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I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Mục tiêu kiến thức 

 Biết được khái niệm tụ điện, cấu tạo của tụ điện phẳng và công dụng của tụ điện. 

 Hiểu được đại lượng điện dung của tụ điện, biểu thức xác định điện dung của tụ điện, 

công thức xác định điện dung của tụ điện phẳng và đơn vị của tụ điện. 

 Hiểu được cách ghép tụ điện: song song và nối tiếp. 

2. Mục tiêu kĩ năng 

 Phân biệt được các loại tụ điện khác nhau nhờ cấu tạo của chúng. 

 Vận dụng các kiến thức về tụ điện để làm các bài toán liên quan đến mạch điện có tụ 

điện và giải thích một số hiện tượng liên quan đến tụ điện trong đời sống và kĩ thuật. 

 Biết cách đọc các thông số trên tụ điện, lắp ráp tụ điện vào mạch điện đơn giản. 

 Thực hành chế tạo tụ điện đơn giản: chai Lây-đen. 

 Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp và đặc biệt là làm việc nhóm. 

3. Mục tiêu thái độ 

 Có thái độ học tập nghiêm túc, tập trung trong lớp học. 

 Phát huy tính năng động, tích cực tham gia bài học. 

 Phát huy tinh thần tập thể, tinh thần hợp tác. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên 

a. Phương pháp dạy học 

 Giáo viên giảng giải kết hợp vấn đáp và cho học sinh làm việc theo nhóm. 

b. Tài liệu tham khảo 

 Sách giáo khoa và sách bài tập vật lí 11 nâng cao. 

c. Các phương tiện dạy học 

 Máy vi tính, các phần mềm tích hợp dạy học,… 

2. Học sinh 

 Ôn lại nội dung bài học cũ, đọc trước bài học mới. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoat động 1: Ổn định lớp học và kiểm tra kiến thức cũ của học sinh. (5 phút) 



Câu 1: Điện trường bên trong vật dẫn có giá trị 

A. ≥ 0. B. ≤ 0.  C. = 0.  D. phụ thuộc vào điện tích. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không chính xác. 

A. Điện thế tại mọi điểm trên mặt ngoài vật dẫn có giá trị bằng nhau. 

B. Ở một vật dẫn rỗng nhiễm điện, thì điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của vật. 

C. Điện tích tập trung nhiều nhất ở mũi nhọn của vật dẫn. 

D. Với vật dẫn đặc, điện tích phân bố đều trên vật dẫn. 

Câu 3: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, sai? 

Một quả cầu kim loại nhiễm điện dương thì điện thế ở một điểm trên mặt quả cầu lớn hơn 

điện thế ở tâm quả cầu. 

Một quả cầu bằng đồng nhiễm điện âm thi cường độ điện trường tại điểm bất kì bên trong 

quả cầu có chiều hướng về tâm quả cầu. 

Cường độ điện trường tại một điểm bên ngoài vật nhiễm điện có phương vuông góc với mặt 

vật đó. 

Điện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm điện được phân bố như nhau ở mọi 

điểm. 

2. Hoạt động 2: Đặt vấn đề (3 phút) 

 Trong đời sống và kĩ thuật, ta thường nghe thấy hay tiếp xúc với tụ điện, vậy tụ điện 

là gì? Tụ điện có cấu tạo ra sao? Những đại lượng nào đặc trưng cho tụ điện và có ứng 

dụng ra sao? Để trả lời các câu hỏi trên, chúng ta sẽ tham gia vào bài học ngày hôm nay. 

3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về tụ điện 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học Thời 

gian 

 Giáo viên thông 

báo:  

 Tụ điện là một hệ 

hai vật dẫn đặt gần 

nhau.  

 Hai vật dẫn đó gọi là 

hai bản của tụ điện. 

 Khoảng không gian 

giữa hai bản là chất 

điện môi.  

 Kí hiệu của tụ điện 

trong mạch điện là 

┤├ 

Lắng nghe giáo viên giảng 

bài 

 

 

 

 

 

 

Học sinh trả lời: 

Tụ điện tích điện khi ta nối 

tụ với một nguồn điện. 

