A/. TÓM TẮT KIẾN THỨC
1/. DÕNG ĐIỆN, NGUỒN ĐIỆN:
- Muốn duy trì một dòng điện lâu dài trong một vật dẫn cần duy trì một điện trường trong vật dẫn đó.
Muốn vậy chỉ cần nối 2 đầu vật dẫn với 2 cực của nguồn điện thành mạch kín.
- Càng gần cực dương của nguồn điện thế càng cao. Quy ứơc điện thế tại cực dương của nguồn điện ,
điện thế là lớn nhất , điện thế tại cực âm của nguồn điện bằng 0.
Quy ước chiều dòng điện là chiều chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích dương, Theo quy ước
đó ở bên ngoài nguồn điện dòng điện có chiều đi từ cực dương, qua vật dẫn đến cực âm của nguồn điện
(chiều đi từ nơi có điện thế cao đến nơi có diện thế thấp).
- Độ chênh lệch về điện thế giữa 2 điểm gọi là hiệu điện thế giữa 2 điểm đó : VA-VB= UAB. Muốn duy trì
một dòng điện lâu dài trong một vật dẫn cần duy trì một HĐT giữa 2 đầu vật dẫn đó ( U=0  I =0)
2/. MẠCH ĐIỆN:
a. Định luật ôm:
I = U/R
b. Đoạn mạch điện mắc song song:
*Đặc điểm: mạch điện bị phân nhánh, các nhánh có chung điểm đầu và điểm cuối. Các nhánh hoạt động
độc lập.
*Tính chất:
1. U chung
2. cường độ dòng điện trong mạch chính bằng trổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ
I=I1+I2+...+In
3.Nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở thành phần
1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn
-Từ t/c 1 và công thức của định luật ôm  I1R1=I2R2=....=InRn=IR
- Từ t/c 3  Đoạn mạch gồm n điện trở có giá trị bằng nhau và bằng r thì điện trở của đoạn mạch mắc
song song là R=r/n.
- Từ t/3  điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.(
R1<R2 => Rtđ < R1<R2 )
c. Đoạn mạch điện mắc nối tiếp:
*Đặc điểm: Các bộ phận (các điện trở) mắc thành dãy liên tục giữa 2 cực của nguồn điện ( các bộ phận
hoạt động phụ thuộc nhau).
*tính chất: 1.I chung
2. U=U1+U2+....+Un.
3. R=R1+R2+,...Rn.
*Từ t/c 1 và công thức của định luật ôm I=U/R  U1/R1=U2/R2=...Un/Rn. (trong đoạn mạch nối tiếp, hiệu
điện thế giữa 2 đầu các vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của chúng)
 Ui /U = Ri/R...
*Từ t/c 3  nếu có n điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì điện trở của đoạn mạch là:
R =nr. Cũng từ tính chất 3  điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp luôn lớn hơn mỗi điện
trở thành phần.
(R1<R2 => Rtđ >R2>R1)
R1 M R2
d.Mạch cầu :
Mạch cầu cân bằng có các tính chất sau:
B
A
R5
R1 R3

- Về điện trở:
( R5 là đường chéo của cầu)
R2 R4

R3

N R4

-Về dòng: I5=0
-Về HĐT : U5=0
suy ra I1 = I2 ; I3 = I4 ;

I 1 R3

;
I 3 R1

I 2 R4

; U1 = U3 ; U2 = U4
I 4 R2

1

Mạch cầu không cân bằng:

R1 R3

R2 R4

I5 khác 0; U5khác 0

* Trường hợp mạch cầu có 1 số điện trở có giá trị bằng 0; để giải bài toán cần áp dụng các quy tắc biến
đổi mạch điện tương đương ( ở phần dưới )
*Trường hợp cả 5 điện trở đều khác 0 sẽ xét sau.
3/. MỘT SỐ QUY TẮC CHUYỂN MẠCH:
a/. Chập các điểm cùng điện thế:
- "Ta có thể chập 2 hay nhiều điểm có cùng điện thế thành một điểm khi biến đổi mạch điện tương
đương."
(Do VA-Vb = UAB=I RAB  Khi RAB=0;I  0 hoặc RAB  0,I=0 Va=VbTức A và B cùng điện thế)
Các trường hợp cụ thể: Các điểm ở 2 đầu dây nối, khóa K đóng, Am pe kế có điện trở không đáng
kể...Được coi là có cùng điện thế. Hai điểm nút ở 2 đầu R5 trong mạch cầu cân bằng...
b/. Bỏ điện trở:
- Ta có thể bỏ các điện trở khác 0 ra khỏi sơ đồ khi biến đổi mạch điện tương đương khi cường độ dòng
điện qua các điện trở này bằng 0.
Các trường hợp cụ thể: các vật dẫn nằm trong mạch hở; một điện trở khác 0 mắc song song với một vật
dãn có điện trở bằng 0( điện trở đã bị nối tắt) ; vôn kế có điện trở rất lớn (lý tưởng).
4/. VAI TRÕ CỦA AM PE KẾ TRONG SƠ ĐỒ:
* Nếu am pe kế lý tưởng ( Ra=0) , ngoài chức năng là dụng cụ đo nó còn có vai trò như dây nối do đó:
Có thể chập các điểm ở 2 đầu am pe kế thành một điểm khi bién đổi mạch điện tương đương( khi đó am
pe kế chỉ là một điểm trên sơ đồ)
- Nếu am pe kế mắc nối tiếp với vật nào thì nó đo cường độ d/đ qua vậtđó.
- Khi am pe kế mắc song song với vật nào thì điện trở đó bị nối tắt ( đã nói ở trên).
- Khi am pe kế nằm riêng một mạch thì dòng điện qua nó được tính thông qua các dòng ở 2 nút mà ta mắc
am pe kế ( dưạ theo định lý nút).
* Nếu am pe kế có điện trở đáng kể, thì trong sơ đồ ngoài chức năng là dụng cụ đo ra am pe kế còn có
chức năng như một điện trở bình thường. Do đó số chỉ của nó còn được tính bằng công thức: Ia=Ua/Ra .
5/. VAI TRÕ CỦA VÔN KẾ TRONG SƠ ĐỒ:
a/. Trường hợp vôn kế có điện trỏ rất lớn ( lý tưởng):
*Vôn kế mắc song song với đoạn mạch nào thì số chỉ của vôn kế cho biết HĐT giữa 2 đầu đoạn mạch đó:
UV=UAB=IAB. RAB
*Trong trường hợp mạch phức tạp, Hiệu điện thế giữa 2 điểm mắc vôn kế phải được tính bằng công thức
cộng thế:
UAB=VA-VB=VA- VC + VC- VB=UAC+UCB....
*Có thể bỏ vôn kế khi vẽ sơ đồ mạch điện tương đương .
*Những điện trở bất kỳ mắc nối tiếp với vôn kế được coi như là dây nối của vôn kế ( trong sơ đồ tương
đương ta có thể thay điện trở ấy bằng một điểm trên dây nối), theo công thức của định luật ôm thì cường
độ qua các điện trở này coi như bằng 0 ,( IR=IV=U/  =0).
b/. Trường hợp vôn kế có điện trở hữu hạn:
- Trong sơ đồ ngoài chức năng là dụng cụ đo vôn kế còn có chức năng như mọi điện trở khác. Do đó số
chỉ của vôn kế còn được tính bằng công thức UV=Iv.Rv...
6/.ĐỊNH LÝ NÖT :
Tổng các dòng điện đi vào một nút bằng tổng các dòng điện đi ra khỏi nút đó.

