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Chương 1: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 

Mục tiêu: 

- Trình bày được định nghĩa dòng điện không đổi, nguồn điện. 

- Trình bày được định luật Ôm đối với mạch điện một chiều. 

- Phân biệt được dòng điện không đổi và dòng điện một chiều. 

- Tính được cường độ dòng điện, hiệu điện thế, công suất điện tiêu thụ, điện năng 

tiêu thụ của mạch điện 1 chiều. 

Nội dung chính: 

1.1. Dòng điện không đổi. Nguồn điện. 

1.1.1. Dòng điện. 

- Dòng điện là là dòng dịch chuyển có hướng của điện ttích (các hạt tải điện).  

- Dòng điện trong kim loại là dòng địch chuyển có hướng của các electron tự do. 

- Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích 

dương. Như vậy, trong dây dẫn kim loại, chiều dòng điện ngược với chiều với 

chiều dịch chuyển của các êlectron tự do. 

- Dòng điện chạy qua các vật dẫn có thể gây ra những tác dụng như: tác dụng từ, 

tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí, tác dụng phát sáng. Tác dụng 

đặc trưng của dòng điện là tác dụng từ. 

Ví dụ: 

a) Tác dụng từ : chuông điện, quạt điện 

b) Tác dụng nhiệt : bàn là, nồi cơm, bếp điện,  

c) Tác dụng sinh lí : châm cứu điện, máy kích tim 

d) Tác dụng hóa học : xi mạ kim loại (vàng, bạc, …) 

e) Tác dụng phát sáng : đèn led, đèn huỳnh quang 

- Cường độ dòng điện cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện. Cường độ dòng 

điện được đo bằng ampe kế. Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là 

A. 

1.1.2. Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi. 

1.1.2.1. Cường độ dòng điện. 

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng 

điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng Δq dịch chuyển qua tiết diện 

thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Δt và khoảng thời gian đó. 

 
q

I
t





  (1.1) 
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trong đó:  

I là cường độ dòng điện (A) 

 Δq là lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong 

khoảng thời gian Δt (C) 

 Δt là thời gian (s) 

* Cường độ dòng điện có thể thay đổi theo thời gian và công thức (1.1) chỉ cho ta 

biết giá trị trung bình của cường độ dòng điện trong khoảng thời gian Δt. 

1.1.2.2. Dòng điện không đổi. 

Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không dổi theo thời 

gian. 

 
q

I
t

  (1.2) 

trong đó:   

I là cường độ dòng điện (A) 

 q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời 

gian t (s) 

 t là thời gian (s) 

1.1.2.3. Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng. 

a) Trong hệ SI, đơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A. 

b) Đơn vị của điện lượng là culông, kí hiệu là C. 

1.1.3. Nguồn điện. 

1.1.3.1. Điều kiện để có dòng điện. 

Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu 

điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện. 

1.1.3.2. Nguồn điện. 

Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu 

điện thế giữa hai cực của nguồn điện. 

* Nguồn điện nào cũng có hai cực là cực dương (+) và 

cực âm ( - ), luôn được nhiễm điện dương, âm khác 

nhau; giữa hai cực đó có một hiệu điện thế được duy 

trì. Để tạo ra các điện cực như vậy, trong nguồn điện 

phải có lực thực hiện công để tách các êlectron khỏi 

nguyên tử trung hòa, rồi chuyển các êlectron hay ion 

Hình 1.1: Chuyển động của hạt 

tải điện ở bên trong và bên ngoài 

nguồn điện ( Fl  là lực lạ bên trong 

nguồn) 
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dương được tạo thành như thế ra khỏi mỗi cực của nguồn điện. Khi đó một cực thừa 

êlectron gọi là cực âm, cực kia thừa ít hoặc thiếu êlectron gọi là cực dương của nguồn 

điện. Việc tách các êlectron ra khỏi nguyên tử do các lực khác bản chất với lực điện 

thực hiện và được gọi là lực lạ. 

1.1.4. Suất điện động của nguồn điện. 

1.1.4.1. Công của nguồn điện. 

Công của lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn được gọi là 

công của nguồn điện. 

* Nguồn điện là một nguồn năng lượng, vì nó có khả năng thực hiện công khi 

dịch chuyển các điện tích dương bên trong nguồn điện ngược chiều điện trường, hoặc 

dịch chuyển các điện tích âm bên trong nguồn điện cùng chiều điện trường. 

1.1.4.2. Suất điện động của nguồn điện. 

 Suất điện động E  của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện 

công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi 

dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q 

đó. 

 
A

E
q

   (1.3) 

trong đó: E là suất điện động của nguồn điện (V) 

A là công của lực lạ (J) 

q là điện tích dương (C) 

- Đơn vị của suất điện động là vôn, kí hiệu là V. 

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết trị số của suất điện động của nguồn điện đó. 

Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi 

mạch ngoài hở. 

- Mỗi nguồn điện có một suất điện động nhất định, không đổi. Ngoài suất điện động E 

, nguồn điện là vật dẫn nên còn có điện trở, gọi là điện trở trong r  của nguồn điện. 

- Kí hiệu nguồn điện :  

 

 

 

 

 

E , r 

+ - 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào ? 

A. 
2q

I
t

        B. I = q2t       C. I = qt         D. 
q

I
t

  

Câu 2. Suất điện động được tính bằng công thức 

A. 
2A

E
q

      B. E = A2q       C. E = Aq         D. 
A

E
q

   

Câu 3. Điều kiện để có dòng điện là 

A. chỉ cần các vật dẫn điện có cùng nhiệt độ nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín. 

B. chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn. 

C. chỉ cần có hiệu điện thế. 

D. chỉ cần có nguồn điện. 

Câu 4. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng 

A. tạo ra điện tích dương trong một giây. 

B. tạo ra các điện tích trong một giây. 

C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây. 

D. thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương ngược 

chiều điện trường bên trong nguồn điện. 

Câu 5. Đơn vị đo suất điện động là 

A. ampe (A)  B. vôn (V)    C. culông (C)           D. oát (W) 

Câu 6. Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây ? 

A. Lực kế  B. Công tơ điện         C. Nhiệt kế               D. Ampe kế 

Câu 7. Đơn vị đo cường độ dòng điện là 

A. ampe (A)  B. vôn (V)    C. culông (C)  D. oát (W) 

Câu 8. Đơn vị đo điện lượng là 

A. ampe (A)  B. vôn (V)  C. culông (C)   D. oát (W) 

Câu 9. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của 

A. các điện tích (các hạt tải điện)  B. các ion dương  

C. các ion âm    D. các êlectron. 

Câu 10. Dòng điện trong kim loại là dòng địch chuyển có hướng của các 

A. êlectron tự do.  B. ion.  C. ion dương   D. nguyên tử. 
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Câu 11. Trong dây dẫn kim loại, chiều dòng điện ngược với chiều với chiều dịch 

chuyển của các  

A. êlectron tự do.   B. ion.   

C. điện tích.    D. ion dương. 

Câu 12. Dòng điện không đổi là dòng điện 

A. có chiều không đổi theo thời gian. 

B. có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. 

C. có cường độ không thay đổi theo thời gian. 

D. có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian. 

Câu 13. Tác dụng đặc trưng của dòng điện là 

A. tác dụng nhiệt.                          B. tác dụng từ.  

C. tác dụng hóa học.                          D. tác dụng phát sáng.  

Câu 14. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho 

A. mức độ chuyển động nhanh hay chậm của các điện tích 

B. số hạt mang điện tích dịch chuyển trong vật dẫn nhiều hay ít 

C. tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. 

D. khả năng chuyển động của các hạt mang điện. 

Câu 15. Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và  

A. duy trì điện thế trong nguồn điện. 

B. tích trữ điện tích torng nguồn điện. 

C. duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. 

D. tác dụng lực điện lên điện tích trong nguồn điện. 

Câu 16. Công của lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn được gọi 

là: 

A. công của lực điện.   B. công của điện tích. 

C. công của êlectron.   D. công của nguồn điện.  

Câu 17. Dòng điện không có tác dụng nào sau đây ? 

