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Ögonblick 0: När förloppet startar är den elektrostatiska energin maximalt. Strömmen  i  är noll men
den förändras (växer) som snabbast. Det finns i det ögonblick ingen magnetisk energi (B = 0) även om
den, liksom strömmen, håller på med att växa som snabbast. Induktansen  L  reagerar då i samma takt
som förändringen i strömmen och alstrar en mot-spänning  Ul  som nu är maximalt fast negativ i
förhållande till kondensatorns. 

Ögonblick 1/8: Urladdningen av kondensatorn är på gång och orsakar en ström som håller fortfarande
på med att växa än om i mindre takt. Den elektrostatiska energin har minskat men i gengäld har den
magnetiska energin vuxit ifrån noll. Spänningen hos kondensator har minskat men också det absoluta
beloppet av mot-spänningen hos induktansen.  

Ögonblick  1/4  eller  2/8:  Kondensator  är  nu  hel  urladdad  och  dess  spänningen  är  noll.  Den
elektrostatiska  energin  är  därför  noll  och  all  energi  är  nu  magnetisk.  Strömmen  har  uppnått  sitt
maximalt men ändå är spänningen hos induktansen lika med noll eftersom strömmen förändras inte i
detta ögonblick. 



Ögonblick  3/8:  Kondensator  börjar  nu  laddas  upp  på  nytt  fast  med  motsats  polaritet.  Strömmen
minskar nu och det orsakar en reaktion hos spolen så att dess spänning blir nu i motsats polaritet som
innan. Strömmen, även om den håller på med att minska, flyter fortfarande i samma riktning så att den
magnetiska energin är fortfarande kvar än om den har minskat till fördel för den elektrostatiska.

Ögonblick  1/2  eller  4/8:  Nu  är  läget  precis  som  i  det  första  ögonblicket  fast  omvänt.  Den
elektrostatiska energin är maximalt. Strömmen är noll men den förändras (växer i absoluta belopp)
som snabbast. Det finns i det här ögonblick ingen magnetisk energi även om den, liksom strömmen,
håller på med att förändra sig som snabbast. Induktansen reagerar då i samma takt som förändringen i
strömmen och alstrar en mot-spänning som nu är maximalt fast med motsats polaritet i förhållande till
kondensatorns. 

Ögonblick 5/8: Urladdningen av kondensatorn är på gång och orsakar en ström som håller fortfarande
på med att förändras (växer i absoluta belopp) än om i mindre takt. Den elektrostatiska energin har
minskat men i gengäld har den magnetiska energin vuxit ifrån noll. Spänningen hos kondensator har
minskat men också det absoluta beloppet av mot-spänningen hos induktansen. 



Ögonblick  3/4  eller  6/8:  Kondensator  är  nu  hel  urladdad  och  dess  spänningen  är  noll.  Den
elektrostatiska  energin  är  därför  noll  och  all  energi  är  nu  magnetisk.  Strömmen  har  uppnått  sitt
maximalt  (i  absoluta  belopp)  men  ändå  är  spänningen  hos  induktansen  lika  med  noll  eftersom
strömmen förändras inte i detta ögonblick. 

Ögonblick 7/8:  Kondensator  börjar nu laddas på nytt  med samma polaritet  som det  hela började.
Strömmen minskar nu och det orsakar en reaktion hos spolen så att dess spänning blir nu i motsats
polaritet som för en stund sedan. Strömmen, även om den håller på med att minska (i absoluta belopp),
flyter fortfarande i samma riktning så att den magnetiska energin är fortfarande kvar än om den har
minskat till fördel för den elektrostatiska.

Ögonblick 1 eller 8/8: Nu är läget precis som i det första ögonblicket. Den elektrostatiska energin är
maximalt. Strömmen är noll men den förändras (växer) som snabbast. Det finns i det här ögonblick
ingen magnetisk energi även om den, liksom strömmen, håller på med att förändra sig som snabbast.
Induktansen reagerar då i samma takt som förändringen i strömmen och alstrar en mot-spänning som
nu är maximalt fast med motsats polaritet i förhållande till kondensatorns. Ett helt varv har gått och nu
kan allt börja på nytt.