B. BÀI TẬP
CHUYÊN ĐỀ 1: CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ
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Bài 1: Một dây dẫn đồng tính có chiều dài l. Nếu gấp nó lại làm đôi, rồi gập lại làm bốn, thì điện trở của
sợi dây chập 4 ấy bằng mấy phần điện trở sợi dây ban đầu. ( Đ/S:R1=1/16R)
HD:
Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiêù dài, tỉ lệ nghịch với tiết điện của dây. Theo đề bài, chiều dài
giảm 4 lần,làm điện trở giảm 4 lần. Mặt khác tiết diện lại tăng 4 lần làm điện trở giảm thêm 4 lần nữa
thành thử điện trở của sợi dây chập 4 giảm 16 lần so với dây ban đầu.
Bài 2: Một đoạn dây chì có điện trở R. Dùng máy kéo sợi kéo cho đường kính của dây giảm đi 2 lần , thì
điện trở của dây tăng lên bao nhiêu lần.(ĐS: 16 lần)
HD: d' = d/2 ; Tiết diện giảm 4 lần, chiều dài tăng 4 lần => R tăng 16 lần.
Bài 3: Điện trở suất của đồng là 1,7. 10-8 m, của nhôm là 2,8.10-8 m.Nếu thay một dây tải điện bằng
đồng , tiết diện 2cm2 bằng dây nhôm, thì dây nhôm phải có tiết diện bao nhiêu? khối lượng đường dây
giảm đi bao nhiêu lần. (D đồng=8900kg/m3, D nhôm= 2700kg/m3).
HD:
 .l
 .l
Rd  d d
RN  N N
Sd
SN
- Lập tỷ số Rđ / RN
( Cùng chiều dài, điện trở xuất đã biết, điện trở bằng nhau)
=> SN =3,294 cm2
- Khối lượng của dây giảm theo tỷ lệ:
=>

k

D.S N
D.S Dd

( mN = k . md ; m = D.S.l)

= 1,9977 lần

Bài 4: Một cuộn dây đồng đường kính 0,5 mm,quấn quanh một cái lõi hình trụ dài 10cm, đường kính của
lõi là 1cm và đường kính của 2 đĩa ở 2 đầu lõi là 5cm. Biết rằng các vòng dây được quán đều và sát nhau.
Hãy tính điện trở của dây.
HD:
- Tính số vòng trong mỗi lớp: n=100/0,5=200 vòng
Tính độ dày phần quấn dây: ((5-1)/ 2).10=20 cm
Số lớp p=20: 0,5=40( lớp)
Tổng số vòng dây: N=n.p=8000 vòng
Đường kính t/b của mỗi vòng: d=(5+1):2=3cm
- Chiều dài mỗi vòng là d, của n vòng dây là .d.n
Chiều dài củadây: l=  dn=753,6m
Tiết diện t/b của dây:

Điện trở của dây:
=> R = 65,3 

R=

S=
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CHUYÊN ĐỀ 2: GHÉP ĐIỆN TRỞ-TÍNH ĐIỆN TRỞ
Bài 1: Có 3 điện trở giống hệt nhau, hỏi có thể tạo được bao nhiêu giá trị điện trở khác nhau.
- Nếu 3 điện trở có giá trị khác nhau R1, R2, R3 thì tạo được bao nhiêu?
HD:
- Với 1 điện trở, ta được một giá trị: R1 = R
- Với hai điện trở ta được hai giá trị với 2 cách mắc: ghép nối tiếp, ghép song song.
R2 = Rn.t = 2R ;
R3 = Rss = R/2
- Với 3 điện trở ta được 4 giá trị:

3

+ Ghép 3 điện trở song song: R4 =R/3
+ Ghép 3 điện trở nối tiếp : R5 = 3R
+ Hai điện trở song song, rồi nối tiếp với cái thứ 3: R6 = 3R/2
+ Hai điện trở ghép nối tiếp, ròi song song với cái thứ 3: R7 = 2R/3
* Vậy với ba điện trở giống nhau, thì ta tạo được bẩy giá trị điện trở sắp xếp từ nhỏ đến lớn như sau:
R/3 ; R/2 ; 2R/3 ; R ; 3R/2 ; 2R ; 3R
* Nếu 3 điện trở R1 , R2, R3 khác nhau, thì ta tạo được 2 + 3.5 = 17 giá trị điện trở khác nhau ( trừ 2 cách
ghép: 3 cái cùng song song, 3 cái cùng nối tiếp, năm cách còn lại đều ghép được ba giá trị khác nhau)
Bài 2. Có hai loại điện trở: R1=20 , R2=30 . Hỏi cần phải có bao nhiêu điện trở mỗi loại để khi mắc
chúng:
a. Nối tiếp thì được đoạn mạch có điện trở R=200 ?
b. Song song thì được đoạn mạch có điện trở R= 5 .
HD:
a. Khi mắc nối tiếp, gọi x là số điện trở R1 = 20; y là số điện trở R2 = 30
Ta có: 20x + 30y = 200
=> x + 3y/2 = 10
Đặt y/2 = t => x = 10 - 3t
ĐK: x,y là số nguyên dương, x≥ 0 => t<4 => t = 0,1,2,3
-Lập bảng ta được:
t
x
y