A. Tác dụng cơ.    B. Tác dụng nhiệt. 

C. Tác dụng hoá học.   D. Tác dụng từ. 

Câu 18. Một nguồn điện có ghi 8 V – 0,5   thì suất điện động E của nguồn có giá trị 

là:  



 Chương 1: Dòng điện không đổi  

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                                                                                                          6 

A. 0,5 V   B. 8V   C. 4 V    D. 16 V 

Câu 19. Một nguồn điện có ghi 8 V – 0,5  thì điện trở trong r của nguồn có giá trị là 

A. 0,5    B. 8    C. 4     D. 16  

Câu 20. Trong 4 s có một điện lượng q = 1,5 C di chuyển qua tiết diện thẳng của dây 

tóc một bóng đèn. Cường độ dòng điện I qua đèn là  

A. 0,375 A   B. 2,66 A  C. 6 A    D. 3,75 A 

Câu 21. Dòng điện có cường độ I = 1,5 A chạy qua dây dẫn trong khoảng thời gian  

t = 3 s. Khi đó điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện dây là  

A. 0,5 C  B. 2 C    C. 4,5 C   D. 4 C 

Câu 22. Công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích q = 4 C từ cực âm đến cực dương 

bên trong nguồn điện là A = 24 J. Suất điện động E của nguồn điện là  

A. 0,166 V   B. 6 V   C. 96 V   D. 0,6 V 

Câu 23. Một nguồn điện có ghi 1,5 V – 0,5  có nghĩa là 

A. E = 0,5  ; r = 1,5 V    B. E = 0,5  ; r = 2  

C. E = 1,5 V ; r = 0,5     D. E = 2 V ; r = 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Chương 1: Dòng điện không đổi  

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                                                                                                          7 

1.2. Điện năng. Công suất điện 

1.2.1. Điện năng tiêu thụ và công suất điện 

1.2.1.1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch. 

Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển 

hóa thành các dạng năng lượng khác được đo bằng công của lực điện thực hiện khi 

dịch chuyển có hướng các điện tích. 

 

 A = qU = UIt (1.4)  

 

trong đó: A là điện năng tiêu thụ của đoạn mạch (J)       

q là điện tích tự do (C) 

U là hiệu điện thế (V) 

I là cường độ dòng điện (A) 

t là thời gian (s) 

* Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch cũng là điện năng mà đoạn mạch 

đó tiêu thụ. 

1.2.1.2. Công suất điện. 

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch 

đó và có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian, hoặc 

bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua 

đoạn mạch đó. 

                                               
A

P UI
t

   (1.5)   

 

trong đó: P  là công suất điện (W) 

A là điện năng tiêu thụ của đoạn mạch (J) 

t là thời gian (s) 

U là . điện năng tiêu thụ (V) 

I là cường độ dòng điện (A) 

Hình 1.2 
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1.2.2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 

1.2.2.1. Định luật Jun – Len-xơ 

Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình 

phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó. 

 

 Q = RI2t (1.6) 

trong đó: Q là nhiệt lượng (J) 

R là điện trở (Ω) 

I là cường độ đòng điện (A) 

t là thời gian (s) 

1.2.2.2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 

Công suất tỏa nhiệt P ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ 

tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong một 

đơn vị thời gian. 

 2Q
P RI

t
   (1.7) 

 

trong đó: P  là công suất tỏa nhiệt (W) 

Q là nhiệt lượng (J) 

R là điện trở (Ω) 

I là cường độ đòng điện (A) 

t là thời gian (s) 

1.2.3. Công và công suất của nguồn điện 

1.2.3.1. Công của nguồn điện 

Công Ang của nguồn điện (công của các lực lạ bên trong nguồn điện) bằng điện 

năng tiêu thụ trong toàn mạch. 

 Ang = qE = E It (1.8) 

 

với Ang là công của nguồn điện (J) 
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1.2.3.2. Công suất của nguồn điện 

Công suất Png của nguồn điện đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn 

điện đó và được xác định bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời 

gian. Công suất Png cũng chính bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch. 

 

 
ng

ng

A
P EI

t
   (1.9) 

 

với Png là công suất của nguồn điện (W) 

 

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Điện năng tiêu thụ được đo bằng 

A. vôn kế.  B. công tơ điện.  

C. ampe kế.  D. tĩnh điện kế. 

Câu 2. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây ? 

A. Jun ( J)   B. Oát (W)   

C. Niutơn ( N)   D. Culông ( C) 

Câu 3. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện 

nào dưới đây khi chúng hoạt động ? 

A. Bóng đèn dây tóc.   B. Quạt điện 

C. Ấm điện.     D. Acquy đang được nạp điện. 

Câu 4. Công của nguồn điện là công của các 

A. lực lạ bên trong nguồn điện.    

B. lực điện trường dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài.  

C. lực cơ học mà dòng điện có thể sinh ra.  

D. lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác. 

Câu 5. Công của nguồn điện bằng 

A. điện năng tiêu thụ của đoạn mạch. 

B. điện năng tiêu thụ trong mạch hở. 
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C. điện năng tiêu thụ trong toàn mạch. 

D. điện năng tiêu thụ. 

Câu 6. Công suất Png của nguồn điện đặc trưng cho  

A. tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó. 

B. tốc độ tỏa nhiệt của nguồn điện. 

C. tốc độ sinh ra điện tích trong nguồn điện. 

D. tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn. 

Câu 7. Công suất tỏa nhiệt P ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho 

A. tốc độ thực hiện công của nguồn điện. 

B. tốc độ thực hiện công của vật dẫn. 

C. tốc độ sinh ra điện tích trong vật dẫn. 

D. tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó. 

Câu 8. Định luật Jun – Len-xơ cho biết nhiệt lượng mà vật dẫn tỏa ra trong một đơn vị 

thời gian  

A. tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật. 

B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật. 

C. tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật. 

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật. 

Câu 9. Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn được tính bằng công thức 

A. Q = RI2t   B. Q = RIt   

C. Q = RI   D. Q = Rt 

Câu 10. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính bằng công thức 

A . A = UIq    B. A = Uq = UIt   

C. 
U

A
I

     D. A = qIt 

Câu 11. Công của nguồn điện được tính bằng công thức 

A. Ang = EIq   B. Ang = Eqt    

C. Ang = EI       D. Ang = qE = Eit 

Câu 12. Công suất của nguồn điện được tính bằng công thức 

A. Png = EI   B. Png = EIt    

C. Png = Et   D. Png = UI 
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Câu 13. Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng  

A. công của lực điện điện thực hiện. 

B. công của lực lạ thực hiện. 

C. công của điện tích dương trong mạch. 

D. công của êlectron tự do trong dây dẫn.  

Câu 14. Một bóng đèn có ghi Đ (3 V – 3 W). Khi đèn sáng bình thường, điện trở Rđ có 

giá trị là  

A. 9    B. 3    C. 6    D. 12  

Câu 15. Suất điện động của một acquy là E = 3 V, công của lực lạ đã thực hiện để dịch 

chuyển một lượng điện tích là A = 0,006 J. Lượng điện tích đó có độ lớn q bằng  

A. 0,008 C  B. 0,002 C  C. 0,05 C  D. 0,003 C 

Câu 16. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với 

A. hiệu điện thế hai đầu mạch.   

B. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch. 

C. cường độ dòng điện trong mạch.  

D. thời gian dòng điện chạy qua mạch. 

Câu 17. Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất P = 100 W, trong t = 120 giây nó tiêu 

thụ một năng lượng A là  

A. 2000 J   B. 5 J.   C. 12000 J.  D. 100 J. 

Câu 18. Nhiệt lượng Q tỏa ra trong t = 120 giây khi một dòng điện I = 2 A chạy qua 

một điện trở thuần R = 100 Ω là 

A. 48000 J.  B. 24 J.  D. 2400 J.  D. 400 J. 

Câu 19. Một nguồn điện có suất điện động E = 2 V. Tính công của nguồn điện Ang khi 

nó dịch chuyển một điện lượng q = 5 C ở bên trong và giữa hai cực của nguồn điện. 

