| INSTALAȚII ELECTRICE. Surse și corpuri de iluminat
GRUP:
Auditiv (1):…
Vizual (1):…
Practic 1 …
Practic 2 …

Fişă de lucru
1. Iluminatul artificial este un
deziderat care pune în evidență
progresele tehnice. Utilizând cuvintele-cheie din lista alăturată, realizați o prezentare orală a imaginii
din stânga.

corpuri de iluminat, accesorii, surse de lumină, vapori de sodiu, vapori
de mercur, lămpi cu incandescență
cu halogeni

2. Urmăriți imaginile de mai jos, specificând, oral și în scris, tipurile de corpuri de iluminat.

………………… ………………… ………………… …………………
3. Identificați tipurile de becuri
din figurile următoare.

Știați că...?

Primul bec a fost inventat în anul 1800, de Humphry
Davy, om de știință englez. El a inventat o baterie și a conectat la ea două fire și o bucată de carbon. Carbonul s-a aprins producând lumină. Această tehnică de obținere a luminii s-a numit arc electric. Tot Davy, în
1815, a inventat o lampă pentru mineri.
Sursa de lumină electrică a fost pusă în evidență, consecutiv, de Thomas Alva Edison, în SUA, și de Sir Joseph  Humphry Davy
Wilson Swan, în Anglia.
Sir Joseph Wilson Swan este considerat unul dintre inventatorii lămpii cu incandescență, invenție pe care a prezentat-o în fața Societății
Literar-Filozofice, în 1878, dar a patentat-o doi ani mai târziu, în 1880.
Ca să se obțină lumina, este nevoie de un fila Sir Joseph Wilson Swan
ment într-un balon fără oxigen, pentru că oxigenul face ca filamentul să ardă cu flacără. Primul care a inventat becul a fost Swan, cel
care a descoperit că un filament făcut din carbon funcționează. El a întâmpinat probleme însă cu vidarea bulbului de sticlă (scoaterea completă a oxigenului din bulb).
Edison a experimentat alte sute de filamente confecționate din diverse materiale. În
1879, el a construit un bec mic pentru a fi utilizat în locuințe. La început, filamentul nu  Thomas Edison
a rezistat decât câteva ore și s-a ars. La sfârșitul anilor 1880, a produs un bulb care a luminat 1.500 de ore.
Thomas Edison a realizat un filament din grafit, ca apoi să pună în evidență fiabilitatea wolframului.
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