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Dwa pra wa Kirch hof fa (te dla ob wo dów
elek trycz nych) oraz pra wo Ohma są dość lu -
bia ne przez uczniów i nie źle przez nich przy -
swa ja ne (przy naj mniej dla prą du sta łe go);
nam, na uczy cie lom, do star cza ją oka zji
do ty po wo szkol nych za dań i pro ble mów,
któ re – za le żnie od licz by „oczek” i „wę -
złów”, i ogra ni cze nia się (lub nie) do po łą -
czeń sze re go wych lub rów no le głych – czę sto
są za pro ste, bądź za trudne. Na szym głów -
nym ce lem nie jest bie głość ra chun ko wa
uczniów – tę wa żną umie jęt ność ma ją bo -
wiem roz wi jać przede wszyst kim w ra mach
ma te ma ty ki. Nam po wie rzo no kształ to wa -
nie po jęć, for mu ło wa nie praw (a nie twier -
dzeń wy ni ka ją cych z ak sjo ma tów) i wdra ża -
nie na wy ków wła ści wych fi zy ce – na uce par
excel len ce do świad czal nej, na uce zo rien to -
wa nej ku prak tycz nym za sto so wa niom
a jed no cze śnie sto su ją cej ma te ma ty kę ja ko
wszech stron ne, pre cy zyj ne i bar dzo sku tecz -
ne na rzę dzie. 

Na le ży ba czyć, aby to na rzę dzie nie
przy sło ni ło nam ce lu, aby za da nie prze wi -
dzia ne ja ko test z fi zy ki nie wy ma ga ło zbyt
wie lu ste reo ty po wych ra chun ków. Oka zu je
się (raz jesz cze?), że nie ma na to pa na -
ceum lep sze go niż odro bi na doj rza łej ma -
te ma ty ki. Nie któ rzy z nas za uwa ży li mo że,
że, na przy kład, do bre opa no wa nie pod -
staw trans for ma cji Fo urie ra po zwa la wy eli -
mi no wać nie mal wszel kie ob li cze nia
w znacz nej czę ści opty ki bez uszczerb ku
dla fi zy ki a na wet z po żyt kiem dla ja sno ści
ca łej teo rii. Tak to wy glą da, jak by me to dy
Fo urie ra by ły naj bar dziej wła ści wym ję zy -
kiem do roz ma wia nia o dy frak cji w nie -

skoń czo no ści, o spój no ści świa tła itp. Po -
dob nie ma się spra wa z trans for ma cja mi
La pla ce’a i teo rią ob wo dów elek trycz nych.
Odłó żmy te dwa przy kła dy na bok, bez za -
mia ru na wią zy wa nia do nich. 

Wra ca jąc do na szych pro stych ob wo dów
za uwa żmy, że po ja wia ją się w nich je dy nie
ele men ty li nio we (lub li ne ary zo wa ne),
naj czę ściej źró dło na pię cia i re zy stor (zwa -
ny „re zy stan cją” lub „opo rem”); ogra ni czy -
my się wła śnie do ukła dów zło żo nych wy -
łącz nie z ta kich ele men tów. Otrzy ma ne
wy ni ki z ła two ścią uogól ni my, póź niej,
na znacz nie szer szą ka te go rię ukła dów.

Przy po mnij my, że ele ment ob wo du jest
li nio wy je śli mię dzy na pię ciem V i na tę że -
niem I, za cho dzi re la cja li nio wa I = pV + q,
gdzie sta łe p i q są to sta łe ob da rzo ne od po -
wied nią jed nost ką. Na przy kład, re zy stan cja
jest ele men tem li nio wym, gdzie p = 1/R
(w Ω–1), q = 0 am pe rów; ta kże ogni wo gal -
wa nicz ne jest ele men tem li nio wym, je śli je -
go pa ra me try (opór we wnętrz ny SEM) nie
ewo lu ują w cza sie pra cy. Ob wód zło żo ny
wy łącz nie z ele men tów li nio wych na zy wa -
my ob wo dem li nio wym. Ma on tę cen ną
wła ści wość, że na tę że nie prą du (na pię cie)
w da nym punk cie ob wo du za le ży li nio wo
od na pięć (na tę żeń prą du) na (w) po szcze -
gól nych ele men tach, na przy kład,

I = a1V1 + a2V2 + … + anVn,

gdzie współ czyn ni ki a1, a2, …, an są sta łe.
Ogra nicz my się do ob wo dów zło żo nych

z opo rów od kła da jąc na póź niej kon den sa -
to ry, zwoj ni ce, dio dy, tran zy sto ry, wzmac -
nia cze ope ra cyj ne i im po dob ne. Ni żej pro -

nGRZE GORZ KĘ DRA

In ne spoj rze nie 
na ob wo dy li nio we
Część I – Me to da Théve nin