A. Ang  = 50 J  B. Ang  = 20 J  C. Ang  = 30 J  D. Ang  = 10 J 

Câu 20. Một nguồn điện có suất điện động E = 3 V khi mắc với một bóng đèn 

thành một mạch kín thì cho một dòng điện chạy trong mạch có cường độ là I = 0,3 

A. Khi đó công suất Png của nguồn điện này là  

A. 10 W  B. 30 W  C. 0,9 W  D. 0,1 W 
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1.3. Định luật Ohm đối với toàn mạch  

1.3.1. Định luật Ohm đối với toàn mạch 

* Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng 

tổng các độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong. 

 

 E  = I(RN + r) = IRN + Ir (1.10) 

 

* Từ (1.10) suy ra hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện UN (hiệu điện thế mạch 

ngoài) : 

 

 UN = IRN = E – Ir (1.11) 

 

trong đó: UN là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện hay hiệu điện thế mạch 

ngoài (V) 

RN là điện trở tương đương của mạch ngoài (Ω) 

E  là suất điện động (V) 

r là điện trở trong của nguồn điện (Ω) 

I là cường độ đòng điện (A) 

  

* Định luật: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện 

động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 

 

 
N

E
I

R r



 (1.12) 

 

trong đó: E  là suất điện động (V) 

RN là điện trở tương đương của mạch ngoài (Ω) 

r là điện trở trong của nguồn điện (Ω) 

(RN + r) là điện trở toàn phần của mạch điện kín (Ω) 

I là cường độ đòng điện (A) 

 

1.3.2. Nhận xét 

1.3.2.1. Hiện tượng đoản mạch 

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của một nguồn điện chỉ bằng dây 

dẫn có điện trở rất nhỏ (RN ≈ 0). Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường 

độ lớn và có hại. 

Hình 1.3: Mạch điện kín. 
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E

I
r

  (1.13) 

 

1.3.2.2. Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và 

chuyển hóa năng lượng 

- Công của nguồn điện sản ra trong mạch điện kín khi dòng điện không đổi có 

cường độ I chạy qua trong thời gian t là : 

 A = E It (1.14) 

 

- Trong thời gian đó, theo định luật Jun – Len-xơ, nhiệt lượng tỏa ra ở mạch 

ngoài và mạch trong là : 

 Q = (RN + r).I2 (1.15) 

 

- Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng thì A = Q, do đó từ các công 

thức (1.12) và (1.13) ta suy ra: 

 E  = I(RN + r)  và  
N

E
I

R r



  

 

Như vậy, định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo 

toàn và chuyển hóa năng lượng. 

1.3.2.3. Hiệu suất của nguồn điện 

Công của nguồn điện bằng tổng điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài và ở mạch 

trong, trong đó điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài là điện năng tiêu thụ có ích. Từ đó, ta 

có công thức tính hiệu suất H của nguồn điện là : 

 

 N N

N

A U R
H

A R r
  



coù ích

E

  (1.16) 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì 

cường độ dòng điện chạy trong mạch  

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.   

B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng. 

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.   

D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng. 

Câu 2. Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi 

A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện. 

B. nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ. 

C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín. 

D. Dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín. 

Câu 3. Điện trở toàn phần của toàn mạch là 

A. Toàn bộ các điện trở của nó. 

B. tổng trị số các điện trở của nó. 

C. tổng trị số các điện trở mạch ngoài của nó. 

D. tổng trị số của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó. 

Câu 4. Đối với toàn mạch thì suất điện động của nguồn điện luôn có giá trị bằng 

A. độ giảm điện thế mạch ngoài. 

B. độ giảm điện thế mạch trong. 

C. tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong. 

D. hiệu điện thế giữa hai cực của nó. 

Câu 5. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là biến trở thì hiệu 

điện thế mạch ngoài 

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

B. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng. 

C. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong tăng. 

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch. 

Câu 6. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì dòng 

điện mạch chính 
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A. có cường độ tỉ lệ thuận với hiệu điện thế mạch ngoài và tỉ lệ nghịch với điện trở 

toàn mạch. 

B. có cường độ tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với 

điện trở toàn mạch. 

C. đi ra từ cực âm và đi tới cực dương của nguồn điện. 

D. có cường độ tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài. 

Câu 7. Hiệu suất của nguồn điện được tính bằng công thức 

A. NU
H

E
     B. NU

H
E.Ir

    

C. NI.U
H

E
     D. H = UN.E 

Câu 8. Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín được tính bằng công thức 

A. 
N

E
I

R
      B. NER

I
r

    

C. 
N

Er
I

R
      D. 

N

E
I

R r



 

Câu 9. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch kín 

có công thức là 

A. 
N

E
I

R
      B. 

E
I

r
    

C. 
N

Er
I

R
      D. 

N

E
I

R r



 

Câu 10. Hiệu điện thế mạch ngoài UN được tính bởi công thức  

A. UN = Ir     B. UN = I(RN + r)   

C. UN = E – I.r    D. UN = E + Ir 

Câu 11. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì dòng điện chạy qua mạch   

A. tăng giảm liên tục.   B. có cường độ lớn    

C. giảm về 0.     D. không đổi. 

Câu 12. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện chạy trong mạch 

điện kín 

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn; 

B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn; 

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn; 
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D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài. 

Câu 13. Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng 

A. tỉ số giữa công có ích và công toàn phần của dòng điện trên mạch. 

B. tỉ số giữa công toàn phần và công có ích sinh ra ở mạch ngoài. 

C. công của dòng điện ở mạch ngoài. 

D. nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch. 

Câu 14. Một mạch điện có điện trở mạch ngoài RN = 3 Ω được nối với một nguồn điện 

có điện trở trong là r = 1 Ω. Hiệu suất của nguồn điện là 

 A. 1/9   B. 0,9   C. 0,75  D. 1/6 

Câu 15. Một mạch điện kín có nguồn điện (E = 1,5 V ; r = 0,5 Ω) nối tiếp với một 

bóng đèn. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là I = 1 A. Hiệu điện thế giữa hai 

cực của nguồn điện UN bằng 

A. 1 V   B. 1,5 V  C. 2 V   D. 2,5 V 

Câu 16. Một mạch điện kín có nguồn điện (E = 1,5 V ; r = 0) nối tiếp với một 

bóng đèn. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là I = 1 A. Hiệu điện thế giữa hai 

cực của nguồn điện UN bằng 

A. 1 V   B. 1,5 V  C. 2 V   D. 2,5 V 

Câu 17. Một mạch điện kín gồm một nguồn điện nối tiếp với mạch ngoài gồm hai 

điện trở R1 = 3 Ω và R2 = 6 Ω mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của 

mạch ngoài RN bằng 

A. 6 Ω   B. 3 Ω   C. 2 Ω   D. 9 Ω 

Câu 18. Cho một mạch điện gồm một pin có E = 1,5 V có điện trở trong r = 0,5 Ω nối 

với mạch ngoài là một điện trở RN = 2,5 Ω. Cường độ dòng điện I trong toàn mạch là 

A. 3A.   B. 3/5 A.  C. 0,5 A.  D. 2 A. 

Câu 19. Một acquy có suất điện động E = 3 V, điện trở trong r = 0,02 Ω, khi đoản 

mạch thì dòng điện qua acquy là 

A. 150 A.  B. 0,06 A.  C. 15 A.  D. 20/3 A. 
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1.4. Ghép các nguồn điện thành bộ    

1.4.1. Bộ nguồn nối tiếp 

 

 

 

 

 

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện (E1 , r1) , (E2 , r2) ,…,( En , rn) 

được ghép nối tiếp với nhau, trong đó cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây 

dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp sau để thành một dãy liên tiếp như sơ đồ (Hình 

1.4). Đầu A là cực dương, còn đầu B là cực âm của bộ nguồn. Ta có: 

a) Suất điện động Eb của bộ nguồn ghép nối tiếp bằng tổng các suất điện động của 

các nguồn có trong bộ. 

