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4. Кола променљивих струја

4.1. Увод
У техничкој пракси су кола променљивих струја много заступљенија од кола
сталних (стационарних) струја. У колима променљивих струја, као што им име каже,
струје и напони се мењају у функцији времена. Те промене могу бити различите.
Неки примери функција времена дати су на слици 4.1. На тој слици су приказане
само струје, али се аналогне слике могу нацртати за напоне, као и друге величине које се
посматрају у колу. Струја са слике 4.1а је стална, односно не зависи од времена. Струја
са слике 4.1б је стална до тренутка t = 0 , а онда експоненцијално опада. Струја са слике
4.1в одговара сигналу1 говора. Струја са слике 4.1г је синусоидална (синусна) функција
времена. Струја са слике 4.1д је збир константне и синусоидалне компоненте. Струја са
слике 4.1ђ је униполарна поворка правоугаоних импулса, а струја са слике 4.1е је
биполарна поворка. Струја са слике 4.1ж је биполарна поворка троугаоних импулса.
Постоје различите класификације ових функција.
Струја приказана на слици 4.1а је стална (стационарна), а све остале су
променљиве. Према стандардима, стална величина се означава великим словом (I), а
променљива малим словом (i).
Променљиве струје се могу поделити на апериодичне (слике 4.1б и 4.1в) и
периодичне (слике 4.1г−ж). Према математичкој дефиницији, периодичне функције
времена су оне функције за које постоји позитивна величина T таква да за свако t важи
f (t + T ) = f (t ) . Најмања величина T назива се (основним) периодом периодичне
функције f (t ) . Функције које нису периодичне, називају се апериодичним.

1

Напоне и струје који су функције времена, зваћемо једним именом: сигнали.
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Слика 4.1. Примери струја у функцији времена.
Једносмерне струје у ширем смислу имају увек исти смер, односно тренутни
алгебарски интензитети2 им никада не мењају знак (струје приказане на сликама 4.1а,
2

Јачина струје је усмерена скаларна величина, која је одређена алгебарским
интензитетом у односу на усвојени референтни смер.

