4. Elektrik Devreleri
Kirchho¤ Voltaj Yasas¬: Kapal¬bir elektrik devresinde direnç, indüktör ve
kapasitörler (s¬g¼aç) üzerindeki voltaj düşmelerinin toplam¬devredeki toplam
elektromotor kuvvete eşittir.
Bu sonuca göre R : direnç (ohm), C : s¬g¼aç (farad), L : indüktör (henry), E :
elektromotor kuvvet (volt), I : ak¬m (amper), q : yük (coulomb) olmak üzere
dq
iki basit elektrik devresi modeli ele al¬nacakt¬r. Yük ve ak¬m aras¬nda I =
dt
ba¼
g¬nt¬s¬oldu¼
guna dikkat edilmelidir.
(i) Bir direnç, bir indüktör ve bir elektromotor kuvvetten oluşan bir RL
devresinde Kirchho¤ voltaj yasas¬ göz önüne al¬ndi¼
ginda aşa¼
g¬daki diferensiyel denklem elde edilir.
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(ii) Bir direnç, bir s¬g¼aç ve bir elektromotor kuvvetten oluşan bir RC
devresinde Kirchho¤ voltaj yasas¬göz önüne al¬ndi¼
ginda ise,
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diferensiyel denklemi elde edilir.
Örnek 1. Bir RL devresinde elektromotor kuvvet E = 100 sin 40t ile verilmektedir. Devredeki direnç 10 ohm, indüktör 0:5 henry ve ilk ak¬m 0
oldu¼
guna göre, herhangi bir t an¬nda devreden geçen ak¬m¬bulunuz.
Çözüm. Verilen problem için (1) diferensiyel denklemi göz önüne al¬n¬rsa
(0:5)

dI
+ 10I = 100 sin 40t
dt

(3)

yaz¬labilir. (3) diferensiyel denklemi 1: basamaktan lineer bir denklem olup
genel çözümü
I(t) = 2(sin 40t 2 cos 40t) + ce 20t
(4)
dir, burada c integral sabitidir. I(0) = 0 başlang¬ç koşulu (4) genel çözümünde
göz önüne al¬n¬rsa, herhangi bir t an¬nda devredeki ak¬m
I(t) = 2(sin 40t

2 cos 40t) + 4e

olarak bulunur.
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Örnek 2. Bir RC devresinde elektromotor kuvvet 100 volt, direnç 5 ohm,
s¬g¼aç 0:02 farad ve s¬g¼aç üzerindeki yük 5 coulomb ile
verilmektedir.
(a) Herhangi bir t an¬nda s¬g¼aç üzerindeki yükü bulunuz.
(b) Herhangi bir t an¬nda devredeki ak¬m¬bulunuz.
Çözüm. Verilen problem için (2) diferensiyel denklemi göz önüne al¬n¬rsa
dq
+ 10q = 20
dt

(5)

yaz¬l¬r.
(a) (5) diferensiyel denklemi integre edilirse
q(t) = 2 + ce

10t

(6)

elde edilir, burada c integral sabitidir. q(0) = 5 başlang¬ç koşulu (6) da göz
önüne al¬n¬rsa
q(t) = 2 + 3e 10t
(7)
elde edilir.
dq
(b) I =
ba¼
g¬nt¬s¬göz önüne al¬n¬rsa (7) den
dt
I(t) =

30e

bulunur.
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