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Радионица – Методе проучавања принудних и 
пригушених електричних осцилација 

Владимир Марковић и Ненад Стевановић 

1Природно-математички факултет, Крагујевац, Србија 

Апстракт. У оквиру ове радионице биће извдене експерименталне вежбе из области 
електричних осцилација. У колу наизменичне струје, напон на неком елементу кола 
хармонијски осцилује фреквенцијом извора наизменичне струје. У случају градске мреже, 

фреквенција износи 50Hz , што одговара периоду осциловања од s 20ms . Ове хармонијске 

осцилације је могуће снимити на савремен начин, употребом рачунара и програмабилних 
микроконтролерских система - ардуино платформе. Ардуино платформа омогућава мерење 
напона у веома кратким временским интервалима и приказивање измерених вредности на 
рачунару, на веома једноставан начин. У оквиру једне вежбе биће извршено снимање 
принудних наизменичних осцилација. На сличан начин могуће је снимити и пригушене 
осцилације RLC  кола. У оквиру друге вежбе биће снимљене пригушене слободне 

осцилације RLC  кола и биће одређени параметри кола. Поред ове две експерименталне 

вежбе, биће извршен низ демонстационих огледа sу којима ће се приказати могућности 
коришћења ардуино платформи у настави физике из разних области. За све експерименте 
биће приложено детаљно упутство како могу бити реализовани на једноставан и доступан 
начин у лабораторијама физике средњих школа. 

Кључне речи: електричне осцилације, микроконролери. 

УВОД 

Посматрајмо најједноставније осцилаторно коло које се састоји од везе калема и 
кондензатора као на слици 1. За постојање осцилација у овом колу, неопходно је имати 
одређене почетне услове који омогућавају колу да почне да осцилује. Нека је 
кондензатор, у почетном тренутку, напуњен и садржи извесну количину наелектрисања, 
слика 1а). Спајањем овако напуњеног кондензатора, преко прекидача, кроз коло почиње 
да протиче струја. Кондензатор почиње да се празни и јачина његовог електричног поља 
почиње да се смањује. Електрична струја, која протиче кроз коло, у калему ствара 
магнетно поље, чија се јачина повећава са временом. После извесног времена, 
кондензатор ће се у потпуности испразнити и тада ће исчезнути електрично поље. У том 
тренутку, енергија магнетног поља је максимална и можемо рећи да је дошло до 
трансформације енергије електричног поља у енергију магнетног поља, слика 1б).   

Како се кондензатор испразнио, више неће подржавати протицање струје и како више 
нема шта да одржава магнетно поље, оно ће почети да слаби. Услед електромоторне силе 
самоиндукције, почеће да протиче струја у колу. Тако настала екстрастуја самоиндукције 
ће бити истог смера као и струја која је испразнила кондензатор. Протицањем такве струје 
кроз коло, кондензатор ће почети изнова да се пуни, али ће имати електрично поље 
супротног смера. Када магнетно поље исчезне, кондензатор ће имати максималну 
количину наелектрисања складиштену на облогама, слика 1в). У овом случају можемо 
рећи да је енергија магнетног поља трасформисана у енергију електричног поља. Све ово 
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се дешава током прве половине периода осциловања енергије електричног и магнетног 
поља. Током друге половине периода, на већ описан начин, кондензатор ће се поново 
испразнити, али је струја супротног смера у односу на њен смер током прве половине 
периода. Процес стварања магнетног поља се понавља, али су линије индукције магнетног 
поља супротно умерене. Сада индукована екстра струја пуни кондензатор са поларитетом 
наелектрисања облога као на самом почетку, слика 1г). На тај начин циклус је затворен и 
надаље се изнова понавља[1,2,3]. 