0
10
0

1
7
2

2
4
4

3
1
6

b. Khi mắc song song:
1/R = 1/RI + 1/RII
với RI = R1/x
RII = R2/ y
=> 1/R = x/R1 + y/R2 <=> 1/5 = x/20 + y/30 <=> 30x + 20y = 120
=> x + 2y/3 = 4
đặt y/3 = t => x = 4 - 2t ; x≥ 0 => t = 0,1,2 .
- Ta có bảng sau:
t
x
y

0
4
0

1
2
3

2
0
6

Bài 3: Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở r= 1  để mắc thành đoạn mạch có điện trở
R=0,6 .
HD:
- Vì R< r nên R phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc song song với R1. ta có:
1/R = 1/r + 1/R1
=> R1 = 3/2.
- Ta thấy R1 >r nên R1 phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc song song với R2 .Ta có: R1 = r
+ R2
=> R2 = 1/2
- Vì R2 < r nên R2 phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc song song với R3. ta có:
1/R2 = 1/r + 1/R3
=> R1 = 1.
- Ta thấy R3 = 1 = R
Vậy mạch điện có dạng : { r // [ r nt ( r // r )]}
Bài 4: Một dây dẫn có điện trở 200 ôm.
a, Phải cắt dây thành 2 đoạn có điện trở là R1 và R2 như thế nào để khi mắc chúng song song ta được
điện trở tương đương là lớn nhất.
b, Phải cắt dây dẫn thành bao nhiêu đoạn như nhau để khi mắc chúng song song ta được điện trở tương
đương là 2 ôm.
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c, Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở có giá trị r = 1 ôm để mắc thành đoạn mạch điện có điện trở tương
đương là R = 3/5 ôm? Vẽ sơ đồ cách mắc.
HD:
a. Để có Rtđ là lớn nhất :
- Gọi điện trở mỗi đoạn là R1 và R2 thì :
R = R1 + R2 và Rtđ = (R1.R2)/(R1+R2)
=> RTĐ = (R1(R - R1)/R = (RR1 - R12)/R
Ta thấy: RR1 - R12 = R2/4 - (R/2 - R1)2
=> RTĐ = [R2/4 - (R/2 - R1)2] / R
- R không đổi, muốn Rtđ cực đại thì (R/2 - R1)2 = 0 => R1 =R/2
=> Rtđ = R/4 = 50 => R1=R2 = 50
Vậy phải cắt R thành hai đoạn bằng nhau.
b. để Rtđ = 1 phải cắt R thành mấy đoạn bằng nhau:
Gọi n là số đoạn cần cắt. điện trở mối đoạn là: r = R/n
- Điện trở tương đương khi mắc chúng song song là:
Rtđ = r/n = R/n2
=> n = ( R / Rtd ) = 10
Vậy phải cắt thành 10 đoạn bằng nhau.
c. Số điện trở r = 1 và cách mắc:
- Vì R< r nên R phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc song song với R1. ta có:
1/R = 1/r + 1/R1
=> R1 = 3/2.
- Ta thấy R1 >r nên R1 phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc song song với R2 .Ta có: R1 = r
+ R2
=> R2 = 1/2
- Vì R2 < r nên R2 phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc song song với R3. ta có:
1/R2 = 1/r + 1/R3
=> R1 = 1.
- Ta thấy R3 = 1 = R
Vậy mạch điện có dạng : { r // [ r nt ( r // r )]}

CHUYÊN ĐỀ 4: MẠCH ĐIỆN CÓ AM PE KẾ, VÔN KẾ:
Bài 1: Cho mạch điện như hình 3.1, các điện trở Giống nhau, có giá trị là r ; điện trở của các am pe kế
không đáng kể; UAB có giá trị U0 không đổi. Xác định số chỉ của các am pe kế khi
a.Cả 2 khóa cùng đóng. Chốt (+) của am pe kế mắc vào đâu?
b. khi cả 2 khóa cùng mở?
HD
a. khi cả hai khoá cùng đóng, mạch điện có dạng:
[R1 nt( R2//R3//R4)
- Số chỉ ampe kế A1 : IA1=I1 - I2 = I3 + I4
- Số chỉ ampe kế A2 : IA2= I2 + I3
b. Khi cả 2 khoá mở:
(R1ntR2ntR3ntR4), số chỉ các ampe kế bằng 0.
Bài 2: Cho mạch điện như hình 3.3.2 ; R1=R4= 1 ; R2=R3=3 ;
R5= 0,5 ; UAB= 6 v.
a. Xác định số chỉ của am pe kế? Biết Ra=0.
b. Chốt (+) của am pe kế mắc vào đâu.
HD:
a. khi Ra = 0
- Chập C với D, mạch điện có dạng:
[(R3//R4) nt(R1//R2) nt R5 ]
- Tính được: RAB = 0,2
- Tính được Imạch chính = 3A
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- Vì C và D là hai điểm có cùng hiệu điện thế nên :
R1 R2
UCF= UDF= IM .
= 9/4V
R1  R2
R3 R4
UCE= UDE = IM .
= 9/4V
R3  R4
=> Cường độ dòng điện qua các mạch rẽ:
U
U
U
U
3
9
9
3
I1 = FC  A ;
I2= FD  A ; I3= CE 
A ; I4= DF  A
R1
4
R4
4
R2 4
R3
4
- Để tính cường độ dòng điện qua ampe kế ta xét nút C. Tại C có I1 > I3 nên dòng điện qua ampe kế phải
là từ C đến D.
=> Ia = 1,5A
b. Dấu cộng(+) của ampe kế phải nối với C.
Bài 3: Một ampekế có Ra  0 được mắc nối tiếp với điện trở R0 =20 , vào 2 điểm M,N có UMNkhông
đổi thì số chỉ của nó là I1=0,6A. Mắc song song thêm vào ampekế một điện trở r=0,25 , thì số chỉ của am
pekế là I2=0,125A.Xác định Io khi bỏ ampekế đi?
HD:
- Khi (Ra nt R0): UMN = I1. (Ra + R0) = 0,6( 20+ Ra) (1)
- Khi [(Ra//r)nt R0] :
+ Điện trở của mạch: R'MN = (Ra.r)/( Ra+r) + R0 = (20,25 Ra +5)/( Ra+0,25)
+ Hiệu điện thế hai đầu am pe kế là: I2. Ra = I. (Ra .r)/( Ra + r)
với I là cường độ dòng điện qua mạch chính. nên:
I = I2. (Ra+r)/r = 0,125. (Ra +0,25)/0,25
+ Hiệu điện thế hai đầu mạch là:
UMN = I.R'MN = [0,125. (Ra +0,25)/0,25]. [(20,25 Ra +5)/( Ra+0,25)]
UMN = 0,125. [(20,25 Ra +5)/0,25] (2)
- Từ (1) và (2) ta có:
0,125(20,25 Ra +5) = 0,25. 0,6( 20+ Ra)
=> Ra = 0,997  1
=> UMN = 12,6V
- Khi bỏ am pe kế đi thì I0 = UMN/R0 = 0,63A
Bài 4: Có 2 ampekế điện trở lần lượt là R1 , R2 , một điện trở R=3 , một nguồn điện không đổi U.Nếu
mắc nối tiếp cả 2 ampekế và R vào nguồn thì số chỉ của mỗi ampekế là 4,05A.Nếu mắc 2 ampekế song
song với nhau rồi mới mắc nối tiếp với R vào nguồn thì Ampekế thứ nhất chỉ 3A, Ampekế thứ 2 chỉ 2A.
a.Tính R1 và R2 ?
b.Nếu mắc trực tiếp R vào nguồn thì cường độ dòng điện qua R là bao nhiêu?
HD:
- Hiệu điện thế của đoạn mạch khi cả hai ampe kế mắc nối tiếp:
U = I(R1 + R2 + R) = 4,05(R1 + R2 + 3)
(1)
- Hiệu điện thế của đoạn mạch khi cả hai ampe kế mắc song song:
R1R 2
RR
U = (I1 +I2) ( R 
) =(3 + 2) ( 3  1 2 )
(2)
R1  R2
R1  R 2
+ Mặt khác: R1.I1 = R2I2 => R1 =

