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Anotace
Pøíruèka obsahuje celkem 123 vyøeených pøíkladù, zahrnujících základní problematiku
elektrických obvodù, které jsou rozdìleny do dvanácti kapitol.
První kapitola prezentuje základní metody: úmìrných velièin, zjednoduování, transfiguraci
a Theveninovu vìtu, druhá kapitola pak metodu Kirchhoffových rovnic.
Ve tøetí kapitole je heuristickým a algoritmickým postupem uvedeno øeení metodou smyèkových
proudù.
Ve ètvrté kapitole jsou pøíklady øeení obvodù metodou uzlových napìtí pro regulární prvky,
pro neregulární jsou uvedeny modifikace této metody, a uití vícenásobných algebraických doplòkù
pro øeení obvodù.
Pátá kapitola obsahuje pøíklady øeení pouitím Masonových-Coatesových a transformaèních
grafù, jako i dvojgrafù.
V esté kapitole jsou øeeny obvody v harmonickém ustáleném stavu. Pøíklady sedmé kapitoly
prezentují linearizaci charakteristik, osmá kapitola se pak vìnuje neharmonickému ustálenému stavu.
Devátá kapitola obsahuje pøíklady øeení pøechodných dìjù jak pøímou aplikací diferenciálních
rovnic, tak i uitím Laplaceovy transformace.
V desáté kapitole jsou pøíklady øeení základních pasivních, aktivních i diskrétních filtrù.
Jedenáctá kapitola ukazuje øeení jevù na vedení a dvanáctá grafické i numerické øeení
nelineárních obvodù.
Vdy první  typový  pøíklad je øeen s velmi podrobným komentáøem, u ostatních je øeení
uvedeno, v pøíkladech jednoduchých pak pouze naznaèeno. Pøíruèka vznikla pro podporu výuky
pøedmìtu Elektrické obvody na Vysoké kole polytechnické v Jihlavì.