 

 E b = E 1 + E 2 +…+ E n (1.17) 

 

b) Điện trở trong rb của bộ nguồn ghép nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các 

nguồn có trong bộ.  

 rb = r1 + r2 +…+ rn (1.18) 

 

* Trong trường hợp riêng, nếu các nguồn giống nhau, cùng có suất điện động E và 

điện trở trong r mắc nối tiếp thì:  

 

 Eb = nE    và    rb = nr (1.19) 

 

1.4.2. Bộ nguồn song song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép song 

song với nhau, trong đó nối cực dương của các nguồn vào cùng một điểm A và nối cực 

Hình 1.4: Mắc nối tiếp. 

Hình 1.5: Mắc song song. 
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âm của các nguồn vào cùng điểm B như sơ đồ Hình 1.5. A là cực dương và B là cực 

âm của bộ nguồn. Ta có: 

 

 Eb = E    và    
b

r
r

n
  (1.20) 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện 

A. đặt liên tiếp cạnh nhau. 

B. với các cực được nối liên tiếp với nhau. 

C. mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau. 

D. với các cực cùng dấu được nối liên tiếp với nhau. 

Câu 2. Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm các nguồn điện 

A. có các cực đặt song song nhau. 

B. với các cực thứ nhất được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực còn lại 

được nối vào điểm khác. 

C. được mắc thành hai dãy song song, trong đó mỗi dãy gồm một số nguồn mắc 

nối tiếp. 

D. với các cực dương được nối bằng dây dẫn vào một điểm và các cực âm được 

nối vào điểm khác. 

Câu 3. Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng 

A. suất điện động lớn nhất trong số suất điện động của các nguồn điện có trong bộ. 

B. trung bình cộng các suất điện động của các nguồn có trong bộ. 

C. suất điện động của một nguồn điện bất kì có trong bộ. 

D. tổng các suất điện động của các nguồn có trong bộ. 

Câu 4. Điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp bằng 

A. điện trở trong lớn nhất trong số điện trở trong của các nguồn điện có trong bộ. 

B. trung bình cộng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ. 

C. điện trở trong của một nguồn điện bất kì có trong bộ. 

D. tổng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ. 

Câu 5. Ghép các nguồn điện (E1 , r1), (E2 , r2),..., (En , rn)  nối tiếp nhau. Suất điện 

động của bộ nguồn là 
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A. Eb = E1 + E2    B. Eb = E1 – E2  

C. Eb = E2 – E1    D. Eb = E1 + E2 +...+ En 

Câu 6. Ghép các nguồn điện (E1 , r1), (E2 , r2),..., (En , rn)  nối tiếp nhau. Điện trở 

trong của bộ nguồn là 

A. rb = r1 + r2                  B. rb = r1 – r2   

C. rb = r1 + r2 +...+ rn       D. rb = r2 – r1 

Câu 7. Ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có (E , r). Suất điện 

động của bộ nguồn là 

A. Eb = nE                B. Eb = (n - r)E       

C. Eb = n - rE                D. Eb = nr/2 

Câu 8. Ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có (E , r). Điện trở 

trong của bộ nguồn là 

A. rb = (n - E)r     B. rb = nr   

C. rb = n - 2E              D. rb = nE/2 

Câu 9. Ghép song song n nguồn điện giống nhau thành n dãy, mỗi nguồn có (E , 

r). Suất điện động của bộ nguồn là 

A. Eb = nE     B. Eb = (n - r)E       

C. Eb = E             D. Eb = nr/2 

Câu 10. Ghép song song n nguồn điện giống nhau thành n dãy, mỗi nguồn có (E , 

r). Điện trở trong của bộ nguồn là 

A. rb = (n - E)r       B. rb = nr   

C. rb = n - 2E            D. 
b

r
r

n
  

Câu 11. Đơn vị đo suất điện động của bộ nguồn Eb là 

A. ôm ().  B. ampe (A).       C. vôn (V).  D. jun (J). 

Câu 12. Đơn vị đo điện trở trong của bộ nguồn rb là 

A. ôm ().  B. ampe (A).    C. vôn (V).         D. jun (J). 

Câu 13. Ghép 3 nguồn điện (E1 = 2 V , r1 = 1 Ω) , (E2 = 3 V , r2 = 0,5 Ω) và (E3 = 1 V , 

r3 = 0,5 Ω) nối tiếp nhau. Suất điện động của bộ nguồn Eb là 

A. 2 V   B. 6 V   C. 3 V   D. 1 V 

Câu 14. Ghép 3 nguồn điện (E1 = 2 V , r1 = 1 Ω) , (E2 = 3 V , r2 = 0,5 Ω) và (E3 = 1 V , 

r3 = 0,5 Ω) nối tiếp nhau. Điện trở trong của bộ nguồn rb là 
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A. 1 Ω   B. 0,5 Ω  C. 2 Ω   D. 2,5 Ω 

Câu 15. Ghép nối tiếp 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E = 3 V và điện trở 

trong r = 1 Ω. Suất điện động của bộ pin Eb là 

A. 9 V   B. 8 V   C. 1 V   D. 3 V 

Câu 16. Ghép nối tiếp 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E = 3 V và điện trở 

trong r = 1 Ω. Điện trở trong của bộ pin rb là 

A. 1 Ω   B. 1/3 Ω   C. 3 Ω   D. 2 Ω 

Câu 17. Ghép song song 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E = 6 V và điện 

trở trong r = 1,5 Ω. Suất điện động của bộ pin Eb là 

A. 6 V   B. 8 V     C. 1 V   D. 3 V 

Câu 18. Ghép song song 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E = 6 V và điện 

trở trong r = 1,5 Ω. Điện trở trong của bộ pin rb là 

A. 1 Ω   B. 1/3 Ω    C. 0,5 Ω        D. 2 Ω 

BÀI TẬP TỰ LUẬN  

Bài 1) Giữa hai đầu A và B của một mạch điện mắc song song 2 điện trở R1 = 3 ,   

R2 = 5 . 

a) Tìm điện trở tương đương RAB. 

b) Tính hiệu điện thế UAB giữa hai đầu A, B nếu cường độ dòng điện qua mạch chính 

là I = 4 A. 

Bài 2) Giữa hai đầu A và B của một mạch điện mắc nối tiếp 3 điện trở R1 = 3 ,  

R2 = 5 , R3 = 6 . 

a) Tìm điện trở tương đương RAB. 

b) Tính hiệu điện thế UAB giữa hai đầu A, B nếu cường độ dòng điện qua mạch chính 

là I = 4 A. 

Bài 3) Giữa hai đầu A và B của một mạch điện mắc 2 điện trở R1 = 3  nối tiếp  

R2 = 6 . 

a) Tìm điện trở tương đương RAB. 

b) Tính hiệu điện thế UAB giữa hai đầu A, B nếu cường độ dòng điện qua mạch chính 

là I = 4 A. 

Bài 4) Giữa hai đầu A và B của một mạch điện mắc 3 điện trở R1 = 2 , R2 = 3 ,  

R3 = 4  như sơ đồ. 
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a) Tìm điện trở tương đương RAB. 

b) Tính hiệu điện thế UAB giữa hai đầu A, B nếu cường độ dòng điện qua mạch chính 

là I = 4 A. 

 

Bài 5) Cho mạch điện như hình vẽ, R = 6 Ω, UAB = 30 V. 

a) Tìm điện trở tương đương RAB. 

b) Tính cường độ dòng điện I trong mạch chính. 

 

 

Bài 6) Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 20 V, R1 = 2 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 4 

Ω, khóa K mở.  

a) Tìm điện trở tương đương RAB. 

b) Tính cường độ dòng điện I trong mạch chính. 

