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ة   : السادسةالمحاضر

ة عىل  ي هذه المحاضر
ر
ي عن سنتعرف ف

ر ونورتون ما هو مبدأ عملهما وسنأخذ مثال تطبيق  طريقة ثيفينر

 . ر  الطريقتن 

 : ر  طريقة ثيفينر

ي مبدأ عملها عىل 
ر
  منبع جهد إيجاد تعتمد هذه الطريقة ف

اضر ر وإيجاد مقاومة  افتر يسىم جهد ثيفينر

ر يتم وصلها عىل ا ر وذلك بهدف لتسلسلتسىم مقاومة ثيفينر تسهيل دراسة الدارات  مع جهد ثيفينر

 المعقدة. 

 دام هذه الطريقة: يمكن اعتماد عدة خطوات لتسهيل حل الدارات باستخ

 منابع(تقسيم الدارة لجزء فعال )يحوي منابع( وجزء غتر فعال )ال يحوي  .1

 (Reqإيجاد المقاومة المكافئة للجزء الغتر الفعال عن طريق تبسيط الدارة ) .2

ر  .3   الجزء الفعال Rthإيجاد مقاومة ثيفينر
ر
 ف

ر  .4  Vthإيجاد جهد ثيفينر

ر  ر  Rth, Reqمن ثم رسم الدارة الناتجة بحيث تحوي مقاومتن  وحلها بالطرق  Vthومنبع جهد ثيفينر

 البسيطة المعروفة. 

 طريقة نورتون: 

ي تتشابه 
ر
ر بحيث نعمل عىلهذه الطريقة ف    إيجاد  مبدأ عملها مع طريقة ثيفينر

اضر يسىم  منبع تيار افتر

وذلك  تيار نورتونمع  التفرعيتم وصلها عىل Rn  نورتونوإيجاد مقاومة تسىم مقاومة In  تيار نورتون

 تسهيل دراسة الدارات المعقدة.  بهدف

 عن الجهد. هذه الطريقة لديها نفس الخطوات السابقة لكن هنا 
ً
 نوجد تيار نورتون عوضا
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 :  
 مثال تطبيقر

ي المقاومة  I4لدينا الدارة الكهربائية المبينة أدناه المطلوب حساب التيار 
ر
ي منبع R4المار ف

، بطريقت 

ء
ر
ء )نورتن( إذا  الجهد المكاف

ر
( ومنبع التيار المكاف ر  علمت أن: )ثيفينن 

U1=60V, U2=40V, R1=4Ω, R2=6Ω, R3=8Ω, (R4=R5=R6=R7) =3Ω 

 

 

ر طريقة   : ثيفينر

نقوم بفصل الدارة إىل جزء فعال وجزء غي  فعال عند المكان المراد حساب التيار فيه فتصبح الدارة كما 

 هي مبينة بالشكل أدناه: 
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ي الجزء الفعال: 
ر
ر ف  نقوم اآلن بإيجاد مقاومة ثيفينر

 

ي الجزء الفعال: 
ر
ر ف  بعد ذلك علينا إيجاد قيمة جهد ثيفينر

 

بالتاىلي أصبح لدينا قيمة الجهد والمقاومة فنحسب المقاومة المكافئة للجزء الفعال ونحسبها عىل 

ر   . التسلسل مع مقاومة ثيفينر
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 طريقة نورتون: 

ي ثيف
ر
: نبدأ كما ف ر ر لكن نعّوض بمنبع تيار وليس جهد ثيفينر ر ونقوم بفصل الدارة إىل جزئن   ينر

 

ر وهم نفسهم ي طريقة ثيفينر
ر
 ف

ً
 . المقاومة المكافئة للجزء الفعال والغي  فعال تم حسابها مسبقا

اكم عىل الجزء الفعال بحيث نو لكن علينا هنا حساب تيار نورت ، نقوم بحساب التيار عن طريق مبدأ الي 

ي من المنبع ونحسب  U2نحذف المنبع 
  U1التيار الجزئ 

 

 تصبح كأنها غي  موجودة.  R3نالحظ أنه عندما تصبح الدارة بالشكل التاىلي فإن المقاومة 
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 فيصبح لدينا الشكل التالي: U2ثم نفعل المنبع  U1اآلن نحذف المنبع 
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