I2
3
R2 = R2
I1
2

(3)

- Thay vào (1) ta được:
- Thay vào (2) ta được:

U = 4,05(5 R2/3 + 3)

U =5(2R2/5 +3)
- Từ (4) và (5) ta giải ra được R2 = 0,6  , R1 = 0,4
b. Ta có : U = 4,05(5 R2/3 + 3) = 16,2V
- Cường độ dòng điện qua R khi không mắc điện kế là:

(4)
(5)
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I = U/R = 5,4A
Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ 3.3. 5 Trong đó R/=4R, vôn kế có
điện trở Rv, UMN không đổi. Khi k đóng và khi K mở , số chỉ của vôn
kế có giá trị lần lượt là 8,4V và 4,2 V. Tính U và Rv theo R. (
98/nc9/XBGD)
HD:- Chập C với D
- Điện trở đoạn mạch MC là
RV .R'
4 RR V
RMC =

RV  R' RV  4 R
- Số chỉ của vôn kế khi k đóng và khi k mở lần lượt là:
4R.RV
U.
RV  4R
U1 =
(1)
 8,4
4RRV
 0,8R
RV  4R
4 RRV .U
U2 =
(2)
 4,2
4 RRV  4 R(4 R  RV )
- Giải (1) và (2) ta được RV = 6R và U = 11,2V

Bài 6: .Một mạch điện gồm một ampekế có điện trở Ra, một điện trở R=10  và một vôn kế co điện trở
Rv=1000V,mắc nối tiếp.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U, thì số chỉ của vôn kế là 100V. nếu
mắc vôn kế song song với R thì số chỉ của nó vẫn là 100V. Tính Ra và U
HD:
- Khi mắc vôn kế nối tiếp với điện trở R thì điện trở tương đương toàn phần của mạch là:
Rt = Ra + R + R V
+ Số chỉ của vôn kế là:
U1 =

RV
.U  100
Ra  R  RV

(1)

- Khi mắc vôn kế song song với điện trở R thì điện trở tương đương của R và RV là:
R.RV
R1 =
R  RV
+Số chỉ của vôn kế là:
R.RV
.U
R.RV .U
R  RV
 100 (2)
U2 =
 100 hay
R.RV
R.Ra  RV .Ra  R.RV
Ra 
R  RV
- Từ (1) và (2) ta có phương trình:
RV
R.RV .U
.U 
Ra  R  RV
R.Ra  RV .Ra  R.RV
=> R.Ra+RVRa+RRV = RRa+R2+RRV => RVRa = R2 => Ra = 0,1
- Thay Ra vào (1) ta được U = 101,01V.
Bài 7 Hai điện trở R1 , R2 được mắc nối tiếp với nhau vào 2 điểm A và B có hiệu điện thế U AB không đổi.
Mắc một vôn kế song song với R1 , thì số chỉ của nó làU1 . mắc vôn kế song song với R2 thì số chỉ của nó
là U2 .
a. Chứng minh : U1 /U2 =R1 /R2 .
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b. Biết U=24V, U1 =12V, U2 = 8V. Tính các tỉ số Rv/R1 ;Rv/R2 ;điện trở Rv của vôn kế,và hiệu điện thế
thực tế giữa 2 đầu R1 và R2 ?
HD:
- Gọi R1 là điện trở của vôn kế. khi vôn kế mắc song song với R1 thì điện trở đoạn mạch đó là:
R1V =

R 1 RV
R 1  RV

- Điện trở toàn mạch là:
Rt = R1V +R2 =

R1 R2  R1 RV  R2 RV
R1  R V

Ta có :

U1
R
RV R1
 1V 
U AB
Rt
R1R2  (R1  R2)RV

(1)

* Khi vôn kế mắc song song với R2, tương tự ta cúng có:

U2
RV R 2

U AB
R1R 2  (R1  R 2)RV

(2)

Chia vế với vế của hai phương trình 1 và hai ta được:
U 1 R1

(Đpcm)
(3)
U 2 R2
b. Khi vôn kế mắc song song với R1 và chỉ 12 V thì hiệu điện thế hai đầu R2 cũng là 12V và điện trở hai
đoạn mạch đó bằng nhau. ta có:

R1
R1 RV
RV
R
R1
= R2 do đó: 2 

R1
R1  RV
RV R1  RV
1
RV
- Mặt khác từ (3) với U1 = 12V, U2 = 8V, ta suy ra R1 = 1,5R2

R1
R
 1,5. 2
RV
RV
R
R
- Đặt k1 = 1 , k2 = 2 và thế vào phương trình trên ta được:
RV
RV
và

k2 =

1,5k 2
1,5k 2  1

=> k2 = 1/3 và RV = 3R2

R1
= 1/2 ; RV = 2R1
RV
- Hiệu điện thế thực tức là hiệu điện thế khi không mắc vôn kế, giữa hai đầu R1 và R2 là:

k1 =

U01 = UAB.

