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ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN

Κάθε γραµµικό ενεργό κύκλωµα µε εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β
µπορεί να αντικατασταθεί από µια πηγή τάση V (ή VT) σε σειρά µε
µια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZT), όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα.

- Η ισοδύναµη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση µε τη τάση
ανοικτού κυκλώµατος VAB.

- Η ισοδύναµη σύνθετη αντίσταση (Z ή ZT) είναι ίση µε τη σύνθετη
αντίσταση εισόδου του δικτύου στους ακροδέκτες Α και Β όταν : (α)
όλες οι πηγές τάσης βραχυκυκλωθούν και (β) όλες οι πηγές
ρεύµατος ανοικτοκυκλωθούν.
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ΘΕΩΡΗΜΑ NORTON

Κάθε γραµµικό ενεργό κύκλωµα µε εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β
µπορεί να αντικατασταθεί από µια πηγή ρεύµατος Ι (ή ΙΝ) 
παράλληλα µε µια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZΝ), όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήµα.

- Η ισοδύναµη πηγή ρεύµατος Norton (I ή IN) είναι ίση µε το ρεύµα
που περνάει από τους ακροδέκτες Α και Β του ενεργού δικτύου, 
όταν αυτοί βραχυκυκλωθούν.

- Η ισοδύναµη σύνθετη αντίσταση (Z ή ZN) είναι ίση µε τη σύνθετη
αντίσταση εισόδου του δικτύου στους ακροδέκτες Α και Β όταν : (α)
όλες οι πηγές τάσης βραχυκυκλωθούν και (β) όλες οι πηγές
ρεύµατος ανοικτοκυκλωθούν.
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ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ THEVENIN ΚΑΙ NORTON
• Η σύνθετη αντίσταση στους ακροδέκτες A, B και των δύο
κυκλωµάτων (Thevenin και Norton) είναι ίδιες, ΖΝ=ΖΤ.
• Το ρεύµα Norton I (ή ΙΝ) είναι ίσο µε το ρεύµα που διαρρέει τους
βραχυκυκλωµένους ακροδέκτες Α και Β, οπότε ΙN=VT/ZT. 
• Τα κυκλώµατα Thevenin και Norton είναι ισοδύναµα µεταξύ
τους. Στην περίπτωση του εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι
ισοδύναµα µόνο στη συχνότητα που έχουν υπολογιστεί. 

I=V/Z V=IZ
Το ισοδύναµο κύκλωµα Norton µπορεί να προκύψει από το
ισοδύναµο κύκλωµα Thevenin (και αντίστροφα) µε έναν απλό
µετασχηµατισµό πηγών.
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Παράδειγµα υπολογισµού ισοδυνάµου κυκλώµατος Thevenin και
Norton µε διαδοχικούς µετασχηµατισµούς πηγών ρεύµατος –
τάσης, στην περίπτωση που το ενεργό δίκτυο περιλαµβάνει µόνο
αντιστάτες.

5Α//3Α =5Α + 3Α =8Α και 5Ω//20Ω=4Ω

32V=8A.4Ω και 8Ω=4Ω + 4Ω4Α=32V/8Ω

TheveninNorton
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Μεθοδολογία εύρεσης ισοδυνάµων κυκλωµάτων Thevenin και
Norton
Υπολογισµός σύνθετης αντίσταση Thevenin ή Norton (ZT=ZN)
-Βραχυκυκλώνουµε τις ανεξάρτητες πηγές τάσεις, ανοικτοκυκλώνουµε τις
ανεξάρτητες πηγές ρεύµατος και υπολογίζουµε τη σύνθετη αντίσταση
εισόδου του δικτύου στους ακροδέκτες Α και Β. Είναι : ZAB=ZT=ZN.

Υπολογισµός της ισοδύναµης τάσης Thevenin VT

-Με τη βοήθεια των διαφόρων µεθόδων ανάλυσης των ηλεκτρικών
κυκλωµάτων, ή και µε τη τεχνική του µετασχηµατισµού πηγών τάσης –
ρεύµατος, υπολογίζουµε τη τάση στους ακροδέκτες Α και Β. Είναι : VAB=VT

Υπολογισµός του ισοδύναµου ρεύµατος Norton IN

-Βραχυκυκλώνουµε τους ακροδέκτες του ενεργού δικτύου Α, Β και µε τη
βοήθεια των διαφόρων µεθόδων ανάλυσης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, 
υπολογίζουµε το ρεύµα που διαρρέει τους βραχυκυκλωµένους
ακροδέκτες. Είναι : IAB=IN

Πάντα λαµβάνουµε υπόψη ότι : ΙN=VT/ZT και ZT=ZN
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ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
Σε διάφορες εφαρµογές, ηλεκτρικά κυκλώµατα είναι σχεδιασµένα να
µεταφέρουν ισχύ από µια πηγή σε ένα φορτίο. Στις περιπτώσεις
αυτές ενδιαφέρει :

-η απόδοση του συστήµατος µεταφοράς, που αφορά για
παράδειγµα το δίκτυο της ∆ΕΗ που περιλαµβάνει την παραγωγή, τη
µεταφορά και διανοµή µεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας

- το ποσό της µεταφερόµενης ισχύος, που αφορά για παράδειγµα τα
συστήµατα επικοινωνίας τα οποία µεταφέρουν πληροφορίες µέσω
ηλεκτρικών σηµάτων

Η απόδοση ενός συστήµατος µεταφοράς ενέργειας, σχετίζεται µε το
πρόβληµα της µέγιστης µεταφοράς ισχύος. 
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Μέγιστη µεταφορά ισχύος στο συνεχές ρεύµα, από κύκλωµα
µε αντιστάτες και πηγές που µεταφέρει ενέργεια σε φορτίο RL

Το κύκλωµα αντικαθίσταται από το ισοδύναµο Thevenin και
προσαρµόζεται στο φορτίο RL, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα.