Tụ điện phóng điện khi ta 

nối tụ điện với một mạch 

1. Tụ điện 

a. Định nghĩa 

- Tụ điện là một hệ hai 

vật dẫn đặt gần nhau.  

- Hai vật dẫn đó gọi là 

hai bản của tụ điện. 

- Khoảng không gian 

giữa hai bản la chất 

điện môi.  

- Kí hiệu của tụ điện 

trong mạch điện là 

┤├ 

b. Tụ điện phẳng 

7 

phút 



(*) Yêu cầu học sinh tham 

khảo sách giáo khoa, trả lời 

các câu hỏi sau: 

 Khi nào tụ điện tích 

điện? 

 Khi nào tụ điện 

phóng điện? 

(*) Giáo viên thông báo: 

các loại tụ điện 

 Tụ không phân cực: 

tụ giấy, tụ gốm, tụ 

mica 

 Tụ phân cực: tụ hóa. 

 Tụ diện có thể thay 

đổi giá trị: tụ xoay. 

(?) Trong các dụng cụ và 

thiết bị sau, có tụ điện 

trong đó? 

 Máy thu FM, máy bơm 

nước, bóng đèn, ti vi, công 

tơ điện, bàn là, máy vi tính. 

(*) Tìm hiểu về tụ điện 

phẳng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí nghiệm ảo 

http://phet.colorado.edu/vi/

simulation/capacitor-lab 

 
Dụng cụ trên thí nghiệm 

ảo: nguồn điện, dây dẫn, tụ 

điện phẳng. 

Tiến hành thí nghiệm ảo: 

Khởi động chương trình 

ngoài tiêu thụ điện. 

 

 

 

 

Học sinh lắng nghe và ghi 

nhận bài học. 

 

 

 

 

 

 

Các thiết bị và dụng cụ có 

chứa tụ điện là: Máy thu 

FM, máy bơm nước, ti vi, 

máy vi tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý quan sát giáo viên 

thực hiện thí hiện ảo, ghi 

nhận kết quả thí nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấu tạo 

- Tụ điện phẳng có hai 

bản tụ là hai tấm kim 

loại phẳng có kích 

thước lớn so với 

khoảng cáhc giữa hai 

bản, đặt đối diện nhau 

và song song với nhau. 

Đặc tính 

- Hai bản tụ điện tích 

điện trái dấu và có độ 

lớn bằng nhau. 

- Điện tích trên mỗi 

bản tụ là điện tích của 

tụ điển. 

- Điện trường giữa hai 

bản tụ điện là điện 

trường đều. 

http://phet.colorado.edu/vi/simulation/capacitor-lab
http://phet.colorado.edu/vi/simulation/capacitor-lab


ảo: capacitor-lab_vi 

Chọn thanh giới thiệu 

 
Chọn hiện thị: điện tích, 

điện trường, máy đo điện 

tích bản. 

Thay đổi giá trị của nguồn 

điện, quan sát sự thay đổi 

về điện tích, điện trường 

trên hai bản tụ điện. 

Trả lời các câu hỏi trong 

phiếu học tập số 1 

(*) Yêu cầu học sinh theo 

dõi và  tham khảo sách 

giáo khoa, trả lời các câu 

hỏi sau: 

Nêu cấu tạo của tụ điện 

phẳng? 

Các đặc tính của điện 

phẳng là gì? 

 

 

 

Cấu tạo của tụ điện phẳng 

gồm hai bản tụ điện  

Là hai tấm kim loại phẳng. 

Được đặt song song với 

nhau. 

Hai bản có kích thước rất 

lớn so với khoảng cách 

giữa chúng. 

 Các đặc tính của tụ điện 

phẳng: 

Hai bản tụ điện tích điện 

trái dấu và có độ lớn bằng 

nhau. 

Điện tích trên mỗi bản tụ là 

điện tích của tụ điển. 

Điện trường giữa hai bản tụ 

điện là điện trường đều. 