 

СЛИКА 1.  Електричне осцилације RC  кола 

Овако описане осцилације које се дашавају унутар самог осцилаторног кола, без 
додатних утицаја из сопљашње средине се називају сопствене електричне осцилације. 
Осцилаторно коло које се састоји од кондензатора и калема представља идеално 
осцилаторно коло. У реалности, осцилаторно коло са слике 1 мора бити замењено редном 
везом кондензатора, калема и отпорника. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ 

Описивање електричних осцилација у реалном осцилаторном колу, захтева 
постављање одређених претпоставики. Уколико су електрични процеси у колу 
квазистационарни, можемо сматрати да у сваком тренутку у колу важи Омов закон [2], а 
за извођење једначине сопствених осцилација, потребно је поћи од другог Кирхофог 
правила, које каже да алгебарска сума електромоторних сила и напона на појединачним 
елементима кола мора бити једанака нули. Реални калем се може представити редном 

везом идеалног калема и отпорника. Напон на кондензатору је /Cu q C , док је на 

отпорнику Ru R i   . У колу постоји електомоторна сила самоиндукције која се јавља у 

намотајима калема, /L Ldi dt   . На основу другог Кирхофовог правила следи да је: 

 C R

di
u u L

dt
   . (1) 

Заменом одговарајућих напона и узимањем у обзир да је /i dq dt , добијамо 

једначину облика 
2

2
0

d q dq q
L R

dt Cdt
   , коју можемо трансформисати, тако што ћемо 

поделити леву и десну стану са L  и увести следеће ознаке, / 2R L   и 
2
0 1/ LC   у 

погоднији израз: 

 
2

2
02

2 0
d q dq

q
dtdt

    . (2) 
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Једначина (2) представља хомогену линиеарну диференцијалну једначину другог реда 
са константним коефицијентима, за чије решавање је неопходно имати почетне услове: 

 00 : , 0
dq

t q q
dt

   . (3) 

Непригушене осцилације 

У случају иделаног осцилатороног кола у коме је термогена отпорност једака нули, 
0R  , једначина осцилација поприма једноставнији облик: 

 
2

2
02

0
d q

q
dt

  . (4) 

Ова диференцијална једначина представља једначину хармонијског осцилатора, чије 

решење су функције хармонијских осцилација, 0 0cos sinq A t B t    или 

0sin( )q C t   , где су A  и B  или C  и   константе неодређеност које треба одредити 

из почетних услова. Физички смисао константи C  и   су амплитуда и почетна фаза 

осциловања. Полазећи од почетних услова датих једначином  (3), добија се: 

 0 0cosq q t  (5) 

Изглед ових осцилација за колo са елементима 1HL  , 1μFC  , где је на облоге 

кондензатора доведен напон 0 1Vu   је приказан на слици 2. Период ових осцилација 

износи 0.06283sT  . 

 

СЛИКА 2. Непригушене електричне осцилације 

Пригушене осцилације 

У случају реалног кола, отпорност кола не може бити једнака нули. Једначина таквих 
осцилација је дата изразом (2). Ова диференцијалнa једначина има различита решења у 

зависности од вредности параметара 0  и  , због чега је могуће разликовати три случаја 

[1]: 0 2 2

01 .   ; 0 2 2

02 .  ; 0 2 2

03 .   . У првом случају се јављају осцилације, док у 

другом и трећем случају не постоје [1]. 

Размотримо први случај, када је 2 2

0  . Решење је у овом случају облика 

 sintq Ae t    , где константе A  и   имају исти смисао као и код непригушених 

осцилација. Кружна учестаност у овом случају је 2 2

0    . Ово решење представља 

једначину пригушених осцилација. За дате почетне услове важи 
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0 costq q e t  . (6) 

Изглед ових осцилација за коло чије су осцилације приказане на слици 2, где је додата 
отпорност 100R    је дат на слици 3. Период ових осцилација износи 0.06291sT  . 

Овакве осцилације представљају осцилације чија је кружна учестаност  , али код којих је 

амплитуда променљива временом и опада по функцији 
0

tq Ae  , одакле се види да   

представља коефицијент слабљења.  