U02 = UAB.

R1
R1  R 2

 14,4V

C

R2
 9,6V
R1  R2

M

_N

A2

+
A1
Bài 8: Cho mạch điện như hỡnh vẽ:

A3

D

A4
8

Các ampe kế giống nhau và có điện trở RA , ampekế A3 chỉ giỏ trị I3= 4(A), ampe kế A4 chỉ giỏ trị I4=
3(A)..Tỡm chỉ số của cỏc ampe kế cũn lại? Nếu biết UMN = 28 (V). Hóy tỡm R, RA?
HD:
- *Tỡm I1 và I2:
Ta cú dũng điện đi vào chốt M và đi ra chốt N
Ta thấy: U3 = UCN = 4RA
U4 = UDN = 3RA tức là :UCN >UDN hay VC > VD
Nờn dũng điện đi qua A2 cú chiều từ C sang D
UCN = UCD +UDN = 4RA =I2RA + 3RA
=>I2 = 1 (A )
Xột tại nỳt D ta cú : I1 + I2 = I4 = I1 + 1 = 3 (A)
=>I1 = 2 (A)
*Tỡm R, RA:
Ta viết phương trỡnh hiệu điện thế.
UMN = UMD + UDN = 28 = 2RA + 3RA
=> RA = 5,6 (Ω)
Tương tự ta cũng có :
UMN= UMC + UCN
28 = 5.R + 4.5,6 ( vỡ IR = I2 + I3 =1+4 = 5 A và RA = 5,6 Ω )
=> 5R = 5,6 => R= 1,12 (Ω)
CHUYÊN ĐỀ 5: ĐIỆN NĂNG-CÔNG SUẤT CỦA DÕNG ĐIỆN:
1. TÍNH CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI:
Bài 1: Người ta lấy điện từ nguồn MN có hiệu điện thế U ra ngoài ở 2 chốt A,B qua một điện trở r đặt
trong hộp như hình vẽ 1.1.Mạch ngoài là một điện trở R thay đổi được, mắc vào
A và B.
a. Xác định giá trị của R để mạch ngoài có công suất cực đại. Tính giá trị cực
đại đó?
b. Chứng tỏ rằng, khi công suất mạch ngoài nhỏ hơn công suất cực đại(P cđ) thì
điện trở R có thể ứng với 2 giá trị là R1 và R2 và R1.R2 =r2 .
HD:
a. Tính R để mạch ngoài là cực đại:
U
- Cường độ dòng điện qua R là: I =
(1)
Rr
- Công suất mạch ngoài R là: P = I2.R
(2)
2
U .R
- Thay (1) vào (2) ta có:
P=
(3)
(R  r) 2
=>
- Để P cực đại thì

P=

U 2 .R.4r
U2
(r  R) 2
[
1

] (4)
=
4r
4r.( R  r ) 2
(r  R) 2

(r  R) 2
 0 => r - R = 0 => R =r
(r  R) 2

U2
(6)
4r
b. Từ (3) ta có: P(R+r)2 =U2R
=> PR2 - (U2 -2rP)R+r2P = 0
= U2(U2- 4rP)
2
Thay U = 4rPcđ vào (8) ta được:
= 4r2 Pcđ (Pcđ - P)

(5)

=> Pcđ =

(7)
(8)
(9)
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- Khi P < Pcđ thì  >0, phương trình (7) có 2 nghiệm riêng biệt là R1 và R2:
(U 2  2rP)  
(U 2  2rP)  
R1 =
; R2 =
2P
2P
2
2
(U  2rP)  
=> R1.R2 =
(Đpcm)
 r2
2
4P
Bài 2:
Biết hiệu điện thế nguồn giũa 2 điểm A,B của hộp lấy diện là U = 12 V.
a, Khi R = 0 ôm, người ta lắp mạng điện gồm 6 bóng đèn ( 2 bóng loại 6V – 4W và 4 bóng loại 6V – 2W).
Xác định cách ghép để các bóng đèn sáng bình thường. Vẽ các sơ đồ ghép bóng?
b, Khi R = 1 ôm, tính số bóng đèn loại 3V – 3W tối đa có thể mắc vào M,N để chúng sáng bình thường
HD:
U
12
a. Khi R =0, Số cụm mắc trong mạch: n = M 
 2 (Cụm)
UD
6
- Tổng công suất của các đèn là: Pt = 2.4 + 4.2 = 16 w
P
- Công suất cho mỗi cụm đèn là: P1cụm = t  8 (w)
n
- Vậy để các đèn sáng bình thường thì ta phải mắc 2 loại bóng đèn trên thành 2 cụm nối tiếp, mỗi cụm có
công suất là 8w. ta có 2 cách sau:
+ Cách 1:
Cụm 1: 2 đèn 6V-4w mắc song song
Cụm 2: 4 bóng đèn loại 6V - 2w mắc song song.
+ Cách 2:
Cụm 1: 1 đèn 6V-4w và 2 bóng 6V - 2w mắc song song
Cụm 2: 1 đèn 6V-4w và 2 bóng 6V - 2w mắc song song
b. Khi r = 1, gọi R là điện trở mạch ngoài
U
- Cường độ dòng điện qua R là: I =
(1)
Rr
- Công suất mạch ngoài R là: P = I2.R
(2)
2
U .R
- Thay (1) vào (2) ta có:
P=
(3)
(R  r) 2
=>
- Để P cực đại thì

P=

U 2 .R.4r
U2
(r  R) 2
=
[
1

] (4)
4r
4r.( R  r ) 2
(r  R) 2

(r  R) 2
 0 => r - R = 0 => R =r
(r  R) 2

(5)

U2
12 2
=
= 36w
4r
4 .1
- Số đèn 3V – 3W tối đa có thể mắc vào M,N để chúng sáng bình thường là:
P
36
N = CD 
 12 bóng đèn.
PD
3
=> Pcđ =

