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Đ   Ư NG ÔN T    I   TR  H      II 

 ÔN:  ÔNG NGHỆ 8 

Năm học 2017 – 2018 

I./ Lí thuyết trọng tâm: 

1. Vật liệu kĩ thuật điện. 

- Vật liệu dẫn điện: Là vật liệu cho dòng điện chạy qua. 

Vật liệu dẫn điện có điện trở suất nhỏ khoảng 10
-6

 đến 10
-8

 m. , có đặc tính dẫn điện tốt. 

Ví dụ: Sắt, đồng, nhôm … 

- Vật liệu cách điện: Là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. 

Vật liệu cách điện có điện trở suất lớn 10
8
 đến 10

13
 m. , có đặc tính cách điện tốt. 

Ví dụ: Cao su, nhựa, thuỷ tinh … 

- Vật liệu dẫn từ: Là vật liệu cho các đường sức từ trường chạy qua. 

Ví dụ: Thép kĩ thuật điện, anico, ferit, pecmaloi… 

2. Đèn huỳnh quang. 

a. Nguyên lí làm việc: 

- Khi đóng điện hiện tượng phóng điện giữa hai điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tia tử ngoại 

tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng. Màu sắc của ánh sáng 

đèn phụ thuộc vào lớp bột huỳnh quang. 

b. Đặc điểm: 

- Hiện tượng nhấp nháy: Với dòng điện tần số 50Hz đèn phát ra ánh sáng không liên tục, có hiệu 

ứng nhấp nháy , gây mỏi mắt. 

- Hiệu suất phát quang: hiệu suất phát quang cao: khoảng 20% đến 25% điện năng tiêu thụ biến 

đổi thành quang năng, phần còn lại toả nhiệt. 

- Tuổi thọ : khoảng 8000 giờ. 

- Mồi phóng điện: vì khoảng cách giữa hai điện cực lớn, để đèn phóng điện được cần mồi phóng 

điện. 

3. Đèn sợi đốt. 

a. Cấu tạo: 

- Gồm 3 bộ phận chính: Sợi đốt, bóng thủy tinh và đuôi đèn. 

b. Nguyên lí làm việc: 

- Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng lên đến nhiệt độ cao, 

dây tóc đèn phát sáng. 

c. Đặc điểm của đèn sợi đốt: 

- Phát ra ánh sáng liên tục. 

- Hiệu suất phát quang thấp chỉ từ 4%- 5%. 

- Tuổi thọ thấp khoảng 1000 giờ. 

4. Đồ dùng điện- nhiệt. Bàn là điện. 

a. Nguyên lí làm việc: 

- Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây đốt nóng toả nhiệt, nhiệt được tích vào đế bàn là làm 

nóng bàn là. 

b. Sử dụng: SGK/ trang 145. 
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5. Động cơ điện 1 pha. 

- Trả lời: SGK/ trang 152,153. 

6. Tính toán điện năng tiêu thụ. 

A = P.t 

Trong đó:  

A: Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong thời gian t (kWh;  Wh). 

P: Công suất điện của đồ dùng đện (W). 

t: Thời gian làm việc của đồ dùng điện (h). 

 Lưu ý: 1kWh = 1000Wh. 

7. Sử dụng hợp lí điện năng. 

- Nêu được một số biện pháp nhằm sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng trong thực tế. 

+ Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm. 

+ Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. 

+ Không sử dụng lãng phí điện năng. 

8. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà. 

a. Đặc điểm: 

- Có điện áp định mức là 220V. 

- Đồ dùng của mạng điện trong nhà rất đa dạng, phong phú, có công suất khác nhau. 

- Điện áp định mức của các thiết bị, đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp của mạng điện. Riêng 

các thiết bị đóng – cắt, bảo vệ, lấy điện có thể lớn hơn điện áp của mạng điện. 

b. Yêu cầu: 

- Đảm bảo cung cấp đủ điện và dự phòng khi cần thiết. 

- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngôi nhà. 

- Sử dụng thuận tiện, chắc, đẹp. 

- Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa. 

c.  Cấu tạo:Gồm các phần tử: 

- Công tơ điện; Dây dẫn điện; Các thiết bị đóng-cắt, bảo vệ và lấy điện; Đồ dùng điện… 

9. Thiết bị đóng cắt- Công tắc điện. 

a. Khái niệm: Là thiết bị đóng– cắt mạch điện. 

b. Cấu tạo:  Gồm vỏ, cực động và cực tĩnh. 

- Vỏ: Làm bằng nhựa, sứ cách điện. 

- Các cực: Làm bằng đồng. 

c. Nguyên lí làm việc: khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc với cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt 

công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện. Công tắc thường được lắp trên dây 

pha, nối tiếp với tải, sau cầu chì. 

d. Phân loại : 

- Dựa vào số cực ta chia ra: công tắc 2 cực và công tắc 3 cực 

- Dựa vào thao tác đóng- cắt có thể phân ra: công tắc bấm, công tắc bật, công tắc xoay… 

10. Thiết bị bảo vệ- Cầu chì. 

a.Khái niệm: Là thiết bị dùng để bảo vệ an toàn cho các đồ dùng điện, mạch điện khi xảy ra sự 

cố ngắn mạch hoặc quá tải. 

b. Cấu tạo:  Gồm vỏ, các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện, dây chảy. 
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c. Nguyên lí làm việc: khi mạch điện gặp sự cố quá tải hay ngắn mạch, dây chảy cầu chì nóng 

chảy và bị đứt làm hở mạch điện, bảo vệ mạch điện và các đồ dùng điện, thiết bị điện không bị 

hư hỏng. Cầu chì được mắc trên dây pha, trước công tắc và ổ lấy điện. 

d. Phân loại : 

- Dựa vào hình dạng: Cầu chì hộp, cầu chì ống, cầu chì nút….. 

II./  Dạng bài tập áp dụng: 

1. Một gia đình có các đồ dùng điện được liệt kê trong bảng dưới. Hãy tính điện năng tiêu thụ 

trong ngày của từng đồ dùng, tổng điện năng tiêu thụ của gia đình trong ngày, điện năng tiêu 

thụ của gia đình đó trong 1 tháng (30 ngày) và số tiền phải trả? 

TT Tên đồ dùng điện 
 ông suất 

điện(W) 

Số 

lượ

ng 

Thời gian sử dụng 

trong ngày t(h) 

Điện năng tiêu thụ 

trong ngày A(Wh) 

1 Đèn sợi đốt 75 3 4  

2 Đèn huỳnh quang 40 4 5  

3 Quạt bàn 65 2 3  

4 Tủ lạnh 120 1 24  

5 Ti vi 70 2 5  

6 Nồi cơm điện 650 1 1  

7 Bơm nước 300 1 0.5  

8 Máy vi tính 250 2 5  

Điện năng tiêu thụ của gia đình trong 1 ngày: An =  

Điện năng tiêu thụ của gia đình trong 1 tháng At =   

Số tiền phải trả biết 1kWh = 1200VNĐ:  

2. Trên bóng đèn có ghi 220V- 45W- 1.5A: Giải thích ý nghĩa các số liệu kĩ thuật trên. 

3. Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 nguồn điện 220v, 2 cầu chì, 2 công tắc 2 

cưc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt.  

 

 Đề kiểm tra 100% tự luận. 

 