 

 

 

Bài 7) Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 1 , R2 = R3 = 2 , R4 = 0,8 . Hiệu 

điện thế UAB = 6 V.  

a) Tìm điện trở tương đương RAB. 

b) Tính cường độ dòng điện I trong mạch chính. 

 

 

Bài 8) Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ, trong đó R1 = R3 = 3 , R2 = 2 , R4 = 1 , 

R5 = 4  và I = 3 A. 

a) Tính điện trở tương đương RAB.  

b) Tính hiệu điện thế UAB. 

 

 

Bài 9) Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 3 , 

R2 = 6 , R3 = 8 , R4 = 10 , UAB = 20 V. 

a) Tìm điện trở tương đương RAB. 
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b) Tìm cường độ dòng điện I qua mạch chính. 

 

Bài 10) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E  = 18 V và điện 

trở trong r = 1 . Các điện trở R1 = 3 , R2 = 2 , điện trở của vôn kế rất lớn. 

a) Tìm điện trở tương đương mạch ngoài RN. 

b) Tìm số chỉ ampe kế IA và vôn kế UV. 

 

 

 

 

 

Bài 11) Cho mạch điện như hình vẽ:  E = 6 V, r = 1 ,  

R1 = 2 , R2 = 3 , R3 = 5 . 

a) Tìm điện trở tương đương mạch ngoài RN.  

b) Tìm cường độ dòng điện I qua mạch chính. 

 

 

Bài 12) Cho mạch điện: E = 12 V, r = 0,1 Ω, R1 = R2 = 2 , R3 = 4 , R4 = 4,4 .  

a) Tìm điện trở tương đương mạch ngoài RN.                                                    

b) Tìm cường độ dòng điện I qua mạch chính. 

 

 

 

Bài 13) Một dòng điện I = 8 A chạy qua một điện trở R = 10  trong thời gian  

t = 5 phút. 

a) Tính điện lượng q đi qua tiết diện nào đó của điện trở trong thời gian trên. 

b) Tính số êlectron n đi qua tiết diện thẳng nào đó của điện trở trong thời gian nói trên. 

Biết độ lớn điện tích êlectron là 19e 1,6.10 C . 

 

Bài 14) Một bộ acquy có suất điện động là E = 7,8 V sản ra một công là A = 390 J khi 

dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện. 
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a) Tính lượng điện tích q được dịch chuyển này. 

b) Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là t = 10 phút, tính cường độ dòng điện I 

chạy qua acquy khi đó. 

 

Bài 15) Đặt vào hai đầu điện trở R = 10  một hiệu điện thế U = 12 V.  

a) Tìm cường độ dòng điện I qua điện trở. 

b) Tìm nhiệt lượng Q tỏa ra trên điện trở trong thời gian t = 10 phút. 

 

 Bài 16) Một bóng đèn có ghi 100 V – 20 W được mắc vào nguồn điện có hiệu điện 

thế U = 100 V.  

a) Tính điện trở R của đèn.  

b) Tính cường độ dòng điện I qua đèn. 

c) Tính điện năng tiêu thụ A của đèn trong thời gian t = 10 giờ. 

 

Bài 17) Một quạt điện loại 220 V – 50 W mắc vào lưới điện, hoạt động bình thường. 

Cho biết điện trở thuần của quạt là R = 100 .  

a) Tìm cường độ dòng điện I qua quạt.  

b) Tìm công suất tỏa nhiệt Pnhiệt của quạt. 

c) Tính hiệu suất H của quạt (là tỉ số giữa công có ích và công toàn phần của quạt). 

 

Bài 18) Cho mạch điện như hình, trong đó U = 9 V, R1 = 1,5 , R2 = 4,5 . 

a) Tính điện trở tương đương R12.  

b) Tính cường độ dòng điện I trong mạch. 

c) Tính nhiệt lượng Q tỏa ra trên R2 trong thời gian t = 2 phút. 

 

 

Bài 19) Cho mạch điện như hình. Biết E = 5 V; r = 1  ; R = 9 . 

a) Tìm cường độ dòng điện I chạy trong mạch. 

b) Tìm hiệu điện thế U giữa hai đầu R. 
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Bài 20) Cho mạch điện như hình. Biết E = 5 V; R = 12 . Cường độ dòng điện trong 

mạch là I = 0,4 A.  

a) Tìm điện trở trong r của nguồn.  

b) Tìm công suất Png của nguồn. 

c) Tìm hiệu điện thế U giữa hai đầu R. 

 

Bài 21) Cho mạch điện như hình vẽ. Cho E = 4,8 V; r = 0,6 ; R = 9 ; ampe kế có 

điện trở không đáng kể (RA  0). 

a) Tìm số chỉ của ampe kế IA.  

b) Tìm hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn. 

 

 

 

Bài 22) Cho hình vẽ, trong đó  R1 = R2 = R3 = R4 = 

R5 = 40 , I = 0,5 A. 

a) Tính điện trở tương đương RAB. 

b) Tính UAB. 

 

Bài 23) Một bàn là (bàn ủi) được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức là U = 220 

V trong thời gian t = 30 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là A = 1440 kJ.  

a) Tính công suất điện P của bàn là. 

b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nó và điện trở R của bàn là khi đó. 

 

Bài 24) Nếu dùng hiệu điện thế U = 6 V để nạp điện cho acquy có điện trở trong  

r = 0,5  thì cường độ dòng điện qua acquy là I = 1 A. Acquy được nạp điện trong 

thời gian t = 1 giờ. 

a) Tính điện năng tiêu thụ A của acquy. 

b) Tính nhiệt lượng Q tỏa ra trong acquy. 

c) Tính lượng điện năng A’ đã chuyển hóa thành hóa năng. 
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Chương 2: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

Mục tiêu: 

 Trình bày được các cơ sở của nhiệt động lực học: nội năng, các cách làm biến 

đổi nội năng; nguyên lí I và II của nhiệt động lực học. 

 Giải được bài tập cơ bản liên quan đến nội năng và các nguyên lí I nhiệt động 

lực học. 

Nội dung chính: 

2.1. Nội năng và sự biến thiên nội năng 

2.1.1. Nội năng. 

2.1.1.1. Nội năng là gì ? 

Do các phân tử chuyển động không ngừng nên chúng có động năng. Động năng phân 

tử phụ thuộc vào vận tốc của phân tử. 

Do giữa các phân tử có lực tương tác nên ngoài động năng các phân tử còn có thế năng 

tương tác phân tử. 

Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử 

cấu tạo nên vật là nội năng của vật. 

Kí hiệu nội năng : U  

Đơn vị nội năng : jun (J) 

Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U = f (T, V). 

2.1.1.2. Độ biến thiên nội năng 

Trong nhiệt động lực học người ta không quan tâm đến nội năng của vật mà quan 

tâm đến độ biến thiên nội năng (ΔU) của vật, nghĩa là nội năng tăng lên hay giảm bớt 

đi trong một quá trình. 

- Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng 

- Nhiệt lượng mà một chất rắn hay chất lỏng thu vào hay tỏa ra khi thay đổi nhiệt độ 

được tính bằng công thức: 

 Q = mcΔt 

trong đó: Q là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J) 

m là khối lượng (kg) 

c là nhiệt dung riêng (J/kg.K) 

Δt là độ biến thiên nhiệt độ (0C hoặc K) 
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2.1.2.Các cách làm thay đổi nội năng 

Có thể làm thay đổi nội năng bằng hai cách: thực hiện công và truyền nhiệt  

2.1.2.1. Thực hiện công 

Khi thực hiện công lên hệ hoặc cho hệ thức hiện công thì có thể làm thay đổi nội năng 

của hệ. Trong quá trình thực hiện công thì có sự biến đổi qua lại giữa nội năng và dạng 

năng lượng khác. 

2.1.2.2. Truyền nhiệt 

-    Quá trình truyền nhiệt 

Khi cho một hệ tiếp xúc với một vật khác hoặc một hệ khác mà nhiệt độ của chúng 

khác nhau thì nhiệt độ hệ thay đổi và nội năng của hệ thay đổi. 

  Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình truyền 

nhiệt. 

  Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang 

dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác. 

- Nhiệt lượng 

Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng. 

U = Q 

  Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi nhiệt độ thay đổi 

được tính theo công thức : 

Q = mct 

2.2. Các nguyên lí của nhiệt động lực học 

2.2.1. Nguyên lí I nhiệt động lực học (NĐLH) 

Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được. 

 ΔU = A + Q 

trong đó: Q là nhiệt lượng (J) 

A là công (J) 

ΔU là độ biến thiên nội năng (J) 

Quy ước về dấu: 

Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng 

Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng 

A > 0: Hệ nhận công 

A < 0: Hệ thực hiện công 
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2.2.2. Nguyên lí II nhiệt động lực học 

2.2.2.1. Nguyên lí II nhiệt động lực học: có 2 cách phát biểu. 

- Cách phát biểu của Clau-di-ut: Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng 

hơn. 

- Cách phát biểu của Các-nô: Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt 

lượng nhận được thành công cơ học. 

2.2.2.2. Vận dụng: 

Nguyên lí II nhiệt động lực học có thể dùng để giải thích nhiều hiện tượng trong đời 

sống và kĩ thuật như giải thích nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt. 

 

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Nội năng của một vật là: 

A. Tổng động năng và thế năng của vật. 

B. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

C. Tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực 

hiện công. 

D. Nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Nhiệt lượng là một dạng năng lượng của vật. 

B. Công là một dạng năng lượng của vật. 

C. Nội năng là một dạng năng lượng của vật. 

D. Cả nhiệt lượng và nội năng đều là một dạng năng lượng của vật. 

Câu 3: Câu nào đúng? Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên 

vật : 

A. ngừng chuyển động.   

B. nhận thêm động năng. 

C. chuyển động chậm đi.   

D. va chạm vào nhau. 

Câu 4: Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng ? 

A. Nội năng là một dạng năng lượng. 
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B. Nội năng của một vật không phụ thuộc vào khối lượng của vật. 

C. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi. 

D. Nội năng và nhiệt lượng có cùng đơn vị. 

Câu 5: Gọi Q là nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra ( J ) ;  

               m là khối lượng của vật ( kg)  

               c là nhiệt dung riêng của chất làm vật ( J/kg.K ) 

               t là độ biến thiên nhiệt độ ( 0C hay K ) 

Khi nhiệt độ của vật thay đổi,nhiệt lượng mà vật nhận được hay mất đi được tính bởi 

biểu thức nào sau đây ? 

A. Q = mct  B. Q = mc2t             

C. Q = 
c

m
t              D. Q = m2c 

Câu 6 : Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng? 

A. Nội năng là một dạng năng lượng. 

B. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.. 

C. Nội năng là nhiệt lượng. 

D. Nội năng của một vật có thể tăng lên hay giảm đi. 

Câu 7 : Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng ? 

A. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng. 

B. Nhiệt lượng đo bằng nhiệt kế. 

C. Đơn vị của nhiệt lượng là jun ( J) . 

D. Khi vật nhận nhiệt lượng từ vật khác hay tỏa nhiệt ra cho vật khác thì nhiệt độ của 

vật thay đổi. 

Câu 8 : Câu phát biểu nào sau đây không phù hợp với Nguyên lí I nhiệt động lực học  

A. Năng lượng được bảo toàn. 

B. Độ biến đổi nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 

C. Độ tăng nội năng của bằng tổng công vật thực hiện được và nhiệt lượng vật toả ra. 

D. Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công mà vật 

thực hiện được.  

Câu 9 : Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ? 

A. U = Q với Q > 0.   
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B. U = A với A > 0. 

C. U = A với A < 0.   

D. U = Q với Q < 0. 

Câu 10 : Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?  

A. Khối lượng của vật. 

B. Vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật. 

C. Khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật. 

D. Cả ba yếu tố trên. 

Câu 11 : Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A  trong hệ thức 

U = Q + A phải có giá trị nào sau đây? 

A. Q < 0 và A > 0.   

B. Q >0 và A > 0. 

C. Q > 0 và A < 0.   

D. Q < 0 và A < 0. 

Câu 12 : Hơ nóng đẳng tích một khối khí chứa trong một bình lớn kín. Độ biến thiên 

nội năng của khối khí là 

A. U = 0.   

B. B. U = Q, Q>0. 

C. U = Q, Q<0.   

D. D. U = A, A>0. 

Câu 13 : Hệ thức nào sau đây phù hợp  với quá trình nén khí đẳng nhiệt : 

A. Q + A = 0   với A  < 0.              

B. ∆U = A + Q với ∆U > 0; Q < 0; A < 0. 

C. Q + A = 0 với A > 0.           

D. ∆U = A + Q với A > 0 Q < 0. 

Câu 14 : Người ta thực hiện một công 250J để nén khí đựng trong xi lanh. Nhiệt 

lượng khí truyền cho môi trường xung quanh là 130J. Nội năng của khí là:   

A. JU 120            B. JU 380           

C. JU 120              D. JU 380  

Câu 15 : Người ta thực hiện công 150J để nén khí đựng trong xilanh. Nội năng của khí 

tăng một lượng là 100J. Nhiệt lượng khí truyền cho môi trường xung quanh là: 
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A. Q= -2J                          B. Q= -50J      C. Q= 250J                  D. Q= 50J
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Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 

Mục tiêu: 

- Trình bày được định nghĩa dòng điện xoay chiều. 

- Trình bày được định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều. 

- Trình bày được cấu tạo máy phát điện xoay chiều 3 pha. 

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 3 pha. 

- Tính được cường độ dòng điện hiệu dụng, điện áp hiệu dụng, công suất điện 

tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều 3 pha. 

- Tính được cường độ dòng điện, điện áp, công suất tải tiêu thụ trong cách mắc 

tải hình sao và mắc tải tam giác. 

Nội dung chính: 

3.1. Đại cương về dòng điện xoay chiều. 

3.1.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều 

Dòng điện xoay chiều hình sin, gọi tắt là dòng điện xoay chiều, là dòng điện có 

cường độ biến thiên điều hòa với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin, với 

dạng tổng quát:  

 i = I0 cos(ωt + φi) (2.1)                      

 

với i là giá trị cường độ dòng điện tại thời điểm t, được gọi là giá trị tức thời của i 

(cường độ tức thời) 

 I0 > 0 là giá trị cực đại của i (cường độ cực đại). 

 ω > 0 là tần số góc của i : 
2

2 f
T


     

 f
2





 là tần số của i.   

 
2

T





 là chu kỳ của i. 

 i là pha ban đầu của i. 

 (t + i) là pha của i ở thời điểm t. 

3.1.2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều  

Dòng điện xoay chiều được tạo ra bằng máy phát điện xoay chiều. Máy này hoạt 

động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
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3.1.3. Giá trị hiệu dụng 

Dòng điện xoay chiều cũng có hiệu ứng tỏa nhiệt Jun – Len-xơ như dòng điện một 

chiều. 

 Định nghĩa: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá 

trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở 

R thì công suất tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện đó là như nhau. 

 

 0I
I

2
  (2.2) 

 

 I là giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều (cường độ hiệu dụng) 

(A) 

 I0 là giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều. (A) 

Có nhiều đại lượng điện và từ khác cũng là những hàm số sin hay côsin của thời 

gian t như điện áp, suất điện động, cường độ điện trường, điện tích…Các giá trị hiệu 

dụng của chúng được tính bằng công thức:   

 

2

Giaù trò cöïc ñaïi

Giaù trò hieäu duïng  

Các thiết bị đo đối với mạch điện xoay chiều chủ yếu cũng là đo giá trị hiệu 

dụng 

 

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Dòng điện xoay chiều là dòng điện 

A. có cường độ biến đổi theo thời gian. 

B. có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian.  

C. có chiều biến đổi theo thời gian. 

D. có chu kỳ không đổi.  

Câu 2. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 

A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.  