το ρεύµα που διαρρέει την αντίσταση RL είναι
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η ισχύς που απορροφάει η αντίσταση RL είναι

Η ισχύς P παίρνει µέγιστη τιµή για αντίσταση φορτίου RL τέτοια ώστε

είναι

Άρα η ισχύς P γίνεται µέγιστη όταν

δηλαδή όταν
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Για τιµή αντίστασης φορτίου RL=RT, η τιµή της µέγιστης ισχύος
προκύπτει

Pmax

RT
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Μέγιστη µεταφορά ισχύος στο εναλλασσόµενο ρεύµα, από
κύκλωµα µε σύνθετες αντιστάτες και πηγές που µεταφέρει
ενέργεια σε φορτίο RL

Το κύκλωµα αντικαθίσταται από το ισοδύναµο Thevenin και
προσαρµόζεται στο φορτίο RL, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα.

το ρεύµα που διαρρέει την αντίσταση RL είναι
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και το µέτρο του είναι ίσο µε

Η µέση ισχύς που µεταφέρεται στην αντίσταση φορτίου RL είναι

Η τιµή της αντίστασης φορτίου RL για την οποία η µεταφερόµενη
ισχύς γίνεται µέγιστη, βρίσκεται εξισώνοντας µε το µηδέν την
παράγωγο dP/dRL. Έτσι εξάγεται ότι
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Μέγιστη µεταφορά ισχύος στο εναλλασσόµενο ρεύµα, από
κύκλωµα µε σύνθετες αντιστάσεις και πηγές που µεταφέρει
ενέργεια σε φορτίο σύνθετης αντίστασης ZL

Το κύκλωµα αντικαθίσταται από το ισοδύναµο Thevenin και
προσαρµόζεται στο φορτίο ZL, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα.

το ρεύµα που διαρρέει την αντίσταση RL είναι
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και το µέτρο του είναι ίσο µε

Η µέση ισχύς που µεταφέρεται στο φορτίο ZL είναι

Αποδεικνύεται ότι η µεταφερόµενη ισχύς γίνεται µέγιστη όταν

δηλαδή όταν
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ΘΕΩΡΗΜΑ ΥΠΕΡΘΕΣΗΣ Ή ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ

Όταν ένα γραµµικό ηλεκτρικό κύκλωµα διεγείρεται από δύο ή
περισσότερες ανεξάρτητες πηγές ενέργειας, τότε η απόκρισή του
(ρεύµα ή τάση) σε οποιοδήποτε στοιχείο του ισούται µε το
άθροισµα των αποκρίσεων, που οφείλονται σε κάθε πηγή
ξεχωριστά.

Παράδειγµα : Στο παρακάτω κύκλωµα, που διεγείρεται από δύο
πηγές τάσεις V1 και V2, να βρεθεί το ρεύµα I3 που διαρρέει τον
αντιστάτη R3.
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Αρχικά υπολογίζουµε το ρεύµα Ι3΄ που διαρρέει την R3 και
οφείλεται στην πηγή V1 , όταν η πηγή V2 είναι βραχυκυκλωµένη

Η ολική αντίσταση του παραπάνω κυκλώµατος ισούται µε
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Έτσι το ρεύµα Ι1΄ θα είναι

Χρησιµοποιώντας τώρα τη µέθοδο του διαιρέτη ρεύµατος, το
Ι3΄ θα είναι ίσο µε

οπότε τελικά θα είναι

µε φορά από το Α προς το Β.
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Στη συνέχεια υπολογίζουµε το ρεύµα Ι3΄΄ που διαρρέει την R3

και οφείλεται στην πηγή V2, όταν η πηγή V1 είναι
βραχυκυκλωµένη

Η ολική αντίσταση του παραπάνω κυκλώµατος ισούται µε
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Έτσι το ρεύµα Ι2΄΄ θα είναι

Χρησιµοποιώντας ξανά τη µέθοδο του διαιρέτη ρεύµατος, το Ι3΄΄
θα είναι ίσο µε

οπότε τελικά θα είναι

µε φορά επίσης από το Α προς το Β.
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Το ολικό ρεύµα I3 θα ισούται τώρα µε το αλγεβρικό άθροισµα
των ρευµάτων Ι3΄ και Ι3΄΄ που έχουν την ίδια φορά, δηλαδή

Εφαρµογή. Να βρεθεί το ρεύµα Ι2 που διαρρέει τον αντιστάτη R2

στο παρακάτω κύκλωµα, χρησιµοποιώντας το θεώρηµα της
επαλληλίας. ∆ίνεται : Ι=2 Α, V=10 V, R1= R2=10 Ω, R3=R4=20 Ω.

Ι2 Υπόδειξη :
η πηγής τάσης V 
δρα µόνη της όταν
η πηγή ρεύµατος Ι
ανοικτοκυκλωθεί.


