Γυμνάσιο Φιλώτα
Καθηγήτρια:Καζαντζίδου Άννα

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ. 2)
1) Έλας ιακπηήρας ζσλδέεηαη ζε ζεηρά κε κία πεγή κε αποηέιεζκα λα δηαρρέεηαη από ρεύκα έληαζες

2 Α. Να ζτεδηάζεηε ηο θύθιωκα θαη λα σποιογίζεηε
α) ηο θορηίο ποσ περλάεη από ηολ ιακπηήρα ζε τρόλο 2min θαη
β) ηελ ειεθηρηθή ελέργεηα ποσ θαηαλαιώλεη ο ιακπηήρας ζηολ ίδηο τρόλο, αλ γλωρίδεηε όηη ε ηάζε
ηες πεγής ποσ εθαρκόδεηαη ζηα άθρα ηοσ είλαη 9V.

2) Σ’ έλα αληηζηάηε ο οποίος σπαθούεη ζηολ λόκο ηοσ Ohm ηρηπιαζηάδοσκε ηελ ηάζε ποσ εθαρκόδεηαη
ζηα άθρα ηοσ. Πως ζα κεηαβιεζεί
α) ε ηηκή ηες έληαζες ηοσ ειεθηρηθού ρεύκαηος ποσ δηαρρέεη ηολ αληηζηάηε θαη
β) ε ηηκή ηες αληίζηαζες ηοσ αληηζηάηε;
Να αηηηοιογήζεηε ηελ απάληεζε ζας.

3) Έλας αληηζηάηες κε αληίζηαζε 100Ω δηαρρέεηαη από ρεύκα έληαζες 0.5A. Να σποιογίζεηε ηελ
ηάζε ζηα άθρα ηοσ αληηζηάηε.

4) Μεηαιιηθό ζύρκα αληίζηαζες 2 kΩ ζσλδέεηαη κε πεγή ηάζες 40V. Να σποιογίζεηε ηελ έληαζε
ηοσ ειεθηρηθού ρεύκαηος ποσ δηαρρέεη ηο ζύρκα.

5) Πεγή ηάζες 80V ζσλδέεηαη ζε ζεηρά κε αληηζηάηε ο οποίος έτεη αληίζηαζε 25Ω. Να ζτεδηάζεηε ηο
θύθιωκα θαη λα σποιογίζεηε
α) ηελ έληαζε ηοσ ειεθηρηθού ρεύκαηος ποσ δηαρρέεη ηολ αληηζηάηε ,
β) ηο θορηίο ποσ περλάεη ζε τρόλο 2s από κηα δηαηοκή Γ ηοσ θσθιώκαηος θαη
γ) ηολ αρηζκό ηωλ ειεθηρολίωλ ποσ περλάλε από ηο ζεκείο Γ ζηολ ίδηο τρόλο.
Δίλεηαη ηο ζηοητεηώδες ειεθηρηθό θορηίο qe=1.6*10-19 C .

6) Μηα ειεθηρηθή ιάκπα αληίζηαζες 20Ω ζσλδέεηαη κε πεγή ηάζες 220 V. Nα σποιογίζεηε
α) ηελ έληαζε ηοσ ειεθηρηθού ρεύκαηος ποσ δηαρρέεη ηελ ιάκπα θαη
β) ηολ αρηζκό ηωλ ειεθηρολίωλ ποσ περλάλε από κηα δηαηοκή ηοσ λήκαηος ηες ιάκπας ζε τρόλο 8s.
Δίλεηαη ηο ζηοητεηώδες ειεθηρηθό θορηίο qe=1.6*10-19 C .