 

4. Hoạt động 4: Tìm hiểu đại lượng điện dung của tụ điện. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học Thời 

gian 

Giáo viên tiến hành thí 

nghiệm ảo: 

http://phet.colorado.edu/vi/

simulation/capacitor-lab 

- Dụng cụ trên thí nghiệm 

ảo: nguồn điện, dây dẫn, tụ 

điện phẳng, vôn kế, máy đo 

điện tích bản. 

- Tiến hành thí nghiệm ảo: 

capacitor-lab_vi 

* Chọn thanh điện môi 

 

Học sinh theo dõi, quan sát 

và ghi nhận các kết quả của 

thí nghiệm ảo mà giáo viên 

thực hiện. 

Tự phân thành nhóm nhỏ, 

hoàn thành phiếu học tập 

số 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điện dung của 

tụ điện 

a. Định nghĩa 

- Điện dung của tụ 

điện là thương số Q/U 

đặc trưng cho khả 

năng tích điện của tụ 

điện. 

Kí hiệu: C 

Đơn vị: Fara (F) 

  
 

 
 

* Fara là điện dung 

của một tụ điện mà 

khi hiệu điện thế giữa 

7 phút 
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* Chọn hiện thị: điện tích, 

điện trường, máy đo điện 

tích bản, vôn kế. 

* Mắc sơ đồ như hình vẽ 

trên. 

* Thay đổi giá trị của 

nguồn điện, ghi nhận các 

giá trị thí nghiệm đọc được 

và hoàn thành phiếu học 

tập số 2. (phân lớp thành 

nhiều nhóm nhỏ, cho học 

sinh hoạt động nhóm để 

hoàn thành phiếu học tập). 

- Giáo viên thông báo công 

thức tính điện dung của tụ 

điện phẳng. 

  
  

         
 

Trong đó: 

S là diện tích đối diện của 

hai bản tụ. 

d là khoảng cách giữa hai 

bản tụ. 

ε là hằng số điện môi. 

(*) Yêu cầu học sinh trả lời 

các câu hỏi sau: 

- Phương án để tăng điện 

dung của tụ điện phẳng? 

- Trong các phương án đó, 

phương án nào khả thi, vì 

sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi nhận bài học. 

Trả lời câu hỏi của giáo 

viên: 

Để tăng điện dung của tụ 

điện phẳng ta có các 

phương án sau: 

Tăng diện tích S 

Giảm khoảng cách d 

Tăng hằng số điện môi ε 

Trong các phương án trên 

tăng ε là hợp lý nhất vì ta 

chỉ cần thay chất điện môi 

khác, dễ thực hiện, đơn 

giản. Còn tăng S sẽ làm tụ 

điện trở nên to lớn, cồng 

kềnh. Giảm d chỉ trong 1 

giới hạn nhất định, vì d quá 

nhỏ lớp điện môi sẽ bị đánh 

thủng, tụ điện bị hỏng. 

hai bản là 1V thì điện 

tích của tụ điện là 1C. 

Công thức tính điện 

dung của tụ điện 

phẳng. 

  
  

         
 

Trong đó: 

- S là diện tích đối 

diện của hai bản tụ. 

- d là khoảng cách 

giữa hai bản tụ. 

- ε là hằng số điện 

môi. 

 

 

 

5. Hoạt động 5: Tìm hiểu về ghép tụ điện 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học Thời 

gian 

* Giáo viên thông báo: 
Trong mạch điện, ghép tụ 

Lắng nghe, ghi nhận nội 

dung bài học. 
3. Ghép tụ điện 

* Ta thường ghép tụ 

7 phút 
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điện có hai cách ghép là 

ghép nối tiếp và ghép song 

song. 

Khảo sát ghép song song 

Xét mạch điện có hai tụ 

điện C1 và C2 ghép song 

song. 

Biểu thức xác định điện 

tích của hai tụ điện. Q1=?, 

Q2=? 

Nhận xét về giá trị của U1 

và U2. 

Gọi Q là điện tích của bộ 

tụ, vậy Q=? 

Đặt C=Q/U là điện dung 

của bộ thì C=? 

