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In dit verslag wordt gesproken over resonantie van een gedwongen trilling binnen een
LRC-kring van een elektrisch systeem. Er wordt gekeken in hoeverre de theoretische
gegevens, van bijvoorbeeld de kwaliteitsfactor of resonantiefrequentie, overeenkomen
met de gevonden waardes in het practicum.
Als eerst bouwen we de volgende schakeling:

Vervolgens wordt er met een LCR-meter de waardes van de spoel en de condensator
nauwkeurig gemeten. Ook meten we de weerstand met de multimeter. Er blijkt:
L = 1,54 ± 1,54*10 -2 H
C = 22,5 ± 22,5*10 -2 nF
R = 998 ± 9,98 Ohm.
Daarna berekenen we de theoretische waarde van de resonantie frequentie:
0 = 1/√(LC)
0 = 1/√(1,54 * 22,5*10-9)
0 = 5,4*10 3 ± 81rad/s
f = 0 /2= 855 ± 8,5 Hz
Om de resonantiefrequentie met de oscilloscoop te bepalen,
wordt de functiegenerator als ingangssignaal op de
oscilloscoop aangesloten en de spanning over de weerstand
als uitgangssignaal. Deze signalen geven we weer op de
scoop op de xy-modus. De overdracht is maximaal als het
ingangssignaal gelijk is aan het uitgangssignaal(y = x). Dit is
te zien als er rechte lijn door de oorsprong met
richtingscoëfficiënt 1. (zie hiernaast)
Deze rechte lijn ontstond bij een frequentie van 865 ± 8 Hz.
Er is geen faseverschil. Als V0 zijn maximum bereikt, is VR
ook maximaal en voor de minima geldt hetzelfde. En omdat
het een rechte lijn is geldt het ook voor alle punten er tussen.

Nu gebruiken we dezelfde schakeling als hiervoor. We berekenen als eerst de
theoretische waarde van de kwaliteitsfactor Q:
Q = 1/R √(L/C)
Q = 1/998 √(1,54/22,5*10 -9)
Q = 8,29 ± 8,241*10-2
Nu bekijken we met de scoop het in– en uitgangssignaal en veranderen we de frequentie
van het ingangssignaal totdat het uitgangssignaal een factor 1/√2 lager is dan het
ingangssignaal. Het ingangssignaal heeft een amplitude van 20V dus het uitgangssignaal
moet 14 V zijn. De frequenties fa en fb volgden hieruit:
fa = 818 ± 8,18Hz
a = 5,14*103 ± 51,4 rad/s
fb = 920 ± 9,2Hz
b = 5,78*103 ± 57,8 rad/s
 = b-a = 640,9 ± 6,4 rad/s
Q = 0/
Q = 8,38 ± 8,38*10 -2 rad/s
De theoretische waarde van Q is lager dan de gemeten waarde van Q, maar het verschil
tussen de waardes valt binnen de foutenmarges.

Nu bekijken we met behulp van het computerprogramma ‘IN-OUT’ de
functiegenerator als ingang en de spanning over de condensator als uitgangsignaal.
We bekijken de stapresponse van |G()| en . Met het programma ‘In Out’ krijgen we
dan twee grafieken. De eerste grafiek is de verhouding tussen de spanningen van het in–
en uitgangssignaal (|G()|) en de tweede grafiek geeft het fase verschil (
Om achter de waardes van a enb te komen, kijken we waar de verhouding tussen het
in– en uitgangssignaal gelijk is aan 1/√(2).
Dus we kijken naar de waarde van de top van de grafiek vermenigvuldigd met 1/√(2). Dat
is 4,95 Vuit/Vin.

Aflezen van deze figuur (amplitudekarakteristiek) geeft:
 = b-a = 110*2 = 691 ± 6,9 rad/s
Q = 0/
Q = 7,8 ± 7,8*10-2 rad/s

We meten  ook met behulp van de fasekarakteristiek. Hiervoor moeten we kijken waar
de relatieve fase in de grafiek 45 ۫ ◌afwijkt van het maximum, dat bij -90 ۫ ◌ligt

Hieruit volgt:
= 120*2 = 753 ± 7,53rad/s
Q = 0/
Q = 7,1 ± 7,1*10-2
De uit beide grafieken bepaalde waarden van Q kloppen niet binnen de fouten marges,
net zoals de waarden van 


We gebruiken weer de zelfde schakeling maar kiezen nu als ingangssignaal voor
een blokspanning met een frequentie van 25 Hz. We bekijken de spanning over de
condensator als uitgangssignaal. Met behulp van het computerprogramma monitor
bekijken we de volgende gedempte trilling:

Om te  berekenen moeten we de verhouding tussen twee op elkaar volgende maxima
gelijkstellen aan de dempingsfactor: e-t.

We nemen piek 1 op t1 = 26,6 ms. De waarde van piek 1 is 0,5. De waarde van piek 2 op
t2 = 27,7 ms is 0,39.
e-t2 / e-t1 = max2/max1
e-0,00039 / e-0,0005 = 0,5/0,39
225,9 Ohm/H
De theoretische waarde van  is te berekenen met de volgende formule:
R/(2L) = 324 Ohm/H
Het verschil is vrij groot(ongeveer 50%).
We gebruiken weer de zelfde schakeling, maar vervangen we de weerstand door
een variabele weerstand met een maximum van 47 k
Bij een grote weerstand hoort een sterke demping. Bij een lage weerstand hoort een
zwakke demping.(zie hier onder)

De grafiek van de kritische demping ziet er bijna zo uit als die van de blokspanning zelfs
we hebben de kritische demping gemeten op R = 12,44 k. De theoretische waarde R bij
de kritische demping is 16,5 k. Dus we zitten er best dichtbij.
Conclusie
In de praktijk blijkt alles toch te verschillen met de theorie.