B. được đo bằng ampe kế nhiệt.  
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C. bằng giá trị trung bình chia cho 2 . 

D. bằng giá trị cực đại chia cho 2. 

Câu 3. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có 

dùng giá trị hiệu dụng ? 

A. Hiệu điện thế.    B. Chu kỳ.   

C. Tần số.                D. Công suất. 

Câu 4. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại 

I0 theo công thức nào ? 

A. 0I
I

2
      B. 0I

I
3

    

C. 0I
I

2
      D. 0I

I
3

  

Câu 5. Với dòng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng U liên hệ với điện áp cực đại U0 

theo công thức nào ? 

A. 0U
U

2
      B. 0U

U
3

    

C. 0U
U

2
      D. 0U

U
3

  

Câu 6. Khi tính toán, đo lường,…các đại lượng của mạch điện xoay chiều, người ta 

chủ yếu tính hoặc đo 

A. các giá trị cực đại.   B. các giá trị điện áp   

C. các giá trị cường độ.   D. các giá trị hiệu dụng. 

Câu 7. Dòng điện xoay chiều được tạo ra bằng máy phát điện xoay chiều. Máy này 

hoạt động dựa trên hiện tượng  

A. cảm ứng điện từ.    B. cộng hưởng   

C. cảm ứng.                D. đoản mạch. 

Câu 8. Nếu tần số dòng điện xoay chiều là 50 Hz thì trong mỗi giây nó đổi chiều 

A. 50 lần     B. 150 lần    

C. 100 lần     D. 5 lần 

Câu 9. Cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = 5 2 cos100t (A). Cường độ dòng 

điện hiệu dụng trong mạch có giá trị 

A. I = 4 A     B. I = 2,83 A   

C. I = 5 A     D. I = 1,41 A 
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Câu 10. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 100 2 cos100t (V). Điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị 

A. U = 141 V     B. U = 52 V   

C. U = 100 V     D. U = 200 V 

Câu 11. Dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời i 4cos 100 t
6

 
   

 
 (A) có  

A. pha ban đầu là φ = 600.   B. tần số là f = 100 Hz.   

C. chu kì là T = 0,01 s   D. cường độ dòng điện cực đại là I0 = 4 A 

Câu 12. Dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời i = 10cos100πt (A) có  

A. ω = 100 rad/s    B. ω = 100π rad/s   

C. ω = 10t rad/s    D. ω = 10 rad/s 
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Hình 2.1: Mạch điện xoay chiều 

       chỉ có điện trở R. 

R 

~ 

i 

u 

3.2. Các mạch điện xoay chiều 

Nếu cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch điện là i = I0cos(ωt + φi)  

thì điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch điện là u = U0cos(ωt + φu) 

với φ = φu - φi là độ lệch pha giữa u và i. 
2 2

  
    
 

 

- Nếu φ > 0 thì u sớm pha φ so với i. 

- Nếu φ < 0 thì u trễ  pha   so với i. 

- Nếu φ = 0 thì u cùng  pha với i.  

3.2.1. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở  

- Định luật Ôm: Cường độ hiệu dụng  trong mạch điện 

xoay chiều chỉ có điện trở có giá trị bằng thương số giữa 

điện áp hiệu dụng và điện trở của mạch. 

 

  

 
U

I
R

  (2.3) 

 

trong đó: I là cường độ dòng điện (A) 

U là điện áp (V) 

R là điện trở (Ω) 

                           cos2i I t  

- Trong mạch chỉ có điện trở R thì cường độ tức thời i cùng pha với điện áp tức thời 

u. 

3.2.2. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện  

Dòng điện xoay chiều có thể tồn tại trong những 

mạch điện có chứa tụ điện. 

Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện 

- Nối một tụ điện vào nguồn điện xoay chiều tạo 

nên điện áp u giữa hai tấm của tụ điện. 

0u U cos t U 2 cos t      

~ 
i 

u 

Hình 2.2: Mạch điện xoay 

chiều 

     chỉ có tụ điện C. 

C 
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- Điện tích của tụ điện thay đổi theo thời gian t: q Cu CU 2 cos t   . Điều này 

chứng tỏ sự tồn tại của dòng điện trong mạch. Độ biến thiên điện tích q cho phép ta 

tính cường độ dòng điện trong mạch. 

- Cường độ dòng điện trong mạch:      i U C 2 cos t
2

 
    

 
. 

- Đặt I = UωC thì i I 2 cos t
2

 
   

 
. 

- Đặt 
C

1
Z

C



 thì 
C

U
I

Z
  

- Định luật Ôm: Cường độ hiệu dụng trong mạch chỉ chứa tụ điện có giá trị bằng 

thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch. 

 
C

U
I

Z
  (2.4) 

với  
C

1
Z

C



 (2.5) 

 

trong đó:  C là điện dung của tụ điện (F) 

  là tần số góc của dòng điện (rad/s) 

 ZC là dung kháng (Ω) 

 

- Trong mạch chỉ có tụ điện C, cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha 
2


 so với 

điện áp hai đầu tụ điện (hoặc điện áp ở hai đầu tụ điện trễ pha 
2


 so với cường độ dòng 

điện). 

- Nói cách khác: Trong mạch điện xoay chiều, tụ điện là phần tử có tác dụng làm 

cho cường độ dòng điện tức thời i sớm pha 
2


 so với điện áp tức thời u. 

Ý nghĩa của dung kháng ZC 

- Dung kháng là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện. 

- Nếu C càng lớn thì ZC càng nhỏ và dòng điện xoay chiều bị cản trở ít. 

- Nếu tần số góc ω càng lớn thì ZC càng nhỏ, dòng điện xoay chiều bị cản trở ít. 

Nói cách khác, dòng điện xoay chiều tần số cao (cao tần) chuyển qua mạch có tụ điện 

dễ dàng hơn dòng điện xoay chiều tần số thấp.
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3.2.3. Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần 

3.2.3.1. Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều 

Cuộn cảm thuần là cuộn cảm có điện trở không đáng kể, khi dòng điện xoay 

chiều chạy qua cuộn cảm sẽ xảy ra hiện tượng tự cảm. 

3.2.3.2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần 

- Đặt vào hai đầu của một cuộn cảm thuần  

một điện áp xoay chiều, tần số góc ω, giá trị hiệu 

dụng U.  

- Giả sử cường độ tức thời trong mạch có 

biểu thức: i I 2 cos t  . 

- Điện áp tức thời ở hai đầu cuộn cảm 

thuần: u LI 2 cos t
2

 
    

 
. 

- Suy ra điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm: U = ωLI 

- Đặt ZL = L  thì  
L

U
I

Z
  

- Định luật Ôm: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, cường độ 

hiệu dụng có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng và cảm kháng của mạch. 

 

 
L

U
I

Z
  (2.6) 

với   ZL = L (2.7)        

 

trong đó: L là độ tự cảm của cuộn dây (H) 

 là tần số góc của dòng điện (rad/s) 

ZL là cảm kháng (Ω) 

 

- Trong mạch điện xoay chiều có một cuộn cảm thuần L, cường độ dòng điện 

trễ pha 
2


 so với điện áp, hoặc điện áp sớm pha 

2


 so với cường độ dòng điện. 

- Nói cách khác: Trong mạch điện xoay chiều, cuộn cảm thuần là phần tử có tác 

dụng làm cho cường độ dòng điện tức thời i trễ  pha 
2


 so với điện áp tức thời u. 

Hình 2.3: Mạch điện xoay chiều 

                      chỉ có cuộn cảm thuần L. 

~ 

i 

u 

L 
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3.2.3.3. Ý nghĩa của cảm kháng 

- Cảm kháng là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn 

cảm. 

- Nếu L và ω lớn thì ZL lớn. Vậy cuộn cảm L lớn sẽ cản trở nhiều đối với dòng 

điện xoay chiều, nhất là dòng điện xoay chiều cao tần. 

