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LECTIA 20 

Extindere: Teoremele lui Kirchhoff 

În general circuitele electrice nu sunt formate doar dintr-un generator si un consumator, ci exista circuite 

ramificate. Cu mai multe generatoare si mai multe consumatoare. Aici nu pot folosi legealui Ohm. 

Pentru calcularea retelelor electrice se folosesc legile lui Kirchoff.  

NOD = Punct al unui circuit in care sunt interconectate cel putin trei elemente 
de circuit. 

LATURA /RAMURA= Portiune de circuit: 
Cuprinsa intre doua noduri; 

Care nu cuprinde nici un nod interior; 
Care este parcursa de acelasi curent. 

OCHI = Portiune de circuit: 

Formata dintr-o succesiune de laturi(cel putin doua) care formeaza o linie 
poligonala inchisa. 
La parcurgerea careia se trece prin fiecare nod o singura data. 

O categorie deosebita de ochiuri o reprezinta ochiuri simple 
(fundamentale) sunt ochiuri care nu au diagonale. 
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Dati exemple de noduri, laturi, ochiuri pentru circuitul de mai sus. 

Desenati cum este sensul de deplasare al curentulu ipe circuitul exterior. 

Descrieti tensiunile si aplicati legea 1 a lui Kirchoff 
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A doua lege Kirchhoff se referă la ochiuri de rețea și afirmă că suma 

algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de rețea este egală cu 

suma algebrică a căderilor de tensiune din acel ochi de rețea, adică a 

produselor dintre intensitatea curentului și rezistența totală de pe fiecare 

latură. 

 

Notăm intensitățile curenților și alegem sensuri pentru aceștia dacă 

problema nu îi specifică deja.• 

Aplicăm prima lege Kirchhoff: 
pentru nodul A: I1 + I2 – I3 = 0 
pentru nodul B: –I1 – I2 + I3 = 0 

Observăm că ecuațiile obținute sunt identice. Deci pentru două noduri 
de rețea putem obține o singură ecuație. Generalizând, spunem că 
pentru n noduri de rețea se vor obține n – 1 ecuații independente. 

•Alegem ochiurile de rețea pentru care vom aplica a II-a lege Kirchhoff (I și 

II în desenul anterior).•Alegem sensuri de parcurgere în aceste ochiuri de 

rețea (sensurile săgeților figurate). 
Convenție: Căderile de tensiune pe rezistoare sunt considerate pozitive 

dacă sensul de parcurgere al ochiului ales coincide cu sensul curentului 
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electric. Tensiunile electromotoare sunt considerate pozitive dacă sensul 
de parcurgere al ochiului străbate sursa de la – la +. 

•Aplicăm a doua lege Kirchhoff 

pentru ochiul I: E1 – E2 = I1 · R1 – I2 · R2 
pentru ochiul II: E2 – E3 = I2 · R2 + I3 · R3 
Cu cele 3 ecuații: 
I1 + I2 – I3 = 0 
E1 – E2 = I1 · R1 – I2 · R2 
E2 – E3 = I2 · R2 + I3 · R3 

se obține un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute, I1, I2 și I3, în care 
putem înlocui valorile cunoscute pentru a calcula intensitățile curenților. 
 

EXEMPLU DE CALCUL: 

 

CONCLUZIE:  

K1. Intr-un nod suma intensitatilor care intra este egala cu suma intensitatilor care ies. (legea 

CURENTULUI) 

K2: intr-un ochi de retea suma voltajelor care cresc (surse) este egala cu suma voltajelor care scad 

(consumatori). Acestea se iau cu + sau cu – dupa cum sunt pe sensul sau contrar unui sens dinainte 

stabilit. (legea VOLTAJULUI) 

 


