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 :الماعدة االولى
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انًجًٕع انجبشي نجًٍا : إٌعهى ٌُص لبٌَٕ كٍشحشٕف األٔل 

 انخٍبساث انًخفشعت يٍ أٌت َم ت حفشع فً دائشة ييهمت ٌسبٔي صفشا  



 :الماعدة الثانٌة

ٌنص هذا المانون على أن المجموع الجبرى لحاصل ضرب التٌار فً المماومة 

لكل عنصر فً الدائرة مأخوذ فً اتجاه دورى واحد مضاف الً ذلن المجموع 

   .الجبرى للموى الدافعة الكهربٌة التً توجد فً هذه الدائرة ٌساوى صفر

و ٌمكن صٌاغة هذا المانون بصورة مبسطة على أنه فً أى مسار مغلك ٌكون 

  .المجموع الجبرى لتغٌرات الجهد حول المسار المغلك مساوٌا للصفر
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 :خطوات تكوٌن معادالت

 :لتكوٌن معادالت مبنٌة على لانونً كٌرشوف ٌجب اتباع الخطوات التالٌة

 .عدد المعادالت المستملة ٌجب أن ٌساوي عدد المٌم المجهولة – 1

اذا كان هنان فرع فٌه مماومات على التوالً أو على التوازي فٌجب اٌجاد  – 2

 . المماومة المكافئة لها

ضع فً كل فرع من الدائرة اتجاها للتٌار و ٌمكن أن ٌكون هذا االتجاه  – 3

ألنه فً النهاٌة و بعد حل المسألة اذا كانت لٌمة التٌار، فً . بصورة عشوائٌة

فرع ما، سالبة فهذا ٌعنً أن االتجاه الذي وضعناه غٌر صحٌح و اذا كانت 

 موجبة فهذا ٌعنً أن االتجاه الذي وضعناه صحٌح 

 نماطكون معادالت مستملة مبنٌة على لانون كٌرشوف للتٌار فً عدة  - 4



 .مغلك و بصورة عشوائٌة كما موضح فً الرسم فً ما بعدمسار حدد اتجاها معٌنا لكل  – 5

كون معادالت مستملة  مبنٌة على لانون كٌرشوف للجهد لعدة مسارات مغلمة و ٌجب  – 6

 :األخذ فً االعتبار اآلتً

نفس هو كان اتجاه التٌار الخارج من مصدر و اذا أخذنا مسارا مغلما فً اتجاه معٌن  –أ 

أما اذا كان اتجاه . اتجاه المسار المغلك الذي أخذناه، فان لٌمة هذا المصدر تكون موجبة

التٌار الخارج من مصدر الجهد عكس اتجاه المسار الذي أخذناه، فان لٌمة هذا المصدر 

 .تكون سالبة

كان اتجاه التٌار المار فً مماومة ما هو نفس و اذا أخذنا مسارا مغلما فً اتجاه معٌن  –ب 

أما اذا . اتجاه المسار الذي أخذناه، فان لٌمة فرق الجهد بٌن طرفً هذه المماومة ٌكون سالبا

كان اتجاه التٌار المار فً مماومة ما عكس اتجاه المسار الذي أخذناه، فان لٌمة فرق الجهد 

 .بٌن طرفً هذه المماومة ٌكون موجبا

اي معادلة جدٌدة تموم بأنشائها ٌجب أن تحتوي على األلل على عنصر جدٌدا لم ٌكن  - 7

 (عنصر من العناصر المطلوب اٌجادها)مذكورا فً المعادالت التً سبمتها 



 أٔجذ . I1=0.2Aفً انذائشة انًٕضذت فً انشكم 
. 

  :الحل

 : نحصل على cdefcبتطبٌك لانون كٌرتشوف الثانً على الدائرة المغلمة 
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 :نحصل على eوبتطبٌك لانون كٌرتشوف األول على النمطة 
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 :فً المعادلة أعاله نحصل على I2و  I1عن لٌم وبالتعوٌض 

I3 = I2 – I1 = 0.43 – 0.2 = 0.23A 

الثانً على الدائرة المغلمة كٌرتشوف نطبك لانون  وةٌجاد 

cdeac  مع التعوٌض عن لٌمI1  وI2 : 
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السالبة تدلنا على أن لطبٌة البطارٌة هً بالفعل عكس تلن اةشارة و

 .المبٌنة فً الشكل 




