
Tekst na niebiesko jest komentarzem. W pliku “ogniwa.pdf” jest rysunek do zadania. Przed-
stawia on 3 ogniwa połączone w sposób “nie rób tego w domu”, mianowicie ogniwo o SEM =
2E zwarto przeciwnymi biegunami z parą ogniw o SEM = E, a następnie całość zwarto z lewej
strony “na krótko”. Ogniwa różnią się swoimi oporami wewnętrznymi R1, R2, R3.

Obwód można rozwiązać bardzo prosto, bez używania praw Kirchhoffa. Zróbmy to. Ze względu
na zwarcie po lewej stronie napięcie między górną i dolną poziomą linią wynosi zero. Wobec
tego spadek napięcia na oporach Ri musi być równy SEM odpowiednich ogniw. Mamy więc:
J1 = 2E/R1; J2 = E/R2; J3 = E/R3
Przypominam, że w oznaczeniu SEM na rysunku dłuższa kreska oznacza PLUS. Wobec
tego prądy J2, J3 płyną w górę, a prąd J1 płynie w dół (odwrotnie niż zaznaczono na rysunku,
ale kierunki prądu są umowne). W oczku B sumują się dwa prądy: JAB = J2 + J3, w oczku A
mamy sumę J1 = J + JAB, stąd:
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Jeśli opory wewnętrzne Ri byłyby równe to J = 0, pomimo zwarcia prąd nie płynąłby w
przewodzie zwierającym obwód po lewej stronie. Ogniwa spokojnie smażyły by się “we własnym
sosie”.
Teraz obliczmy to używając praw Kirchhoffa.

W przykładzie mamy pięć nieznanych prądów (J, J1, J2, J3, JAB). Dostaniemy pięć równań: trzy
liniowe równania na oczka 1, 2, 3 i dwa równania na węzły A i B. Ilość niewiadomych jest równa
ilości równań więc układ równań prawdopodobnie ma rozwiązanie.

Przyjmujemy prawa Kirchhoffa w postaci jak niżej (jeśli używacie innej konwencji to po prostu
zmień odpowiednio znaki)

� Suma prądów w węźle = 0, przy czym prądy wpływające bierzemy ze znakiem plus,
wypływające - ze znakiem minus.

� Suma spadków napięć w oczku = 0, przy czym jeżeli przechodzimy, obiegając oczko,
SEM od minusa do plusa to bierzemy jego wartość ze znakiem plus. Także ze znakiem plus
bierzemy iloczyn “prąd razy opór” jeżeli przechodzimy opornik przeciwnie do założonego
kierunku prądu.

Uwagi: Zarówno kierunki obiegu oczek, jak i kierunki prądów wybieramy dowolnie. Ważne,
żeby potem używać ich konsekwentnie. Nowe oczka tworzymy tylko wtedy gdy wnoszą one
nowe elementy - np. jeśli wybierzemy oczka 2 i 3, to wybór oczka numer 1 takiego, które
zawiera oba oczka 2 i 3 byłby błędny, gdyż w oczku 1 nie byłoby żadnych nowych elementów,
nie uwzględnionych już w oczkach i/lub 3.
Podobnie nowe węzły uwzględniamy tylko wtedy, gdy wnoszą one nowe prądy, na przykład nie
ma sensu uwzględnianie węzłów na dole rysunku, gdyż węzły A i B już wyczerpują wszystkie
płynące prądy.

Rozwiązanie jest na nowej stronie, aby wszystko razem się zmieściło.



Oczko 1. Przechodzimy przez SEM od minusa do plusa, więc do wzoru postawiamy PLUS 2E.
Opornik R1 przechodzimy przeciwnie do kierunku prądu J1 więc bierzemy PLUS R1J1.

+2E +R1J1 = 0 (1)

Oczko 2. Przechodzimy przez SEM z lewej strony od plusa do minusa więc −2E, podobnie
przez SEM z prawej strony, czyli −E. Przez R1 przechodzimy zgodnie z prądem, czyli −R1J1,
a przez R2 przeciwnie więc +R2J2

−2E − E −R1J1 +R2J2 = 0 (2)

Oczko 3. Przechodzimy przez SEM z lewej strony od plusa do minusa więc −E, a przez SEM
z prawej strony od minusa do plusa, czyli +E. Przez R2 przechodzimy zgodnie z prądem, czyli
−R2J2, a przez R3 przeciwnie więc +R3J3

−E + E −R2J2 +R3J3 = 0 (3)

Węzeł A. Wszystkie trzy prądy wpływają, więc:

J + J1 + JAB = 0 (4)

Węzeł B. Wpływają J2, J3, wypływa JAB czyli

J2 + J3 − JAB = 0 (5)

Rozwiązujemy układ równań (1...5). Z (1) widać, że przyjęliśmy odwrotnie kierunek prądu J1
i mamy J1 = −2E/R1. Podstawimy −R1J1 = 2E do równania (2) i dostajemy J2 = E/R2.
Podstawimy 2R2J2 = E do równania (3) i dostajemy J3 = E/R3. Sumujemy równania (3) i (4)
co daje J = −J1 + J2 + J3 i dostajemy J = E(2/R1 + 1/R2 + 1/R3) oraz JAB = J2 + J3, czyli
wyniki są identyczne z otrzymanymi w “szybkim” rozwiązaniu z poprzedniej strony z wyjątkiem
kierunku prądu J1, który intuicyjnie powinniśmy przyjąć przeciwnie, ale chciałem pokazać “co
się stanie”.

W razie pytań albo jak się pomyliłem pisz proszę na priv.
Szczęśliwego nowego roku 2019 !