- Chú ý: Điện trở làm yếu dòng điện do hiệu ứng Jun thì cuộn cảm làm yếu 

dòng điện do định luật Len-xơ về cảm ứng điện từ. 

 

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Dung kháng của tụ điện được tính bằng công thức:
 

A. 
C

1
Z

C

      

B. 
C

1
Z C

2


   

C.  ZC = C.     D. CZ 2C
 

Câu 2. Cảm kháng của cuộn cảm được tính bằng công thức: 
 

A. 
L

1
Z

L.



     B. 

L

1
Z L

2
    

C. 
L

L
Z 


     D. ZL = ωL

 

Câu 3. Một mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, gọi i là cường độ dòng điện 

tức thời qua mạch và u là điện áp tức thời, ta có 

A. i sớm pha /4 so với u.              

B. u trễ pha /4 so với i. 

C. u sớm pha /2 so với i.              

D. i trễ pha /4 so với u. 

Câu 4. Một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, gọi i là cường độ dòng điện tức thời 

qua mạch và u là điện áp tức thời, ta có  

A. i sớm pha /2 so với u.              

B. u trễ pha /4 so với i. 

C. u sớm pha /4 so với i.              

D. i trễ pha /4 so với u. 
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Câu 5. Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở được tính bằng 

công thức: 

A. 
U

I
R

     B. I = U.R  C. I = U - R  D. I = U + R 

Câu 6. Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện được tính bằng 

công thức: 

A. I = U.ZC  B. 
C

U
I

Z
   C. 

C

1
I

Z
   D. I = U + ZC 

Câu 7. Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần được 

tính bằng công thức: 

A. I = U.ZL  B. I = U - ZL  C. 
L

1
I

Z
   D. 

L

U
I

Z
  

Câu 8. Cảm kháng ZL có đơn vị là 

A. radian/giây (rad/s)   B. radian (rad)  

C. Ôm (Ω)     D. ampe (A) 

Câu 9. Dung kháng ZC có đơn vị là 

A. radian/giây (rad/s)   B. radian (rad)  

C. Ôm (Ω)     D. ampe (A)   

Câu 10. Cuộn cảm thuần là cuộn cảm  

A. có độ tự cảm không đáng kể.   

B. có điện trở không đáng kể. 

C. có điện trở rất lớn.    

D. có độ tự cảm rất lớn. 

Câu 11. Khi dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm sẽ xảy ra hiện tượng  

A. đoản mạch    B. cảm ứng.   

C. cộng hưởng.    D. tự cảm. 

Câu 12. Đặt vào hai đầu tụ điện 



410

C F một điện áp xoay chiều u = 141cos100πt 

(V). Dung kháng của tụ điện có giá trị 

A. ZC = 50 
  

B. ZC = 0,05  
  

C. ZC = 5   D. ZC = 100  

Câu 13. Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có 
0,2

L 


 H một điện áp xoay chiều  

u = 141cos100πt (V). Cảm kháng của cuộn cảm có giá trị 
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A. ZC = 50 
  

B. ZC = 0,05 
  

C. ZC = 5 
  

D. ZL = 20  

 

3.3. Máy phát điện xoay chiều 

3.3.1. Máy phát điện xoay chiều một pha 

* Máy phát điện xoay chiều một pha được cấu tạo 

bởi hai bộ phận chính: 

- Phần cảm tạo ra từ thông biến thiên bằng các 

nam châm quay ; đó là một vành tròn (có trục quay 

Δ), trên gắn các nam châm (2p cực nam châm gồm p 

cực nam và p cực bắc) mắc xen kẽ nối tiếp nhau và 

quay tròn xung quanh trục Δ với tốc độ n vòng/giây. 

Khi đó phần cảm gọi là rôto 

- Phần ứng gồm các cuộn dây giống nhau, cố 

định trên một vòng tròn. Khi đó phần ứng gọi là 

stato. Khi rôto quay, từ thông qua mỗi cuộn dây của 

stato biến thiên tuần hoàn với tần số: 

 

 f = pn (2.18) 

trong đó: p là số cặp cực . 

n là số vòng trong 1 giây. 

Kết quả, xuất hiện trong đó một suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số f. Các 

cuộn dây được nối với nhau sao cho các suất điện động trong các cuộn dây luôn luôn 

cùng chiều, do đó luôn cộng lại với nhau. 

Chú ý: Người ta cũng chế tạo các máy phát điện xoay chiều trong đó phần cảm cố 

định và phần ứng thì quay. 

* Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ 

3.3.2. Máy phát điện xoay chiều ba pha 

3.3.2.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 

Máy phát điện ba pha là máy tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng 

tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 
2

3


. 

* Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm: 

Hình 2.7: Các nam châm  

                 của phần cảm. 

Hình 2.8: Các cuộn dây  

                 của phần ứng. 
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+ Ba cuộn dây hình trụ giống nhau gắn cố định trên một đường tròn tại ba vị trí 

đối xứng (ba trục của ba cuộn dây đồng quy tại tâm O của đường tròn và lệch nhau 

1200). 

+ Một nam châm NS có thể quay quanh trục qua tâm O với tốc độ góc ω không 

đổi (Hình 2.9). Khi nam châm quay, từ thông qua mỗi cuộn dây là ba hàm số sin của 

thời gian, cùng tần số góc ω cùng biên độ và 

pha lệch nhau 
2

3


. Kết quả là, theo định luật 

Fa-ra-đây, trong ba cuộn dây xuất hiện ba 

suất điện động xoay chiều cùng tần số,  cùng 

biên độ và lệch pha nhau 
2

3


. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2. Dòng ba pha 

Dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều ba pha phát ra là dòng ba 

pha. Đó là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với 

nhau 
2

3


 từng đôi một. Nếu các tải là đối xứng thì ba dòng điện này sẽ có cùng biên 

độ. 

3.3.2.3. Những ưu việt của dòng ba pha 

Ngày nay dòng ba pha được sử dụng rộng rãi vì nó có nhiều ưu việt: 

a) Truyền tải điện năng đi xa bằng dòng ba pha tiết kiệm dây dẫn so với truyền 

tải bằng dòng một pha. 

b) Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí 

nghiệp. 

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đối với máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và roto quay đều mỗi 

giây được n vòng thì tần số dòng điện do máy phát ra 

Hình 2.9: Máy phát điện xoay chiều  

                 ba pha và kí hiệu. 
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A. f = n.p  B. 
np

f
60

   C. 
60n

f
p

   D. 
n

f
60p

  

Câu 2. Máy phát điện xoay chiều được tạo ra trên cơ sở hiện tượng 

A. hưởng ứng tĩnh điện. 

B. tác dụng của từ trường lên dòng điện. 

C. cảm ứng điện từ. 

D. tác dụng của dòng điện lên nam châm. 

Câu 3. Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha theo hình sao người ta chỉ cần số 

dây dẫn là  

A. 1    B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 4. Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha theo hình tam giác người ta chỉ 

cần số dây dẫn là  

A. 1    B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 5. Chọn câu đúng. 

A. Dòng điện 3 pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều 1pha có cùng biên độ, tần số 

nhưng lệch pha nhau góc 1200. 

B. Dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha. 

C. Khi chuyển đổi từ cách mắc sao sang cách mắc tam giác thì hiệu điện thế dây tăng 

lên 3  lần. 

D. Dòng điện xoay chiều 3 pha do ba máy phát điện 1 pha tạo ra. 

Câu 6. Tính tần số f của dòng điện xoay chiều do máy phát điện tạo ra khi nó quay với 

tốc độ là n = 6,25 vòng/giây và có số cặp cực p =8.  

A. 25 Hz  B. 60 Hz  C. 40 Hz  D. 50 Hz 

Câu 7. Rôto của một máy phát điện xoay chiều là một nam châm có số cặp cực p = 4. 

Để máy phát ra dòng điện với tần số f = 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là  

A. n = 12,5 vòng/giây   B. n = 12 vòng/giây  

C. n = 25,5 vòng/giây   D. n = 200 vòng /giây
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