7) Δύο αληηζηάζεης ζσλδέοληαη ζε ζεηρά. Να σποιογίζεηε, τωρηζηά γηα ηο θάζε έλα από ηα παραθάηω

θσθιώκαηα, α) ηελ ηζοδύλακε αληίζηαζε (Rοι) ηοσ θσθιώκαηος, β) ηο ρεύκα I ποσ δηαρρέεη ηελ
πεγή, γ) ηο ρεύκα I1 ποσ δηαρρέεη ηολ αληηζηάηε R1 , δ) ηο ρεύκα I2 ποσ δηαρρέεη ηολ αληηζηάηε R2 ,
ε) ηελ ηάζε V1 πάλω ζηολ αληηζηάηε R1 θαη ζη) ηελ ηάζε V2 πάλω ζηολ αληηζηάηε R2.
Κύθιωκα 1 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 100 Ω , R2 =150 Ω θαη ε ηάζε ηες πεγής V=75 V.
Κύθιωκα 2 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 20 Ω , R2 =10 Ω θαη ε ηάζε ηες πεγής V=15 V.
Κύθιωκα 3 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 4 kΩ , R2 =3 kΩ θαη ε ηάζε ηες πεγής V=140 V.

8) Δύο αληηζηάζεης ζσλδέοληαη παράιιεια. Να σποιογίζεηε, τωρηζηά γηα ηο θάζε έλα από ηα
παραθάηω θσθιώκαηα, α) ηελ ηζοδύλακε αληίζηαζε (Rοι) ηοσ θσθιώκαηος, β) ηο ρεύκα I ποσ
δηαρρέεη ηελ πεγή, γ) ηελ ηάζε V1 πάλω ζηολ αληηζηάηε R1 , δ) ηελ ηάζε V2 πάλω ζηολ αληηζηάηε
R2, ε) ηο ρεύκα I1 ποσ δηαρρέεη ηολ αληηζηάηε R1 θαη ζη) ηο ρεύκα I2 ποσ δηαρρέεη ηολ αληηζηάηε R2 .
Κύθιωκα 1 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 150 Ω , R2 =100 Ω θαη ε ηάζε ηες πεγής V=60 V.
Κύθιωκα 2 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 60 Ω , R2 =40 Ω θαη ε ηάζε ηες πεγής V=12 V.
Κύθιωκα 3 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 3 kΩ , R2 =6 kΩ θαη ε ηάζε ηες πεγής V=60 V.

9) * Δύο αληηζηάζεης R1 , R2 ζσλδέοληαη παράιιεια θαη ο ζσλδσαζκός ασηώλ ζσλδέεηαη ζε ζεηρά
κε κηα ηρίηε αληίζηαζε R3. Να σποιογίζεηε, τωρηζηά γηα ηο θάζε έλα από ηα παραθάηω
θσθιώκαηα, α) ηελ ηζοδύλακε αληίζηαζε (Rοι) ηοσ θσθιώκαηος, β) ηο ρεύκα I ποσ δηαρρέεη ηελ
πεγή, γ) ηο ρεύκα I3 ποσ δηαρρέεη ηολ αληηζηάηε R3 θαη δ) ηελ ηάζε V3 πάλω ζηολ αληηζηάηε R3.
Κύθιωκα 1 :Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 30 Ω, R2 =60 Ω, R3 =40 Ω θαη ε ηάζε ηες πεγής V=120V.
Κύθιωκα 2 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 80 Ω, R2 =20 Ω , R3 =2 Ω θαη ε ηάζε ηες πεγής V=90 V.

10) * Δύο αληηζηάζεης R1 , R2 ζσλδέοληαη ζε ζεηρά θαη ο ζσλδσαζκός ασηώλ ζσλδέεηαη παράιιεια
κε κηα ηρίηε αληίζηαζε R3. Να σποιογίζεηε, τωρηζηά γηα ηο θάζε έλα από ηα παραθάηω θσθιώκαηα,
α) ηελ ηζοδύλακε αληίζηαζε (Rοι) ηοσ θσθιώκαηος, β) ηο ρεύκα I ποσ δηαρρέεη ηελ πεγή, γ) ηελ
ηάζε V3 πάλω ζηολ αληηζηάηε R3, δ) ηο ρεύκα I3 ποσ δηαρρέεη ηολ αληηζηάηε R3 .
Κύθιωκα 1 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 25 Ω, R2 =15 Ω, R3 =60 Ω θαη ε ηάζε ηες πεγής V=24V.
Κύθιωκα 2 : Δίλοληαη οη αληηζηάζεης R1= 10 Ω, R2 =30 Ω, R3 =40 Ω θαη ε ηάζε ηες πεγής V=16V.