2. CÁCH MẮC CÁC ĐÈN ( TOÁN ĐỊNH MỨC).
Bài 1: (bài77/121):Cho mạch Như hình vẽ bên:UMN=24v, r=1,5 
a.Hỏi giữa 2 điểm AB có thể mắc tối đa bao nhiêu bóng đèn loại 6V-6w để chúng
sáng bình thường.
b.Nếu có 12 bóng đèn loại 6V-6w thì phải mắc thế nào để chúng sáng bình
thường?
Phương pháp giải
a..Tính công suất cực đại của mạch ngoài  số bóng tối đa..
.( như phần b bài 2 ở trên)
KQ: Pcđ = 96w
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N = 16 bóng đèn
b.- (Xét cách mắc đối xứng m dãy, mỗi dãy có n điện trở mắc nối tiếp có 3 phương pháp)
-Lập phương trình về dòng:I=U/(r+R) Theo 2 ẩn số m và n,Trong đó m  n=12...
-đặt phương trình công suất:P=PAB+PBN Theo 2 biến số m và n trong đó m  n=12...
-Đặt phương trình thế: U=UMB+Ir theo 2 biến số m,n trong đó m  n=12..
HD:
- Cường độ dòng điện ạch chính: I=U/(r+R) (1)
- Công suất mạch ngoài khi N =12 đèn sáng bình thường:
P = R.I2 = N.Pđ =72w
=> R = P/I2 (2)
I
- Thay (2) vào (1) ta được:
I=
P
r
I2
<=> r.I2 - U.I + P = 0
<=> 1,5I2 -24.I + 72 = 0
=> I1 = 12A, I2 = 4A
- Dòng điện định mức của đèn: Iđ = Pđ/ Uđ = 1A
- Số dãy song song: n = I/Iđ
* Cách mắc 1:
n1 = I1/Iđ = 12 dãy
=> p1 = 1 đèn
( 12 bóng đèn mắc song song)
* Cách mắc 2:
n1 = I2/Iđ = 4 dãy
=> p2 = 3 đèn
( 4 dãy song song, mỗi dãy có 3 đèn nối tiếp)
Bài 2:Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó UMN=10V,r =2 , HĐT định mức
của các bóng là Uđ=3V, Công suất định mức của các bóng có thể tùy chọn từ
1,5  3W. Tím số bóng,loại bóng, cách ghép các bóng để chúng sáng bình
thường?
Phương pháp giải: Xét cách mắc N bóng đèn thành m dãy, mỗi dãy có n
bóng mắc nói tiếp
*Đặt phương trình thế:UMN=UMB+UBN 12=nUđ +UBN khoảng xác định của n={1,2,3} (1)
* Đặt phương trình công suất: PAB=NPđ NPđ=15n-4,5n2  khoảng xác định của N:
15n  4,5 n

2

N 

15n  4,5 n

2

( 2)



tìm số dãy m: m=N/n
(4)  lập bảng giá trị của N,m Pđ Trong các trường hợp n=1; n=2, n=3. đáp số...
HD:
* Nếu ghép song song: m dãy, mỗi dãy n=1 bóng với số bóng N = 4,5,6,7
- Loại bónh có công suất tương ứng với các nghiệm là:
+ N=4 => Pđ = 2,625w
+ N=5 => Pđ = 2,1w
+ N=6 => Pđ = 1,75w
+ N=7 => Pđ = 1,5w
* Mỗi dãy có 2 bóng:
Số bóng N =
4
6
8
Loại bóng có P =
3w
2w
1,5w
Cách ghép
Ghép song song
*. Mỗi dãy có 3 bóng: Nghiệm là 3 bóng ghép nối tiếp loại 3V - 1,5w
3

1,5

(3)

Tìm

Pđ =

Bài 3: Có 5 bóng đèn cùng hiệu điện thế định mức 110v,công suất của chúng lần lượt là 10,15,40, 60, 75
oát.Phải ghép chúng như thế nào để khi mắc vào mạch điện 220v thì chúng đềi sáng bình thường?
Phương pháp giải:Điều kiện để các đèn sáng bình thường làUđ=110V.  phải mắc các đèn thành 2 cụm
sao cho công suất tiêu thụ của chúng bắng nhau. từ giả thiết 10+15+75=40+60  cách mắc các đèn...
Bài 4: Có 2 loại đèn cùng hiệu điện thế định mức 6V, nhưng có công suất là 3w,và 5 w. hỏi

11

a. phải mắc chúng như thế nào vào hiệu điện thế 12V để chúng sáng bình thường?
b. Các đèn đang sáng bình thường, nếu 1 đèn bị hỏng thì độ sáng của các đèn còn lại tăng hay giảm như
thế nào? ( xem bài 120 nc9)
Phương pháp giải:
a.Không thể mắc nối tiếp 2 loại đèn với nhau( vì sao?)  có thể mắc m bóngđèn loại 3w song song với
nhau thành một cum và n bóng đèn 5 w song song với nhau thành một cụm,rồi mắc 2 cụn đèn trên nối tiếp
nhau sao cho hiệu điện thế ở 2 đầu các cụm đèn là 6V  công suất tiêu thụ điện của các cụm đèn phải
bằng nhau  phương trình: 3m = 5n  nghiệm củaphương trình....
(* phương án 2:Mắc2 loại đèn thành 2 cụm , mỗi cụm có cả 2 loại đèn...
*phương án 3: mắc 2 loạiđèn thành m dãy, trong mỗi dãy có 2 đèn cùng loại mắc nối tiếp...)
b. giả thiết một đèn trong cụm đèn 3Wbị cháy  điện trở củatoàn mạch bây giờ ? cường độ dòng điện
mạch chính?hiệu điện thế ở 2 đầu các cụm đèn bây giờ thế nào?  kết luận về độ sáng của các đèn?
(Chu ý: muốn biết các đèn sáng như thế nào cần phải so sánh hiệuđiện thế thực tế ở 2 đầu bóng đèn với
hiệu điện thế định mức)
3 .ĐỊNH LUẬT JUN - LEN XƠ
 Tóm tắt lý thuyết:
 Công thức của định luật: Q=I2Rt (j) hoặc Q= 0,24 I2Rt (cal)

 Các công thức suy ra: Q =

Q Q
R R
1

2

1

2

 ... 

