αυτές που χρησιµοποιήσαµε στην πειραµατική διαδικασία, 

ταυτίζονται µε τα αντίστοιχα πειραµατικά.  

Η σύγκριση αυτή των θεωρητικών µε τα πειραµατικά γραφήµατα γίνεται στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού 

λογισµικού Modellus. Κατασκευάζουµε αρχείο του Modellus, στο οποίο απεικονίζονται οι θεωρητικές 

καµπύλες και τα πειραµατικά γραφήµατα στο ίδιο σύστηµα αξόνων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του αρχείου, 

είναι δυνατή η µεταβολή και η «διαπραγµάτευση» των σταθερών R, L, C, V0 και ω, µε στόχο αφενός τη 

βελτίωση της συµφωνίας µοντέλου – πειράµατος και αφετέρου την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του 

µοντέλου να περιγράφει τη λειτουργία της διάταξης για διαφορετικές τιµές των σταθερών των στοιχείων που 

την απαρτίζουν.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι µέσα από αυτή την άµεση και δυναµική σχέση πειράµατος – θεωρητικού µοντέλου, 

που επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό του συστήµατος MBL και του λογισµικού Modellus, ο µαθητής 

εµπεδώνει την έννοια των αναλλοίωτων µεγεθών, όπως είναι οι σταθερές του κυκλώµατος. Μετρά τις τιµές 

της χωρητικότητας του πυκνωτή και του συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου σε διαφορετικές πειραµατικές 

διατάξεις και µε διαφορετικούς τρόπους, και διαπιστώνει ότι διατηρούνται σταθερές.   

 

Στο περιβάλλον του αρχείου του Modellus, που συνθέσαµε για την πειραµατική διάταξη του σχήµατος 1, 

προέκυψε το γράφήµα της εικόνας 8. Επισηµαίνεται η συµφωνία των θεωρητικών προβλέψεων µε τα 

πειραµατικά δεδοµένα, όσον αφορά στη µεταβατική κατάσταση του κυκλώµατος, στα πρώτα 100ms 

(περίπου), από τη στιγµή που κλείσαµε το διακόπτη.  

 

 

Συµπεράσµατα 
 

1) Η µελέτη των µεταβατικών φαινοµένων στην εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC είναι 

δυνατή µόνο µέσω συστήµατος MBL.  

2) Τα πειραµατικά γραφήµατα που λαµβάνονται µε λογισµικό του MBL είναι κατάλληλα για άµεση 

σύγκριση και αξιολόγηση µε τα αντίστοιχα θεωρητικά, που προκύπτουν από το µαθηµατικό µοντέλο, 

που περιγράφει το κύκλωµα.  

3) Ο πειραµατικός έλεγχος του θεωρητικού µοντέλου που περιγράφει το κύκλωµα γίνεται στο περιβάλλον 

του εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus. Στο περιβάλλον αυτό, ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να 

µεταβάλλει τις παραµέτρους που προσδιορίζουν το µοντέλο, µε στόχο τόσο την ανίχνευση της 

αξιοπιστίας του, όσο και την αξιολόγηση της διαδικασίας µέτρησης των µεγεθών, κατά την πειραµατική 

διαδικασία.  
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Εικόνα 8: Οι εικονιζόµενες καµπύλες εµφανίζονται σε αρχείο του Modellus. Η κόκκινη καµπύλη είναι 

πειραµατικό γράφηµα, που έχει ληφθεί µε το σύστηµα MBL COACH 5. ∆είχνει τη µεταβολή της τάσης του 

πυκνωτή κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC, µε γεννήτρια εναλλασσόµενης τάσης 

πλάτους 6V και συχνότητας f=30Hz (εικόνες 1 και 2). Με το ίδιο σύστηµα έχει µετρηθεί η αντίσταση, η 

χωρητικότητα και ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου του κυκλώµατος και έχουν προκύψει οι τιµές: 

R=13Ω, L=0,31H, C=500µF.  

Η µπλε καµπύλη έχει προκύψει από την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης (1), που περιγράφει τη λειτουργία 

του κυκλώµατος, στο αρχείο του Modellus, για τιµές των σταθερών R, L, C, f και V0, ίδιες µε τις 

πειραµατικές. Η συµφωνία του θεωρητικού µοντέλου µε τα πειραµατικά δεδοµένα είναι εµφανής.  


