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Řešení obvodu pomocí matic 4

Je dáno schema obvodu, ve kterém označíme 4 smyčky (tj. 4 smyčkové proudy Ia, Ib, Ic, 
Id).
 

Obvod vyřešíme metodou smyčkových proudů, která vychází z 2. KZ (tj. 2.Kirchhoffova 
zákona).

Matematické řešení provedeme pomocí matic. 
Sestavíme matici odporů, jednotlivé odpory jsou zadány jako vstupní údaje. Tato matice je čtver-
cová a její řád je určen počtem vyznačených smyček (smyčkových proudů). 
Dále definujeme matici napětí, která je sloupcová a napětí v ní jsou též vstupní údaje. 
Matice proudů je rovněž sloupcová a představuje neznámé smyčkové proudy, které jsou výstupem 
řešení.

Pomocí smyčkových proudů pak můžeme určit např. vyznačené proudy v jednotlivých 
větvích obvodu. 

Schema zapojení obvodu



Pro zadaný obvod sestavíme matici odporů - matR, matici napětí - matU a matici neznámých 
smyčkových proudů -matI.

matR  R1  R4  R2, R2, R4, 0, R2, R2  R5  R3, 0, R5,
R4, 0, R6  R4  R7, R7, 0, R5, R7, R5  R8  R7;

matU  U1, U1, U2, U2;

matI  Ia, Ib, Ic, Id;

Pomocí příkazu MatrixForm je matice upravena do správné formy.

MatrixFormmatU
U1
U1
U2
U2

MatrixFormmatI
Ia
Ib
Ic
Id

MatrixFormmatR
R1  R2  R4 R2 R4 0

R2 R2  R3  R5 0 R5
R4 0 R4  R6  R7 R7
0 R5 R7 R5  R7  R8

Podle Ohmova zákona (zapsáno pomocí matic) [R]*[I]=[U] zjistíme neznámé proudy ve smyčkách.
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Vstupní údaje jsou jednotlivé odpory v , napětí zdrojů ve V.

R1  10; R2  4; R3  10; R4  40; R5  5; R6  20; R7  4; R8  5; U1  42; U2  8;

Ohmův zákon pomocí matic je následně přepsán do soustavy rovnic:

matR.matI  matU

54 Ia  4 Ib  40 Ic, 4 Ia  19 Ib  5 Id,
40 Ia  64 Ic  4 Id, 5 Ib  4 Ic  14 Id  42, 42, 8, 8

Příkazem Solve vyřešíme soustavu rovnic a vypočtené proudy pak využijeme pro další řešení.

reseni  SolvematR.matI  matU, Ia, Ib, Ic, Id

Ia  1, Ib  2, Ic 
1

2
, Id  0

Pomocí smyčkových proudů můžeme zjistit proudy v jednotlivých větvích obvodu. Proudy jsou v 
Ampérech.
Jako příklad uvedeme výpočet proudů v odporech R4  a R5 .

SolveI4  Ia  Ic, I5  Id  Ib, I4, I5 . reseni

I4 
1

2
, I5  2

I4 
1

2
, I5  2

Z uvedených výsledků vidíme, jaké proudy v Ampérech procházejí odpory R4  a R5 . Protože 
vycházejí kladné, je směr proudů shodný se zvoleným směrem. Ten je v našem případě dán proudy 
Ia a Id .

Pokud chceme, aby výsledky vycházely v desetinnných číslech (ne zlomky), použijeme místo 
příkazu Solve příkaz Nsolve.

Sbírka úloh

Příklady na procvičení

1. V uvedeném příkladu zjistěte, jaké budou proudy v odporech R2 , R7 .

2. Jak se změní smyčkové proudy v př. 1, když zdroj U2 zkratujeme U2=0)?
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3. Vypočtěte proudy I4 a I5  v zadaném obvodu, jestliže odpory R1 a R3 jsou nulové.

Zdroje:

A. Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách
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