Q
R

n

n

 Trong đoạn mạch: Q=Q1+Q2+....+Qn

 Trong đoạn mạch mắc song song: Q1R1=Q2R2=.....=QnRn

 Trong đoạn mạch mắc nối tiếp :

u

2

t  UIt  Pt


R
 H=Qi/Qtp

 Với một dây điện trở xác định: nhiệt lượng tỏa ra trên dây tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua
Q1/t1=Q2/t2=......Qn/tn=P.
 BÀI TÂP:
Bài 1 Một ấm đun nước bằng điện loại(220V-1,1KW), có dung tích1,6lít. Có nhiệt độ ban đầu là t1=200C.
a.Bỏ qua sự mất nhiệt và nhiệt dung của ấm. Hãy tính thời gian cần để đun sôi ấm nước? điện trở dây
nung và giá tiền phải trả cho 1lít nước sôi ?.
b. Giả sử người dùng ấm bỏ quên sau 2 phút mới tắt bếp . hỏi lúc ấy còn lại bao nhiêu nước trong ấm?(
C=4200j/kg.k; L=2,3.106j/kg)
HD:
- Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước: Q = m.c.(t2 - t1) = 537 600J
- Thời gian đun nước: t =Q/P = 488,8s = 8ph 10s
- Điện trở dây nung: R =U2/P =44 
- Giá tiền phải trả:
T = P.t.(1/m).K = 74,7 đồng
. Năng lượng do dòng điện toả ra trong 2 phút: A =P.t = 132 000J
- Lượng nước bay hơi: m =A/L = 0,05739kg
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- Thể tích nước bay hơi là khoảng 0,06lit.
- Nước trong ấm còn: 1,6 - 0,06 = 1,54 lít
Bài 2.Một bếp điện hoạt động ở HĐT 220V, Sản ra công cơ học Pc=321W .Biết điện trở trong của động
cơ là r=4 .Tính công suất của động cơ.( xem 132NC9)
Phương pháp:-Lập phương trình công suất tiêu thụ điện của động cơ:UI=I2r+Pc  4r2-220I+321=0
(*). Giải(*)vaf loại nghiệm không phù hợp được I=1,5A công suất tiêu thụ điện của động cơ:P=UI(
cũng chính là công suất toàn phần)  Hiệu suấtH=Pc /P
( chú ý rằng công suất nhịêt của động cơ là công sút hao phí).
Bài 3 Dùng một bếp điện loại (220V-1KW), Hoạt động ở HĐT U=150V, để đun sôi ấm nước . Bếp
cóH=80%, Sự tỏa nhiệt từ ấm ra không khí như sau: Thử ngắt điện, một phút sau nước hạ xuống 0,5 0C.
ấm có khối lượng m1=100g, C1=600j/kg.k,nước có m2=500g, C2=4200j/kg.k,t1=200c.tính thới gian để đun
nước sôi?
HD:
- sử dụng công thức P = U2/R để so sánh với công suất định mức, Ta có công suất toàn phần của bếp là: P
=9P0/16
- Công suất có ích của bếp: P1 =H.P = 450w
(c .m .t  c2 .m2 .t 2 ).0,5
- Công suất toả nhiệt ra không khí: P2 = 1 1 1
 18 w
60
=> (P1 -P2).t = (c1.m1 + c2.m2)(100 - 20)
=> t = 400s
Bài 4: Một bếp điện có ghi 220V – 1200 W được nối với hiệu điện thế 220 V dùng để đun sôI 2l nước từ
200c. Biết hiệu suất sử dụng bếp là 80%, nhiệt dung riêng của nước là
4200 J/kg.K
a, Tìm thời gian đun nước.
b, Biết dây điện trở của bếp có đường kính 0,2 mm, điện trở suất 5.10 – 7 ôm mét, được quấn trên một lõi
sứ cách điện hình trụ có đường kính 2 cm. Tính số vòng dây của bếp điện.
HD:
- Tìm được nhiệt lượng có ích: Q1 = mc (t2 – t1 ) = 672000 J
- Tìm được nhiệt lượng toàn phần: Q = 840000 J
- Lập luận tìm được thời gian đun nước: t = 700 s = 11 ph 40 s
- Tìm được R = 121/3 ôm
- Tìm được tiết diện dây dẫn: S = 3,14. 10-8 m2
- Tìm được chiều dài dây dẫn: l = 121/150. 3,14 m
- Tìm được chiều dài của 1 vòng dây (chu vi của lõi sứ)
C = 2.10-2.3,14 m
- Tìm đươc số vòng dây : n = 40 vòng
CHUYÊN ĐỀ 6: BIẾN TRỞ- TOÁN BIỆN LUẬN:
6.1. Một biến trở AB có điện trở toàn phần R1 được mắc vào đoạn mạch
MN, lần lượt theo 4 sơ đồ( hình 6.1). Gọi R là điện trở của đoạn mạch
CB (0  R  R1 ).
a.Tính điện trở của đoạn mạch MN trong mỗi sơ đồ.
b.Với mỗi sơ đồ thì điện trở lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu? ứng với
vị trí nào của C?
c. Sơ đồ 6.1c có gì đáng chú ý hơn các sơ đồ khác?
6.2 Cho mạch điện như hình vẽ 6.2. R=50 , R1 =12 ,
R2 =10  , hai vôn kế V1 , V2 có điện trở rất lớn, khóa K và dây nối có
điện trở không đáng kể, UAB không đổi.
a. Để số chỉ của 2 Vôn kế bằng nhau, phải đặt con chạy C ở vị trí nào?
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b. Để số chỉ của V1,V2 , không thay đổi khi K đóng cũng như khi k mở, thì phải đặt C ở vị trí nào?
c. Biết U=22V, tính CĐDĐ đi qua khóa K, Khi K đóng khi U1 = U2 và khi U1 =12V.
a. Hai vôn kế có điện trở rất lớn, nên khi đóng K, dòng điện chỉ qua hai đoạn mạch AMC và CMB. Vì
cùng một dòng điện đi qua cả 2 đoạn mạch, nên để số chỉ của hai vôn kế bằng nhau, thì điện trở của hai
đoạn mạch ấy phải bằng nhau.
- Gọi k là tỷ số điện trở của hai đoạn mạch AC và AB, thì điện trở của AC( đối với R) là AC = k.R = 50k,
của CB là: CB =(1-k).R = (1-k).50 và điện trở hai đoạn mạch AC và CB là:
R .50k
600k
RAC = 1

R1  50k 12  50k
R .(1  k ).50
500.(1  k )
RCB = 2

R2  (1  k ).50 10  50(1  k )
- Đặt RAC = RCB (Đối với mạch), ta có phương trình :
600k
500.(1  k )
 5k2 – 17k + 6 = 0
(1)