 

СЛИКА 3. Пригушене електричне осцилације 

Принудне осцилације 

За реална електрична кола је установљено да електричне осцилације трају ограничено 
дуго. За добијање електричних осцилација које не слабе временом, потребно је у коло 
увести извесни облик принудне силе, услед чијег дејства ће се осцилације одржавати. Ту 
улогу има спољашњи извор електромоторне силе у колу. Осциловање система ће у том 
случају зависити од карактеристика спољашњег извора и карактеристика самог кола. У 
случају да у колу постоји извор електомоторне силе које се хармонијски мења  кружном 

учестаношћу 1 , 0 1cos t   , једначина осцилација кола добија облик: 

 
2

2
0 0 12

1
2 cos

d q dq
q t

dt Ldt
      . (7) 

Решење горње једначине је сума решења хомогеног дела и једно партикуларно 
решење. Партикуларно решење је могуће наћи на основу слободног члана. Хомогени део 
се своди на сопствене осцилације, док партикуларно решење треба тражити у облику 

1 1 1 1cos sinpq A t B t   . Опште решење једначине (7) је:  

 1 1 2sin( ) sin( )tq Ae t B t        . (8) 

Принудне осцилације представљају сложене осцилације које настају суперпозицијом 
сопствених осцилација и осцилација индукованих електромоторном силом извора у колу. 
Како су сопствене осцилације пригушене, оне ће у колу брзо ишчезнути и систем ће 
наставити да осцилује под дејством спољашњег извора електромоторне силе. Кружна 
учестаност у колу ће тада бити дефинисана искључиво учестаношћу спољашњег извора 
[4]. 

Проучавање електричних осцилација 

Како би било могуће показати како изгледају електричне осцилације, потребно је 
формирати електрично коло које се састоји од калема и кондензатора. Отпорник није 
потребно додавати у коло, јер је сама отпорност калема довољна да осцилације буду 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
s t

0.5

0.5

1.0

C q t



Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, 
Алексинац, 9-11. март 2018. 

 

 

129 

веома пригушене. Због тога је потребно одабрати калем са што мањом омском 
отпорношћу, како би осцилације у колу дуже трајале. За посматрање осцилација 
користићемо микроконтролерски систем са интегрисаним окружењем које омогућава 
комуникацију са рачунаром и мерење електричних величина, тачније напона. У овој 
радионици користићемо Ардуино Уно [5] платформу са микроконтролером. 
Микроконтролер је мали рачунар садржан у једном интегрисаном склопу. Ардуино 
платформа представља скуп елекронских (Ардуино Уно) и софтверских компоненти 
(Ардуино окружење), који се могу једноставно повезивати у сложеније целине са циљем 
израде електронских склопова. Ардуино Уно може читати аналогне или дигиталне улазне 
сигнале са различитих сензорa и претворити га у излаз, као што је активирање мотора, 
укључивање/искључивање ЛЕД-а, а умрежавањем може бити повезан са многим другим 
акцијама. Софтвер који се користи за програмирање микроконтролера је отвореног типа. 
Са овим "Ардуино софтвером" можете да напишете програме које микроконтролер треба 
да обавља. Ови програми се називају "Скица" (sketch).  

Ардуино УНО има 14 дигиталних улазно/излазних пинова [5]. Ови пинови могу бити 
конфигурисани да раде као дигитални излази који ће служити за пуњење кондензатора. 
Ардуино УНО, поред дигиталних, поседује пет аналогних улазних пинова од А0 до А5. Ови 
пинови могу прочитати сигнал, тј напон, са аналогног сензора и претварити их у дигиталну 
вредност коју може прочитати микропроцесор. Вредности напона које Ардуино Уно може 
читати су у опегу од 0 5V  [5]. Параметре кола и напон извора напајања треба ускладити 

са овим захтевом. Још једна интересантна чињеница је да се аналогним пиновима на 
ардуино плочи могу мерити само напони који су позитивни у односу на земљу. То значи 
да приликом мерења напона који хармонијски осцилује, ардуино плочом можемо мерити 
само делове осцилација у којима је напон позитиван. На тај начин могу се видети само 
делови графика који су изнад t  осе. Они делови графика испод t  осе биће одсечени са 

графика јер се не могу измерити. Овај проблем се може једноставно решити 

суперпонирањем додатног напона, constU , једносмерне струје на аналогни пин који служи 

за мерење напона. На тај начин сигнал који очитавамо је увећан за вредност додатог 

напона,   0 cost

const

q
u t e t U

C

   . Другим речима треба обезбедити да се осцилације 

врше у опсегу напона 0 5V  око вредности напона constU .   

