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 الهدف :

.عمليا   التجميعاثبات نظرية   

 

 : المستخدمه المواد

 

 متغير قدره منبع (1

  متبر ملتيالجهاز  (2

  توصيل لوحه (3

 قصر شرايط (4

 االتية : بالقيم مقاومات (5

10KΩ  -  6.8KΩ  -  4.3KΩ 



 المقدمة :

 

 مصادر من عدد على خطية شبكة اي تحتوي عندما النظرية هذه تستخدم

 المصادر عن مستقلة بصورة مصدر كل يؤثر حيث الكهربائية الطاقة

 من فرع اي في التيار وان موجودة غير االخرى المصادر كان االخرىاي

 انف وكذلك  مصدر كل عن الناتجة التيارات مجموع عن عبارة الشبكة فروع

 كل عن الناتجة للجهود الجبري المجموع يساوي فرع اي عبر الجهد فرق

 رعب اوالجهد التيار فان ، اخرى وبعبارة منفردة بصورة يعمل عندما مصدر

 الجهود او التيارات بتراكب عليه الحصول يتم الشبكة فروع من فرع اي

 . الشبكة في مصدر كل عن الناتجة

 : يلي كما التراكب نظرية نص كتابة يمكن سبق لما واستنادا

 درمص من اكثر على وتحتوي خطية مقاومات تتضمن كهربائية شبكة اي في

 عبره هدج فرق او فرع اي في التيار ايجاد يمكن تيار مصدر او جهد مصدر

 مع المصادر هذه تاثيرات جمع ذلك بعد ثم انفراد على مصدر كل باخذ

  بدوائر تستبدل ان يجب الجهد مصادر حذف عند انه  مالحظة مع  بعضها

 لمصدر الداخلية المقاومة اعطيت اذا اما  الداخلية مقاومتها مالمتذكر قصر

 لتيارا مصادر حذف وعند الداخلية بمقاومته حذفه عند المصدر فيستبدل الجهد

 . مفتوحة بدوائر تستبدل ان فيجب

 بيهالكهر الدافعه للقوة مصدر من اكثر علي تحتوي خطيه كهربيه شبكه في

 المجموع محصلة هو الدائرة افرع من فرع اي في يسري يذال التيار فان

 يف حدا علي الكهربيه الدافه للقوه مصر كل من الناتجه للتيارات الجبري

 . خليهالدا بمقاومتها  فقط وتمثليها المصادر بقيةلة ااز عند لكوذ الفرع زالك

 

 

 



 : المتبعه الخطوات

 

  (1) لشكلا في موضوع كما الدائره وصلنا

 10V 2= 20V  &  E 1E =للجهد  بمصدرين الدئره يناغذ

ت واتجاها قيم وارصدنا قرانا صحيصا استعماال االميتر جاهزل وبستعمالنا

 على التتالي .   3I – 2I -1  I التيارات

 قرانا ثم (2) بالشكل موضوع كما الداخليه بمقامته ومثله 2E المصدر فصلنا

 التتالي علي 4I  5I  6I التيارات وقيم اتجهات وارصدنا

 كما الداخليه بقاومته ومثلناه 1E المصدر وفصلنا 2E المصدر ارجعناقمنا ب

 9I  8I  7I  التيارات وقيم اتجاهات وارصدنا قرانا ثم( 3) بالشكل موضوع

 . التتالي علي

 

 

 

 

 

 

  



 الرسومات :

 

 

  



 الحسابات الحسابية المعملية

  باستخدام نظرية التجميع :

 التيارات القراءات االتجاه المالحظات

  1.653 1I 

  0.41 2I 

  1.249 3I 

  2.39 4I 

  1.43 5I 

  0.952 6I 

  1.02 7I 

  0.72 8I 

  0.30 9I 

  

 

 

 

 

 

 

  

: ملحوظـة  

I1 = I4 ± I8  = 

I2 = I5 ± I7 = 

I3 = I6 ± I9 = 
   



 

 

 : المراجع

 

 تايمز ستار منتديات
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