 

Tổng quát đối với bộ n tụ 

mắc song song:  

C = C1 + C2+….+Cn 

Khảo sát ghép nối tiếp 

Xét mạch điện có hai tụ 

điện C1 và C2 nối tiếp. 

Gọi U, C, Q lần lượt là 

hiệu điện thế, điện dung, 

điện tích của bộ tụ điện. 

Xác định hiệu điện thế của 

bộ tụ điện: U=? 

Thay U = Q/C vào biểu 

thức hiệu điện thế. 

 

 

 

Khi tích điện, do các tụ 

điện ghép nối tiếp, nên các 

giá trị của điện tích là bằng 

nhau: Q = Q1 = Q2, từ đây 

hãy rút ra giá trị điện dung 

của bộ tụ? 

Tổng quát đối n tụ điện 

mắc nối tiếp. 
 

 
 
 

  
  
 

  
   

 

  
 

Thí nghiệm ảo khảo sát 

 

 

 

 

 

 

 

Điện tích của các tụ điện: 

Q1 = C1U1 

Q2 = C2U2 

 Vì mạch mắc song song 

nên: U1=U2 

Điện tích của bộ tụ: 

Q= Q1+Q2 = (C1 + C2)U 

Điện dung của bộ tụ: 

C= C1 + C2 

 

 

 

 

 

Hiệu điện thế của bộ tụ 

điện: 

U = U1 + U2 

Ta được: 

 

 
 
  
  
  
  
  

 

Điện dung của bộ có giá trị 

là:  
 

 
 
 

  
  
 

  
 

 

 

 

điện thành bộ tụ song 

song hoặc là nối tiếp 

a. Ghép song song 

Bộ tụ gồm n tụ ghép 

song song. 

Điện dung: 

C = C1 + C2+….+Cn 

Điện tích: 

Q = Q1 + Q2+….+Qn 

Hiệu điện thế: 

U = U1 = U2=…=Un 

b. Ghép nối tiếp 

Bộ tụ gồm n tụ ghép  

nối tiếp. 

Điện tích: 

  
 

 
 
 

  
  
 

  
  

 
 

  
 

Điện tích: 

Q = Q1 = Q2=…=Qn 

Hiệu điện thế: 

U= U1 + U2+….+Un 

 



ghép tụ điện: 
http://phet.colorado.edu/vi/sim
ulation/capacitor-lab 

 
Dụng cụ thí nghiệm ảo: bộ 

nguồn, các tụ điện, dây dẫn 

Tiến hành thí nghiệm ảo: 

Khởi động 

capacitor-lab_vi 

tiến hành thây đổi, ghép 

nối các tụ điện, ghi nhận 

các kết quả. 

Học sinh quan sát, theo dõi, 

ghi nhận kết quả. 

6. Hoạt động 6: Tìm hiểu về cách chế tạo tụ điện đơn giản, chai Lây-đen. (6 phút) 

Cho học sinh theo dõi video sau: Video hướng dẫn chế tạo tụ điện đơn giản chai Lây-đen. 

7. Hoạt động 7: củng cố và vận dụng (10 phút) 

Trả lời các câu trắc nghiệm sau: 

Câu 1: Điện dung của một tụ điện phẳng không khí sẽ thay đổi như thế nào khi ta tăng 

khoảng cách giữa hai bản lên 2 lần và đưa vào khoảng giữa hai bản một chất điện môi có 

ε=4 

A. tăng 8 lần.   B. tăng 2 lần.  C. giảm 2 lần.  D. giảm 8 lần. 

Câu 2: Một tụ điện phẳng không khí được tích điện.Tách tụ khỏi nguồn và tăng khoảng cách 

giữa hai bản lên 2 lần. Khi đó. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ thay đổi như thế nào 

A. giảm 2 lần.  B. tăng 2 lần.  C. tăng 4 lần.  D. giảm 4 lần. 

Câu 3: Một tụ điện phẳng không khí được tích điện rồi tách khỏi nguồn rồi nhúng tụ điện 

vào trong một điện môi lỏng thì 

A. điện tích của tụ tăng,hiệu điện thế giữa hai bản giảm.   

B. điện tích của tụ tăng,hiệu điện thế giữa hai bản tăng.   

C. điện tích của tụ không đổi,hiệu điện thế giữa hai bản không đổi. 

 D. điện tích của tụ không đổi,hiệu điện thế giữa hai bản giảm. 

Câu 4:  Chọn phát biểu đúng. 