За посматрање осцилација у електричном колу потребно је формирати коло са 
неопходним елементима. Код сопстевених осцилација потребно је спрегнути калем и 
кондензатор и мерити напон између ова два елемента. Довољно је напунити кондензатор, 
откачити га са напајања и пустити систем да осцилује. За калем индуктивности 3.7HL  , 

омске отпорности 1.4R    и кондензатор капацитета 6.5μFC  снимљене пригушене 

осцилације су приказане на слици 4. Кондензатор је напуњен почетном количином 
наелектрисања, тако што је прикључен на напон од 5V . Затим је напон откачен са 

кондензатора и систем пуштен да осцилује. Притом се на на сваких 100μst  врши 

очитавање напона на кондензатору. Ово време истовремено представља најмању 
временску резолуцију очитавања напона коју ардуино Уно може да оствари. Описана 
процедура је контролисана софтверски од стране микропроцесора. Детаљи 
експерименталне поставке, шема и једноставан софтвер ће бити изложени у оквиру саме 
радионице.   
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СЛИКА 4. Пригушене електичне осцилације 

Оно што нам једноставно омогућава експериментална поставка је демонстрација 
пражњења кондензатора преко отпорника. Уколико у претходно описаном осцилаторном 
колу, једноставно изузмемо калем, у колу ће остати само кондензатор и извесна 
отпорност. На слици 5 је приказана промена напона на кондензатроу који се празни преко 
отпорника у зависности од времена. Са слике се може наслутити да се ради о 
експоненцијалном опадању, што ће у оквиру радионице бити квантитативно показано. 
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СЛИКА 5. Пражњење кондензатора преко отпорника. 

Када су у питању принудне осцилације, њих је могуће демонстрирати тако што у RLC  

коло редно уведемо извор наизменичног напона. Како ардуино Уно може мерити само 
позитивне напоне у интервалу од 0 5V , приликом мерења напона на кондензатру 

морамо водити рачуна да вредности не изађу из задатог опсега. Како је на аналогни пин 
суперпониран извор једносмерног напона, он ће подићи вредност равнотежног положаја 
око којег се врше осцилације. Амплитудне вредности напона кондензатра не смеју бити 
веће од 2.5V . Контролисање напона на кондензатору се може вршити променом напона 

наизменичног извора. На слици 6 приказане су снимљене принудне осцилације. 
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СЛИКА 6. Принудне наизменичне осцилације 

Једна веома интересантна ствар која може бити демонстрирана у оквиру ове 
радионице су сложене осцилације. Уколико у колу постоји извор просто периодичне 
променљиве електромоторне силе, а на кондензатор доведемо извесну количину 
наелектрисања и препустимо такав систем да осцилује, очекујемо сложене осцилације 
дате једначином (8). У колу ће постојати и принудне и слободне осцилације. Резултантне 
вредности напона ће у ствари бити сума сопствених и принудних осцилација. Како су 
сопствене осцилације пригушене, брзо ће нестати и у колу ће надаље постојати искључиво 
принудне осцилације. То се може јасно видети на слици 7, на којој су приказане снимљене 
сложене осцилације. 
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СЛИКА 7. Сложене електричне осцилације 
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ЗАКЉУЧАК  

У оквиру ове радионице биће представљена експериментална апаратура која 
омогућава проучавање електричних осцилација. Учесници радионице ће бити у 
могућности да квантитативно одреде пареметре кола, учестаност осцилација, фактор 
пригушења и остале релевантне величине. Све ово ће бити омогућено аквизицијом 
прикупљених експерименталних података путем рачунара. У оквиру радионице биће 
презентоване неопходне информације о електронским компонентама неопходним за 
израду експерименталне апаратуре и презентоваће се програм, тј „скица“ на основу које 
микроконтролер врши аквизицију података.  
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