12  50k 10  50(1  k )
- Giải (1) ta được k1 = 0,4; k2 = 3;
- k phải nhỏ hơn 1 nên k2 = 3 (loại) => k = 0,4 , RAC = 20 (đối với điện trở R)
b.Để số chỉ của các vôn kế V1, V2 không thay đổi khi k đóng cũng như khi k ngắt, thì cầu phảo cân bằng,
tức là RAC , RCB phải thoả mãn điều kiện:

R AC R1 12 6



RCB R2 10 5
Vậy phải đặt C ở vị trí ứng với:
RAC = 6R/11 = 27,27
c.Tính Cường độ dòng điện:
*Khi U1 = U2 = 11V, Thì theo phần a AC = 20, CB= 30( đối với điện trở R).
- điện trở của hai đoạn mạch AC và CB là:
RAC = 7,5, RCB = 7,5( Tính theo công thức phần a)
- Cường độ dòng điện mạch chính là:
I = U1/RAC = U2/RCB = 4,4/3 (A)
- Cường độ dòng điện qua R1 và R2 lần lượt là:
20
2,75
30
I1 =
I
A ; I2 =
I  1,1A
12  20
3
10  30
Ta thấy I2 >I1 . Vậy dòng điện qua khoá k theo chiều từ C đến M và có cường độ:
Ik = I2 – I1 = 0,183A
*. Khi U1 = 12V thì U2 = 10V, con chạy C ở vị trí C’ sao cho :
RAC’/RC’B = 12/10 =6/5
- Ta lại thấy đó chính là điệu kiện của cầu cân bằng. vậy khi k đóng không có dòng điện qua khoá k.

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LẦN 1
Môn: Vật lý 9
Thời gian: 120phút
Câu 1: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ
Biết: R1=R4 =10, R2=R3=5
Hãy vẽ sơ đồ tương đương để tính:

R1

A
R3

R2

B
R4

C
14

a. RAB
b. RAC
c.RBC

Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ:
Biết UAB =4V, R1=3
R2=R3=R4 = 4
Điện trở của ampe kế và các dây dẫn
không đáng kể.
a. Tính điện trở tương đương của mạch?
b. Tính số chỉ ampe kế?

R4
A+ - B

R1
R3

A
R2

Câu 3: Trên bóng đèn điện dây tóc 1 có ghi 110V- 100W và trên bóng đèn điện dây tóc 2 có ghi 110V25W.
a. Mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế 110V thì đèn nào sáng hơn? vì sao? Cho rằng điện trở
của các bóng có giá trị như khi chúng sáng bình thường.
b. Liệu có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế 220V không? Vì sao?
c. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng?
Tính công suất của mỗi bóng đèn khi đó?
Câu 4: Cho 3 bóng đèn có ghi các giá trị như sau:
Bóng 1: 3V - 3W; Bóng 2: 3V - 1W; Bóng 3: 2,5V - 1,25W
a. Nếu ghép 3 bóng nối tiếp thì hiệu điện thế định mức của mạch là bao nhiêu? Tính công suất của mỗi
bóng khi đó?
b. Nếu ghép 3 bóng song song thì hiệu điện thế định mức của mạch là bao nhiêu? Tính công suất của mỗi
bóng khi đó?

---Hết--ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LẦN 2
Môn: Vật lý 9
Thời gian: 120phút
Câu 1: Một cuộn dây đồng đường kính 0,5 mm,quấn quanh một cái lõi hình trụ dài 10cm, đường kính
của lõi là 1cm và đường kính của 2 đĩa ở 2 đầu lõi là 5cm. Biết rằng các vòng dây được quán đều và sát
nhau. Hãy tính điện trở của dây.
Câu 2: . Cho mạch điện như hình vẽ :
Trong đó R/=4R, vôn kế có điện trở Rv,
UMN không đổi. Khi k đóng và khi K mở , số chỉ
của vôn kế có giá trị lần lượt là 8,4V và 4,2 V.
Tính U và Rv theo R.)
Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ.
R=50 , R1 =12 , R2 =10  , hai vôn kế V1 , V2 có điện trở
rất lớn, khóa K và dây nối có điện trở không đáng kể, UAB
không đổi.
a. Để số chỉ của 2 Vôn kế bằng nhau, phải đặt con chạy C ở vị trí nào?
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b. Để số chỉ của V1,V2 , không thay đổi khi K đóng cũng như khi k mở, thì phải đặt C ở vị trí nào?
c. Biết U=22V, tính cường độ dòng điện đi qua khóa K Khi K đóng khi U1 = U2 và khi U1 =12V.
Câu 4: Có 4 điện trở giống hệt nhau
được mắc như hình vẽ. Hiệu điện thế
đặt tại hai cức A,B của nguồn không
đổi và bằng 120V. Mắc 1 vôn kế V
vào 2 điểm C, N thì vôn kế chỉ 80V.
Tìm số chỉ của vôn kế khi mắc nó
vào 2 điểm C,M và 2 điểm C,D?

A

D

C

B

M
N

V
---Hết--ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CASIO VẬT LÝ 9 LẦN 1
Năm học 2008 – 2009
Câu 1: Tại hai điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120km, có hai ô tô cùng khởi hành một
lúc.Xe đi từ A với vận tốc 50 km/h, xe đi từ B với vận tốc 30km/h.
a. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
b. Xác định thời điểm và vị trí để hai xe cách nhau 40km.
Câu 2:Trong hai bình cách nhiệt có chứa hai chất lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người
ta dùng một nhiệt kế, lần lượt nhúng đi nhúng lại vào bình một, rồi vào bình 2. Chỉ số của nhiệt kế lần lượt
là 400C; 80C; 390C; 9,50C.
a. Đến lần nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ bao nhiêu?
b. Sau n lần( n rất lớn) nhúng như vậy, nhiệt kế sẽ chỉ bao nhiêu?.
Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ:

X
Z
Y
Biết:
- Bộ X: gồm 3500 các điện trở R1 = 3 , R2 = 5, R3 = 7, R4 =9 ……… mắc nối tiếp nhau.
- Bộ Y: gồm 30 điện trở R1’=2, R2’=4, R3’=8, R4’=16………….. mắc nối tiếp
- Bộ Z gồm 25 điện trở tăng theo cấp số nhân với R3 = 24, R8=768 được mắc nối tiếp nhau.
Tính điện trở tương đương của toàn mạch?
Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ:

A

M
+

B

A
R1

N
R2

Biết: R1 =R2 = 3, RAB =8, Ra  0, UMN = 4,8V
Xác định vị trí C để ampe kế chỉ:
a. 0,4A
b. Số không.
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