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I  )انكهشبائً قٍاط شذة انتٍاس : 

  : فً تشكٍب ػهى انتىانً (1        
 تـجـشبـت :  

شاث ـوىجض داسة كهشبائٍت مكىوت مه :مىنذ و مصباحٍه مشكبٍه ػهى انتىانً و ثالث أمبٍشمت   
 مشكبت ػهى انشكم انتانً:

 

 : أي والحع أن االمبٍشمتشاث انثالث تشٍش انى وفظ انقٍمت ، مـالحـظــت :  

  
 

 اعتىتــاج :   
غ ــه وضــكً ، ٌمــت ػهى انتىانــا مشكبــً داسة ػىاصشهــنقٍاط شذة انتٍاس انكهشبائً ف    

 االمبٍشمتش فً أي وقطت مه انذاسة .
 
 

 
 

 مهحىظت :
 اسـٍـذة انتـت شــٍمـفإن ق ، تـكهشبائٍ داسةً فً ـىانــب ػهى انتـم مشكــت مغتقبـفاضػىذ إ     
  انكهشبائً تىخفض.   

 : فً تشكٍب ػهى انتىاصي (2       

 تـجـشبـت :   
شمتشاث ـنذ و مصباحٍه مشكبٍه ػهى انتىاصي و ثالث أمبٍمى  وىجض داسة كهشبائٍت مكىوت مه :    

 مشكبت ػهى انشكم انتانً:
 

I1 = I2 = I3 

 

 خـالصـت :
كهشبائٍت  داسة  شذة انتٍاس انكهشبائً انمغتمش هً وفغها فً كم وقطت مه وقط

 .انتىانً ػىاصشها مشكبـت ػهى
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  االمبٍشمتشA  . ٌشبش نشذة انتٍاس انشئٍغً انزي ٌىتجه انمىنذ 
  االمبٍشمتشA  1  متفشع انماس فً انمصباحان ٌشبش نشذة انتٍاس   .L 
  االمبٍشمتشA  انمتفشع انماس فً انمصباح ٌشبش نشذة انتٍاس.L2    

  مـالحـظــت :  
 بؼذ تحذٌذ شذاث انتٍاس انتً تشٍش إنٍها االمبٍشمتشاث انثالث، والحع أن :    

 
 

 اعتـىـتــاج :  
 انتٍاس انشئٍغً تغاوي شذتً انتٍاسٌه انمتفشػٍه .شذة      

 

 

 

 مهحىظت : 
ذاسة ـاصي فً انـىتـم ػهى انــت  مغتقبــتضداد قٍمت شذة  انتٍاس انشئٍغً ػىذ إضاف 

 .انكهشبائٍت 

فً انتشكٍب انمىضنً ، ٌجب تفادي سبط ػذة أجهضة بىفظ مأخز انتٍاس ، إر ٌمكه أن  
 اس انكهشبائً انشئٍغً .ٌىشب حشٌق بؼذ استفاع شذة انتٍ

 

  

   II : قاوىن انؼقذ ) 
 انؼقذة هً انىقطت انتً ٌاتقً فٍها ػهى االقم ثالث مىصالث كهشبائٍت .  

 وص قاوىن انؼقذ
 
 

مــثــال :    

 
I1 + I2 = I3 + I4 + I5 

I = I1 + I2 

 خـالصـت :
ها مشكبت ػهى انتىاصي ، شذة انتٍاس انشئٍغً تغاوي فً داسة كهشبائٍت ػىاصش

 مجمىع شذاث انتٍاس اث انمتفشػت .
 

 .شذاث انتٍاس انذاخهت انى ػقذة ٌغاوي مجمىع شذاث انتٍاس انخاسجت مىهامجمىع 