A. Trong một tụ điện phẳng ,hai bản tụ là hai tấm kim loại đặt đối diện nhau. 

http://phet.colorado.edu/vi/simulation/capacitor-lab
http://phet.colorado.edu/vi/simulation/capacitor-lab
file:///D:/Dropbox/tai%20lieu/bai%20giang%20dien%20tu/bai%20giang%20ve%20tu%20dien/capacitor-lab_vi.jar
file:///D:/Dropbox/tai%20lieu/bai%20giang%20dien%20tu/bai%20giang%20ve%20tu%20dien/huong%20dan%20che%20tao%20tu%20dien%20don%20gian.flv


B. Khi tụ điện phẳng đã tích điện thì hai bản tụ nhiễm điện cùng dấu. 

C. Khi tụ điện đã tích điện,trị tuyệt của điện tích trên các bản tụ luôn luôn bằng nhau. 

D. Tụ điện là thiết bị dùng để duy trì dòng điện trong các vật dẫn. 

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng. 

A. Hai tụ điện ghép nối tiếp, điện dung của bộ tụ sẽ lớn hơn điện dung của các tụ thành 

phần. 

B. Hai tụ điện ghép nối tiếp, điện tích của mỗi tụ điện sẽ lớn hơn điện tích của cả bộ tụ. 

C. Hai tụ điện ghép song song, điện dung của bộ tụ sẽ lớn hơn điện dung của các tụ thành 

phần. 

D. Hai tụ điện ghép song song, điện tích của mỗi tụ điện sẽ là như nhau. 

Câu 6: Một tụ điện phẳng không khí có khoảng cách giữa hai bản là d=6mm được tích điện 

tới hiệu điện thế U=60V. Tách tụ khỏi nguồn rồi cho vào khoảng giữa hai bản một tấm kim 

loại phẳng có cùng diện tích với hai bản và có bề dày là d=2mm. Hiệu điện thế giữa hai bản 

tụ lúc này có giá trị bằng 

A. 40V.  B.30V.  C. 20V.  D. 15V. 

Câu 7: Hai tụ điện có điện dung C1=3μF, C2=6μF được lần lượt tích điện tới hiệu điện thế 

U1=120V, U2=150V. Sau đó nối hai cặp bản cùng dấu của hai tụ với nhau. Hiệu điện thế của 

bộ tụ có giá trị nào sau đây 

A.100V.  B.130V.  C.135V.  D.140V. 

Câu 8: Trên hai bản của tụ điện có điện tích là 4C và -4C.Xác định hiệu điện thế giữa các 

bản của tụ điện nếu điện dung của nó là 2F 

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

Câu 9: Đặt vào hai bản tụ có điện dung C =500 pF được nối vào một hiệu điện thế là 

U=220V.Điện tích của tụ điện có giá trị là 

A. 1,1μC.  B. 1,1.10
-7

C . C. 1,1.10
7

C  . D. 1,1.10
-9

C . 

Câu 10: Cho bộ tụ như hình vẽ.Biết C1=3μF, C2=6 μF, C3= C4=16 μF. Điện dung tương 

đương của bộ tụ là 

A.2 F   B.8 F   C.10 F   D.14 F  

 

 

 



IV. NHẮC NHỞ, KẾT THÚC BÀI HỌC 

Các em về nhà hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa, học bài và tham khảo trước bài 

mới.  

Những em chưa hiểu kĩ về bài học hôm nay, hay muốn học thêm có thể tham khảo bài giảng 

của thầy Lê Thịnh qua: http://www.youtube.com/watch?v=Mbk1GkUDYJA 

http://www.youtube.com/watch?v=Mbk1GkUDYJA

