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Câu C1 trang 51: Trong thí nghiệm hình 9.2 dưới đây, mạch điện phải như thế nào để cường 

độ dòng điện I =0 và tương ứng U=Uo? 

 

Tại sao Uo có giá trị lớn nhất và bằng suất điện động ℰ của nguồn điện : Uo=E. 

Trả lời: 

Khi mạch ngoài để hở hoặc mạch ngoài có điện trở vô cùng lớn thì cường độ dòng điện I=0 

và tương ứng U=Uo 

Ta có: U = IR = ℰ -Ir 

Khi I = 0 thì U = Uo = E = Umax 

Câu C2 trang 51: Từ hệ thức:UN=I.RN= ℰ -Ir, hãy cho biết trong những trường hợp nào thì 

hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện bằng suất điện động E nó? 

Trả lời: 

- Khi điện trở trong của nguồn điện bằng không (r = 0); 

- Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng không (I = 0) nếu điện trở ngoài RN rất lớn. 

Câu C3 trang 52: Một pin có số ghi trên vỏ là 1,5V và có điện trở trong là 1,0 Ω. Mắc một 

bóng đèn có điện trở R = 4Ω vào hai cực của pin này để thành mạch điện kín. Tính cương độ 

dòng điện chạy qua đèn khi đó và hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.  

Trả lời: 
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Câu C4 trang 52: Hãy cho biết vì sao rất nguy hiểm nếu để xảy ra hiện tượng đoản mạch 

xảy ra đối với mạng điện ở gia đình. Biện pháp nào được sử dụng để tránh không xảy ra hiện 

tượng này? 

Trả lời: 

Sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra hiện tượng đoạn mạch đối với mạng điện gia đình vì khi đó 

cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn điện và các thiết bị điện rất lớn sẽ làm hư hỏng thiết 

bị và thậm chí gây cháy nổ các thiết bị đó dẫn đến gây nguy hiểm đến tính mạng con người.  

Biện pháp phòng tránh: 

-Mỗi thiết bị điện cần sử dụng công tắc riêng: 

-Tắt các thiết bị điện (rút phích cắm) ngay khi không còn sử dụng: 

-Nên lắp cầu trì ở mỗi công tắc, nó có tác dụng ngắt mạch ngay khi cường độ dòng điện qua 

cầu chì quá lớn 

Câu C5 trang 53: Từ công thức : 

 

Hãy chứng tỏ rằng trong trường hợp mạch ngoài chỉ gồm điện trở thuần RN thì  hiệu suất của 

nguồn điện có điện trở trong r được tính bằng công thức: 

 

Trả lời: 
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